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Θέμα: “Ελεκέξωζε επί ηωλ δεηεκάηωλ πνπ ηίζεληαη γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο εηδηθήο απνδεκίωζεο
λπρηεξηλήο εξγαζίαο άξζξνπ 127 Ν.4472/2017”.

Α. Τέζεθε ππόςε καο ην δήηεκα ηεο δηεθδίθεζεο ηεο εηδηθήο απνδεκίσζεο

λπρηεξηλήο

εξγαζίαο γηα ηα ζηειέρε ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ πνπ απνδεδεηγκέλα εξγάδνληαη λπρηεξηλέο ώξεο.
Επί ηνπ δεηήκαηνο απηνύ, θαη γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ζαο επί ησλ λνκηθώλ θαη πξαγκαηηθώλ
δεηεκάησλ πνπ ηίζεληαη, ιεθηέα ηα αθόινπζα:
1. Με ην άξζξν 51 παξ. Α8 ηνπ Ν.3205/2003 πξνβιεπόηαλ ε θαηαβνιή επηδόκαηνο απμεκέλεο
Επηρεηξεζηαθήο

Εηνηκόηεηαο

Μνλάδσλ,

πξνζδηνξηδόκελε

α)

γηα

ηνπο

Αμησκαηηθνύο

θαη

Υπαμησκαηηθνύο ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ ζε κεληαίν πνζό (45,39€ ζύκθσλα κε ην Ν.4307/2014) θαη
β) γηα ην ζηξαηησηηθό πξνζσπηθό ηεο ΕΛ.ΑΣ. ηνπ Π.Σ. θαη ηνπ Λ.Σ. ζε ώξεο λπθηεξηλήο απαζρόιεζεο.
2. Με ην λέν κηζζνιόγην ηνπ Ν.4472/2017 νξίζζεθε ζην άξζξν 127 απηνύ όηη:
“β. Σην ίδην ωο άλω πξνζωπηθό, θαζώο θαη ην ζηξαηηωηηθό πξνζωπηθό ηωλ Ελόπιωλ Δπλάκεωλ πνπ
απνδεδεηγκέλα εξγάδεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ώξεο ρνξεγείηαη εηδηθή απνδεκίωζε, ε νπνία αλέξρεηαη
ζην πνζό ηωλ δύν επξώ θαη εβδνκήληα επηά ιεπηώλ (2,77 επξώ) αλά ώξα λπρηεξηλήο απαζρόιεζεο.
Τν αλώηαην όξην ηωλ ωξώλ λπρηεξηλήο απαζρόιεζεο, νη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο ελ
ιόγω απνδεκίωζεο θαζνξίδνληαη κε θνηλή απόθαζε ηωλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ θαηά
πεξίπηωζε αξκόδηνπ Υπνπξγνύ. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο ελ ιόγω θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο
εμαθνινπζεί λα θαηαβάιιεηαη ην επίδνκα απμεκέλεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκόηεηαο κνλάδωλ πνπ
πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Α8 ππνπεξίπηωζε β' ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 3205/2003 (Α'297)
θαη ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο εθδνζείζεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο, όπωο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρύνπλ”.
3. Σαθήο βνύιεζε ηνπ λνκνζέηε θαίλεηαη λα ήηαλ ε νκνγελνπνίεζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ
θαηαβνιήο θαη ηνπ ύςνπο ηνπ ελ ιόγσ επηδόκαηνο (αθνύ ζα ζπλαξηάηαη θαηά ην λόκν πξσηίζησο από

ηηο ώξεο θνηλήο απαζρόιεζεο) ηόζν γηα ηα ζηειέρε ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ όζν θαη γηα ηνπο
ππεξεηνύληεο ζηα Σώκαηα Αζθαιείαο.
3. Οκνίσο ζαθήο βνύιεζε ηνπ λνκνζέηε πξνθύπηεη όηη ήηαλ ε δηαηήξεζε ηνπ επηδόκαηνο
απμεκέλεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκόηεηαο κνλάδσλ, κέρξη ηελ έθδνζε ησλ Κ.Υ.Α. πνπ απαηηνύληαη γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ απόθαζεο. Εληνύηνηο, πξνβιέθζεθε ξεηά ε δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ
λνκηθνύ πιαηζίνπ θαηαβνιήο κε παξαπνκπή, αηπρώο, κόλν ζηηο δηαηάμεηο πνπ πξνέβιεπαλ ην ζρεηηθό
επίδνκα ησλ ππεξεηνύλησλ ζηα Σώκαηα Αζθαιείαο (ππνπεξ. β ηεο παξ. Α8 άξζξ. 51). Τνύην είρε σο
απνηέιεζκα, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ (Ιαλνπάξηνο 2018) λα ζεσξεζεί όηη ην
αληίζηνηρν επίδνκα ησλ ππεξεηνύλησλ ζηηο Έλνπιεο Δπλάκεηο θαηαβιήζεθε αρξεσζηήησο θαηά ην
έηνο 2017 (ήηνη κεηά ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ) θαη λα αλαδεηεζεί από ηηο
επόκελεο κηζζνδνζίεο ηνπ πξνζσπηθνύ.
4. Έρνπκε ηε γλώκε όηη ην πξνζσπηθό ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ πνπ απαζρνιείηαη λπρηεξηλέο
ώξεο κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ηελ αλόξζσζε ηεο δεκίαο πνπ έρεη κέρξη ζήκεξα ππνζηεί από ηελ
αδξάλεηα ηεο θαλνληζηηθώο δξώζαο Δηνίθεζεο λα ζεζπίζεη ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο θαηαβνιήο
ηνπ ελ ιόγσ επηδόκαηνο. Αληίζηνηρα δε, ην πξνζσπηθό ην νπνίν κέρξη θαη ην 2018 ειάκβαλε ην
επίδνκα απμεκέλεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκόηεηαο κνλάδσλ ζην πνζό πνπ είρε νξηζηεί, κπνξεί λα
δηεθδηθήζεη, επηθνπξηθά, ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο ζην πνζό απηό θαη κέρξη ηε ζέζπηζε ηεο θνηλήο
ππνπξγηθήο απόθαζεο. Τνύην δηόηη, θαίλεηαη θαηά ηε γλώκε καο λα πθίζηαηαη παξαβίαζε ηεο αξρήο
ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ζην βαζκό πνπ ν λνκνζέηεο παξέιεηςε λα ζεζπίζεη ξεηώο
αληίζηνηρε κεηαβαηηθή δηάηαμε, όπσο έπξαμε γηα ην πξνζσπηθό ησλ Σσκάησλ Αζθαιείαο.
5. Επηζεκαίλνπκε όηη, ελόςεη ηεο ςήθηζεο ηνπ Ν.4472/2017 εληόο ηνπ Μαΐνπ ηνπ 2017, ηνλ
πξνζερή Μάην ηνπ 2019 ζπκπιεξώλνληαη δύν έηε από ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, θαη
πξνο απνθπγή παξαγξαθήο ησλ ζρεηηθώλ αμηώζεσλ, νη ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ κέρξη
ην κήλα απηό, κε άζθεζε ησλ θαηάιιεισλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ.
6. Γηα ηελ έγεξζε ζρεηηθώλ αγσγώλ είλαη απαξαίηεην λα πξνθύπηεη, από επίζεκα έγγξαθα, ν
αξηζκόο ησλ σξώλ λπρηεξηλήο απαζρόιεζεο εθάζηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, ζα πξέπεη λα
δεηεζνύλ ζρεηηθέο βεβαηώζεηο από ηελ Υπεξεζία. Επηζεκαίλνπκε πάλησο, γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο
ελεκέξσζήο ζαο, όηη ην αλώηαην όξην πνπ έρεη ζεζπηζζεί γηα ην αληίζηνηρν επίδνκα ησλ ζηειερώλ ησλ
Σσκάησλ Αζθαιείαο

(θαζνξηδόκελν ζε όξην σξώλ αλά κήλα) έρεη θξηζεί ζπληαγκαηηθό από ην

Σπκβνύιην Επηθξαηείαο (ΣηΕ 425, 426/2018). Τνύην σζηόζν δελ αλαηξεί, θαηά ηε γλώκε καο, νύηε ηελ
ππνρξέσζε ηεο θαλνληζηηθώο δξώζαο δηνίθεζεο λα νξίζεη ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο ζηα ζηειέρε ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ, νύηε θαη ηελ αληίζηνηρε ππνρξέσζή
ηεο λα πξνβιέςεη ξεηώο ηελ δηαηήξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγελέζηεξνπ επηδόκαηνο κέρξη ηελ
θαηαβνιή ηνπ λένπ.
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε, ελεκέξσζε, ζπδήηεζε.
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