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Σπλάδειθνη, 

Τν Γεληθφ Σπκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 
9.2.2021, απνθάζηζε νκφθσλα ηα παξαθάησ: 

1. Τε ζπλέρηζε ηεο απεξγίαο-απνρήο απφ ηελ Αμηνιφγεζε ηνπ 2018. 

Δπίζεο, επραξηζηεί ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηε κεγάιε ζπκκεηνρή 
ζηελ απεξγία-απνρή απφ ηελ Αμηνιφγεζε ηνπ 2018.  

Δηδηθφηεξα σο πξνο ηε Β  ́ θάζε ηεο αμηνιφγεζεο, παξά ηηο 
δηαξθείο παξαηάζεηο θαη κεζνδεχζεηο απφ πιεπξάο ηεο δηνίθεζεο ηεο 
ΑΑΓΔ, νη ζπλάδειθνη πνπ θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο θαη είλαη Α  ́
Αμηνινγεηέο ζεβάζηεθαλ ηελ απφθαζε ησλ ζπλαδέιθσλ λα κελ 
πξνβνχλ ζε Απηναμηνιφγεζε θαη ζπκκεηείραλ καδηθά ζηελ απεξγία-
απνρή.  

Τν ίδην ζπληνληζκέλα θαη καδηθά πξέπεη λα αληηδξάζνπλ θαη νη                
Β΄ Αμηνινγεηέο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ζε θάζε ζηάδην ε απάληεζε φηη ν 
θιάδνο απνξξίπηεη ζπλνιηθά απηή ηε κνξθή Αμηνιφγεζεο. 

2. Τελ απφξξηςε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Δηδηθνχ Μηζζνινγίνπ. 

Δλ κέζσ παλδεκίαο θαη εθαξκνγήο φιν θαη πην απζηεξψλ κέηξσλ 
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ε ΑΑΓΔ ζπλερίδεη ηελ 
πξνζπάζεηα αλαηξνπήο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο. 

Τε ζηηγκή πνπ ε απεξγία-απνρή απφ ηελ Αμηνιφγεζε, φπσο 
πξνηείλεηαη απφ ηελ ΑΑΓΔ, ζπλερίδεηαη κε καδηθφηεηα, ε δηνίθεζε ηεο 
ΑΑΓΔ αληί λα αμηνινγήζεη ην κήλπκα πνπ ζηέιλνπλ νη 12.000 
ππάιιεινη ζπκκεηέρνληαο ζηελ απνρή, επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαδήηεζε 
ηξφπσλ αλαηξνπήο ηνπ δίθαηνπ θαη ζηνρεπκέλνπ αγψλα ησλ ππαιιήισλ. 

Αξρηθά παξαηείλνληαο ηξεηο θνξέο, ρσξίο λα επηθαιείηαη θάπνηα 
ινγηθή αηηηνινγία, ηελ πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηεο Β΄ θάζεο θαη ζηε 
ζπλέρεηα ελεξγνπνηψληαο ηε δηαδηθαζία θαηάζεζεο ηνπ Δηδηθνχ 
Μηζζνινγίνπ ην νπνίν νη ππάιιεινη απέξξηςαλ κε ζαθή ηξφπν 
ζπκκεηέρνληαο ζηελ απεξγία ζηηο 24 Ννεκβξίνπ 2020. 
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Τν ζρέδην Δηδηθνχ Μηζζνινγίνπ ην νπνίν έζεζε ε ΑΑΓΔ ζε 
δηαβνχιεπζε δηαθνξνπνηείηαη ξηδηθά απφ ην ζρέδην πνπ θαηαηίζεηαη ζηε 
Βνπιή. Οη αιιαγέο δελ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαβνχιεπζεο, θαζψο ε 
ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ζρνιίσλ θαηαδείθλπε ηα πξνβιήκαηα 
πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, αλ εθαξκνζηεί έλα αλάινγν κηζζνιφγην. 

Απνδεηθλχεηαη φηη αθφκε κηα θνξά ε δηαβνχιεπζε ήηαλ κεζνδεπκέλε 
θαη πξνζρεκαηηθή γηα ηελ ΑΑΓΔ.  

Τν λνκνζρέδην γηα ην Δηδηθφ Μηζζνιφγην είλαη ηζνπεδσηηθφ γηα 
ηε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηεο ΑΑΓΔ θαη ζα θαζηεξψζεη 

ρανηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ κε απνηέιεζκα ηελ δηάιπζε 
ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο, θαηαιήγνληαο ζηε 
ζεκειίσζε θιίκαηνο θαρππνςίαο θαη αθξαίνπ αληαγσληζκνχ πνπ δελ 
ζα ιεηηνπξγήζεη ππέξ ηεο βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο πξνο 
ηνλ πνιίηε. 

Δπηπιένλ παξά ην γεγνλφο πσο ε δηνίθεζε ηεο ΑΑΓΔ παξνπζίαζε έλα 

κηζζνιφγην «ρσξίο πεξηθνπέο θαη κεηψζεηο», ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην λέν 

εηδηθφ κηζζνιφγην δχλαηαη λα επηθέξεη πεξηθνπέο – κεηψζεηο ζε 

επίπεδν πιεξσηένπ εηζνδήκαηνο ζε κεξίδα ππαιιήισλ ιφγσ ηεο 

κεγάιεο αχμεζεο ζηηο θξαηήζεηο ησλ θνλδπιίσλ ησλ εηδηθψλ ακνηβψλ. 

Τν αλσηέξσ γεγνλφο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ην φπνην επηπιένλ πνζφ γηα 

ηελ κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ λα θαηαιήμεη νπζηαζηηθά ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Τα αξηζκεηηθά 

παξαδείγκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα αλαιχνπλ θαη 

αηηηνινγνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζηξεβιψζεηο. 

Τν ζρέδην ηνπ Δηδηθνχ Μηζζνινγίνπ απνπλέεη αέξα κηαο άιιεο 
δεθαεηίαο. Η ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ ζηεξίδεηαη ζηε δπλακηθή ηεο νκάδαο, ηελ θηλεηνπνίεζε  
ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ ζπλδέζκεπζε γηα ηελ αχμεζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απφδνζεο θαη δελ βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία 
θαινπιεξσκέλσλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο. 

Βαζηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ σο πξνο ην κηζζνιφγην: 

Κξίζηκνο θαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο 
εηδηθήο ακνηβήο ηνπ αξ. 11 είλαη ην Πεξίγξακκα Θέζεο Δξγαζίαο θαη ν 
βαζκφο ηνπ ΠΘΔ. 

Όκσο 

 δελ πεξηγξάθεηαη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ κνλάδσλ θαη 
ησλ Πεξηγξακκάησλ Θέζεο Δξγαζίαο. Καηά ζπλέπεηα δελ 

γλσξίδεη θαλείο ζε πνην βαζκφ αλήθεη ην πεξίγξακκα πνπ έρεη 
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ηνπνζεηεζεί θαη επνκέλσο πνην είλαη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 
εηδηθή ακνηβή, 

 δελ νξίδεηαη δηαδηθαζία κεηαθίλεζεο ηνπ ππάιιεινπ απφ ην έλα 
πεξίγξακκα ζέζεο εξγαζίαο ζην άιιν, 

 Η ηνπνζέηεζε θάζε ππαιιήινπ ηεο ΑΑΓΔ ζην ΠΘΔ 
ζπληειείηαη ζχκθσλα κε ηελ εξγαζία πνπ παξέρεη ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηα πξνζφληα ηνπ θαη ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο.  Η 
ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνδνρψλ κε ηελ πεξηγξαθή ηεο ζέζεο 
εξγαζίαο θαη ησλ θαζεθφλησλ ηεο θάζε ζέζεο κε ην ππφ ζπδήηεζε 

Δηδηθφ Μηζζνιφγην, θαζηζηά απηφ ην ηπραίν γεγνλφο ζε 
θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηνηρείν γηα ηελ εηδηθή ακνηβή θαη θαηά 
ζπλέπεηα αλαδεηθλχεηαη ν Πξντζηάκελνο θαη ν Γηεπζπληήο κηαο 
ππεξεζηαθήο κνλάδαο ζε θξίζηκν παξάγνληα γηα ηε κηζζνινγηθή 
εμέιημε ηνπ ππαιιήινπ, πέξαλ απφ θάζε πξφβιεςε ηνπ 
Υπαιιειηθνχ Κψδηθα. 

Τνλίδνπκε φηη ε Δηδηθή Ακνηβή Θέζεο Δξγαζίαο (ΔΑΘΔ) 
έρεη αλαθνξά απφ ην 11ν θιηκάθην (ΔΑΘΔ) θαη αληηζηνηρεί ζηα 
150€. Άξα ε αλαθνξά φηη αληηκεησπίδεηαη ην ζέκα ηεο πξνζσπηθήο 
δηαθνξάο ζηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο είλαη πξνζρεκαηηθή θαη 
ζθφπηκε. Δθ ηνπ απνηειέζκαηνο, «άλζξαθαο ν ζεζαπξφο». Η 
Δηδηθή Ακνηβή ε νπνία ζα θαηαβάιιεηαη, ζα θπκαίλεηαη απφ 150€ 

έσο 850 €, δειαδή ζα ππάξρεη δηαθνξά κέρξη 700€, ε νπνία είλαη 
κεγαιχηεξε απφ ηελ πθηζηάκελε δηαθνξά κεηαμχ λέσλ θαη 
παιαηψλ ζπλαδέιθσλ θαη φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ εξγαζηαθή 
εηξήλε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

 Σηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 
πξνζσπηθήο δηαθνξάο θαη ηεο ΔΑΘΑ αλέξρεηαη πεξίπνπ κέρξη 
100€, νη θαηαβαιιφκελεο ακνηβέο ζα είλαη πνιχ κηθξφηεξεο απφ ηηο 
ζεκεξηλέο εηζπξαηηφκελεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα νξηδφκελα ζην             
άξζξν 12 δελ ηζρχνπλ ζηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο. 

 Αθφκε φκσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη αχμεζε, θαζψο δελ 
ππάξρεη, φπσο αλαθέξζεθε δηαδηθαζία δηαζθαιηζηηθή γηα λα 
παξακείλεη ν ππάιιεινο ζ έλα ΠΘΔ ή γηα λα αιιάμεη ΠΘΔ θαη 

δεδνκέλνπ φηη ηα πεξηγξάκκαηα ζα είλαη θαζνξηζκέλα ζε θάζε 
κνλάδα θαη ε κηζζνινγηθή δαπάλε γηα ηελ ΑΑΓΔ είλαη 
ζπγθεθξηκέλε, θαλείο δελ κπνξεί λα είλαη βέβαηνο φηη ζα 
δηαηεξήζεη ηελ αχμεζε πνπ ελδερνκέλσο λα έρεη. 

Πξηλ ινηπφλ ε δηνίθεζε ηεο ΑΑΓΔ θαη ε εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ παξνπζηάζεη ην ζρέδην λφκνπ σο ην ζχζηεκα γηα ηνλ 
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εμνξζνινγηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηθαλνχ 
ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ γηα ην έξγν ηεο δηαζθάιηζεο ησλ δεκνζίσλ 
εζφδσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, αο απαληήζεη πεηζηηθά         
ζ’ απηέο ηηο ζεκειηψδεηο απνξίεο ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ηεο. 

Σην θεθάιαην Β΄ ηνπ ζρεδίνπ κηζζνινγίνπ κε απαλσηέο 
ζπκπιεξψζεηο ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ ηεο Αξρήο, πνπ ζε ιηγφηεξν απφ 
ηέζζεξα έηε ηζρχο ηνπ ηξνπνπνηείηαη δηαξθψο, πεξηγξάθεηαη κε 
κεζνδηθφηεηα ε πξφζεζε ηεο ΑΑΓΔ λα δηακνξθψζεη έλα αζθπθηηθφ 
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο. 

Καζίζηαηαη ε ζπκκεηνρή ζηελ Αμηνιφγεζε πξνυπφζεζε γηα ηε 
ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηηο ζέζεηο επζχλεο φισλ ησλ 
βαζκψλ θαη απνηειεί ε κε ζπκκεηνρή ζηελ αμηνιφγεζε ιφγν γηα ηελ 
παχζε ησλ θαηερφλησλ ζέζε επζχλεο.  

Ο Γηνηθεηήο κεηαθηλεί ηνπο Πξντζηακέλνπο ρσξίο αίηεζή ηνπο. 
Γειαδή κπνξεί γηα ππεξεζηαθέο αλάγθεο πνπ απηφο ζα θξίλεη λα 
κεηαθηλήζεη έλαλ Πξντζηάκελν, ζέηνληαο ππφ εξσηεκαηηθφ ηελ 
πινπνίεζε ησλ πνζνηηθψλ ηνπ ζηφρσλ θαη ηελ θαιή αμηνιφγεζή ηνπ. 

Δπηπιένλ, ιεηηνπξγψληαο γηα κηα αθφκε  θνξά δηαζπαζηηθά, 
επέιεμε λα ελεκεξψζεη κφλν κηα Οκνζπνλδία γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ 
Δηδηθνχ Μηζζνινγίνπ.  

Με αίζζεκα επζχλεο νθείινπκε λα ελεκεξψζνπκε  ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ηα αθφινπζα: 

Αλάινγε πξφβιεςε,  φζνλ αθνξά ζηελ αλαγθαζηηθή ζπκκεηνρή 
ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο γηα ηνπο θαηφρνπο ζέζεσλ επζχλεο είρε ηεζεί 
κε ην αξ. 24Α ηνπ λ. 4369/2016 θαη ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ αξ. 121 ηνπ λ. 
4549/2018 νη νπνίεο θαηαξγήζεθαλ. 

Δπίζεο, ε ειιεληθή δηθαηνζχλε σο πιένλ αξκφδηα λα εξκελεχζεη 
ηνπο λφκνπο ζε αληίζηνηρε πεξίπησζε φπνπ ππάιιεινο ζπκκεηέρνληαο 
ζηελ απεξγία-απνρή ηεο ΑΓΔΓΥ απφ ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ 
λ.4369/2016 απνθιείζηεθε απφ ηε δηαδηθαζία πιήξσζεο ζέζεο επζχλεο 
επηπέδνπ Γηεχζπλζεο, έθαλε δεθηή αίηεζε αθχξσζεο θαη θαηά 
ζπλέπεηα αθπξψζεθε σο παξάλνκνο ν απνθιεηζκφο ηνπ ελ ιφγσ 

πξνζψπνπ απφ ηελ δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηνπνζέηεζή ηνπ ζε ζέζε 
Πξντζηακέλνπ, θάηη πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ππνρξέσζε ηεο 
δηνηθήζεσο λα ζπλερίζεη ηελ δηαδηθαζία απφ ην ζηάδην απφ ην νπνίν 
αθπξψζεθε, ήηνη λα πξνβεί πιένλ ζε κνξηνδφηεζε ηνπ αηηνχληνο, λα ηνλ 
θαιέζεη ζε δνκεκέλε ζπλέληεπμε θαη λα πξνβεί ζε βαζκνινγηθή 
θαηάηαμή ηνπ. 
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Με ηελ απφθαζε θξίζεθε ζπγθεθξηκέλα φηη ε απεξγία ηεο ΑΓΔΓΥ 
θαιχπηεηαη απφ ηεθκήξην λνκηκφηεηαο θαη φηη ζπλεπψο λνκίκσο ν αηηψλ 
δελ πξνέβε ζηελ Αμηνιφγεζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ ιφγσ ζπκκεηνρήο 
ηνπ ζηελ απεξγηαθή απηή θηλεηνπνίεζε θάηη πνπ δελ εθψιπε ηελ 
ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ επίδηθε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ ίδηνπ σο 

Πξντζηακέλνπ. Δηδηθφηεξα, ην θξίζηκν ζθεπηηθφ ηεο απνθάζεσο (ζθ.8) 
έρεη σο εμήο: 

«8. Επειδή, ενότει ηυν ανυηέπυ και ειδικόηεπα ηηρ ζςνηαγμαηικήρ 
πποζηαζίαρ ηος δικαιώμαηορ ηηρ απεπγίαρ και ηος ηεκμηπίος νομιμόηηηαρ 

αςηήρ, ππέπει να γίνει δεκηό όηι η διάηαξη ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 24Α ηος 
ν. 4369/2016 έσει ηην έννοια όηι η μη εκπλήπυζη από μέποςρ ηος 
αξιολογηηή ηυν ςπαλλήλυν ηηρ ςποσπέυζηρ αξιολόγηζηρ ηυν 
ςθιζηαμένυν ηος δεν κυλύει ηη ζςμμεηοσή ηος ζηιρ διαδικαζίερ επιλογήρ 
και ηοποθέηηζηρ πποφζηαμένυν, όηαν ηούηο οθείλεηαι ζηη ζςμμεηοσή ηος 
ζε απεπγιακή κινηηοποίηζη πος πποκήπςξε η οικεία ζςνδικαλιζηική 
οπγάνυζη.» 

3. Σηήξημε ζηηο εξγαδφκελεο ηεο θαηεγνξίαο ΥΔ Καζαξηζηξηψλ. 

Τν Γεληθφ Σπκβνχιην εμέθξαζε ηε ζηήξημή ηνπ ζηηο ζπλαδέιθνπο 
ηεο θαηεγνξίαο ΥΔ Καζαξηζηξηψλ πνπ κεηά απφ ηφζα ρξφληα πνπ 
πξνζθέξνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζηηο ππεξεζίεο καο δελ αλαλεψλνληαη νη 
ζπκβάζεηο ηνπο θαη ππνγξάθνληαη ζπκβάζεηο κε εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο/ζπλεξγεία γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ. 

4. Έληαμε ζην πξφγξακκα εκβνιηαζκψλ ησλ ηεισλεηαθψλ. 

Να εληαρζνχλ άκεζα νη ζπλάδειθνη πνπ εξγάδνληαη ζε ζπλνξηαθά 
ηεισλεία, ιηκάληα θαη αεξνδξφκηα ζην πξφγξακκα εκβνιηαζκψλ, φπσο 

ζπκβαίλεη γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ άιισλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη 
αξκφδηεο ζηα ζεκεία εηζφδνπ θαη εμφδνπ απφ ηε ρψξα. 

5. Πξνθήξπμε απεξγηψλ. 

Δμνπζηνδφηεζε ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ πξνθήξπμε 

δπν 24σξσλ θαη 2 48σξσλ απεξγηψλ γηα ηα ζέκαηα ηνπ εηδηθνχ 
κηζζνινγίνπ. 

Σπλάδειθνη, 

Σπλερίδνπκε δπλακηθά ηελ απεξγία-απνρή απφ ηελ Αμηνιφγεζε 
ηνπ 2018. 

Απνξξίπηνπκε ην ζρέδην ηνπ Δηδηθνχ Μηζζνινγίνπ πνπ ζα 
νδεγήζεη λνκνηειεηαθά ζηελ αλαηξνπή ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηελ 
ΑΑΓΔ. 
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Γηεθδηθνχκε ηελ θαηαβνιή ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο ζηνπο 
λένπο ζπλαδέιθνπο θαη ηελ θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ην κέιινλ, 
φπσο θαη ηελ δηφξζσζε  ησλ ζηξεβιψζεσλ ηνπ λ. 4354/2016. 

Γηεθδηθνχκε ηελ θαηαβνιή ησλ ΓΔΤΔ θαη ηελ επαλέληαμε ηεο 
Τεισλεηαθήο Υπεξεζίαο ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 
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Παράδειγμα 1ο 

ΚΛΑΔΟ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδοσ Αςφαλιςμζνοσ  ΜΕΣΑ 93 (ΔΙΟΡΙΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 01/01/2011) 

Σζκνα για επίδομα 2 

 

ΙΧΤΟΝ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ 

ΑΠΟΔΟΧΕ ΚΡΑΣΗΕΙ 

Α111106 ΜΙΘ.ΚΛΙΜ ΠΕ 6  1,387.00 ΚΕΣ000 Τγ. Περ. Παροχι ςε χριμα  5.83 

Α1522011 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕΚΝΩΝ Ν.4024  70 ΚΕΣ001 Τγ. Περ. Παροχι ςε ειδοσ  31.33 

ΒΕΠΡ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 368.46 ΚΕΣ003 Σ.Π.Δ.Τ.  58.28 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  1,825.46 ΚΕΣ003Π Σ.Π.Δ.Τ. 1% Ν3986/2011  18.25 

ΠΛΗΡΩΣΕΟ ΜΗΝΑ  1,245.68 ΚΕΣ008 Μ.Σ.Π.Τ.  72.93 

    ΚΕΣ350 ΕΙΔ. ΕΙΦ. ΑΛ. 2% αρ.38.  36.51 

    ΚΕΣ381 ΙΚΑ 162 ΕΣΕΑ ΑΦ.  144.53 

    ΔΔ6534 ΙΔ ΑΦΑΛΙΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ /963  48.50 

    Δ6650 ΟΣΤΕ  2.00 

    Δ6652 2Η ΕΣΤ  2.50 

    Δ6672 ΣΑΣΤ 2Η ΕΣΤ  2.50 

    ΦΟΡΑΛΛΗ ΕΙΔ. ΕΙΦ. ΑΛ. αρ.29 ν.3986/2011  10.07 

    ΦΟΡΟ 146.54 

    ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΗΕΩΝ  579.78 

 

ΝΖΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ 

ΑΠΟΔΟΧΕ   ΚΡΑΣΗΕΙ   

Α111106 ΜΙΘ.ΚΛΙΜ ΠΕ 6  1,387.00 ΚΕΣ000 Τγ. Περ. Παροχι ςε χριμα  7.31 

Α1522011 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕΚΝΩΝ Ν.4024  70 ΚΕΣ001 Τγ. Περ. Παροχι ςε ειδοσ  39.28 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Θ.Ε. 370 ΚΕΣ003 Σ.Π.Δ.Τ.  73.08 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  1,827.00 ΚΕΣ003Π Σ.Π.Δ.Τ. 1% Ν3986/2011  18.27 

ΠΛΗΡΩΣΕΟ ΜΗΝΑ  1,186.21 ΚΕΣ008 Μ.Σ.Π.Τ.  72.97 

    ΚΕΣ350 ΕΙΔ. ΕΙΦ. ΑΛ. 2% αρ.38.  36.54 

    ΚΕΣ381 ΙΚΑ 162 ΕΣΕΑ ΑΦ.  181.24 

    ΔΔ6534 ΙΔ ΑΦΑΛΙΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ /963  48.50 

    Δ6650 ΟΣΤΕ  2.00 

    Δ6652 2Η ΕΣΤ  2.50 

    Δ6672 ΣΑΣΤ 2Η ΕΣΤ  2.50 

    ΦΟΡΑΛΛΗ ΕΙΔ. ΕΙΦ. ΑΛ. αρ.29 ν.3986/2011  10.07 

    ΦΟΡΟ 146.54 

    ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΗΕΩΝ  640.79 

 

  ΙΧΤΟΝ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ ΝΖΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ 

ΠΛΗΡΩΣΕΟ ΜΗΝΑ 1,245.68 1,186.21 
ΜΕΙΩΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ε 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΩΣΕΟΤ ΜΗΝΑ:  -59.47 
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Παράδειγμα 2ο  

ΚΛΑΔΟ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδοσ Αςφαλιςμζνοσ  ΜΕΣΑ 93 (ΔΙΟΡΙΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 01/01/2011) 

Σζκνα για επίδομα 2 

 

ΙΧΤΟΝ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ 

ΑΠΟΔΟΧΕ   ΚΡΑΣΗΕΙ   

Α111106 ΜΙΘ.ΚΛΙΜ ΠΕ 6  1,387.00 ΚΕΣ000 Τγ. Περ. Παροχι ςε χριμα  5.83 

Α1522011 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕΚΝΩΝ Ν.4024  70 ΚΕΣ001 Τγ. Περ. Παροχι ςε ειδοσ  31.33 

ΒΕΠΡ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 596.04 ΚΕΣ003 Σ.Π.Δ.Τ.  58.28 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  2,053.04 ΚΕΣ003Π Σ.Π.Δ.Τ. 1% Ν3986/2011  20.53 

ΠΛΗΡΩΣΕΟ ΜΗΝΑ  1,437.89 ΚΕΣ008 Μ.Σ.Π.Τ.  77.49 

    ΚΕΣ350 ΕΙΔ. ΕΙΦ. ΑΛ. 2% αρ.38.  41.06 

    ΚΕΣ381 ΙΚΑ 162 ΕΣΕΑ ΑΦ.  144.53 

    Δ6650 ΟΣΤΕ  2.00 

    Δ6652 2Η ΕΣΤ  2.50 

    Δ6672 ΣΑΣΤ 2Η ΕΣΤ  2.50 

    ΦΟΡΑΛΛΗ ΕΙΔ. ΕΙΦ. ΑΛ. αρ.29 ν.3986/2011  12.08 

    ΦΟΡΟ 217.03 

    ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΗΕΩΝ  615.15 

 

ΝΖΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ 

ΑΠΟΔΟΧΕ   ΚΡΑΣΗΕΙ   

Α111106 ΜΙΘ.ΚΛΙΜ ΠΕ 6  1,387.00 ΚΕΣ000 Τγ. Περ. Παροχι ςε χριμα  8.23 

Α1522011 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕΚΝΩΝ Ν.4024  70 ΚΕΣ001 Τγ. Περ. Παροχι ςε ειδοσ  44.23 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Θ.Ε. 600 ΚΕΣ003 Σ.Π.Δ.Τ.  82.28 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  2,057.00 ΚΕΣ003Π Σ.Π.Δ.Τ. 1% Ν3986/2011  20.57 

ΠΛΗΡΩΣΕΟ ΜΗΝΑ  1,342.83 ΚΕΣ008 Μ.Σ.Π.Τ.  77.57 

    ΚΕΣ350 ΕΙΔ. ΕΙΦ. ΑΛ. 2% αρ.38.  41.14 

    ΚΕΣ381 ΙΚΑ 162 ΕΣΕΑ ΑΦ.  204.05 

    Δ6650 ΟΣΤΕ  2.00 

    Δ6652 2Η ΕΣΤ  2.50 

    Δ6672 ΣΑΣΤ 2Η ΕΣΤ  2.50 

    ΦΟΡΑΛΛΗ ΕΙΔ. ΕΙΦ. ΑΛ. αρ.29 ν.3986/2011  12.08 

    ΦΟΡΟ 217.03 

    ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΗΕΩΝ  714.17 

 

  ΙΧΤΟΝ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ ΝΖΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ 

ΠΛΗΡΩΣΕΟ ΜΗΝΑ 1,437.89 1,342.83 

ΜΕΙΩΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ε 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΩΣΕΟΤ ΜΗΝΑ:  -95.06 

 
 



9 

 

Παράδειγμα 3ο 

ΚΛΑΔΟ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδοσ Αςφαλιςμζνοσ  ΜΕΣΑ 93 (ΔΙΟΡΙΜΕΝΟ ΠΡΙΝ ΣΗΝ 01/01/2011) 

Σζκνα για επίδομα 2 

 

ΙΧΤΟΝ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ 

ΑΠΟΔΟΧΕ   ΚΡΑΣΗΕΙ   

Α111106 ΜΙΘ.ΚΛΙΜ ΠΕ 10 1,623.00 ΚΕΣ000 Τγ. Περ. Παροχι ςε χριμα  6.77 

Α1522011 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕΚΝΩΝ Ν.4024  70 ΚΕΣ001 Τγ. Περ. Παροχι ςε ειδοσ  36.40 

ΒΕΠΡ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 580.45 ΚΕΣ003 Σ.Π.Δ.Τ.  67.72 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  2,273.45 ΚΕΣ003Π Σ.Π.Δ.Τ. 1% Ν3986/2011  22.73 

ΠΛΗΡΩΣΕΟ ΜΗΝΑ  1,560.10 ΚΕΣ008 Μ.Σ.Π.Τ.  87.79 

    ΚΕΣ350 ΕΙΔ. ΕΙΦ. ΑΛ. 2% αρ.38.  45.47 

    ΚΛ. ΤΝΣΑΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΦ 112.92 

    ΣΕΑΔΤ (ΣΑΤΣΤ) ΑΦΛ 55.02 

    Δ6650 ΟΣΤΕ  2.00 

    Δ6652 2Η ΕΣΤ  2.50 

    Δ6672 ΣΑΣΤ 2Η ΕΣΤ  2.50 

    ΦΟΡΑΛΛΗ ΕΙΔ. ΕΙΦ. ΑΛ. αρ.29 ν.3986/2011  23.26 

    ΦΟΡΟ 248.26 

    ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΗΕΩΝ  713.35 

 

ΝΖΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ 

ΑΠΟΔΟΧΕ   ΚΡΑΣΗΕΙ   

Α111106 ΜΙΘ.ΚΛΙΜ ΠΕ 10 1,623.00 ΚΕΣ000 Τγ. Περ. Παροχι ςε χριμα  9.17 

Α1522011 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕΚΝΩΝ Ν.4024  70 ΚΕΣ001 Τγ. Περ. Παροχι ςε ειδοσ  49.30 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Θ.Ε. 600 ΚΕΣ003 Σ.Π.Δ.Τ.  91.72 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  2,293.00 ΚΕΣ003Π Σ.Π.Δ.Τ. 1% Ν3986/2011  22.93 

ΠΛΗΡΩΣΕΟ ΜΗΝΑ  1,479.85 ΚΕΣ008 Μ.Σ.Π.Τ.  88.19 

    ΚΕΣ350 ΕΙΔ. ΕΙΦ. ΑΛ. 2% αρ.38.  45.86 

    ΚΛ. ΤΝΣΑΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΦ 152.94 

    ΣΕΑΔΤ (ΣΑΤΣΤ) ΑΦΛ 74.52 

    Δ6650 ΟΣΤΕ  2.00 

    Δ6652 2Η ΕΣΤ  2.50 

    Δ6672 ΣΑΣΤ 2Η ΕΣΤ  2.50 

    ΦΟΡΑΛΛΗ ΕΙΔ. ΕΙΦ. ΑΛ. αρ.29 ν.3986/2011  23.26 

    ΦΟΡΟ 248.26 

    ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΗΕΩΝ  813.15 

 

  ΙΧΤΟΝ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ ΝΖΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ 

ΠΛΗΡΩΣΕΟ ΜΗΝΑ 1,560.10 1,479.85 
ΜΕΙΩΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ε 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΩΣΕΟΤ ΜΗΝΑ:  -80.25 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
1η Περίπτωςη 
 

Κλάδοσ Αςφαλιςμζνοσ  ΜΕΣΑ 93 (ΔΙΟΡΙΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 01/01/2011) 
 

ΚΡΑΣΗΕΙ 

ΠΟΟΣΑ 
ΚΡΑΣΗΗ ΕΠΙ 

ΣΗ 
ΠΡΟΩΠΙΚΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΠΟΟΣΑ 
ΚΡΑΣΗΗ 

ΕΠΙ ΣΗ 
ΕΙΔΙΚΗ 

ΑΝΟΙΒΗ Θ.Ε. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΚΡΑΣΗΕΙ 

ΕΙΔΙΚΗ 
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ 

ΚΟΝΔΤΛΙ 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΚΡΑΣΗΕΩΝ ΕΠΙ 
ΣΗ ΕΙΔΙΚΗ 

ΑΜΟΙΒΗ 

ΚΕΣ000 Τγ. Περ. Παροχι ςε χριμα 0.00% 0.40% 0.40% 

16.47% 

ΚΕΣ001 Τγ. Περ. Παροχι ςε ειδοσ 0.00% 2.15% 2.15% 

ΚΕΣ003 Σ.Π.Δ.Τ. 0.00% 4.00% 4.00% 

ΚΕΣ381 ΙΚΑ 162 ΕΣΕΑ ΑΦ. 0.00% 9.92% 9.92% 

ΚΕΣ003Π Σ.Π.Δ.Τ. 1% Ν3986/2011 1.00% 1.00% 0.00% 

ΚΕΣ008 Μ.Σ.Π.Τ. 2.00% 2.00% 0.00% 

ΚΕΣ350 ΕΙΔ. ΕΙΦ. ΑΛ. 2% αρ.38. 2.00% 2.00% 0.00% 

 
 
 
2η περίπτωςη 
 

Κλάδοσ Αςφαλιςμζνοσ  ΜΕΣΑ 93 (ΔΙΟΡΙΜΕΝΟ ΠΡΙΝ ΣΗΝ 01/01/2011) 

 

ΚΡΑΣΗΕΙ 

ΠΟΟΣΑ 
ΚΡΑΣΗΗ ΕΠΙ 

ΣΗ 
ΠΡΟΩΠΙΚΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΠΟΟΣΑ 
ΚΡΑΣΗΗ 

ΕΠΙ ΣΗ 
ΕΙΔΙΚΗ 

ΑΝΟΙΒΗ Θ.Ε. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΚΡΑΣΗΕΙ 

ΕΙΔΙΚΗ 
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ 

ΚΟΝΔΤΛΙ 

ΤΝΟΛΟ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΚΡΑΣΗΕΩΝ ΕΠΙ 
ΣΗ ΕΙΔΙΚΗ 

ΑΜΟΙΒΗ 

ΚΕΣ000 Τγ. Περ. Παροχι ςε χριμα 0.00% 0.40% 0.40% 

16.47% 

ΚΕΣ001 Τγ. Περ. Παροχι ςε ειδοσ 0.00% 2.15% 2.15% 

ΚΕΣ003 Σ.Π.Δ.Τ. 0.00% 4.00% 4.00% 

ΣΕΑΔΤ (ΣΑΤΣΤ) ΑΦΛ 0.00% 3.25% 3.25% 

ΚΛ. ΤΝΣΑΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΦ 0.00% 6.67% 6.67% 

ΚΕΣ003Π Σ.Π.Δ.Τ. 1% Ν3986/2011 1.00% 1.00% 0.00% 

ΚΕΣ008 Μ.Σ.Π.Τ. 2.00% 2.00% 0.00% 

ΚΕΣ350 ΕΙΔ. ΕΙΦ. ΑΛ. 2% αρ.38. 2.00% 2.00% 0.00% 

 
 
 
 

Οι ανωτζρω περιπτϊςεισ μειϊςεων προκφπτουν επειδι οι ςυνολικζσ μθνιαίεσ 

αποδοχζσ ςτα εν λόγω πραγματικά παραδείγματα  με τθν εφαρμογι του νζου 

ειδικοφ μιςκολογίου είναι λίγο μεγαλφτερεσ από τισ ςυνολικζσ μθνιαίεσ αποδοχζσ 

που δικαιοφνταν ο υπάλλθλοσ πριν τθν ιςχφ του νζου ειδικοφ μιςκολογίου.  
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Επομζνωσ δεν μπορεί ζχει εφαρμογι το άρκρο 12 ςτο οποίο προβλζπεται νζα 

προςωπικι διαφορά για τον υπάλλθλο για τον οποίον κα προκφψουν με τθν 

εφαρμογι του νζου ειδικοφ μιςκολογίου ςυνολικζσ μθνιαίεσ αποδοχζσ 

χαμθλότερεσ από αυτζσ που δικαιοφνταν πριν τθν ιςχφ αυτοφ.  

Κομβικό ςθμείο ςτθν εν λόγω ςτρζβλωςθ αποτελεί το γεγονόσ ότι ο όροσ ςυνολικζσ 

μθνιαίεσ αποδοχζσ αφορά ςε μικτά ποςά , αλλά και το γεγονόσ ότι θ ειδικι αμοιβι 

κζςθσ εργαςίασ κα ζχει αντίςτοιχεσ κρατιςεισ με αυτζσ του βαςικοφ μιςκοφ.  

Σο επιπλζον ποςοςτό κρατιςεων τθσ ειδικισ αμοιβισ ςε ςφγκριςθ με τθν 

προςωπικι διαφορά ανζρχεται ςυνολικά ςτο 16.47%.  

Επομζνωσ για να διορκωκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςτρζβλωςθ πρζπει να αποςαφθνιςτεί 

πωσ διαςφαλίηονται οι αποδοχζσ των ςυναδζλφων ςε επίπεδο πλθρωτζου - 

κακαροφ ποςοφ.  

ε αντίκετθ περίπτωςθ οι αποδοχζσ των ςυναδζλφων δεν μποροφν να κεωροφνται 

ςτο ςφνολο τουσ διαςφαλιςμζνεσ, αφοφ ζνα ςθμαντικό μζροσ τουσ κα κατευκυνκεί 

για τθν χρθματοδότθςθ του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ. 

 

 


