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ΘΕΜΑ: Προηάζεις για ηο επίδομα παραμεθορίοσ
ε ζπλέρεηα ηεο ελεκέξσζεο ηνπ πξνεδξείνπ ηεο ΟΣΤΕ γηα ηελ
πξόζεζε ηεο ΑΑΔΕ λα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο γηα ηελ
πξνζαύμεζε ηνπ επηδόκαηνο ηεο παπ. 1 ηος άπθπος 9 ηος ν. 4778/2021
ζε ζπγθεθξηκέλεο παπαμεθόπιερ θαη απομακπςζμένερ ππεξεζίεο θαη ηε
ζπλαθόινπζε ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπ Γενικού ςμβοςλίος ηηρ
ΟΣΤΕ, όπσο θαη θαηόπηλ κεηαγελέζηεξεο επηθνηλσλίαο παξαζέηνπκε ηηο
απόςεηο ηεο ΟΣΤΕ επί ηνπ ζρεδίνπ, όπσο απηό καο παξνπζηάζηεθε
ζπλνπηηθά.
Καηαξράο ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ κέρξη ζήκεξα λνκνζεηηθό θαη
θαλνληζηηθό πιαίζην ην επίδνκα παπαμεθοπίος απνηειεί κηα ειδική θαη
ππόζθεηη κέξηκλα ςπέπ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρώλ, κε ζθνπό ηε
ζηειέρσζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ ησλ πεξηνρώλ απηώλ κε ηελ
νηθεηνζειή ηνπνζέηεζε ππαιιήισλ θαη ηελ παξακνλή ησλ δηθαηνύρσλ
εθεί.
Απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Ννκώλ, πνπ
ρξήδνπλ εηδηθήο πξόζζεηεο κέξηκλαο, επηβαιιόκελε από ιόγνπο
θνηλσληθνύο θαη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
πληζηά δηθαηνινγεκέλε παξνρή ε νπνία ζπλαξηάηαη κε
αππόζωπα θαη ανηικειμενικά θξηηήξηα πεξί ελίζρπζεο ζπγθεθξηκέλσλ
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πεξηνρώλ, ήηνη ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ ηόπν ζηνλ νπνίν
ππεξεηνύλ νη δηθαηνύρνη ππάιιεινη.
Επηπιένλ ζύκθσλα κε ην απ. 19 ηος ν. 4354/2015 πνπ είλαη ε
βαζηθή δηάηαμε επί ηεο νπνίαο εξείδεηαη ε ρνξήγεζε ηεο πξνζαύμεζεο
σο θξηηήξην θαζνξίδεηαη ε δπζθνιία πξόζβαζεο ιακβαλνκέλσλ ππόςε
ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο νηζιωηικόηηηαρ θαη ηεο
οπεινόηηηαρ ησλ πεξηνρώλ.
ύκθσλα κε ην Εηδηθό Μηζζνιόγην ηεο ΑΑΔΕ νη πεξηνρέο πνπ
δηθαηνύληαη πξνζαπμεκέλνπ επηδόκαηνο είλαη παπαμεθόπιερ και
απομακπςζμένερ κε θξηηήξηα ηδίσο ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ γηα
ηνλ έιεγρν πξνζώπσλ θαη εκπνξεπκάησλ πνπ εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη
από ηε ρώξα θαζώο θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ηεο
θνξνδηαθπγήο.
Λακβάλνληαο ππόςε ηελ αλσηέξσ ζεώξεζε δε δύλαηαη λα
εμαηξεζνύλ κνλάδεο ηεο Τπεξεζίαο καο:
 πος θέποςν ηα ίδια σαπακηηπιζηικά κε ηηο κνλάδεο γηα ηηο
νπνίεο ππάξρεη πξόβιεςε ρνξήγεζεο κε ηε λέα απόθαζε,
 πος εδπεύοςν ζε πεπιοσέρ σαπακηηπιζμένερ ωρ
παπαμεθόπιερ, απομακπςζμένερ ή πποβλημαηικέρ
από
γεληθόηεξεο δηαηάμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Κ.Ο.Ε. πνπ
έρνπλ σο έδξα ηελ παξακεζόξην θαη νη νπνίεο
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε επξύηεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο
παξακεζνξίνπ πνπ θηάλνπλ κέρξη ηελ ζπλνξηαθή – κεζνξηαθή
γξακκή,
 πος ανήκοςν ζηην εςπύηεπη νηζιωηική σώπα θαη έρνπλ όια
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λεζησηηθόηεηαο, αιιά θαη ηεο
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρήο, δει. πςειό θόζηνο δηαβίσζεο,
δύζθνιε πξόζβαζε, δπζρέξεηα ζηελ πξνζέγγηζε ζε δνκέο
πγείαο θαη ζε βαζηθέο παξνρέο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε
όηη ηόζν ν λνκόο Κςκλάδων όζν θαη ηα νηζιωηικά επαπσεία
ηεο ρώξαο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ έλλνηα ησλ
παξακεζόξησλ πεξηνρώλ θαη αληηκεησπίδνληαη νκνηόκνξθα γηα
ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο κεηαηάμεηο κε ηελ
παπ. 4 ηος απ. 18 ηος ν 2503/1997.
Επνκέλσο πξέπεη
 λα ππάξμεη αλάινγε πξόβιεςε κε απηή ηνπ ζρεδίνπ ηεο
απόθαζεο θαη γηα ηα εζωηεπικά Σελωνεία, ηα Σελωνεία ηηρ
νηζιωηικήρ σώπαρ και ηιρ Κ.Ο.Ε. πνπ εδξεύνπλ ζε πεξηνρέο
ραξαθηεξηζκέλεο είηε σο παπαμεθόπιερ, είηε σο
απομακπςζμένερ, είηε σο πποβλημαηικέρ θαη δελ έρνπλ
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ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ελ ιόγσ απόθαζε. Ελδεηθηηθά
αλαθέξνπκε ηα Σεισλεία Ρόδνπ, Ηγνπκελίηζαο, Κέξθπξαο,
Ξάλζεο, Κνκνηελήο, Δξάκαο, Αιεμαλδξνύπνιεο, Δάθλεο,
Κηιθίο, Φιώξηλαο, Καζηνξηάο, θύδξαο, εξξώλ θαη όια ηα
Σεισλεία ηνπ λνκνύ Κπθιάδσλ,
 λα έρνπλ ηελ ίδηα αληηκεηώπηζε κε ηα ινηπά ζπλνξηαθά
Σεισλεία νη ζπλάδειθνη ησλ Σεισλείσλ εξξώλ, Δξάκαο,
Ξάλζεο, Κνκνηελήο θαη Οξεζηηάδαο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ
ειέγρνπο - βάξδηεο ζηελ ειιελνβνπιγαξηθή κεζόξην.
Παξάιιεια είλαη αλαγθαίν λα πξνβιεθζεί ε παξάηαζε ρνξήγεζεο
ηνπ επηδόκαηνο γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνύλ ζηα ελ ιόγσ
Σεισλεία κε ππνρξέσζε δεκαεηούρ παπαμονήρ, ελώ η έναπξη ιζσύορ
ηεο δηάηαμεο θαη ο σπόνορ παπαμονήρ λα είλαη ενιαίορ γηα όινπο ηνπο
ππαιιήινπο.
πλεκκέλα
απνζηέιινπκε
ηηο
πξνηάζεηο
ησλ
ΕΣΤ,
επηθπιαζζόκελνη λα πξνβνύκε ζε θάζε νόμιμη ενέπγεια γηα ηελ
πποάζπιζη ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπλαδέιθσλ.
Σέινο, ηνλίδνληαο ηελ πξόζεζή καο γηα γόληκν δηάινγν, ζαο
θαινύκε ζην πιαίζην ηεο ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηεο ηζόηεηαο λα πξνβείηε
ζηηο δένπζεο ηξνπνπνηήζεηο, δηαθνξεηηθά ε απόθαζε
απνηειεί
ανηεπγαηική πύθμιζη, εθόζνλ ζηνηρεηνζεηεί ηελ άνιζη θαη δςζμενή
κεηαρείξηζε ζε βάξνο ησλ ππεξεηνύλησλ ζπλαδέιθσλ, ζπκβάιινληαο
ζηελ πεξαηηέξσ απαμίσζε ηεο ππεξεζίαο.
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