
Σε όλοςρ ηο επίδομα ηυν 176 εςπώ 

Το Ανώηαηο Δικαζηήπιο έκπινε όηι είναι αδικαιολόγηηορ ο αποκλειζμόρ 

ηυν ζςμβαζιούσυν οπιζμένος σπόνος από ηην καηαβολή ηος 
επιδόμαηορ, καθώρ παπέσοςν ίδια επγαζία με ηοςρ ςπαλλήλοςρ αοπίζηος 

σπόνος  

«E» 27/4 

 

«Πξάζηλν θσο» γηα ηελ επέθηαζε θαηαβνιήο ηνπ επηδόκαηνο ησλ 176 επξώ ζηνπο 
ζπκβαζηνύρνπο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα αλάβεη ν Αξεηνο Πάγνο. Εθαξκόδνληαο 

ηε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε αξρή ηεο ηζόηεηαο, ην αλώηαην δηθαζηήξην έθξηλε όηη 
είλαη αδηθαηνιόγεηνο ν απνθιεηζκόο ηνπο από ην επίκαρν επίδνκα, ηε ζηηγκή πνπ απηό 

ρνξεγήζεθε ζε επξύηαηεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη παξείραλ νπζηαζηηθά ηελ 
ίδηα εξγαζία θαη θάησ από πεξίπνπ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο. 
Η απεοπαγιηική απόθαζη (588/11) επικςπώνει ηην καηαβολή ηος επιδόμαηορ 

αναδπομικά ζηοςρ ζςμβαζιούσοςρ πςποζβέζηερ, κπίνονηαρ όηι ηο ποζό ηηρ 
ζςγκεκπιμένηρ παποσήρ δεν μποπεί να ζςμτηθιζηεί ή να καλςθθεί από 

οποιαδήποηε άλλη μιζθολογική παποσή 
Δηθαηώλνληαο ηνπο ρηιηάδεο ζπκβαζηνύρνπο ππξνζβέζηεο, ν ΑΠ επεζήκαλε όηη είραλ 
εμαηξεζεί από ηελ είζπξαμε ηνπ επηδόκαηνο πνπ ζεζπίζηεθε κε ηνλ Ν. 3016/02 κόλν 

θαη κόλν επεηδή ζπλδένληαλ κε ηνλ δεκόζην ηνκέα κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ελώ παξείραλ παξόκνηα εξγαζία κε ηνπο ππόινηπνπο 

ππαιιήινπο πνπ απαζρνινύληαη κε δηαθνξεηηθή ζρέζε εξγαζίαο, ππό θαζεζηώο 
ανξίζηνπ ρξόλνπ ή κνληκόηεηαο. 
Η αξενπαγηηηθή απόθαζε (588/11) επηθπξώλεη ηελ 

θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο αλαδξνκηθά ζηνπο 
ζπκβαζηνύρνπο ππξνζβέζηεο, θξίλνληαο όηη ην πνζό 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξνρήο δελ κπνξεί λα 
ζπκςεθηζηεί ή λα θαιπθζεί από νπνηαδήπνηε άιιε 
κηζζνινγηθή παξνρή. 

πλεπώο είλαη ππνρξεσηηθή ε επέθηαζή ηνπ θαη ζε 
άιιεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο, γεγνλόο πνπ ζα πξνθαιέζεη ζεκαληηθό «πνλνθέθαιν» 

ζην νηθνλνκηθό επηηειείν ηεο θπβέξλεζεο, αθνύ ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη κεγάια 
θνλδύιηα αλαδξνκηθά ζε ρηιηάδεο άιινπο ζπκβαζηνύρνπο (π.ρ. εθπαηδεπηηθνύο, ηνπ 
ππνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, ζηνλ ρώξν ηεο θαζαξηόηεηαο θ.ιπ.). 

Σν Εξγαηηθό Σκήκα ΑΠ δηαπίζησζε όηη νη ζπκβαζηνύρνη ππξνζβέζηεο εξγάζηεθαλ κε 
ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ θάιπςε πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ακεηβόκελνη θαηά 

ην κηζζνιόγην ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ (Ν. 2470/97). 
Από ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο εμαηξέζεθαλ κόλν νη ζπκβαζηνύρνη, ελώ δόζεθε 

ζηνπο κνλίκνπο ή ζηνπο ππαιιήινπο κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ 
ηνπ ίδηνπ ππνπξγείνπ (πξώελ Δεκόζηαο Σάμεο), ζε απνζπαζκέλνπο ή ηνπνζεηνύκελνπο 
ζε άιια ππνπξγεία, ΝΠΔΔ, ΟΣΑ. 

Εηζη, όκσο, παξαβηάζηεθαλ νη ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινπλ θαη 
πξνζηαηεύνπλ ηελ ηζόηεηα κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ, αθνύ όινη νη εξγαδόκελνη είραλ 

ηα ίδηα πξνζόληα θαη εξγάδνληαλ ζηνπο ίδηνπο ρώξνπο ππό ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, αιιά κε 
δηαθνξεηηθέο κνλάρα ζπκβάζεηο σο πξνο ηνλ ρξόλν δηάξθεηάο ηνπο. 
Πποζαύξηζη 

εκείν «θιεηδί» γηα ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ησλ 176 επξώ είλαη ε δηαπίζησζε ηνπ ΑΠ 
όηη ην ζπγθεθξηκέλν επίδνκα εμειίρζεθε νπζηαζηηθά ζε κηζζνινγηθή πξνζαύμεζε. 

Απνηέιεζε, δειαδή, ηειηθά έλα ηκήκα ηνπ κηζζνύ, αθνύ ρνξεγήζεθε δηαδνρηθά κε 
ζεηξά λνκνζεηηθώλ ξπζκίζεσλ ζε δηάθνξνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Δεκνζίνπ, ησλ ΝΠΔΔ, 
ησλ ΟΣΑ. Ωζηόζν ε δηθαηνζύλε θξάηεζε «θιεηζηή ηελ πόξηα», όζνλ αθνξά ην επίκαρν 

επίδνκα, γηα ηνπο ηαηξνύο, ηνπο εξγαδόκελνπο ζε δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, ελώ εθθξεκεί 
ζην ηΕ ε έθδνζε απόθαζεο γηα ηνπο δηθαζηηθνύο ππαιιήινπο κε δπζκελή γη' απηνύο 

δηθαζηηθή εηζήγεζε. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΤΛΩΝΙΣΗ 
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