
Θέμα:�Χορήγηση επιδόματος προβληματικής περιοχής�.

Σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/50/265/29847/30-10-1992 και τις τροποποιήσεις που επήλθαν 
σ’ αυτήν, κάποιες περιοχές της χώρας μας χαρακτηρίστηκαν προβληματικές και
διαχωρίστηκαν σε προβληματικές τύπου Α΄ και τύπου Β΄ λόγω των ιδιαιτεροτήτων από 
άποψη, ιδίως, συνθηκών διαβίωσης, επικοινωνίας ή στέγασης, λόγω της μόλυνσης του 
περιβάλλοντος και του αυξημένου κόστους ζωής σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδος.

Για το λόγο αυτό οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι λοιπών νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και ΟΤΑ που εργάζονταν στις περιοχές αυτές λάμβαναν το 
επίδομα προβληματικής περιοχής. 

Το συγκεκριμένο επίδομα διατηρήθηκε αρχικά με το νέο μισθολόγιο Ν 4024/11 και το 
άρθρο 15 & 2 που αναφέρει ότι �στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες 
παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές……… χορηγείται επίδομα οριζόμενο σε (100) 
ευρώ μηνιαίως�. 

Στη διευκρινιστική εγκύκλιο όμως που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών-ΓΛΚ με 
αρ. πρωτ. οικ. 2/78400/0022/14-11-11, ερμηνεύει το νόμο διαφορετικά και χορηγεί το 
επίδομα μόνο σε όσους εργάζονται σε προβληματικές περιοχές τύπου Α΄ και όχι σ’ αυτούς 
που εργάζονται στις προβληματικές περιοχές τύπου Β΄.

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι το συγκεκριμένο επίδομα θα το λαμβάνουν όσοι 
εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Κοζάνης που ανήκει στην προβληματική περιοχή 
τύπου Α΄ και δε θα το λαμβάνουν όσοι εργάζονται στις δύο μεγάλες πόλεις Κοζάνη και 
Πτολεμαΐδα, διότι ανήκουν στις προβληματικές περιοχές τύπου Β΄.

Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και σε άλλους νομούς όπως π.χ της Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, 
Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Χαλκιδικής αλλά και σε όλες εκείνες τις περιοχές που είναι 
χαρακτηρισμένες ως περιοχές τύπου Β΄.  

Νομίζω πως η ερμηνεία που δόθηκε στο νόμο δημιουργεί αδικίες και αντιμετωπίζει 
άνισα τους εργαζομένους που βιώνουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα και πρέπει να 
διορθωθεί.  

Πίνακας αποδεκτών

1. κ. Βενιζέλο Ευάγγελο (Υπ. Οικονομικών)
2. κ. Κουκουλόπουλο Πάρι (Υφ. Εσωτερικών)
3. κ. Αθανασιάδη Αλέκο (Βουλευτή Ν. Κοζάνης)
4. κ. Βλατή Ιωάννη (Βουλευτή Ν. Κοζάνης)
5. κ. Παπαδόπουλο Μιχάλη (Βουλευτή Ν. Κοζάνης)
6. κ. Κασαπίδη Γεώργιο (Βουλευτή Ν. Κοζάνης)
7. κ. Μαλούτα Λάζαρο (Δήμαρχο Κοζάνης)
8. κ. Βρυζίδου Παρασκευή (Δήμαρχο Εορδαίας)
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ΠΡΟΣ 

Όπως ο πίνακας αποδεκτών



9. Το Δ.Σ της ΑΔΕΔΥ
10. Το Δ.Σ της ΔΟΕ
11. Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ
12. κ. Μπράτη Δημήτρη, αιρετό ΚΥΣΠΕ
13. κ. Παληγιάννη Βασίλη, αιρετό ΚΥΣΠΕ
14. Το Δ.Σ του Ν.Τ ΑΔΕΔΥ Κοζάνης
15. Το Δ.Σ του Συλλόγου Εκπ/κών Κοζάνης
16. Το Δ.Σ του Συλλόγου Εκπ/κών Εορδαίας
17. Τους συναδέλφους της Δυτ. Μακεδονίας
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