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 1. Η Υπεξεζία καο ελεκεξώλεη ην πξνζσπηθό Λ.Σ.-ΔΛ.ΑΚΤ. όηη κε ηε κηζζνδνζία Ιαλνπαξίνπ 2018 

εθαξκόδνληαη γηα πξώηε θνξά νη δηαηάμεηο ηνπ (α) ζρεηηθνύ, θαηόπηλ ησλ νδεγηώλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην (β) 

ζρεηηθό, ην νπνίν θαη έρεη αλαξηεζεί ζην Γηαύγεηα κε ΑΓΑ ΨΜΦ2Η-Β2Φ. 

 2. Η αλσηέξσ κηζζνδνζία παξνπζηάδεηαη ζε δύν αλαιύζεηο απνδνρώλ:  

α) ζηελ πξώηε πεξηγξάθεηαη ε κηζζνδνζία Ιαλνπαξίνπ 2018, ζηελ νπνία ηα ζηειέρε Λ.Σ.-ΔΛ.ΑΚΤ. ζα 

κπνξνύλ λα δνπλ πσο δηακνξθώλνληαη νη απνδνρέο ηνπο βάζεη ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ  

β) ζηε δεύηεξε παξνπζηάδεηαη ε δόζε πνπ αθνξά ηα αλαδξνκηθά ηνπ Σ.η.Δ. πνπ ιακβάλνπλ κεληαίσο ηα 

ζηειέρε Λ.Σ.-ΔΛ.ΑΚΤ., ε νπνία είλαη θαη ε ηειεπηαία εθ ησλ 36. 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ηειηθνύ πιεξσηένπ ηνπο, ηα ζηειέρε Λ.Σ.-ΔΛ.ΑΚΤ. ζα πξέπεη λα 

πξνζζέζνπλ ηα πιεξσηέα ησλ δύν αλσηέξσ αλαιύζεσλ απνδνρώλ. 

 3. Σηελ αλάιπζε Ιαλνπαξίνπ 2018 εκθαλίδνληαη ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα πνπ δηθαηνύληαη ηνλ ελ 

ιόγσ κήλα ηα ζηειέρε Λ.Σ.-ΔΛ.ΑΚΤ., ελώ πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη δελ πθίζηαληαη αλαδξνκηθά πνζά (είηε 

ζεηηθά είηε αξλεηηθά) ηα νπνία θαη ζα εκθαληζηνύλ ζηε κηζζνδνζία Φεβξνπαξίνπ 2018. 

 4. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηηο εγγξαθέο «Πξνζσπηθή Γηαθνξά Ν.4472/2017» θαη 

«Γηαθνξά αύμεζεο βαζηθνύ Ν.4472/2017» {άξζξν 155 ηνπ (α) ζρεηηθνύ} όπνπ απηέο εκθαλίδνληαη, νη νπνίεο 

θαη αλαιύνληαη σο εμήο: 

α) Η «Πξνζσπηθή Γηαθνξά Ν.4472/2017» αθνξά ηα ζηειέρε Λ.Σ.-ΔΛ.ΑΚΤ. πνπ παξνπζίαδαλ κείσζε 

κεηθηώλ απνδνρώλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ θαη είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ κεηθηώλ 

απνδνρώλ πνπ είραλ ηα ζηειέρε Λ.Σ.-ΔΛ.ΑΚΤ. 31/12/2016 θαη 01/01/2017, ε νπνία θαη ζα 

αλαδηακνξθώλεηαη κε θάζε κηζζνινγηθή κεηαβνιή ησλ ζηειερώλ.  



β) Η «Γηαθνξά αύμεζεο βαζηθνύ Ν.4472/2017» αθνξά ηα ζηειέρε Λ.Σ.-ΔΛ.ΑΚΤ. πνπ παξνπζίαδαλ αύμεζε 

κεηθηώλ απνδνρώλ ηελ 01/01/2017 θαη αθνξά ην κέξνο ηεο αύμεζεο πνπ δελ δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ αθόκε. 

 5. Τέινο, ελεκεξώλνπκε ην πξνζσπηθό Λ.Σ.-ΔΛ.ΑΚΤ. όηη ε πξνϋπόζεζε ηεο παξνπζίαο ηνπο θαη ηηο 

πέληε εκέξεο ηεο εβδνκάδαο ή ζπλνιηθά ζαξάληα σξώλ από Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή γηα ηελ ιήςε ηεο 

απνδεκίσζεο πέξαλ ηνπ πελζεκέξνπ θαηαξγείηαη, κε απνηέιεζκα κόλε πξνϋπόζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο λα 

θαζίζηαηαη ε παξνπζία ηνπο ζηελ Υπεξεζία ην Σάββαην ή θαη ηελ Κπξηαθή. Με λεόηεξν έγγξαθν ηεο 

Υπεξεζίαο καο ζα θαζνξίδνληαη νη πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύλ ηελ ελ ιόγσ απνδεκίσζε.       

 6. Τνπ παξόληνο λα ιάβεη ελππόγξαθε γλώζε ην πξνζσπηθό Λ.Σ.-ΔΛ.ΑΚΤ. Υπεξεζηώλ ζαο. 

 

   

 

                                                                                                                          Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

 

                                                                                                                         ΠΛΟΙΑΡΥΟ Λ.. 

                                                                                                                ΣΕΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 
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