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ΘΕΜΑ: Παρέχονται πληροφορίες.
Απαντώντας στο έγγραφό σας με αριθμ. πρωτ. 967/15-1-2015, σας πληροφορούμε
τα εξής:
1. Στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων υπάγονται οι μόνιμοι
υπάλληλοι των ΟΤΑ οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στις
ειδικότητες που ρητά αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008.
2. Εφόσον στον υπάλληλο στον οποίο αναφέρεσθε ανατέθηκαν από την 4-11-2014
καθήκοντα Προϊσταμένου του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης και
επομένως από την ανωτέρω ημερομηνία και μετά δεν απασχολείται στην αποκομιδή
απορριμμάτων με την ειδικότητα του οδηγού, δεν θα πρέπει από την 4-11-2014 και εφεξής
να υποβάλλεται στην κράτηση της πρόσθετης ειδικής εισφοράς (4,3%), που ισχύει για
όσους απασχολούνται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στις προαναφερόμενες
ειδικότητες της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008.
3. Τα μισθολογικά κλιμάκια που τυχόν χορηγήθηκαν στον εν λόγω υπάλληλο, λόγω
της αποκλειστικής και κατά πλήρες ωράριο απασχόλησής του στα βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλματα, θα πρέπει να του αφαιρεθούν από την ημερομηνία ανάληψης των
καθηκόντων του Προϊσταμένου, σύμφωνα με το αριθμ. 2/75734/0022/2009/29-1-2010
έγγραφό της 22ης Δ/νσης Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ., φωτοτυπία του οποίου σας
αποστέλλουμε.
4. Η πρόσθετη ειδική εισφορά (4,3%) που τυχόν έχει παρακρατηθεί από τις
αποδοχές του ανωτέρω, από την προαναφερόμενη ημερομηνία και μετά, πρέπει να του
επιστραφεί από τη ΔΟΥ στην οποία αποδόθηκε, αφού προηγηθεί πράξη επιστροφής του
εκκαθαριστή αποδοχών της Υπηρεσίας σας. Η εν λόγω ΔΟΥ θα προβεί στην επιστροφή των
χρημάτων με την διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου για αχρεωστήτως
εισπραχθέντα ποσά (π.δ. 16/1989 Κανονισμός Λειτουργίας ΔΟΥ).
5. Εάν ο ανωτέρω υπάλληλος μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Προϊσταμένου
και την έξοδό του από το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, επιθυμεί, ο
χρόνος υπηρεσίας του για τον οποίο γίνεται η αναδρομική κράτηση της πρόσθετης ειδικής
εισφοράς (4,3%), να λογίζεται ως διανυθείς στο καθεστώς αυτό, θα πρέπει να συνεχίσετε να
παρακρατείτε από τις αποδοχές του και μέχρι την οριστική εξόφληση του οφειλόμενου
ποσού, την εισφορά αυτή, που ήδη έχετε υπολογίσει για τον σκοπό αυτό.
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Εξυπακούεται ότι αν διακοπεί η προαναφερόμενη παρακράτηση, το ανωτέρω
χρονικό διάστημα δεν θα υπολογίζεται ως διανυθέν στο καθεστώς των βαρέων και
ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
Η Διευθύντρια
Ν. Μπαγατέλα
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Τμηματάρχης Διεκπεραίωσης
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