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Δξσηάηαη από ηελ Γ.Δ.Υ.Α.:
1. Υπάιιεινο ηεο εηδηθόηεηαο Φεκηθόο Μεραληθόο, ηνπ νπνίνπ ε
ζέζε

εξγαζίαο

βξίζθεηαη

ζηα

γξαθεία

ηεο

Γ.Δ.Υ.Α.,

αιιά

επηζθέπηεηαη θαζεκεξηλά ηηο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ
γηα έιεγρν πνπ αμηνινγείηαη ζηε κηζή κε κηα ώξα πεξίπνπ ή όηαλ
πξνθύπηνπλ έθηαθηεο αλάγθεο, ζεσξείηαη όηη απαζρνιείηαη ζε
ζπλζήθεο αλζπγηεηλέο ή επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία ηνπ θαη ζπλεπώο
δηθαηνύηαη ην επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο πνζνζηνύ 15% επί ηνπ
βαζηθνύ κηζζνύ;
1.1. Πνηό ζεσξείηαη ινηπό ηερληθό πξνζσπηθό εηδηθνηήησλ;
2. Υπάιιεινο ε νπνία απαζρνιείηαη ζην αλαιπηηθό εξγαζηήξην ηεο
Γ.Δ.Υ.Α. σο αλαιύηξηα, νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ (εξγαζηεξίνπ)
βξίζθνληαη ζε νηθόπεδν όπνπ βξίζθνληαη θαη νη Δγθαηαζηάζεηο
Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ δηθαηνύηαη ηελ άδεηα πέληε (5) επηπιένλ

εξγάζηκσλ εκεξώλ όπσο ην εξγαηηθό πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη
έμσ ζηηο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ; Σαο δηεπθξηλίδνπκε
όηη ε ππάιιεινο εξγάδεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν θαη
ιακβάλεη ην επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο πνζνζηνύ 15% ιόγσ ηεο
θύζεο ηεο εξγαζίαο πνπ εθηειεί (αλαιύζεηο δεηγκάησλ).

Πξνϋπόζεζε γηα ηε δηεθδίθεζε ηνπ επηδόκαηνο αλζπγηεηλήο εξγαζίαο
θαη ηεο επηπιένλ άδεηαο είλαη ην λα εκπίπηoπλ νη εξγαδόκελνη ζην
πεδίν εθαξκνγήο ηεο θιαδηθήο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο, ήηνη λα
απαζρνινύληαη σο ηαθηηθό ή δόθηκν πξνζσπηθό κε ζρέζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ζε θάζε είδνπο Γ.Δ.Υ.Α.,
ζύκθσλα κε ηελ εθαξκνζηέα Κιαδηθή Σ.Σ.Δ. (Ννκηθή Βηβιηνζήθε /

Σσθξάηεο Λεθέαο: Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο Δξγαζίαο, 2002, ζει. 92).
Πεξαηηέξσ πξνϋπόζεζε απνηειεί ην λα είλαη νη εξγαδόκελνη κέιε ηεο
ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο πνπ ζπλήςε ηελ ζύκβαζε (ά. 8 παξ. 2
Ν. 1876/1990).

Δθόζνλ πιεξνύληαη απηέο νη πξνϋπνζέζεηο, ε απάληεζε επί ησλ
αλσηέξσ εξσηεκάησλ έρεη σο αθνινύζσο:
1. Σύκθσλα κε ην άξζξ. 5 παξ. 10 ηεο Σπιινγηθήο Σύκβαζεο
Δξγαζίαο «Φνξεγείηαη επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο ζε πνζνζηό
15% επί ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ζε όιν ην πξνζσπηθό θάζε εηδηθόηεηαο
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαηώλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο πνπ
απαζρνιείηαη ζε ζπλζήθεο αλζπγηεηλέο ή επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία
ηνπο. Οη ζπλζήθεο απηέο εληνπίδνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο Β.Κ., ηα

αληιηνζηάζηα, δίθηπα, θάζε είδνπο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη
γεληθά ηηο εγθαηαζηάζεηο ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Τν επίδνκα
ρνξεγείηαη θαη ζην ινηπό ηερληθό πξνζσπηθό εηδηθνηήησλ, ζηηο
θαζαξίζηξηεο-έο θαη ζηνπο ζεκεησηέο πδξνκέηξσλ. Τν επίδνκα δελ
ην δηθαηνύληαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη.»

Ζ πξώηε πεξίνδνο ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζηεξώλεη ηνλ γεληθό
θαλόλα όηη ην επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο ρνξεγείηαη ζε όιν ην
πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνύ
θαζαξηζκνύ, ηα αληιηνζηάζηα, δίθηπα, ηηο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο
θαη γεληθά ηηο εγθαηαζηάζεηο ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ζε
ζπλζήθεο δειαδή αλζπγηεηλέο ή επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία. Με άιια
ιόγηα, ην επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο ρνξεγείηαη θαη’ αξρήλ ζην
πξνζσπηθό, ε θύζε ηεο παξερόκελεο εξγαζίαο ηνπ νπνίνπ
ζπλδέεηαη κε ζπλζήθεο αλζπγηεηλέο ή επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία.

Σηελ ζπλέρεηα, ε ίδηα παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Σ.Σ.Δ. επεθηείλεη
ηελ ρνξήγεζε ηνπ επηδόκαηνο αλζπγηεηλήο εξγαζίαο θαη ζε άιιεο
θαηεγνξίεο ππαιιήισλ, ζπγθεθξηκέλα ζην ινηπό ηερληθό πξνζσπηθό
εηδηθνηήησλ, ζηηο θαζαξίζηξηεο-έο θαη ζηνπο ζεκεησηέο πδξνκέηξσλ,
ε θύζε ηεο παξερόκελεο εξγαζίαο ησλ νπνίσλ ζπλδέεηαη, ή κπνξεί
λα ζπλδέεηαη, θαζ’ όινλ ή θαηά έλα κέξνο, κε ζπλζήθεο αλζπγηεηλέο ή
επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία.
Τέινο, θαη εμ αληηδηαζηνιήο, ε ηειεπηαία πεξίνδνο ηεο ίδηαο
παξαγξάθνπ νξίδεη ξεηά πσο ην επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο δελ

ρνξεγείηαη

ζε

δηνηθεηηθνύο

ππαιιήινπο.

Ζ

ξύζκηζε

απηή

ζπκπιεξώλεη ηελ γεληθή αξρή πνπ θαζηεξώλεη ε Σ.Σ.Δ. γηα ηελ
ρνξήγεζε ηνπ επηδόκαηνο αλζπγηεηλήο εξγαζίαο από ηελ αληίζεηε
πιεπξά: θαζώο ε θύζε ηεο παξερόκελεο εξγαζίαο ησλ δηνηθεηηθώλ
ππαιιήισλ δελ ζπλδέεηαη κε αλζπγηεηλέο ή επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία
ζπλζήθεο , νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη δελ δηθαηνύληαη ηνπ επηδόκαηνο
απηνύ.

Σηελ ππό θξίζε πεξίπησζε, ν εξγαδόκελνο εηδηθόηεηαο Φεκηθνύ
Μεραληθνύ, πξνζθέξεη ηελ εξγαζία ηνπ, θαηά έλα κέξνο απηήο
θαζεκεξηλά, ζηηο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ. Ζ εξγαζία
ηνπ εκπίπηεη επνκέλσο ζηελ ξύζκηζε ηεο πξώηεο πεξηόδνπ ηνπ άξζξ.
5 παξ. 10 ηεο Σ.Σ.Δ.
Ταπηόρξνλα όκσο, ν εξγαδόκελνο έρεη ηελ εηδηθόηεηα ηνπ Φεκηθνύ
Μεραληθνύ, θαη άξα απνηειεί ηκήκα ηνπ ινηπνύ ηερληθνύ
πξνζσπηθνύ εηδηθνηήησλ, κε ζπλέπεηα λα ζπληξέρεη ζηελ πεξίπησζή
ηνπ ε παξάιιειε εθαξκνγή ηεο ηξίηεο πεξηόδνπ ηνπ άξζξ. 5 παξ. 10
ηεο Σ.Σ.Δ.
Σπλάγεηαη επνκέλσο όηη ν ελ ιόγσ εξγαδόκελνο δηθαηνύηαη ηνπ
επηδόκαηνο αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, ηόζν σο εξγαδόκελνο, έζησ θαηά
έλα κέξνο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ, όζν θαη σο
ινηπό ηερληθό πξνζσπηθό εηδηθνηήησλ.

1.1.

Λνηπό

ηερληθό

πξνζσπηθό

εηδηθνηήησλ

απνηεινύλ

νη

εξγαδόκελνη ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο κηαο Γ.Δ.Υ.Α., (πέξαλ ησλ

εξγαηώλ ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο, νη νπνίνη κλεκνλεύνληαη ρσξηζηά
ζηελ πξώηε πεξίνδν ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 10 ηεο Σ.Σ.Δ.), νη νπνίνη
ιόγσ νπζηαζηηθώλ πξνζόλησλ (π.ρ. ζπνπδώλ ή εθπαίδεπζεο) έρνπλ
ζπγθεθξηκέλε ηερληθή εηδηθόηεηα (π.ρ. κεραλνιόγνο κεραληθόο,
ρεκηθόο κεραληθόο θ.ν.θ.).

2. Τν άξζξν 6 παξ. 4 ηεο Σ.Σ.Δ. ησλ Γ.Δ.Υ.Α. νξίδεη όηη ρνξεγείηαη
«άδεηα πέληε (5) επηπιένλ εξγάζηκσλ εκεξώλ θάζε έηνο κε απνδνρέο
γηα όζνπο εξγάδνληαη αλαινγηθά κε ηηο εκέξεο εξγαζίαο ζηνπο
βηνινγηθνύο θαζαξηζκνύο (εθηόο ησλ ππαιιήισλ γξαθείνπ), ηα
αληιηνζηάζηα απνρέηεπζεο θαη ηα απνθξαθηηθά κεραλήκαηα.
Ζ ratio ηεο δηάηαμεο απηήο είλαη ε ρνξήγεζε επηπξόζζεηεο άδεηαο
γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ, αλαινγηθά κε ηηο εκέξεο εξγαζίαο ηνπο,
θαη ιόγσ ηεο θύζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο, έξρνληαη ζε άκεζε, ή
πάλησο θνληηλή επαθή, κε αθάζαξηα ιύκαηα. Ζ άδεηα απηή
ρνξεγείηαη σο αληηζηάζκηζκα ηεο παξνρήο ηεο εξγαζίαο ηνπο ζε
αλζπγηεηλό θαη επηθίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπο πεξηβάιινλ.
Τελ εξκελεία απηή κάιηζηα εληζρύεη ε ξεηή εμαίξεζε ησλ ππαιιήισλ
γξαθείνπ από ηελ ρνξήγεζε κηαο ηέηνηαο άδεηαο, θαζώο νη
ππάιιεινη γξαθείνπ δελ εξγάδνληαη ζε πεξηβάιινλ αθαζάξησλ
ιπκάησλ.

Σηελ ππό θξίζε πεξίπησζε, ε ελ ιόγσ αλαιύηξηα, παξά ηελ παξνρή
εξγαζίαο εληόο γξαθείνπ θαη όρη ζηηο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο

Λπκάησλ, έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε δείγκαηα, κεηαμύ άιισλ,
ιπκάησλ, ηα νπνία θαη αλαιύεη ρεκηθά.
Καζόζνλ ε ππνθείκελε ινγηθή ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο απηήο είλαη
όηη απνηειεί αληηζηάζκηζκα ηεο παξνρήο εξγαζίαο πνπ θέξνπλ ηνλ
εξγαδόκελν ζε άκεζε, ή πάλησο θνληηλή επαθή, κε αθάζαξηα
ιύκαηα, ε ελ ιόγσ εξγαδνκέλε δηθαηνύηαη ηεο επηπιένλ αδείαο ησλ
πέληε (5) εκεξώλ.

Αζήλα, 9/5/2011
Ο γλσκνδνηώλ δηθεγόξνο,
Πάλνο Επγνύξεο

