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εξσηήκαηνο

Δξσηάηαη

απφ

ηελ

Γ.Δ.Υ.Α.

εάλ

πξνζσπηθφ

ζε

θηηξηαθή

εγθαηάζηαζε ζην ρψξν ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ζπγθεθξηκέλα,
εηδηθφηεηεο Φεκηθνχ Μεραληθνχ (ΠΔ) θαη Μεραληθνχ Γνκηθψλ
Έξγσλ (ΤΔ), δηθαηνχληαη ην επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο.

Πξνυπφζεζε γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ παξφλησλ επηδνκάησλ είλαη ην
λα εκπίπηoπλ νη εξγαδφκελνη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο θιαδηθήο
ζπιινγηθήο ζχκβαζεο, ήηνη λα απαζρνινχληαη σο ηαθηηθφ ή δφθηκν
πξνζσπηθφ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζε
θάζε είδνπο Γ.Δ.Υ.Α., ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνζηέα Κιαδηθή Σ.Σ.Δ.
(Ννκηθή Βηβιηνζήθε / Σσθξάηεο Λεθέαο: Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο

Δξγαζίαο, 2002, ζει. 92). Πεξαηηέξσ πξνυπφζεζε απνηειεί ην λα
είλαη νη εξγαδφκελνη κέιε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο πνπ
ζπλήςε ηελ ζχκβαζε (ά. 8 παξ. 2 Ν. 1876/1990). Δθφζνλ πιεξνχληαη

απηέο νη πξνυπνζέζεηο, ε απάληεζε επί ηνπ εξσηήκαηνο έρεη σο
αθνινχζσο:

Σχκθσλα κε ην άξζξ. 5 παξ. 10 ηεο Σπιινγηθήο Σχκβαζεο Δξγαζίαο
«Φνξεγείηαη επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο ζε πνζνζηφ 15% επί ηνπ
βαζηθνχ

κηζζνχ

ζε

φιν

ην

πξνζσπηθφ

θάζε

εηδηθφηεηαο

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαηψλ 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 χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Τν επίδνκα
ρνξεγείηαη θαη ζην ινηπφ ηερληθφ πξνζσπηθφ εηδηθνηήησλ, ζηηο
θαζαξίζηξηεο-έο θαη ζηνπο ζεκεησηέο πδξνκέηξσλ. Τν επίδνκα δελ
ην δηθαηνχληαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη.»

Ζ πξψηε πεξίνδνο ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζηεξψλεη ηνλ γεληθφ
θαλφλα φηη ην επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο ρνξεγείηαη ζε φιν ην
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ
θαζαξηζκνχ, ηα αληιηνζηάζηα, δίθηπα, ηηο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο
θαη γεληθά ηηο εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ζε
ζπλζήθεο δειαδή αλζπγηεηλέο ή επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία. Με άιια
ιφγηα, ην επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο ρνξεγείηαη θαη’ αξρήλ ζην
πξνζσπηθφ, ε θχζε ηεο παξερφκελεο 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 επηδφκαηνο αλζπγηεηλήο εξγαζίαο θαη ζε άιιεο
θαηεγνξίεο ππαιιήισλ, ζπγθεθξηκέλα ζην ινηπφ ηερληθφ πξνζσπηθφ
εηδηθνηήησλ, ζηηο θαζαξίζηξηεο-έο θαη ζηνπο ζεκεησηέο πδξνκέηξσλ,
ε θχζε ηεο παξερφκελεο εξγαζίαο ησλ νπνίσλ ζπλδέεηαη, ή κπνξεί
λα ζπλδέεηαη, θαζ’ φινλ 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

δηνηθεηηθνχο

ππαιιήινπο.

Ζ

ξχζκηζε

απηή

ζπκπιεξψλεη ηελ γεληθή αξρή πνπ θαζηεξψλεη ε Σ.Σ.Δ. γηα ηελ
ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο αλζπγηεηλήο εξγαζίαο απφ ηελ αληίζεηε
πιεπξά: θαζψο ε θχζε ηεο παξερφκελεο εξγαζίαο ησλ δηνηθεηηθψλ
ππαιιήισλ δελ ζπλδέεηαη κε αλζπγηεηλέο ή επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία
ζπλζήθεο , νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη δελ δηθαηνχληαη ηνπ επηδφκαηνο
απηνχ.

Δμ άιινπ, απφ ην άξζξν 5 (Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ) ηνπ Δζσηεξηθνχ
Καλνληζκνχ ηεο Γ.Δ.Υ.Α., φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 4655,4791
ΦΔΚ Β 2563/18.12.2008 απφθαζε ηνπ (ηφηε) Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο
Πεξηθέξεηαο, πξνθχπηεη φηη ε Τερληθή Υπεξεζία ηεο Γ.Δ.Υ.Α.
δηαξζξψλεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:

3.
3.1.

Τερληθή Υπεξεζία.
Γηεπζπληήο Τερληθήο Υπεξεζίαο.

3.2.

Τκήκα Δθηέιεζεο έξγσλ Λεηηνπξγίαο θαη Σπληήξεζεο
Γηθηχσλ.

3.2.1

Πξντζηάκελνο ηκήκαηνο.

…
3.3.

Τκήκα Δμνπιηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο.

3.4.

Γξαθείν θίλεζεο - Σπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ
- κεραλεκάησλ.

Σηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε, νη εξγαδφκελνη, κε εηδηθφηεηα ρεκηθνχ
κεραληθνχ

αθελφο

θαη

(πνιηηηθνχ)

κεραληθνχ

αθεηέξνπ,

απαζρνινχληαη ζηελ Τερληθή Υπεξεζία σο Γηεπζπληήο ηεο Τερληθήο
Υπεξεζίαο αθελφο θαη σο Πξντζηακέλε ηνπ Τκήκαηνο Δθηέιεζεο
Έξγσλ Λεηηνπξγίαο θαη Σπληήξεζεο Γηθηχσλ.
Τφζν απφ ην γεγνλφο φηη νη εξγαδφκελνη απηνί απαζρνινχληαη ζε
θηηξηαθή εγθαηάζηαζε ζην ρψξν ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, φζν
θαη απφ ην φηη απαζρνινχληαη ζηελ Τερληθή Υπεξεζία, σο «ινηπφ
ηερληθφ πξνζσπηθφ εηδηθνηήησλ» (ρεκηθνχ κεραληθνχ αθελφο θαη
(πνιηηηθνχ) κεραληθνχ αθεηέξνπ) ζπλάγεηαη φηη εκπίπηνπλ ζηελ
ξχζκηζε ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξ. 5 ηεο Σ.Σ.Δ., θαη επνκέλσο
δηθαηνχληαη ην επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο.

Αζήλα, 9/5/2011
Ο γλσκνδνηψλ δηθεγφξνο
Πάλνο Επγνχξεο

