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ΓΝΩΜΟΓΟΣΖΖ
Επί ηνπ ππνβιεζέληνο πξνο ηελ Ε.Δ.Ε.Υ.Α.,
κε αξηζκ. πξωη. εηο. 1776/4-1-2012, από ηε Δ.Ε.Υ.Α., εξωηήκαηνο
ΔΡΩΣΑΣΑΗ:
Εάλ είλαη λόκηκε ε θαηαβνιή ηνπ Επηδόκαηνο Εηδηθώλ Σπλζεθώλ (Άξζξν
5, παξ. 11 ηεο Κιαδηθήο Σπιινγηθήο Σύκβαζεο Εξγαζίαο ηωλ Δ.Ε.Υ.Α.)
ζε ππάιιειό καο ν νπνίνο έρεη πξνζιεθζεί ωο κεραλνηερλίηεο
νρεκάηωλ.
*******
Επί ηνπ ωο άλω ππνβιεζέληνο εξωηήκαηνο, έρω λα ζεκεηώζω ηα εμήο:
ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
1. Σύκθωλα κε ηελ παπάγπαθο 11 ηος άπθπος 5 ηηρ Κλαδικήρ
ςλλογικήρ ύμβαζηρ Δπγαζίαρ (ΚΔ) γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο
Δ.Ε.Υ.Α. όιεο ηεο ρώξαο, «Φνξεγείηαη επίδνκα εηδηθώλ ζπλζεθώλ ζε
πνζνζηό 5 % ζην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό, ζηνπο νδεγνύο , ζηνπο
θιεηήξεο, ζηηο θαζαξίζηξηεο, ζηνπο ρεηξηζηέο εηδηθώλ κεραλεκάηωλ, ζηνπο
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θύιαθεο εγθαηαζηάζεωλ θαη ζηνπο ηερληθνύο εξγαδόκελνπο ζην βηνινγηθό
θαζαξηζκό θαη ηα αληιηνζηάζηα».
2. Σύκθωλα, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 684/2001 απόθαζη ηος Απείος Πάγος,
«….Ο

αλαηξεζίβιεηνο,

πξηλ

ηδξπζεί

ε

αλαηξεζείνπζα

(ΕΥΔΑΠ),

ππεξεηνύζε κε ζύκβαζε εξγαζίαο ζην έθηαθην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό
ηνπ Οξγαληζκνύ Απνρεηεύζεωο Πξωηεπνύζεο (ΟΑΠ), πνπ ζπγρωλεύηεθε
ζηελ αλαηξεζείνπζα (λ.1068/1980), ζην πξνζωπηθό ηεο νπνίαο θαη
εληάρζεθε από 1-10-1986 (θαηεγνξία ΣΕ/Τ5). Εηδηθόηεξα απηόο παξείρε
ηελ εξγαζία ηνπ κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ κεραλνηερλίηε ζηελ ππεξεζία
ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεωλ ηνπ ηνκέα Απνρεηεύζεωο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αληιηνζηαζίνπ
αθαζάξηωλ ιπκάηωλ Πεηξαηώο…..Ειάκβαλε δε ηόζν από ηνλ Ο.Α.Π. όζν
θαη από ηελ αλαηξεζείνπζα, εθηόο άιιωλ, θαη α)επίδνκα αλζπγηεηλήο
εξγαζίαο ζε πνζνζηό 30%, επεηδή εξγαδόηαλ ζην αληιηνζηάζην αθαζάξηωλ
ιπκάηωλ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Πεηξαηά θαη αλαγθαζηηθά εξρόηαλ ζε ζπλερή
επαθή κε ηα αθάζαξηα ιύκαηα ηνπ απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ, θαη β)επίδνκα
εηδηθώλ ζπλζεθώλ ζε πνζνζηό 6% επί ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ιόγω ηεο
θύζεωο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο θαη ηωλ ηδηαδόληωο δπζκελώλ θαη
επηθίλδπλωλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ζηα απνρεηεπηηθά έξγα ηεο……».
3. Σύκθωλα με ηο νόμο 3833/ 2010 (ΦΔΚ Α 40), «Πξνζηαζία ηεο
εζληθήο νηθνλνκίαο – επείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο
δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο» , «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Άξζξν 1. Μείωζε απνδνρώλ
ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα. 1……
5. Οη πάζεο θύζεωο ηαθηηθέο απνδνρέο, επηδόκαηα, απνδεκηώζεηο θαη
ακνηβέο γεληθά, θαζώο θαη ηα κε νπνηαδήπνηε άιιε νλνκαζία νξηδόκελα
θαη από νπνηαδήπνηε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε ή ξήηξα ή όξν ζπιινγηθήο
ζύκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθή απόθαζε ή κε ηελ αηνκηθή ζύκβαζε
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εξγαζίαο ή ζπκθωλία πξνβιεπόκελα ηωλ εξγαδνκέλωλ ρωξίο εμαίξεζε, ζε
Ννκηθά Πξόζωπα Ιδηωηηθνύ Δηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Δ.), πνπ αλήθνπλ ζην
θξάηνο ή ζε ΟΤΑ ή επηρνξεγνύληαη ηαθηηθά από ηνλ Κξαηηθό
Πξνϋπνινγηζκό ή είλαη δεκόζηεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηωλ
παξαγξάθωλ 1,2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Νόκνπ 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α’) ,
κεηώλνληαη θαηά πνζνζηό επηά ηνηο εθαηό (7 %). Τα επηδόκαηα ηωλ
Φξηζηνπγέλλωλ, Πάζρα θαη αδείαο κεηώλνληαη θαηά ηξηάληα ηνηο εθαηό
(30 %), αληίζηνηρα. Από ηε κείωζε ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ απηήο εμαηξνύληαη ηα επηδόκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ή ηελ ππεξεζηαθή εμέιημε, θαζώο θαη ηα
ζπλδεόκελα κε ηα αλζπγηεηλό ή επηθίλδπλν ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη κε ην
κεηαπηπρηαθό ηίηιν ηωλ ζπνπδώλ ηνπο. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο,
θαζώο θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 θαηηζρύνπλ θάζε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο
ή ξήηξαο ή όξνπ ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθήο απόθαζεο ή
αηνκηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ή ζπκθωλίαο.
Άξζξν 20
Έλαξμε ηζρύνο
1. Η ηζρύο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 1 αξρίδεη από 1.1.2010.
2. Η ηζρύο ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 2, 6, θαη 6 αξρίδεη από 1.3.2010».
4. Σύκθωλα με ηο ν.3845/2010, άπθπο 3 παπ. 4, «4. Οη πάζεο θύζεωο
ηαθηηθέο απνδνρέο, επηδόκαηα, απνδεκηώζεηο θαη ακνηβέο γεληθά, θαζώο
θαη ηα κε νπνηαδήπνηε άιιε νλνκαζία νξηδόκελα θαη από νπνηαδήπνηε
γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε ή ξήηξα ή όξν ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο, ή
δηαηηεηηθή απόθαζε, ή κε αηνκηθή ζύκβαζε εξγαζίαο ή ζπκθωλία
πξνβιεπόκελα, ηωλ εξγαδνκέλωλ ρωξίο εμαίξεζε ζηνπο θνξείο ηνπ
πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3833/2010,
όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, κεηώλνληαη θαηά πνζνζηό ηξία ηνηο
εθαηό (3%). Από ηε κείωζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ εμαηξνύληαη ηα
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επηδόκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ή ηελ
ππεξεζηαθή εμέιημε, θαζώο θαη ηα ζπλδεόκελα κε ην αλζπγηεηλό ή
επηθίλδπλν ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ην κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ ηνπο».
5. Σύκθωλα κε ην α.31 ηος ν. 4024/2011, «Αλαινγηθέο ξπζκίζεηο γηα
λνκηθά πξόζωπα ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα», «§1. α) Σηα λνκηθά
πξόζωπα ηδηωηηθνύ δηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Δ.) πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή ζε
Ν.Π.Δ.Δ. ή ζε Ο.Τ.Α., θαηά ηελ έλλνηα ηεο επίηεπμεο θξαηηθνύ ή δεκόζηνπ
ή απηνδηνηθεηηθνύ ζθνπνύ, επνπηείαο, δηνξηζκνύ ……..εθαξκόδεηαη
αλώηαην όξην κέζνπ θαηά θεθαιή θόζηνπο ακνηβώλ πξνζωπηθνύ
ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο. …..
§3. Γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνπο θνξείο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1 α κε ζρέζε
εξγαζίαο ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ην αλώηαην όξην ηωλ κεληαίωλ
ηαθηηθώλ απνδνρώλ γηα θάζε εθπαηδεπηηθή θαηεγνξία ΥΕ, ΔΕ, TE θαη ΠΕ
ηζνύηαη κε ην αληίζηνηρν αλώηαην όξην πνπ πξνθύπηεη θαη ' εθαξκνγή
ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ γηα ηνπο ππαιιήινπο κε
αληίζηνηρε ζρέζε εξγαζίαο (ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ
ρξόλνπ) ζην Δεκόζην……
§4. Τν κέζν θαηά θεθαιή θόζηνο ηωλ πάζεο θύζεωο απνδνρώλ,
επηδνκάηωλ, απνδεκηώζεωλ θαη ακνηβώλ γεληθά, εμαηξνπκέλωλ ηωλ
εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ, ηωλ θνξέωλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1 α ηνπ παξόληνο
άξζξνπ, απαγνξεύεηαη λα ππεξβαίλεη ηα ρίιηα ελληαθόζηα (1.900) επξώ
ην κήλα…..
§8. Τν κέζν θαηά θεθαιή θόζηνο απνδνρώλ ηωλ θνξέωλ ηεο παξαγξάθνπ
1, όπωο θαζνξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ παξαγξάθωλ 4 θαη 5 ηνπ
παξόληνο άξζξνπ, ηζρύεη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ
Μεζνπξόζεζκνπ

Πιαηζίνπ

Δεκνζηνλνκηθήο

Σηξαηεγηθήο.

§9. Από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ θαηαξγείηαη θάζε
γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε ή ξήηξα ή όξνο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο
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εξγαζίαο, δηαηηεηηθήο απόθαζεο ή αηνκηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ή
ζπκθωλίαο, πνπ θαζνξίδεη απνδνρέο θαη πξόζζεηεο ακνηβέο ή
απνιαβέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα αλώηαηα θαηά πεξίπηωζε όξηα πνπ
νξίδνληαη ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο».
ΤΠΑΓΩΓΖ
6. Ελ πξνθεηκέλω ηίζεηαη ην εξώηεκα εάλ ε εηδηθόηεηα ηνπ
κεραλνηερλίηε ππάγεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ ‘εξγαηνηερληθνύ πξνζωπηθνύ’,
πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγείηαη ζηνπο κεραλνηερλίηεο ηωλ Δ.Ε.Υ.Α. ην
επίδνκα εηδηθώλ ζπλζεθώλ.
7. Καη’ αξρήλ, από ηη γπαμμαηική επμηνεία ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 11
ηνπ α.5 ηεο ΚΣΣΕ, δεν πποκύπηει ζαθώρ, πνηεο είλαη, πεπιοπιζηικά, νη
εηδηθόηεηεο ηωλ εξγαδνκέλωλ πνπ εκπίπηνπλ ζην ‘εξγαηνηερληθό
πξνζωπηθό’. Αληίζεηα, ν λνκνζέηεο κε ηε γεληθή απηή αλαθνξά ηνπ,
ζέιεη λα ζπκπεξηιάβεη ζε απηή ηελ έλλνηα, ηο κάθε είδοςρ πποζωπικό
πος μποπεί να σαπακηηπιζηεί είηε επγάηηρ είηε ηεσνίηηρ, θαη ην νπνίν,
ιόγω ηωλ δπζκελώλ ζπλζεθώλ ηεο εξγαζίαο ηνπ, δηθαηνινγείηαη

λα

ιακβάλεη ην ελ ιόγω επίδνκα.
8. Ελ πξνθεηκέλω, ε εηδηθόηεηα ηνπ κεραλνηερλίηε, εξ οπιζμού έρεη ηα
αλωηέξω ραξαθηεξηζηηθά, θαζόζνλ αθνξά ζε ηερληθέο επηζθεπέο
κεραλώλ βαξέωλ νρεκάηωλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ
έξγωλ ηωλ Δ.Ε.Υ.Α. Με ηελ έλλνηα απηή, οι μησανοηεσνίηερ εμπίπηοςν
ζηο επγαηοηεσνικό πποζωπικό ηηρ ωρ άνω διάηαξηρ θαη γηα ην ιόγν
απηό δικαιούνηαι να λαμβάνοςν ην ελ ιόγω επίδνκα.
9. Τελ ίδηα, άιιωζηε, εξκελεία θαίλεηαη λα δίλεη θαη ο Άπειορ Πάγορ
ζηελ ωο άλω απόθαζή ηνπ, ζηελ νπνία δέσεηαι ωρ δεδομένο όηη νη
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κεραλνηερλίηεο

εμπίπηοςν

ζηελ

έλλνηα

ηνπ

‘εξγαηνηερληθνύ

πξνζωπηθνύ’ θαη δικαιούνηαι λα ιακβάλνπλ ην επίδνκα εηδηθώλ
ζπλζεθώλ, κε κόλε επηθύιαμε βέβαηα ηην ππαγμαηική απαζσόληζη ζε
εξγαζία απηνύ ηνπ είδνπο.
10. Επηζεκαίλεηαη βέβαηα όηη, ην επίδνκα απηό ζα θαηαβάιιεηαη,
πθηζηάκελν ηηο πξνβιεπόκελεο πεπικοπέρ ηωλ λ.3833/2010 θαη
λ.3845/2010, ηηποςμένων πάνηοηε και ηων ανωηάηων οπίων πνπ
επηβάιιεη ε δηάηαμε ηνπ α.31 ηνπ λ.4024/2011.

Αζήλα, 5-3-2012
Ο γλωκνδνηώλ δηθεγόξνο
Πάλνο Ζπγνύξεο
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