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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2025/13.2.2014 ερωτιματοσ τθσ
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κατόπιν υποβολισ του υπ’ αρικμ. πρωτ. 80/11.2.2014
ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

ΘΕΜΑ: τθ Δ.Ε.Τ.Α. εργάηεται εργατοτεχνικό προςωπικό (εργάτεσ,
τεχνίτεσ, χειριςτζσ μθχανθμάτων, θλεκτρολόγοι αντλιοςταςίων κ.α.),
το οποίο απαςχολείται ι ςτθν φδρευςθ (νζεσ ςυνδζςεισ, επζκταςθ
δικτφων, ςυντιρθςθ δικτφων κλπ) ι ςτθν αποχζτευςθ (νζεσ ςυνδζςεισ,
ςυντιρθςθ δικτφων-φρεατίων κλπ). Σονίηεται ότι οι περιςςότεροι
εργαηόμενοι απαςχολοφνται με τα παραπάνω κακικοντα και ςτθν
φδρευςθ και ςτθν αποχζτευςθ. Ερωτάται:
1. Σα ζνςθμα αςφάλιςθσ των ανωτζρω κατθγοριϊν εργαηομζνων
εμπίπτουν ςτθν κατθγορία των βαρζων και ανκυγιεινϊν;
2. Ποιο είναι το ωράριο εργαςίασ του ανωτζρω εργατοτεχνικοφ
προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ;
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1. Επί του πρϊτου ερωτιματοσ
Σφμφωνα με τθ διάταξθ του αρ. 17 Ν.3863/2010: «Πίνακασ Βαρζων και
Ανκυγιεινϊν Επαγγελμάτων
1. Ο πίνακασ των Βαρζων και Ανκυγιεινϊν Επαγγελμάτων καταρτίηεται
για όλουσ

τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ με απόφαςθ του

Υπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, φςτερα από γνϊμθ τθσ
προβλεπόμενθσ από τθν παράγραφο 1 του άρκρου 20 του ν. 3790/2009
(ΦΕΚ 143 Α`), Διαρκοφσ Επιτροπισ Κρίςεωσ Βαρζων και Ανκυγιεινϊν
Επαγγελμάτων

και

γνωμοδότθςθ

του

Συμβουλίου

Κοινωνικισ

Αςφάλιςθσ (Σ.Κ.Α.).
"Ο νζοσ Πίνακασ Βαρζων και Ανκυγιεινϊν Επαγγελμάτων εφαρμόηεται
από 1.1.2012. Όςοι απαςχολοφνται ςε εργαςίεσ ι επαγγζλματα, τα
οποία εξαιροφνται από το νζο Πίνακα Βαρζων και Ανκυγιεινϊν
Επαγγελμάτων, εξακολουκοφν να αςφαλίηονται ςφμφωνα με αυτόν,
εφόςον ζωσ 31.12.2011, οι μεν υπαχκζντεσ για πρϊτθ φορά ςε φορζα
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ζωσ 31.12.1992 ζχουν πραγματοποιιςει
τουλάχιςτον 3.600 θμζρεσ αςφάλιςθσ ςε βαρζα και ανκυγιεινά
επαγγζλματα, οι δε αςφαλιςμζνοι ςε φορζα κοινωνικισ αςφάλιςθσ από
1.1.1993 και εφεξισ τουλάχιςτον 3.375 θμζρεσ αςφάλιςθσ ςε βαρζα και
ανκυγιεινά επαγγζλματα.
Όςοι απαςχολοφνται ςε εργαςίεσ ι επαγγζλματα, τα οποία εξαιροφνται
από το νζο Πίνακα Βαρζων και Ανκυγιεινϊν Επαγγελμάτων, δφνανται,
κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ, να αναγνωρίςουν με εξαγορά το χρόνο
πραγματικισ απαςχόλθςθσ τουσ κατά το διάςτθμα από 1.1.2012 ζωσ
31.12.2015 ςε εργαςίεσ ι επαγγζλματα τα οποία εξαιροφνται από το νζο
Πίνακα των ΒΑΕ, προκειμζνου να ςυμπλθρϊςουν τισ ελάχιςτεσ
προχποκζςεισ χρόνου αςφάλιςθσ, ιτοι 3.600 θμζρεσ αςφάλιςθσ ςτα
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ΒΑΕ εκ των οποίων οι 1000 τθν τελευταία 13 ετία πριν από τθν
ςυμπλιρωςθ του προβλεπόμενου ορίου θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ για
τουσ υπαχκζντεσ για πρϊτθ φορά ςε φορζα κοινωνικισ αςφάλιςθσ ζωσ
31.12.1992 ι 3.375 για τουσ αςφαλιςμζνουσ από 1.1.1993 και εφεξισ.
Η εξαγορά του παραπάνω χρόνου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ
1.200 θμζρεσ αςφάλιςθσ , γίνεται ςτο μεν ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για κάκε μινα με
ποςοςτό ειςφοράσ 3,60% ςτουσ δε φορείσ επικουρικισ αςφάλιςθσ με
ποςοςτό ειςφοράσ 2% επί του 25πλαςίου του θμερομιςκίου του
ανειδίκευτου εργάτθ όπωσ αυτό ίςχυε τθν 31.12.2011. Η εξόφλθςθ του
ποςοφ τθσ εξαγοράσ γίνεται είτε εφάπαξ εντόσ τριμινου από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ αναγνϊριςθσ οπότε παρζχεται
ζκπτωςθ 15% είτε ςε μθνιαίεσ δόςεισ ο αρικμόσ των οποίων ιςοφται με
τον αρικμό των αναγνωριηόμενων μθνϊν με παρακράτθςθ του ποςοφ
κάκε δόςθσ από τθ ςφνταξθ".
***Tα εντόσ " " εδάφια αντικαταςτάκθκαν ωσ άνω με το άρκρο 31 του
Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α 89/11.4.2012)
2. Ο πίνακασ αυτόσ μπορεί να τροποποιείται ι να ςυμπλθρϊνεται με τθν
ίδια
διαδικαςία, ςε χρονικά διαςτιματα μεγαλφτερα των τριϊν (3) ετϊν από
τθ
δθμοςίευςθ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ τθσ πρϊτθσ παραγράφου.»

Κατ΄ εξουςιοδότθςθ τθσ ανωτζρω διάταξθσ εξεδόκθ θ υπ’ αρικμ.
Φ10221/οικ.26816/929 (ΦΕΚ Β 2778/2011) ΥΑ του Υπουργοφ Εργαςίασ
και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, ςτθν οποία περιγράφονται περιοριςτικά οι
βαριζσ και ανκυγιεινζσ εργαςίεσ και ειδικότθτεσ. Στον πίνακα βαρζων
και ανκυγιεινών επαγγελμάτων τθσ ανωτζρω Υπουργικισ Απόφαςθσ
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μεταξφ άλλων αναφζρονται οι κάτωκι χώροι εργαςίασ και ειδικότθτεσ οι
οποίεσ προςεγγίηουν περιςςότερο ςε αναλθφκείςεσ εργαςίεσ και
χώρουσ εργαςίασ του απαςχολοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ
Δ.Ε.Υ.Α. :
«Βαριζσ και Ανκυγιεινζσ εργαςίεσ με τισ ζναντι αυτϊν ειδικότθτεσ, είναι
οι παρακάτω ειδικά απαρικμοφμενεσ:
Α. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΙΑ
2) Οικοδομικζσ και τεχνικζσ εργαςίεσ
Όλοι οι αςφαλιηόμενοι, βάςει των άρκρων 35-51 του Κανονιςμοφ
Αςφαλίςεωσ ΙΚΑ εξαιρουμζνων των όςων αναφζρονται ςτο άρκρο 35
παράγραφοσ 1 εδάφιο γ αυτοφ
59) Υπθρεςίεσ Υγιεινισ
Εργατοτεχνίτεσ υπονόμων (επιςκευι, ςυντιρθςθ και κακαριςμόσ
κλειςτϊν αγωγϊν ακακάρτων υδάτων ςε λειτουργία κακϊσ και
αντλιοςταςίων ακακάρτων υδάτων), εργάτεσ αποκομιδισ, διαλογισ,
επιςταςίασ, μεταφοράσ και καταςτροφισ απορριμμάτων, εκκζνωςθσ
βόκρων, οδοκακαριςτζσ, χειριςτζσ μθχανικϊν ςαρϊκρων, εργαηόμενοι
αποκλειςτικά ςε ςυνεργεία ςυντιρθςθσ & κακαριςμοφ αυτοκινιτων και
μζςων κακαριότθτασ, εργάτεσ ψεκαςμοφ εςτιϊν μόλυνςθσ, εργάτεσ
αφοδευτθρίων, νεκροπομποί, ταφείσ και εκταφείσ νεκρϊν, κακαριςτζσ
οςτϊν, ςταυλίτεσ, εργοδθγοί αποχζτευςθσ, προςωπικό ςυντιρθςθσ των
αντλιοςταςίων αποχζτευςθσ, εργαηόμενοι ςτθν μονάδα βιολογικοφ
κακαριςμοφ τθσ Ψυτάλλειασ και ςτα τμιματα εςχάρωςθσ και
εξάμμωςθσ τθσ Ακροκεράμου Κερατςινίου, οι απαςχολοφμενοι ςτα
αντλιοςτάςια λυμάτων βιολογικϊν κακαριςμϊν
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Β. ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ Η`
ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΤ ΑΠΑΧΟΛΟΤΝΣΑΙ

26. Υδραυλικοί και εγκαταςτάτεσ ςωλθνϊςεων, απαςχολοφμενοι
αποκλειςτικά με τθν εκτζλεςθ εγκαταςτάςεων υδραυλικϊν, υγιεινισ και
κερμάνςεωσ των οικοδομϊν κακϊσ και των υπογείων δικτφων»

υνεπϊσ, από 1/1/2012 μόνο οι απαςχολοφμενοι ςτισ ςυγκεκριμζνεσ
εργαςίεσ

και

ειδικότθτεσ

(ςφμφωνα

με

τθν

ανωτζρω

ΤΑ)

αςφαλίηονται κατά τον Κανονιςμό Βαρζων και Ανκυγιεινϊν
Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.), με τθν προχπόκεςθ ότι θ απαςχόλθςι τουσ
παρζχεται κατά κφριο λόγο ςτισ υπόψθ εργαςίεσ και ειδικότθτεσ

Από τθν ίδια θμερομθνία οφείλεται θ πρόςκετθ ειςφορά Βαρζων &
Ανκυγιεινϊν Επαγγελμάτων κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ επί
των αποδοχϊν των απαςχολουμζνων ςτισ εργαςίεσ και ειδικότθτεσ
που καλφπτονται από τον νζο Πίνακα Βαρζων & Ανκυγιεινϊν
Επαγγελμάτων.

Για τουσ απαςχολοφμενουσ ςε εργαςίεσ και ειδικότθτεσ, οι οποίεσ
εξαιρζκθκαν από τον Κ.Β.Α.Ε., παφει από 1/1/2012 θ υποχρζωςθ
καταβολισ τθσ ανωτζρω ειςφοράσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ,
εάν μζχρι 31/12/2011 δεν είχαν ςυμπλθρώςει ςτα Βαρζα & Ανκυγιεινά
Επαγγζλματα οι «παλαιοί αςφαλιςμζνοι» 3.600 θμζρεσ αςφάλιςθσ ι οι
«νζοι αςφαλιςμζνοι» 3.375 θμζρεσ αςφάλιςθσ (ςχετ. Εγκφκλιοσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Αςφαλιςτικών Υπθρεςιών ΙΚΑ 27/2012 περί κοινοποίθςθσ
νζου Πίνακα εργαςιών & ειδικοτιτων του Κανονιςμοφ ΒΑΕ).
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Αντίκετα, για όςουσ είχαν ςυμπλθρώςει τισ ανωτζρω θμζρεσ αςφάλιςθσ
μζχρι 31/12/2011, ςυνεχίηεται θ αςφάλιςι τουσ κατά τον Κ.Β.Α.Ε. ζςτω
και αν εξαιρζκθκε θ εργαςία ι θ ειδικότθτά τουσ από τον Κανονιςμό
(ςχετ.

Εγκφκλιοσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικών Αςφαλίςεων

Φ10221/οικ.1325/90 /6-2-2012 ΑΔΑ : ΒΟΖΦΛ-ΤΒΦ).

2. Επί του δευτζρου ερωτιματοσ

Σφμφωνα με τθν κλαδικι ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ των
εργαηομζνων ςτισ δθμοτικζσ επιχειριςεισ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ
όλθσ τθσ χώρασ ζτουσ 2009 και ςυγκεκριμζνα ςτο άρκρο 7 αυτισ
προβλζπεται ότι : «Ημζρες αργίας - Ωράριο εργασίας
Ωσ θμζρεσ αργίασ - ωράριο εργαςίασ για τουσ εργαηομζνουσ που
υπάγονται ςτθν παροφςα ορίηονται οι ιςχφουςεσ διατάξεισ ςτουσ
Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ).»

Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 5 του αρ.1 Ν.1157/1981
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει δυνάμει του αρ. 41 Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ
Α 138/16.6.2011)
«5. α) Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας ορίηονται σε σαράντα (40):
αα) για τουσ μόνιμουσ υπαλλιλουσ και το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου του Δθμοςίου, των οργανιςμϊν
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ α` και β` βακμοφ και των λοιπϊν νομικϊν
προςϊπων δθμοςίου δικαίου, κακϊσ και όςων κατθγοριϊν προςωπικοφ
υπθρεςιϊν και φορζων του Δθμοςίου και του ευρφτερου δθμόςιου
τομζα ακολουκοφν το ωράριο αυτϊν,
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ββ) για τουσ μόνιμουσ υπαλλιλουσ και το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου των υπθρεςιϊν και φορζων τθσ
προθγοφμενθσ υποπερίπτωςθσ, οι οποίοι απαςχολοφνται ςε υπθρεςίεσ
και φορείσ που λειτουργοφν ςε 24ωρθ βάςθ ι με τθ μορφι εργοςταςίου
ι εργοταξίου ι ςυνεργείου ι που επιτελοφν εργαςίεσ υπαίκρου,…»

Κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ ανωτζρω διάταξθσ του αρ. 41 Ν. 3979/2011
εξεδόκθ θ υπ’ αρικ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 (ΦΕΚ Β΄1659/26/07/2011)
Απόφαςθ του Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ, θ οποία τροποποίθςε τθν προγενζςτερθ υπ` αρικμ.
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-06-2006 (Β` 769) Απόφαςθ του Υπουργοφ
Εςωτερικών, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ περί κακιζρωςθσ
ωρών προςζλευςθσ και αποχώρθςθσ των υπαλλιλων των δθμοςίων
υπθρεςιών και των Ν.Π.Δ.Δ." ωσ εξισ:

«1. Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 1 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ:
"1. Κατ` εφαρμογι του άρκρου 41 του ν. 3979/2011 (Α`138) αυξάνονται
ςε ςαράντα (40) από τριάντα επτά και μιςι (37 και 1/2) οι εβδομαδιαίεσ
ϊρεσ εργαςίασ των μονίμων υπαλλιλων και του προςωπικοφ με ςχζςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου του Δθμοςίου, των Ο.Τ.Α.
α` και β` βακμοφ και λοιπϊν Ν.Π.Δ.Δ. και όςων κατθγοριϊν προςωπικοφ
υπθρεςιϊν και φορζων του Δθμοςίου και του ευρφτερου δθμόςιου
τομζα ακολουκοφν το ωράριο αυτϊν και θ ϊρα προςζλευςθσ και
αποχϊρθςθσ, κατ` επιλογι των υπαλλιλων, ορίηεται ωσ εξισ:
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α) Ϊρα προςζλευςθσ: 07.00
Ϊρα αποχϊρθςθσ: 15.00
β) Ϊρα προςζλευςθσ: 07.30
Ϊρα αποχϊρθςθσ: 15.30
γ) Ϊρα προςζλευςθσ: 08.00
Ϊρα αποχϊρθςθσ: 16.00
δ) Ϊρα προςζλευςθσ: 08.30
Ϊρα αποχϊρθςθσ: 16.30
ε) Ϊρα προςζλευςθσ: 09.00
Ϊρα αποχϊρθςθσ: 17.00.

Η επιλογι του ωραρίου εργαςίασ γίνεται με διλωςθ των υπαλλιλων
ςτθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ τθσ οικείασ υπθρεςίασ, θ οποία υποβάλλεται
το δεφτερο δεκαπενκιμερο του μθνόσ Ιουνίου κάκε ζτουσ. Η διλωςθ
αυτι είναι δεςμευτικι και ανζκκλθτθ και ιςχφει μζχρι 30 Ιουνίου του
επόμενου ζτουσ. Κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του ανωτζρω ωραρίου θ
διλωςθ κα υποβλθκεί από τθ δθμοςίευςθ τθσ
παροφςασ ζωσ και 8 Αυγοφςτου 2011».

Ενόψει

των

ανωτζρω

οι

εβδομαδιαίεσ

ϊρεσ

εργαςίασ

του

εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ανζρχονται ςε ςαράντα και
θ επιλογι του ωραρίου εργαςίασ γίνεται με διλωςθ του εργαηομζνου
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ανωτζρω Τπουργικι Απόφαςθ.

Ακινα, 18.3.2014
Ο γνωμοδοτών δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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