ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
οσ

ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 όροφοσ) ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ:210-8259140-1 - FAX: 210-8259235
ΚΙΝ:6977506705
E-mail: pzygouris@gmail.com

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του υποβλθκζντοσ ςτθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ερωτιματοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. με
αρ.πρωτ. εισ. 2368/19-7-2017:
ΘΕΜΑ: «Οι υπάλληλοι (αορίςτου χρόνου) με τισ παρακάτω ειδικότητεσ:
1.Πολιτικόσ Μηχανικόσ,
2. Τοπογράφοσ,
3. Γεωπόνοσ,
4. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ και Διευθυντήσ των Τεχνικϊν Υπηρεςιϊν,
5. Χημικόσ,
6. Χημικόσ Μηχανικόσ και Διευθυντήσ και Διευθυντήσ Περιβάλλοντοσ
7. Ηλεκτρολόγοσ Μηχανολόγοσ
8. Πολιτικόσ Μηχανικόσ και Γενική Διευθφντρια
δικαιοφνται τη χορήγηςη γάλακτοσ;»
κατά τθ γνϊμθ μου προςικει θ εξισ απάντθςθ:

********
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Ενϊ ςτο ά. 31 παρ. 10 του ν.4024/2011 ορίηεται ότι: «Από την ζναρξη ιςχφοσ
του παρόντοσ Κεφαλαίου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ι
όροσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ, διαιτητικήσ απόφαςησ ή ατομικήσ
ςφμβαςησ εργαςίασ ή ςυμφωνίασ, που κακορίηει αποδοχζσ και πρόςκετεσ
αμοιβζσ ι απολαβζσ που υπερβαίνουν τα ανώτατα κατά περίπτωςθ όρια
που ορίηονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ», ο νεότεροσ ν.4354/2015
προβλζπει ςτο ά. 34 ότι από 1.1.2016 καταργείται θ παραπάνω διάταξθ του
ν.4024/2011 και επομζνωσ, επαναφζρονται ςε ιςχφ οι ςυλλογικζσ ςυβάςεισ
εργαςίασ.
Βάςει του ά. 4 τθσ ειδικισ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ του 2017 «Όςεσ
διατάξεισ των προθγουμζνων ςυλλογικών ςυμβάςεων εργαςίασ, που
υπζγραψαν τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρη ή διαιτητικϊν αποφάςεων δεν ζχουν
καταργθκεί με νεότερθ ςυμφωνία ι τροποποιθκεί εξακολουκοφν να
ιςχφουν. Τυχόν καταβαλλόμενα επιδόματα και αποδοχζσ ανώτερεσ από τισ
εκάςτοτε μεταξφ των μερών ςυμφωνίεσ ι ευνοϊκότεροι όροι εργαςίασ, που
προβλζπονται από νόμουσ, υπουργικζσ αποφάςεισ, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., ζθιμα,
οργανιςμοφσ εςωτερικϊν υπηρεςιϊν των Δ.Ε.Υ.Α. κλπ. δεν κίγονται με τθν
παροφςα και εξακολουκοφν να ιςχφουν.».
Εφαρμογι ζχει εν προκειμζνω το ά. 6 τθσ ΚΕ 2014-2016 όπου ορίηεται ότι
ςε όςουσ εργαηομζνουσ χορθγείτο ζνα λίτρο γάλα θμερθςίωσ ζωσ το ζτοσ
2009, ςυνεχίηει να χορθγείται κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ κλαδικισ
ςυλλογικισ ςφμβαςθσ.
Όπωσ προκφπτει από το ά. 8 τθσ ΚΕ του 2009 «Στουσ εργαηομζνουσ τθσ
παραγράφου 10 του άρκρου 5 χορθγείται ποςότθτα γάλακτοσ ενόσ (1)
λίτρου ανά θμζρα».
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Η παρ. 10 του άρκρου 5 τθσ ΚΣΣΕ του

2009

αναφζρει

ότι

«Χορθγείται

επίδομα ανκυγιεινισ εργαςίασ ςε ποςοςτό 15% επί του βαςικοφ μιςκοφ ςε
όλο το προςωπικό κάκε ειδικότθτασ περιλαμβανομζνων των εργατών τθσ
τεχνικισ υπθρεςίασ που απαςχολείται ςε ςυνκικεσ ανκυγιεινζσ ι
επικίνδυνεσ για τθν υγεία τουσ. Οι ςυνκικεσ αυτζσ εντοπίηονται ςτισ
εγκαταςτάςεισ Β.Κ., τα αντλιοςτάςια, δίκτυα, κάκε είδουσ τεχνικζσ
εγκαταςτάςεισ και γενικά τισ εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. Το
επίδομα χορθγείται και ςτο λοιπό τεχνικό προςωπικό ειδικοτιτων, ςτισ
κακαρίςτριεσ και ςτουσ ςθμειωτζσ υδρομζτρων. Το επίδομα δεν το
δικαιοφνται διοικθτικοί υπάλλθλοι».
Με τθν ΚΥΑ 2/53212/0022/15.07.2014 (ΦΕΚ 2012/24.07.2014 τ. Β’)
κακορίηεται το επίδομα επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ του
προςωπικοφ των ν.π.ι.δ. των ΟΤΑ και εν προκειμζνω των Δ.ΕΥ.Α. για 3
κατθγορίεσ.
-

Στθν κατθγορία Α’ περιλαμβάνονται οι κάτωκι ειδικότθτεσ:

Το προςωπικό που απαςχολείται ςτθ ςυγκομιδι και αποκομιδι, μεταφορά,
διαλογι, επιςταςία, καταςτροφι απορριμάτων, ςε ςυνεργεία ςυντιρθςθσ
και επιςκευισ των μζςων κακαριότθτασ και με το πλφςιμο αυτϊν, κακϊσ και
οι οδοκακαριςτζσ οςτϊν, οι εργάτεσ και τεχνίτεσ αςφαλτόςτρωςθσ, οι
τοποκετθτζσ μαρμάρων και πλακϊν, οι κατεργαςτζσ και κόπτεσ μαρμάρων, οι
ςφαγείσ και εκδορείσ ηϊων και πτθνϊν, οι εναερίτεσ θλεκτρολόγοι, οι εργάτεσ
και τεχνίτεσ αποχζτευςθ, οι οδθγοί ανοιχτϊν φορτθγϊν και βαρζων
φορτθγϊν μεικτοφ βάρουσ άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων, οι χειριςτζσ
μθχανθμάτων ζργου , οι νοςθλευτζσ και νοςοκόμοι.
Με το άρκρο 98 του ν.4483/2017 προςτίκενται ςτθν ανωτζρω κατθγορία οι
μόνιμοι και δόκιμοι υπάλλθλοι και οι υπάλλθλοι με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ
δικαίου, αορίςτου και οριςμζνου χρόνου, των ΟΤΑ α’ και β’ βακμοφ, και των
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νομικϊν προςϊπων αυτϊν, που υπάγονται ςτισ ειδικότθτεσ ι παρζχουν τισ
εξισ εργαςίεσ:
-το προςωπικό που απαςχολείται

ςε ςυνεργεία απολφμανςθσ, οι

απολυμαντζσ, οι εργάτεσ και τεχνίτεσ βιολογικοφ κακαριςμοφ, οι υδραυλικοί,
τεχνίτεσ και εργάτεσ που απαςχολοφνται ςτθν καταςκευι και ςυντιρθςθ
δικτφων φδρευςθσ, αποχζτευςθσ και τθλεκζρμανςθσ, ςτα αντλιοςτάςια
αποχζτευςθσ, το προςωπικό που απαςχολείται ςτθν εποπτεία κακαριότθτασ,
το προςωπικό κακαριότθτασ εςωτερικϊν χϊρων, το νοςθλευτικό προςωπικό,
οι οδθγοί, χειριςτζσ και εργάτεσ αποφρακτικϊν μθχανθμάτων , οι εργάτεσ και
τεχνίτεσ ψεκαςμοφ, οι εργάτεσ κοπισ ψθλϊν δζνδρων, οι ςιδεράδεσαλουμινάδεσ, κακϊσ και οι εργάτεσ κακαριότθτασ των δθμοτικϊν
νεκροταφείων.
Οι νοςθλευτζσ που απαςχολοφνται ςε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ ςτο πλαίςιο των
προγραμμάτων «Μονάδεσ Κοινωνικισ Μζριμνασ» και «Βοικεια ςτο Σπίτι»
και οι οποίοι παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε θλικιωμζνουσ κατ’ οίκον
πλθροφν τισ προχποκζςεισ χοριγθςθσ του επιδόματοσ επικίνδυνθσ και
ανκυγιεινισ

εργαςίασ

όπωσ

προβλζφκθκαν

ςτθν

ΚΥΑ

2/53212/0022/15.07.2014 και ςυνεπϊσ είναι δικαιοφχοι του ωσ άνω
επιδόματοσ κατθγορίασ Α’, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν εν κζματι ΚΥΑ,
από

τθν

θμερομθνία

ζναρξθσ

ιςχφοσ

τθσ

και

εφεξισ.

(ΥΠ.ΟΙΚ.2/11730/ΔΕΠ/04.06.2015).
-

Στθν κατθγορία Β’ περιλαμβάνονται οι κάτωκι ειδικότθτεσ:

Οι χθμικοί, βοθκοί χθμικοί και αναλυτζσ οι οποίοι απαςχολοφνται
αποκλειςτικά ςε εργαςτιρια, οι μθχανοτεχνίτεσ και θλεκτροτεχνίτεσ οι οποίοι
απαςχολοφνται ςτθ ςυντιρθςθ θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων
βιολογικοφ κακαριςμοφ και μονάδων αφαλάτωςθσ καλαςςινοφ νεροφ, οι
ςυντθρθτζσ μθχανθμάτων ζργων.
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Με το ά. 98 του ν.4483/2017 προςτίκενται ςτθν ανωτζρω κατθγορία οι
μόνιμοι και δόκιμοι υπάλλθλοι και οι υπάλλθλοι με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ
δικαίου, αορίςτου και οριςμζνου χρόνου, των ΟΤΑ α’ και β’ βακμοφ, και των
νομικϊν προςϊπων αυτϊν, που υπάγονται ςτισ ειδικότθτεσ ι παρζχουν τισ
εξισ εργαςίεσ:
-οι μθχανοτεχνίτεσ, οι θλεκτροτεχνίτεσ, οι βαφείσ και οι φανοποιοί
-

Στθν κατθγορία Γ’ περιλαμβάνονται οι κάτωκι ειδικότθτεσ:

Οι φφλακεσ χϊρων υγειονομικισ ταφισ απορριμάτων, οι εργάτεσ
κακαριότθτασ ςφαγείων και οι ςτολιςτζσ νεκρϊν.
Με το άρκρο 98 του ν.4483/2017 προςτίκενται ςτθν ανωτζρω κατθγορία οι
μόνιμοι και δόκιμοι υπάλλθλοι και οι υπάλλθλοι με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ
δικαίου, αορίςτου και οριςμζνου χρόνου των ΟΤΑ α’ και β’ βακμοφ και των
νομικϊν προςϊπων, που υπάγονται ςτισ ειδικότθτεσ ι παρζχουν τισ εξισ
εργαςίεσ:
-το εποπτικό προςωπικό (μθχανικοί Π.Ε. και Σ.Ε.) που απαςχολείται ςτισ
εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων.
Εξαιρείται από το δικαίωμα καταβολισ επιδόματοσ επικίνδυνθσ και
ανκυγιεινισ εργαςίασ το διοικθτικό προςωπικό.
Σουτζςτιν, το προςωπικό που δικαιοφται τθν καταβολι επιδόματοσ
επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ είναι εκείνο το οποίο δικαιοφται τθ
χοριγθςθ γάλακτοσ ωσ προκφπτει εκ των ανωτζρω.
Εν προκειμζνω, εκ των ανωτζρω ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 7 του ΟΕΤ τθσ
επιχείρθςθσ ςτο οποίο κακορίηονται κατά κατθγορίεσ και ειδικότθτεσ οι
κζςεισ του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ και κατανζμονται ανάλογα με τα
απαιτοφμενα προςόντα, ςυνάγεται το δικαίωμα χοριγθςθσ γάλακτοσ ςτουσ
κάτωκι υπαλλιλουσ:
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α) ο πολιτικόσ μθχανικόσ δικαιοφται
β) ο τοπογράφοσ δικαιοφται
γ) ο γεωπόνοσ δικαιοφται
δ) ο μθχανολόγοσ μθχανικόσ και διευκυντισ των τεχνικών υπθρεςιών
δικαιοφται
ε) ο χθμικόσ δικαιοφται
ςτ) ο χθμικόσ μθχανικόσ και διευκυντισ περιβάλλοντοσ δικαιοφται
η) ο θλεκτρολόγοσ μθχανικόσ δικαιοφται
θ) θ Πολιτικόσ μθχανικόσ και Γενικι Διευκφντρια δικαιοφται.
Δθλαδι, οι ανωτζρω υπάλλθλοι με τισ ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ
δικαιοφνται τθ χοριγθςθ γάλακτοσ εφόςον ανικουν ςτθν κατθγορία των
τεχνικών τθσ επιχείρθςθσ.

Ακινα, 5/9/2017
Ο γνωμοδοτών δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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