ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ
(αξ. πξωη. εηζ. ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α. : 2833/22-2-2022)

Δηέζεζαλ από ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.) πξνο ηελ
Έλσζε Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Τ.Α.) ηα θάησζη
εξσηήκαηα γηα ηε ζύληαμε λνκηθήο γλσκνδόηεζεο:
«Παροτή γλώκες αλαθορηθά κε ηελ από 22-02-2022 αγωγή ηοσ εργαδοκέλοσ ηες
Δ.Ε.Υ.Α. κε ηο οποίο δεηά ηελ θαηαβοιή επηδόκαηος αλζσγηεηλής εργαζίας».
Καηά ηε γλώκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***

Ι. Σύληνκν Ιζηνξηθό
Από ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ηέζεθαλ ππόςηλ καο ζπλάγεηαη όηη ν ελάγσλ,
εξγαδόκελνο, πξνζειήθζε ζηε Γ.Δ.Τ.Α. ηελ 02-06-2008 κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ
εξγάηε νηθνδνκηθώλ θαη νδνζηξσκάησλ. Δλ ζπλερεία, από ηνλ Ινύληνπ έηνπο 2008
κέρξη θαη ηνλ Ινύλην έηνπο 2016, κεηαθηλήζεθε γηα ππεξεζηαθνύο ιόγνπο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ (ΒΙΟ.ΚΑ.) όπνπ όπσο νκνινγεί ιάκβαλε
ην επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο. Από ηνλ Ινύλην ηνπ 2016 κεηαθηλήζεθε γηα
ππεξεζηαθνύο ιόγνπο ζην εξγνζηάζην αθαιάησζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ …., κε ηελ
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εηδηθόηεηα ηνπ εξγάηε, όπνπ εξγάζηεθε έσο ηνλ Μάην ηνπ έηνπο 2017, ρσξίο λα
θαηαβάιιεηαη ζε απηόλ ην επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο γηα ην σο άλσ αλαθεξόκελν
ρξνληθό δηάζηεκα ησλ έληεθα (11) κελώλ.
Δλησκεηαμύ κε ηελ ππ’ αξ. 62/2015 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. (ΑΓΑ:
798ΠΟΡΦΥ-ΝΓΟ)

κε

ζέκα

«Δπαλαπξνζδηνξηζκόο

αλζπγηεηλνύ

επηδόκαηνο

εξγαδνκέλσλ Γ.Δ.Τ.Α.» απεθαζίζζε ε θαηαβνιή ζε νξηζκέλνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ
επηδόκαηνο αλζπγηεηλήο εξγαζίαο πνζνύ 150,00 επξώ κεληαίσο, κεηαμύ απηώλ θαη
ζηνλ ελάγνληα. Να ζεκεησζεί όηη ε απόθαζε απηή αθνξνύζε ην δηάζηεκα θαηά ην
νπνίν απαζρνινύληαλ ζηελ Δπηρείξεζε σο εξγάηεο ζηνλ ΒΙΟ.ΚΑ., θαη όρη ζην
κεηαγελέζηεξν δηάζηεκα πνπ κεηαθηλήζεθε ζην εξγνζηάζην αθαιάησζεο ηεο
Γ.Δ.Τ.Α.
Ήδε ν ελάγσλ κε ηελ από 22-02-2022 αγσγή ηνπ ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ …
(δηαδηθαζία εξγαηηθώλ δηαθνξώλ) αηηείηαη ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο αλζπγηεηλήο
εξγαζίαο θαηεγορίας Α’, δπλάκεη ηεο ππ’ αξ. 62/2015 απόθαζε γηα ην δηάζηεκα
από Ινύληνπ 2016 έσο Μάην 2017 (11 κήλεο) θαηά ην νπνίν κεηαθηλήζεθε ζην
εξγνζηάζην αθαιάησζεο. πλνιηθά αηηείηαη λα ππνρξεσζεί ε Γ.Δ.Τ.Α. ζηελ
θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ 1.650,00 επξώ (150,00 επξώ x 11 κήλεο).

ΙΙ. Δθαξκνζηέν ζεζκηθό πιαίζην (θαηά ηνλ θξίζηκν ρξόλν από Ινύλην 2016 έωο
θαη Μάην 2017)
Οη εξγαδόκελνη ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ππάγνληαη σο πξνο ηα κηζζνινγηθά δεηήκαηα ζηνλ λ.
4354/2015, δπλάκεη ηνπ άξζξ. 7 παξ. 1 πεξ. ζη. Καηά ην άξζξν 18 ηνπ Ν.4354/2015,
όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 54 Ν.4384/2016, ΦΔΚ Α 78/26.4.2016 «Τν
επίδνκα επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.
4024/2011 εμαθνινπζεί λα θαηαβάιιεηαη ζην ίδην χςνο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη κε ηηο
ίδηεο πξνυπνζέζεηο ζηνπο δηθαηνχρνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί κε ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο
πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, θαζψο θαη απηψλ ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ λ. 4235/2014 (Α` 32), εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πιήξνπο απαιιαγήο
απφ ηα θαζήθνληα ή ηελ εξγαζία ηνπο γηα ζπλδηθαιηζηηθνχο ιφγνπο κε ηελ επηθχιαμε
ηεο επηθείκελεο επζπγξάκκηζεο ηνπ ζρεηηθνχ θαζεζηψηνο κε ηελ αληίζηνηρε επξσπατθή
λνκνζεζία έσο ηηο 31.12.2017.»
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ύκθσλα δε κε ηελ εθδνζείζα Κ.Υ.Α. θαη΄ εμνπζηνδόηεζε ηνπ άξζξ. 67 λ.
4235/2014, ππ’ Αξηζκ. 25/53212/0022 (ΦΔΚ Β 2012/24-7-2014) κε ζέκα
«Καζνξηζκφο επηδφκαηνο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο πξνζσπηθνχ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» νξίζηεθε φηη
«1. Καζνξίδνπκε ην κεληαίν επίδνκα επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο γηα ην
πξνζσπηθφ

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ ησλ λνκηθψλ

πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο σο εμήο:
α) Καηεγνξία Α` ζε εθαηφλ πελήληα (150) επξψ
β) Καηεγνξία Β` ζε εβδνκήληα (70) επξψ
γ) Καηεγνξία Γ ζε ηξηάληα πέληε (35) επξψ.
2. Σηελ θαηεγορία Α` περηιακβάλοληαη οη θάηωζη εηδηθόηεηες: Τν πξνζσπηθφ πνπ
απαζρνιείηαη ζηε ζπγθνκηδή θαη απνθνκηδή, κεηαθνξά, δηαινγή, επηζηαζία,
θαηαζηξνθή απνξξηκκάησλ, ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ κέζσλ
θαζαξηφηεηαο θαη

κε ην πιχζηκν απηψλ, θαζψο θαη νη νδνθαζαξηζηέο νη εξγάηεο

αθνδεπηεξίσλ, νη εξγάηεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, νη ρεηξηζηέο κεραληθψλ ζαξψζξσλ,
νη εξγάηεο ηαθήο θαη εθηαθήο λεθξψλ, νη θαζαξηζηέο νζηψλ, νη εξγάηεο θαη ηερλίηεο
αζθαιηφζηξσζεο, νη ηνπνζεηεηέο καξκάξσλ θαη πιαθψλ, νη θαηεξγαζηέο θαη θφπηεο
καξκάξσλ, νη ζθαγείο θαη εθδνξείο δψσλ θαη πηελψλ, νη ελαεξίηεο ειεθηξνιφγνη, νη
εξγάηεο θαη ηερλίηεο απνρέηεπζεο, νη νδεγνί αλνηρηψλ θνξηεγψλ θαη βαξέσλ θνξηεγψλ
κεηθηνχ βάξνπο άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ θαη ιεσθνξείσλ, νη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ έξγνπ,
νη λνζειεπηέο θαη λνζνθφκνη.
3. Σηελ θαηεγνξία Β` πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εηδηθφηεηεο: Οη ρεκηθνί, βνεζνί
ρεκηθνί θαη αλαιπηέο νη νπνίνη απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά ζε εξγαζηήξηα, νη
κεραλνηερλίηεο θαη ειεθηξνηερλίηεο νη νπνίνη απαζρνινχληαη ζηε ζπληήξεζε
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ

εγθαηαζηάζεσλ

βηνινγηθνχ

θαζαξηζκνχ

θαη

κνλάδσλ

αθαιάησζεο ζαιαζζηλνχ λεξνχ, νη ζπληεξεηέο κεραλεκάησλ έξγσλ.
4. Σηελ θαηεγνξία Γ` πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εηδηθφηεηεο: Οη θχιαθεο ρψξσλ
πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ, νη εξγάηεο θαζαξηφηεηαο ζθαγείσλ θαη νη
ζηνιηζηέο λεθξψλ.
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6. Το αλωηέρω επίδοκα θαηαβάιιεηαη κε ηελ απαραίηεηε προϋπόζεζε όηη οη
δηθαηούτοη ασηού προζθέροσλ σπερεζία κε πιήρε θαη αποθιεηζηηθή απαζτόιεζε
ζηοσς τώροσς θαη ζηης εηδηθόηεηες ποσ δηθαηοιογούλ ηελ θαηαβοιή ηοσ... Γηα ηε
ζσλδροκή όιωλ ηωλ αλωηέρω προϋποζέζεωλ εθδίδεηαη θάζε κήλα βεβαίωζε ηοσ
οηθείοσ προϊζηάκελοσ, ε οποία ζσλοδεύεη ηα κεληαία θύιια απαζτόιεζες θαη ηε
κηζζοδοηηθή θαηάζηαζε».
Να ζεκεησζεί όηη ην επηθαινύκελν ζηελ αγσγή, άξζξν 98 λ. 4483/2017, δελ κπνξεί
λα απνηειέζεη λνκηθή βάζε ηεο αγωγήο, δεδνκέλνπ όηη ν λ. 4483/2017
δεκνζηεύηεθε θαη ηζρύεη από 31-07-2017, ήηνη κεηαγελέζηεξα ηνπ θξίζηκνπ ρξόλνπ
(06/2016-05/2017) θαηά ην νπνίν ν ελάγσλ εξγαδόκελνο αηηείηαη ην επίκαρν επίδνκα,
θαη θαηά γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ δελ λνείηαη αλαδξνκηθή εθαξκνγή δηάηαμεο λόκνπ
εθηόο εάλ απηό πξνβιέπεηαη ξεηώο ζηε ζρεηηθή δηάηαμε.

ΙΙΙ. Δπί ηωλ εξωηεκάηωλ
Σν επίκαρν ρξνληθό δηάζηεκα 06/2016 έσο 05/2017, ν ελάγσλ εξγαδόκελνο είρε
ηνπνζεηεζεί θαη παξείρε πξαγκαηηθή εξγαζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο αθαιάηωζεο ηεο
Γ.Δ.Υ.Α. θαηόπηλ κεηαθίλεζεο γηα ππεξεζηαθέο αλάγθεο ζηελ ελ ιόγσ ζέζε.
Οη ηζρύνπζα θαηά ηνλ θξίζηκν ρξόλν ΚΤΑ ππ’ Αξηζκ. 25/53212/0022 (ΦΔΚ Β
2012/24-7-2014) θαζνξίδεη θαηά ηξόπν πεξηνξηζηηθό θαη απνθιεηζηηθό ηηο εηδηθόηεηεο
επί ησλ νπνίσλ ν ππάιιεινο - εξγαδόκελνο δηθαηνύηαη ην ελ ιόγσ επίδνκα. Δηδηθώο
ζηελ θαηεγορία Α` περηιακβάλοληαη οη θάηωζη εηδηθόηεηες: Σν πξνζσπηθό πνπ
απαζρνιείηαη ζηε ζπγθνκηδή θαη απνθνκηδή, κεηαθνξά, δηαινγή, επηζηαζία,
θαηαζηξνθή απνξξηκκάησλ, ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ κέζσλ
θαζαξηόηεηαο θαη κε ην πιύζηκν απηώλ, θαζώο θαη νη νδνθαζαξηζηέο νη εξγάηεο
αθνδεπηεξίσλ, νη εξγάηεο

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, νη ρεηξηζηέο κεραληθώλ

ζαξώζξσλ, νη εξγάηεο ηαθήο θαη εθηαθήο λεθξώλ, νη θαζαξηζηέο νζηώλ, νη εξγάηεο
θαη ηερλίηεο αζθαιηόζηξσζεο, νη ηνπνζεηεηέο καξκάξσλ θαη

πιαθώλ, νη

θαηεξγαζηέο θαη θόπηεο καξκάξσλ, νη ζθαγείο θαη εθδνξείο δώσλ θαη πηελώλ, νη
ελαεξίηεο ειεθηξνιόγνη, νη εξγάηεο θαη ηερλίηεο απνρέηεπζεο, νη νδεγνί αλνηρηώλ
θνξηεγώλ θαη

βαξέσλ θνξηεγώλ κεηθηνύ βάξνπο άλσ ησλ 3,5 ηόλσλ θαη

ιεσθνξείσλ, νη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ έξγνπ, νη λνζειεπηέο θαη λνζνθόκνη.
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Καζίζηαηαη ζαθέο, θαη δεδνκέλεο ηεο περηορηζηηθής απαρίζκεζες ησλ ελ ιόγσ
εηδηθνηήησλ ζηε ζρεηηθή Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε, όηη ν εξγαδόκελνο …., δελ
δηθαηνύηαη δπλάκεη ηνπ ηζρύνληνο πξνπεξηγξαθόκελνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ, ην
επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πεξηγξάθεη ζηελ αγσγή
ηνπ, ήηνη από Ινύλην 2016 έσο θαη Μάην 2017, θαζόηη ε εηδηθόηεηα «εξγάηε ζε
εγθαηαζηάζεηο αθαιάησζεο» δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο θαζνξηδόκελεο κε ηελ ΚΤΑ
εηδηθόηεηεο.
Ο εξγαδόκελνο δελ δηθαηνύηαη ην ελ ιόγσ επίδνκα νύηε δπλάκεη ηεο ππ’ αξ. 62/2015
απνθάζεσο ηνπ Γ.., όπσο αβαζίκσο ηζρπξίδεηαη κε ηελ αγσγή ηνπ, θαζόηη ε
απόθαζε απηή αλαθεξόηαλ ζπγθεθξηκέλα θαηά ην πξνγελέζηεξν δηάζηεκα θαηά ην
νπνίν είρε ηνπνζεηεζεί σο εξγάηεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη
ζηα ζπλεξγεία απνρέηεπζεο, θαη δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί αλαδξνκηθώο θαη
αλαινγηθώο ζε έηεξε εηδηθόηεηα ε νπνία κάιηζηα δελ ππάγεηαη ζηηο εηδηθόηεηεο
πνπ θαζνξίδεη ν λνκνζέηεο.

πκπεξαζκαηηθά, θαηά ηε γλώκε καο, πξνζήθεη ε εμήο απάληεζε ζην ηεζέλ εξώηεκα:
Γελ πηζαλνινγείηαη ε επδνθίκεζε ηεο αγωγήο ηνπ εξγαδνκέλνπ δεδνκέλνπ όηη:
i)

O ελάγωλ εξγαδόκελνο δελ δηθαηνύηαη ην επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο
Καηεγνξίαο Α’ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 06/2016 έωο 05/2017 θαη κε
ηελ εηδηθόηεηα ηνπ εξγάηε ζε εγθαηαζηάζεηο αθαιάηωζεο ηεο
ελαγόκελεο Γ.Δ.Υ.Α. δπλάκεη ηεο ηζρύνπζαο θαηά ηνλ θξίζηκν ρξόλν ΚΥΑ
ππ’ Αξηζκ. 25/53212/0022 (ΦΔΚ Β 2012/24-7-2014) ελ ζπλδπαζκώ κε ηηο
δηαηάμεηο ηωλ άξζξ. 18 λ. 4354/2015 θαη 67 λ. 4235/2014.

ii)

Ο ελάγωλ εξγαδόκελνο δελ δηθαηνύηαη ην επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο
Καηεγνξίαο Α’ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 06/2016 έωο 05/2017 θαη κε
ηελ εηδηθόηεηα ηνπ εξγάηε ζε εγθαηαζηάζεηο αθαιάηωζεο ηεο
ελαγόκελεο Γ.Δ.Υ.Α. δπλάκεη ηεο ππ’ αξ. 62/2015 ε νπνία ζπληζηά
πξνγελέζηεξε απόθαζε πνπ αθνξνύζε άιια θαζήθνληα, απηά ηνπ εξγάηε
ζηνλ ΒΙΟΚΑ, ήηνη δηαθνξεηηθή εηδηθόηεηα θαη δηαθνξεηηθή έλλνκε
ζρέζε.
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iii)

Σπληξέρεη δήηεκα παξαγξαθήο ηεο αμίωζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ δπλάκεη ηνπ
άξζξ. 250 ΑΚ.

Αζήλα, 31-3-2022
Οη γλσκνδνηνύληεο δηθεγόξνη

Πάλνο Επγνύξεο

βεηιάλα (Εέηα) Επγνύξε
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