
 

 

 

  

Υμηττός  23 Δεκέμβρη 2014 
   

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) 

  

ΑΠΟ : Εκπρόσωπο  Εργαζομένων. 

  ΘΕΜΑ : Χορήγηση Επιδόματος Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας. 

ΣΧΕΤ. : 1. Εισήγηση Επιτροπής Σύνταξης Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης,                       
αρ. πρωτ. 41/10.01.2013.  

2. Απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, αριθ. 377/18.04.2013.  

3. Επιστολή της εταιρείας Ε.Α.Σ., αρ. πρωτ. 608/14.05.2013.  

4. Επιστολή της εταιρείας Ε.Α.Σ., αρ. πρωτ.       /16.04.2014. 

  

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ.  

 

Η εισήγηση αφορά, την χορήγηση και την καταβολή του προβλεπόμενου από το 
Νόμο Επιδόματος Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας, έτσι ώστε να μην 
συνεχίζεται η παρανομία, που έχει σαν αποτέλεσμα την παραβίαση των αρχών της 
ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων των Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-
ΠΥΡΚΑΛ), η οποία όπως καλά γνωρίζετε είναι από τις πλέον βαριές Βιομηχανίες της 
Χώρας μας.  

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ. 

 

Με το Νόμο 4093/2012 (παράγραφος Γ υποπαράγραφος 12) ενταχθήκαμε στο 
Ενιαίο Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο (Ν. 4024/2011). Με βάση το ενιαίο μισθολόγιο 
προβλέπονται δύο επιδόματα, το Επίδομα Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας 
και το Επίδομα Θέσης Ευθύνης, όπως περιγράφονται στα άρθρα 15 & 18 του 
Νόμου 4024/2011. Για το Επίδομα Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας  
προβλέπεται η έκδοση Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό των δικαιούχων.  

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Ενιαίου Βαθμολογίου – Μισθολογίου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.4024/11 (άρθρο 15), η εταιρεία όρισε επιτροπή, στην οποία 
συμμετείχε και εκπρόσωπος των Σωματείων, έργο της οποίας ήταν η σύνταξη και 
κατάθεση σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για την Χορήγηση Επιδόματος  
Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας, στο Δ.Σ. της εταιρείας. 



 

 

Προς τούτο, η Γ.Δ.Π. συγκρότησε ομάδες εργασίας στα Εργοστάσια,  στις οποίες 
συμμετείχαν και εκπρόσωποι των Σωματείων, προκειμένου να κατατεθούν 
προτάσεις προς αξιολόγηση από την Επιτροπή.  

Η επιτροπή αφού αξιολόγησε τις προτάσεις των ομάδων εργασίας των 
εργοστασίων  ΣΕΥ, ΣΕΑ, ΣΕΕ, ΣΕΛ,  και ΣΕΜ, συνέταξε πρόταση με σκοπό την 
κατάρτιση σχεδίου ΚΥΑ., την οποία κατέθεσε στον Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνων 
Σύμβουλο, κ. Πιλάλη, στις 10.01.2013. 

Η εν λόγω πρόταση, υπεβλήθη στο Δ.Σ. της εταιρείας στις 18.04.2013, το οποίο, 
αφού έλαβε υπόψη του την εν λόγω πρόταση-εισήγηση, μετά από συζήτηση, 
αποφάσισε ομόφωνα : «….. την υποβολή αιτήματος προς το ΥΕΘΑ, με συνημμένο 
σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1 του 
Ν. 4024/2011, για έκδοση Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως καθορισμού Επιδόματος 
Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας σε κατηγορίες προσωπικού της εταιρείας, 
σύμφωνα με την πρόταση της επιτροπής. Επίσης, η Νομική Υπηρεσία να συντάξει τη 
σχετική αίτηση με το σχέδιο ΚΥΑ και η Δ/νση Διοικητικού να τα υποβάλλει στο 
αρμόδιο Υπουργείο  …..» 

Μετά την υπ. αριθ. 377/18.04.2013 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες, συνέταξαν σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την χορήγηση Επιδόματος 
Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας, το οποίο εστάλη με την υπ. αρ. πρωτ. 
608/14.05.2013 επιστολή της εταιρείας μας, προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχοντας την κύρια ευθύνη για την έκδοση ΚΥΑ ως 
εποπτεύων Υπουργείο, παρά τις διαβεβαιώσεις του πρώην Υπουργού                         
κ. Παναγιωτόπουλου, προς τα Σωματεία και σε εμένα προσωπικά ως Εκπρόσωπο 
των Εργαζομένων στο Δ.Σ., ουδέποτε προσυπέγραψε και απέστειλε προς τα 
συναρμόδια Υπουργεία το σχέδιο της σχετικής ΚΥΑ, με αποτέλεσμα να παρέλθει η 
ημερομηνία (30η Ιουνίου 2013) που ήταν ενεργή η εξουσιοδότηση, να μην εκδοθεί 
η σχετική ΚΥΑ και οι εργαζόμενοι να στερηθούν το προβλεπόμενο επίδομα που 
επιβάλλεται από τις συνθήκες εργασίας τους.  

Στις συνεχείς και έντονες διαμαρτυρίες μας, προς το Εποπτεύων Υπουργείο και 
προς τα συναρμόδια Υπουργεία, για την παρανομία που είχε σαν αποτέλεσμα την 
παραβίαση των αρχών της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων 
των Ε.Α.Σ., η απάντηση που πήραμε ήταν ότι δεν εκδόθηκε ΚΥΑ διότι είχε 
αποφασιστεί να κλείσουν τα Ε.Α.Σ. 

Μετά την αλλαγή της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θέσαμε 
το θέμα στο Υπουργό κ. Αβραμόπουλο και στην ΑΝΥΕΘΑ κα Γεννηματά, οι οποίοι, 
μετά από παρεμβάσεις προς τα Υπουργεία Οικονομικών και  Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μας ενημέρωσαν ότι θα υπάρξει 
νομοθετική ρύθμιση για ενεργοποίηση της διάταξης του άρθρου 15 του 
Ν.4024/2011.   

Στις 11 Φλεβάρη 2014, το Υπουργείο Οικονομικών με τη διάταξη του άρθρου 67 
του ν. 4235/2014, έδωσε τη δυνατότητα στους Φορείς που υπάγονται στις 
διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4024/2011 (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, 



 

 

συμπεριλαμβανομένων και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α΄ του Ν.3429/2005 και ΟΤΑ), 
που για διαδικαστικούς λόγους δεν είχαν υποβάλει αιτήματα χορήγηση 
Επιδόματος Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας εντός της αρχικής προθεσμίας 
που όριζε ο ν. 4024/2011, να υποβάλλουν προτάσεις χορήγησης του εν λόγω 
επιδόματος, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των έξι μηνών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας διάταξης, δηλαδή έως 11.08.2014. 

Βάσει της σχετικής Ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών:  

«…. Η ρύθμιση έγινε για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης αφού το προσωπικό 
κάποιων φορέων με συγκεκριμένες ειδικότητες δεν είχε πάρει το επίδομα ενώ στο 
προσωπικό άλλων φορέων με τις ίδιες ακριβώς ειδικότητες είχε χορηγηθεί. Η 
παροχή της δυνατότητας υποβολής πρότασης δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση 
επαναφορά του παλαιότερου καθεστώτος, αλλά απλώς άρση ανισοτήτων μεταξύ 
προσωπικού που εργάζεται υπό ακριβώς ίδιες συνθήκες ….»   

«…. Επισημαίνεται, ότι το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης πρέπει να αναφέρει 
το μέγεθος της προκαλούμενης δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 του 
ν.2469/1997 όπως ισχύει. 

Τέλος, παρακαλούμε τα ανωτέρω σχέδια να αποσταλούν στην Υπηρεσία μας το 
συντομότερο δυνατό για την τελική συνυπογραφή τους εντός της αποκλειστικής 
προθεσμίας που προβλέπει η σχετική διάταξη ….». 

Στη συνέχεια, η κ. ΑΝΥΕΘΑ με επιστολή της, σε εκτέλεση της παραπάνω διάταξης 
(άρθρο 67 του ν. 4235/2014), ζήτησε από την εταιρεία να αποστείλει εκ νέου 
σχέδιο ΚΥΑ, προκειμένου το εποπτεύων Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να προβεί  στην 
έκδοση της σχετικής ΚΥΑ. 

Σε απάντηση της ανωτέρω επιστολής, η εταιρεία απέστειλε το ίδιο σχέδιο ΚΥΑ, 
τονίζοντας ότι η έκδοσή της εκκρεμεί από το 2013, προτείνοντας η προς έκδοση 
ΚΥΑ, να έχει ισχύ τουλάχιστον από 01.07.2013. 

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενέκρινε και υπέγραψε το σχέδιο της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης και εντός της προθεσμίας που προέβλεπε η σχετική διάταξη 
του νόμου, το απέστειλε για συνυπογραφή στα συναρμόδια Υπουργεία, με την 
διευκρίνιση ότι το μέγεθος της προκαλούμενης δαπάνης δεν θα επιβαρύνει τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά τον προϋπολογισμό της εταιρείας. 

Παρά τις διαβεβαιώσεις και τις δεσμεύσεις, προς τα Σωματεία και σε εμένα 
προσωπικά ως Εκπρόσωπο των Εργαζομένων στο Δ.Σ., το Υπουργείο Οικονομικών / 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, επικαλούμενο το κόστος των αιτημάτων που είχαν 
υποβληθεί και θα επιβάρυναν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, δεν συνυπέγραψε και 
την ΚΥΑ για τα Ε.Α.Σ. που ήταν μεταξύ αυτών. 

Η επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού που επικαλέστηκε το Γ.Λ.Κ., όσο 
αφορά το αίτημα της εταιρείας μας είναι προσχηματικός, διότι πέραν της 
αναφοράς στο σχέδιο της ΚΥΑ, υπήρξε σχετικό ερώτημα από τις Υπηρεσίες του, 
όπου η εταιρεία επιπροσθέτως και ρητά, διαβεβαίωνε το Γ.Λ.Κ. ότι το κόστος θα 
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της εταιρείας. 



 

 

Να σημειωθεί, ότι το κόστος της χορήγησης του επιδόματος, έχει προϋπολογιστεί 
στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να χορηγηθεί στην εταιρεία, μετά την συμφωνία 
του Euro Group στις 17.12.2013. 

3. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 

 

Είναι βέβαιο, ότι οι εμπνευστές του Ενιαίου Μισθολογίου, δεν έλαβαν υπόψη τους,  
ότι υπάρχει και Βαριά Βιομηχανία στο Δημόσιο και δεν μπορείς να την 
αντιμετωπίζεις με κανόνες Υπαλλήλων Γραφείου, γιατί έτσι ισοπεδώνεις τα πάντα. 

Αντί να διορθωθούν οι γενικοί κανόνες της ισοπέδωσης, έχουμε και το  παράλογο,  
στους εργαζόμενους της Μοναδικής Αμυντικής Βιομηχανίας Πυρομαχικών, Όπλων 
και Οπλικών Συστημάτων της Χώρας μας, που δουλεύουν σε άκρως επικίνδυνες και 
ανθυγιεινές εργασίες, που σύμφωνα με αυτό θα έπρεπε να ήταν οι πρώτοι που 
τους έχει καταβληθεί, να  μην χορηγείτε το προβλεπόμενο επίδομα Ανθυγιεινής και 
Επικίνδυνης εργασίας.  

Οι εργαζόμενοι των Ε.Α.Σ., όπως προκύπτει από την χρονική αλληλουχία των 
γεγονότων, ‘’πληρώνουν’’ την εγκληματική αδιαφορία που επέδειξε ο 
προηγούμενος Υπουργός Άμυνας κ. Παναγιωτόπουλος, καθώς και την ανεξήγητη 
και άδικη απόφαση του Αναπληρωτή Οικονομικών κ. Σταϊκούρα, που έχουν ως 
αποτέλεσμα, από το 2013, να χάνουν ένα σημαντικό ποσό από το μισθό τους. 

Η αρνητική αυτή εξέλιξη, έχει δυναμιτίσει το ομαλό εργασιακό κλίμα, σε μια  
ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την επιχείρηση. Η υπομονή, η ανοχή και η 
υπευθυνότητα των εργαζομένων, μετά την προφανή αδικία και τον συνεχή 
εμπαιγμό, δυστυχώς  τελείωσε και δικαιολογημένα υπάρχει αγανάκτηση και 
αναταραχή. 

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. 

 

Λαμβανομένου υπόψη ότι : 

 Το μέγεθος της προκαλούμενης δαπάνης δεν θα επιβαρύνει τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό αλλά τον προϋπολογισμό της εταιρείας,  

 Το εποπτεύων Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας, 
υπογράφοντας το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και άρα το έκανε 
δικό του σχέδιο και εντός της προθεσμίας που προέβλεπε η σχετική διάταξη 
του νόμου το απέστειλε για συνυπογραφή στα συναρμόδια Υπουργεία δίχως 
να απαντήσουν είτε εκδίδοντας ΚΥΑ είτε αρνητικά. 

 Σύμφωνα με την παρ. 12 της παραγράφου Γ του ν. 4093/2012 οι διατάξεις του 
Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην 
Ε.Α.Σ. και δεν απαιτούν την ευθεία εφαρμογή των διατάξεων του Ενιαίου 
Μισθολογίου, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο να ρυθμιστεί το Επίδομα της 

Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας με Επιχ. Σ.Σ.Ε., όπως έχουν κάνει και 
άλλα Ν.Π.Ι.Δ. (Επιχ. Σ.Σ.Ε. Λιμένα Βόλου, Ελευσίνας κλπ).  

 Το εν λόγω θέμα έχει ταλαιπωρήσει με τον πιο σκληρό τρόπο τους 
εργαζόμενους και τις οικογένειές τους και έχει καταρρακώσει την αξιοπρέπειά 
τους. 



 

 

 

Προτείνω το Δ.Σ. να προβεί στην λήψη απόφασης για την αναδρομική καταβολή 
του Επιδόματος Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας για το 2013 -2014, καθώς 
και για την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την Χορήγηση του 
Επιδόματος για το 2015 και εφεξής. 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

 

Βάση της εισήγησης της Επιτροπής Σύνταξης Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, 
αφορά μηνιαία επιβάρυνση ύψους 95.000 € με τάση μείωσης λόγω αποχώρησης 
προσωπικού. 

Το κόστος χορήγησης του επιδόματος, δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αλλά εντάσσεται στο ποσόν που έχει προϋπολογιστεί να χορηγηθεί στην εταιρεία, 
μετά την συμφωνία του Euro Group στις 17.12.2013.  

6. ΕΙΣΗΓΗΣΗ. 

 

Βάση τα ανωτέρω, εισηγούμαι όπως το Διοικητικό Συμβούλιο : 

α. Να εγκρίνει την αναδρομική καταβολή του Επιδόματος Ανθυγιεινής και 
Επικίνδυνης Εργασίας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 377/18.04.2013, για το 2013 -
2014. καθώς και για την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την 
Χορήγηση του Επιδόματος  

β. Να εξουσιοδοτήσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σωτήρη Χριστογιάννη, για την 
χορήγηση του Επιδόματος Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας, για το 2015 και 
εφεξής. 

γ. Η Διοίκηση να ζητήσει από την νέα Κυβέρνηση και από τα συναρμόδια 
Υπουργεία να καταθέσει σχετική τροπολογία, η οποία θα δίνει την δυνατότητα της 
χορήγησης του εν λόγω επιδόματος στην Διοίκηση της Ε.Α.Σ.  

  

Ο 
Εισηγητής 

Παναγιώτης  Δούκας 
Μέλος  Δ.Σ. Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) 

Εκπρόσωπος  Εργαζομένων 


