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Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Κλιμακίου Σταμάτιο Πουλή, Σύμβουλο, και τα
μέλη
Χρυσούλα
Μιχαλάκη
και
Ελένη
Νικολάου,
Παρέδρους.
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Δικαστηρίου, στις 14 Ιανουαρίου 2019, για
να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ του αναπληρωτή
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ και του Δήμου ΧΧΧ, σχετικά
με τη θεώρηση του 159, χρηματικού εντάλματος πληρωμής, οικονομικού έτους 2018,
του Δήμου αυτού.
Άκουσε την εισήγηση της Παρέδρου Ελένης Νικολάου.
Σκέφθηκε κατά το Νόμο και
αποφάσισε τα ακόλουθα
1. Ο αναπληρωτής Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε,
με την 28/10.8.2018 πράξη, τη θεώρηση του 159 Α, οικονομικού έτους 2018,
χρηματικού εντάλματος πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 7.295,41 ευρώ. Το
επίμαχο ένταλμα αφορά στην καταβολή, αναδρομικά, επιδόματος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας, κατά το άρθρο 98 του ν. 4483/2017, για το χρονικό διάστημα
μηνών 1.8.2017 έως 30.6.2018, στους φερόμενους ως δικαιούχους δημοτικούς
υπαλλήλους (συνολικά τέσσερις), με την αιτιολογία ότι δεν πληρούν τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις και ειδικότερα διότι δεν φέρουν τη σχετική ειδικότητα
ούτε δε απασχολήθηκαν με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση σε χώρο, που
δικαιολογεί την καταβολή του επιδόματος. Ο Δήμος ΧΧΧ επανυπέβαλε τον τίτλο
πληρωμής για θεώρηση με το 21870/11.9.2018 έγγραφο του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της
εντελλόμενης δαπάνης. Ο αναπληρωτής Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή του
να το θεωρήσει, με συνέπεια να ανακύψει διαφωνία για την άρση της οποίας,
νομίμως, με την από 11.9.2018 έκθεση, απευθύνεται στο Κλιμάκιο τούτο.
2. Στο άρθρο 98 «Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» του ν. 4483/2017
(Α΄ 107/31.7.2017) ορίζεται ότι στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας προστίθενται οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι
υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου,
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, που υπάγονται στις

ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της
παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. Στην κατηγορία Α΄ των δικαιούχων
συμπεριλαμβάνονται οι εργάτες κοπής ψηλών δένδρων, ενώ δεν ορίζονται ως
δικαιούχοι εργαζόμενοι με ειδικότητες κηπουρών, εργατών κήπου, ή
δενδροκηπουρών. Το επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι
δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους
χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Η συνδρομή των
προϋποθέσεων που δικαιολογούν την καταβολή του επιδόματος, διαπιστώνεται κατά
το νόμο με σχετική βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου. Οι ρυθμίσεις αυτές, ως
εξαιρετικές, πρέπει να ερμηνεύονται στενά. Κατά συνέπεια, η χορήγηση του
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας επιφυλάσσεται μόνο υπέρ των
εργαζομένων, οι οποίοι, κατά τα προαναφερόμενα, λόγω της φύσεως των
καθηκόντων τους και ανεξάρτητα από την ειδικότερη περιγραφή της υπηρεσιακής
τους ειδικότητας στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας κάθε φορέα,
έρχονται σε άμεση επαφή με επιβαρυντικές περιστάσεις εργασίας ή οι συνθήκες
απασχόλησης συνεπάγονται κινδύνους. Ως προς την κρίση του περί θεμελίωσης
νομίμου δικαιώματος λήψης του επιδόματος, το Δικαστήριο ελέγχοντας
παρεμπιπτόντως τις διοικητικές πράξεις επί των οποίων ερείδεται η ελεγχόμενη
δαπάνη, δεν δεσμεύεται από τη βεβαίωση απασχόλησης (πρβλ. Πράξεις ΚΠΕΔ Ι Τμ.
246, 117, 108, 73, 63, 35, 7/2018, κ.ά.).
3. Στην προκειμένη υπόθεση από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το ελεγχόμενο
χρηματικό ένταλμα πληρωμής προκύπτουν τα ακόλουθα: Με τη 18772/30.7.2018
βεβαίωση του Προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής
Προστασίας και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας
και Πρασίνου του Δήμου ΧΧΧ, οι εργαζόμενοι του ανωτέρω Τμήματος με την
ειδικότητα «δενδροκηπουροί» ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ και ο εργαζόμενος με την
ειδικότητα «εργάτης κήπου» ΧΧΧ, κατά το διάστημα από 1.8.2017 έως 30.6.2018
προσέφεραν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στις ειδικότητές τους
στο ανωτέρω Τμήμα. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι αυτοί στην καθημερινή τους
απασχόληση εκτέλεσαν εργασίες κλαδέματος δένδρων και θαμνοειδών φυτών με
χρήση βενζινοκίνητων εργαλείων (αλυσοπρίονο και μπορντουροψάλιδο), με τη
βοήθεια σκάλας ή καλαθοφόρου οχήματος, και εργασίες αποψίλωσης χόρτων,
κουρέματος γκαζόν, φύτευσης λουλουδιών και δένδρων. Με το ελεγχόμενο
χρηματικό ένταλμα εντέλλεται η καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας στους ανωτέρω εργαζομένους για το προαναφερόμενο διάστημα.
4. Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην σκέψη 2, ο
προβαλλόμενος λόγος διαφωνίας παρίσταται βάσιμος. Τα ανωτέρω πρόσωπα ούτε
έχουν την ειδικότητα του εργάτη κοπής ψηλών δένδρων ούτε απασχολήθηκαν κατά

πλήρη και αποκλειστική απασχόληση κατά το ανωτέρω διάστημα σε εργασίες κοπής
ψηλών δένδρων, όπως σαφώς προκύπτει από τη βεβαίωση που χορηγήθηκε σχετικά
και τις εργασίες που καταγράφονται σε αυτή ότι εκτέλεσαν, ούτε, τέλος, προκύπτει
ότι σταθερά λόγω της ειδικότητας ή των χώρων στους οποίους εργάζονται έρχονται
σε άμεση επαφή είτε με επιβαρυντικές περιστάσεις εργασίας ή ότι σταθερά
εκτίθενται σε επικίνδυνες συνθήκες απασχόλησης.
5. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό
ένταλμα δαπάνη είναι μη νόμιμη, και το χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.
Για τους λόγους αυτούς
Αποφαίνεται ότι το 159 Α, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής
του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 7.295,41 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί.

