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Προς τον 
κ. Aντώνη Αντωνόπουλο 
Βοηθό Γενικού Διευθυντή 
Ανθρώπινου Δυναμικού 
της Τράπεζας και του Ομίλου 
 
 

Κύριε Γενικέ, 

 

Θέμα : Επαναχορήγηση Ανθυγιεινού Επιδόματος  

(ΚΑ 342) στο Κτήριο του Γέρακα 

 

 Η απασχόληση των εργαζομένων με ειδικότητα Προγραμματιστών και 

Xειριστών Η/Υ στα Μηχανογραφικά κέντρα και σε Υπηρεσίες Πληροφορικής 

έχει ιδιαίτερα επιβαρυντικά χαρακτηριστικά λόγω της ιδιαιτερότητας της 

εργασίας τους. 

 Γι΄ αυτόν το λόγο ο νομοθέτης καθόριζε ειδικές εργασιακές σχέσεις για 

τους κατέχοντες τις παραπάνω ειδικότητες που εργάζονται στα 

Μηχανογραφικά Κέντρα (π.χ. ωράρια, μηχανογραφική άδεια μετ΄αποδοχών, 

αμοιβές κλπ, Ν. 3205/2003 ΦΕΚ 297, Υπουργική απόφαση 1692/27.6.2006, 

ΦΕΚ 769/Β/2006). 

 Στο Μηχανογραφικό Κέντρο της Εθνικής Τράπεζας θεσμοθετήθηκε για 

πρώτη φορά ως επίδομα Ειδικών Συνθηκών (ΚΑ 342) στους χειριστές Η/Υ 

γιατί περιλάμβανε όλες τις ιδιαιτερότητες που προέβλεπε ο νομοθέτης για τις 

εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στα Μηχανογραφικά Κέντρα (ωράρια, 

άδειες, επιδόματα). 

  Στις 25.1.1989 με απόφαση της Διοίκησης το επίδομα Ειδικών 

Συνθηκών  επεκτάθηκε και στους προγραμματιστές – προγραμματαναλυτές 

της Διεύθυνσης Πληροφορικής.  
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Σημειώστε ότι ουδέποτε μπήκε θέμα επέκτασης από την πλευρά μας 

στους προγραμματιστές και στους χειριστές Η/Υ των Διευθύνσεων 

Πληροφορικής, άλλων επιδομάτων που αφορούσαν στη χρήση Η/Υ (π.χ. 

επίδομα ΚΑ 336)  γιατί πάντα θεωρούσαμε ότι καλύπτονται από το επίδομα 

Ειδικών Συνθηκών που λάμβαναν.  
  

Κύριε Γενικέ, 

 Πιστεύουμε ότι η Επιτροπή που συστάθηκε για την επανεξέταση των 

όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος ΚΑ 342 και 

εισηγήθηκε την περικοπή του επιδόματος αυτού βασίστηκε στη στενή 

ερμηνεία χορήγησής του που αφορά στην ανθυγιεινότητα και μόνο ενός 

χώρου. Δεν εξέτασε τον πραγματικό λόγο χορήγησής του που, για το 

εξειδικευμένο προσωπικό των Διευθύνσεων Πληροφορικής (035, 942), είναι 

οι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας που ισχύουν στο συγκεκριμένο περιβάλλον 

και είναι συμβατός με τη βούληση του νομοθέτη. 

 
Κύριε Γενικέ, 

 Ζητάμε να επανεξεταστεί το ζήτημα της χορήγησης του επιδόματος 

ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους του Κτηρίου του Γέρακα και να 

προβείτε στην επαναχορήγηση του. 

 Αναμένοντας τις ενέργειές σας, σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στη διάθεσή 

σας να σας αναπτύξουμε και προφορικά τις απόψεις μας ενώ θα θέλαμε να 

μας δώσετε το πόρισμα της Επιτροπής που εισηγήθηκε τη διακοπή του 

επιδόματος ειδικών συνθηκών (ΚΑ 342) στους εργαζομένους του Κτηρίου του 

Γέρακα.  

 

Με τιμή  
Για τον ΣΥΕΤΕ 

Ο Πρόεδρος Ο  Αν.Γεν.Γραμματέας 
  
  
  
Γιώργος Γιαννακόπουλος Θύμιος Παπαγιάννης 

 
 


