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ΡΤ 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Θέμα: Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 
προσωπικού νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
    & ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄) 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 

226/Α΄), σε συνδυασμό με τις όμοιες της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου 

Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4235/2013 (ΦΕΚ 32/Α΄) 

4. Την αριθμ.Φ10221/οικ.26816/929/30-11-2011 (ΦΕΚ 2778/Β΄) απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί καθορισμού των βαρέων και 

ανθυγιεινών εργασιών 

5. Τα υποβληθέντα αιτήματα των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

6. Το π.δ.89/2014 (ΦΕΚ 134/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών». 
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7. Την αριθμ. Υ 48/9-7-2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 

του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος των προϋπολογισμών των φορέων, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί, 

Αποφασίζουμε: 

 

1. Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για το 

προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου των νομικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως εξής: 

α) Κατηγορία Α΄ σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ 

β) Κατηγορία Β΄ σε εβδομήντα         (70) ευρώ 

γ) Κατηγορία Γ΄ σε τριάντα πέντε     (35) ευρώ. 

2. Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες: 

Το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, 

επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων, σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των 

μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες 

αφοδευτηρίων, οι εργάτες επεξεργασίας λυμάτων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, 

οι εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες 

ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες 

μαρμάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι 

εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης, οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και βαρέων 

φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων, οι χειριστές 

μηχανημάτων έργου, οι νοσηλευτές και νοσοκόμοι.  

3. Στην κατηγορία Β΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες: 

Οι χημικοί, βοηθοί χημικοί και αναλυτές οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά σε 

εργαστήρια, οι μηχανοτεχνίτες και ηλεκτροτεχνίτες οι οποίοι απασχολούνται στη 

συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού και 

μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, οι συντηρητές μηχανημάτων έργων.  

4. Στην κατηγορία Γ΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες: 

Οι φύλακες χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, οι εργάτες καθαριότητας 

σφαγείων και οι στολιστές νεκρών. 

5. Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται από την 

παράγραφο 1 της παρούσας δεν καταβάλλεται στο διοικητικό προσωπικό των φορέων 

που αναφέρονται σε αυτήν. 
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6. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι 

αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους 

και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για 

όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, 

συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, 

διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής 

παιδιού) σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ΄έτος, καθώς και 

αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, 

πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του ΙΚΑ και ιδιωτικές κλινικές, 

εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά 

παραστατικά στοιχεία. 

Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση 

του οικείου προϊστάμενου, η οποία συνοδεύει τα μηνιαία φύλλα απασχόλησης και τη 

μισθοδοτική κατάσταση. 

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά 

μετακίνηση, απόσπαση, μετάταξη, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις 

συνθήκες οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή 

του με ευθύνη του οικείου προϊστάμενου. 

Με ανάλογες διαδικασίες χορηγείται ισοχρόνως το ως άνω επίδομα και σε όσους 

εργαζόμενους μετακινούνται, μετατάσσονται ή αποσπώνται σε ειδικότητες ή τομείς 

εργασίας που δικαιολογούν την καταβολή του.  

7. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

8. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

                                                                                              Ο  ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ          ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

   & ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ 
        Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ            ΑΡ.ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ                 ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
 

                                                       Ακριβές αντίγραφο 
                                                        Ο Προϊστάμενος της Διεκ/σης α.α. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1.Υπουργείο Εσωτερικών 
Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ 
Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ,  
Σταδίου 27 – 101 83 Αθήνα 
                    ./. 
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2.Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
Και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Γραφείο κ.Υπουργού 
Βασ.Σοφίας 15 Αθήνα 
3.Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης 
4.Γραφείο Αν.Υπουργού Οικονομικών 
5.Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
Δημοσιονομικής Πολιτικής 
6.Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) 
 
Εσωτερική διανομή: Δ22-Δ 
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