
 

 

Απόθαζη οικ.2/16519/0022 (ΦΔΚ 465/Β/24-2-2012) 

 

Θέμα : «Καθοριζμός επιδόμαηος επικίνδσνης και ανθσγιεινής εργαζίας ηης 

παρ. 1 ηοσ άρθροσ 15 ηοσ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226/A΄/27−10−2011).» 

 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ − 

ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ − ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ − 

ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ − ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ  

− ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΘ 

98/Α΄/22−4−2005) «Θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα 

θπβεξλεηηθά φξγαλα». 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ N. 4024/2011 (ΦΔΘ 

226/A/27−10−2011). 

3. Σελ αξηζκ. Φ10221/νηθ.26816/929/30−11−2011 (ΦΔΘ 2778/ Β΄/2−12−2011) 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο πεξί θαζνξηζκνχ ησλ 

βαξέσλ θαη αλζπγηεηλψλ εξγαζηψλ. 

4. Σελ αξηζκ. Τ25/6−12−2011 (ΦΔΘ 2792/Β΄/8−12−2011) απφθαζε ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ πεξί θαζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ ησλ Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ Φίιηππνπ αρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλφκνπ. 

5. Σελ αξηζκ. 23564/25−11−2011 (ΦΔΘ 2741/Β΄/25−11−2011) απφθαζε ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, κε ζέκα «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Τθππνπξγνχο Γηνηθεηηθήο 

Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Θσλζηαληίλν Ρφβιηα θαη Παληειή 

Σδσξηδάθε». 

6. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο απφθαζεο πξνθαιείηαη δαπάλε 

χςνπο 132.000.000 επξψ πεξίπνπ γηα ην 2012 θαη 200.000.000 επξψ πεξίπνπ γηα 

θάζε έλα απφ ηα επφκελα έηε, ζε βάξνο ηνπ Θ.Α.Δ. 0225 ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ Θ.Α.Δ. 0251 ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Λ.Π.Γ.Γ. θαη ησλ 

νηθείσλ θσδηθψλ ησλ Ο.Σ.Α. Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ,  

αποθαζίζοσμε: 



1. Θαζνξίδνπκε ην κεληαίν επίδνκα επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο γηα ηνπο 

κφληκνπο θαη δφθηκνπο πνιηηηθνχο ππαιιήινπο θαη ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΗΓΑΥ − ΗΓΟΥ) ηνπ Γεκνζίνπ, 

Λ.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ αλά θαηεγνξία σο εμήο: 

α) Θαηεγνξία Α΄ ζε εθαηφλ πελήληα (150) επξψ. 

β) Θαηεγνξία Β΄ ζε εβδνκήληα (70) επξψ. 

γ) Θαηεγνξία Γ΄ ζε ηξηάληα πέληε (35) επξψ. 

2. ηελ θαηεγνξία Α΄ πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εηδηθφηεηεο: 

α) Σν πξνζσπηθφ λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο, εξγαζηεξίσλ θαη θαζαξηφηεηαο, νη 

απαζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά ζε αθηηλνινγηθνχο ζαιάκνπο θαη εκθαλίζεηο, νη νδεγνί 

θαη βνεζνί αζζελνθφξσλ − δηαζψζηεο θαη νη ζπληεξεηέο πεηξακαηφδσσλ ησλ 

Λνζνθνκείσλ, ησλ Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο ηεο Υψξαο, ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ 

Άκεζεο Βνήζεηαο (Δ.Θ.Α.Β.), ησλ Θέληξσλ Τγείαο, ησλ Θέληξσλ Φπρηθήο Τγείαο, ησλ 

Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Σνκέα Πξφλνηαο θαη ησλ Αγξνηηθψλ Ηαηξείσλ ηα νπνία ππάγνληαη ζηα 

Γεκφζηα Λνζνθνκεία.Οη Θαιακεπφινη Φπρηαηξηθψλ Λνζνθνκείσλ θαη Θιηληθψλ. 

β) Οη απαζρνινχκελνη ζηελ Α’ Εψλε ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Έξεπλαο Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ «Γεκφθξηηνο» θαη ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Δ.Δ.Α.Δ.). 

γ) Σν 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 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 θαη νη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ έξγνπ. 

δ) Σν πξνζσπηθφ ησλ ζσθξνληζηηθψλ θαη αλακνξθσηηθψλ θαηαζηεκάησλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

ε) Οη νδεγνί εηδηθψλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ππξνκαρηθψλ θαη εηδηθψλ εχθιεθησλ 

θαπζίκσλ. 

3. ηελ θαηεγνξία Β΄ πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εηδηθφηεηεο: 

α) Σν ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηελ εζηίαζε θαη ζηνλ 

ηκαηηζκφ ησλ Λνζνθνκείσλ, ησλ Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο ηεο Υψξαο, ηνπ 

Δζληθνχ Θέληξνπ Άκεζεο Βνήζεηαο (Δ.Θ.Α.Β.), ησλ Θέληξσλ Τγείαο, ησλ Θέληξσλ 

Φπρηθήο Τγείαο, ησλ Λ.Π.Γ.Γ. ηνπ Σνκέα Πξφλνηαο θαη ησλ Αγξνηηθψλ Ηαηξείσλ ηα 

νπνία ππάγνληαη ζηα Γεκφζηα Λνζνθνκεία. 



β) Οη απαζρνινχκελνη ζηε Β΄ Εψλε ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Έξεπλαο Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ «Γεκφθξηηνο» θαη ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Δ.Δ.Α.Δ.). 

γ) Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζηα εξγαζηήξηα Ηαηξνδηθαζηηθήο θαη Σνμηθνινγίαο 

θαη Πεξηγξαθηθήο Αλαηνκηθήο ησλ Ηαηξνδηθαζηηθψλ Τπεξεζηψλ. 

δ) Οη ρεκηθνί, βνεζνί ρεκηθνί, θαη αλαιπηέο νη νπνίνη απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά ζε 

εξγαζηήξηα. 

ε) Οη εξγαδφκελνη απνθιεηζηηθά ζηελ πίζηα αεξνιηκέλσλ. 

ζη) Οη ειεθηξνληθνί θαη ηερλίηεο αεξνζθαθψλ, νη Κεραλνιφγνη (Γεμακεληζηέο, 

Γηαλάθηεο Θαπζίκσλ, Διαζκαηνπξγνί, Δπελδπηέο ιεβήησλ, εθαξκνζηέο, 

ειεθηξνζπγθνιιεηέο, ιεβεηνπνηνί, ιεκβνπξγνί, ιηπαληέο, κεραληθνί απηνθηλήησλ, 

κεραληθνί εζσηεξηθήο θαχζεσο, κεραληθνί νρεκάησλ, κεραλνηερλίηεο, 

νμπγνλνθνιιεηέο, νπινπξγνί, ππξνηερλνπξγνί, ζηδεξνπξγνί, ζπγθνιιεηέο κεηάιισλ, 

ζπληεξεηέο κεραλεκάησλ, ζθπξνθνπαληζηέο, ηερλίηεο αεξνζθαθψλ, ηερλίηεο 

απηνθηλήησλ θαη νρεκάησλ, ηερλίηεο ειαζηηθψλ, ηερλίηεο ηαπεηζαξίαο, ηερλίηεο 

ζσζηηθψλ κέζσλ, ηερλίηεο θξέλσλ, ηνξλαδφξνη, ηνξλεπηέο, πθαινρξσκαηηζηέο, 

θαλνπνηνί, ραιθνπξγνί, ηερλίηεο νξγάλσλ αθξηβείαο, ρεηξηζηέο κεραλψλ θαη εηδηθψλ 

κεραλεκάησλ, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ ακκνβνιήο, ρχηεο κεηάιισλ, ςπθηηθνί, 

ηερλίηεο Ζ/Λ ζπζθεπψλ, ηερλίηεο πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ), νη Ζιεθηξνιφγνη 

(ελαεξίηεο, ειεθηξνζπγθνιιεηέο εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ειεθηξνηερλίηεο 

απηνθηλήησλ, ςπθηηθνί, ειεθηξνιφγνη απηνθηλήησλ, ειεθηξνιφγνη εγθαηαζηάζεσλ) 

πνπ απαζρνινχληαη ζηνπο Λαπζηάζκνπο, ζην ηξαηεγείν Γηνηθήζεσο Αλαηνιηθήο 

Κεζνγείνπ (ΓΑΚ), ζηε Γηνίθεζε Διηθνπηέξσλ (ΓΔΛ) θαη ζε ζπλεξγεία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Πνιεκηθνχ Λαπηηθνχ. 

δ) Οη εηδηθεπκέλνη εξγάηεο ιηκέλσλ, νη εξγάηεο ππνβξχρησλ θξαγκάησλ, νη 

καλνπβξαδφξνη θαη νη λαπηεξγάηεο ησλ Λαπζηάζκσλ, ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

πινίσλ. 

ε) Οη ηερλνιφγνη κεραληθνί ΑΦ−ΔΠ, νη ηερληθνί ΑΦ−ΔΠ θαη νη ρεκηθνί κεηαιινπξγνί 

ηνπ ΓΔΑ. 

4. ηελ θαηεγνξία Γ’ πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εηδηθφηεηεο: 

α) Οη απαζρνινχκελνη ζηελ Γ΄ Εψλε ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Έξεπλαο Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ «Γεκφθξηηνο» θαη ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Δ.Δ.Α.Δ.). 

β) Σν πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο Δθηχπσζεο Δληχπσλ θαη Αμηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 

(Τ.Δ.Δ.Α.Γ.) θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ πνπ απαζρνινχληαη 

απνθιεηζηηθά κε ηππνγξαθηθέο εξγαζίεο, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ Σκεκάησλ 

Φσηνζηνηρεηνζεζίαο θαη Σππνγξαθηθήο Γηακφξθσζεο ησλ Ζιεθηξνληθψλ θαη Δληχπσλ 

Δθδφζεσλ θαη Δθηχπσζεο θαη Βηβιηνδεηηθψλ Δξγαζηψλ ηεο Γηεχζπλζεο ηαηηζηηθήο 

Πιεξνθφξεζεο θαη Δθδφζεσλ ηεο πξψελ Γεληθήο Γξακκαηείαο Δζληθήο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο (ΔΙΣΑΣ). 



γ) Σν πξνζσπηθφ ησλ Σππνγξαθείσλ ηνπ ΓΔ, ΓΔΛ θαη ΓΔΑ πνπ απαζρνιείηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηε βηβιηνδεζία, εθηχπσζε θαη ηππνγξαθηθέο εξγαζίεο. 

5. Σν επίδνκα επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

παξάγξαθν 1 ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ θαηαβάιιεηαη ζην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 

ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ. 

6. Σν αλσηέξσ επίδνκα θαηαβάιιεηαη κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη νη δηθαηνχρνη 

απηνχ πξνζθέξνπλ ππεξεζία κε πιήξε θαη απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε ζηνπο ρψξνπο 

θαη ζηηο εηδηθφηεηεο πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ θαηαβνιή ηνπ. Δπίζεο θαηαβάιιεηαη θαη γηα 

φζν δηάζηεκα νη ππάιιεινη ηεινχλ ζε ζεζκνζεηεκέλεο άδεηεο (θαλνληθέο, 

ζπλδηθαιηζηηθέο, εηδηθέο, εθπαηδεπηηθέο κηθξήο δηάξθεηαο έσο δχν (2) κελψλ, 

δηεπθφιπλζεο ππαιιήισλ κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, κεηξφηεηαο θαη αλαηξνθήο 

παηδηνχ), ζε βξαρπρξφληα αλαξξσηηθή άδεηα έσο έμη (6) εκέξεο θαη’ έηνο, θαζψο θαη 

απηήο πνπ ρνξεγείηαη απφ δεκφζηα λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο ηνπ Γεκνζίνπ, 

παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο, λνζειεπηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηνπ Η.Θ.Α. θαη ηδησηηθέο 

θιηληθέο, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί λνζειεία ζε απηέο, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθά 

παξαζηαηηθά ζηνηρεία (εηζαγσγή, εμηηήξην θ.ιπ.).  

Γηα ηε ζπλδξνκή φισλ ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ εθδίδεηαη θάζε κήλα βεβαίσζε 

ηνπ νηθείνπ πξντζηακέλνπ, ε νπνία ζπλνδεχεη ηε κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε. 

ε πεξίπησζε απνκάθξπλζεο ησλ ππαιιήισλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν (φπσο 

ελδεηθηηθά κεηαθίλεζε, απφζπαζε, κεηάζεζε, κεηάηαμε, δηάζεζε) απφ ηα θαζήθνληα, 

ηηο ζέζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο, νη νπνίεο δηθαηνινγνχλ ηε ρνξήγεζή ηνπ, δηαθφπηεηαη 

ηζνρξφλσο ε θαηαβνιή ηνπ κε επζχλε ηνπ νηθείνπ πξντζηακέλνπ. 

 Ζ απφθαζε απηή, πνπ ηζρχεη απφ 1/5/2012, λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Θπβεξλήζεσο. 

Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 

OI YΠΟΤΡΓΟΗ 

 

ΤΦΤΠ. ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΖ ΚΔΣΑΡΡΤΘΚΗΖ 

ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ    ΔΧΣΔΡΗΘΧΛ 

ΠΑΛΣΔΙΖ ΣΕΧΡΣΕΑΘΖ     ΑΛΑΣΑΗΟ ΓΗΑΛΛΗΣΖ 

 

ΑΛΑΠΙΖΡΧΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΧΛ       ΔΘΛΗΘΖ ΑΚΤΛΑ 

ΦΗΙΗΠΠΟ ΑΥΗΛΗΓΖ     ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΑΒΡΑΚΟΠΟΤΙΟ 

 

ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΚΑΘΖΖ    ΔΡΓΑΗΑ ΘΑΗ ΘΟΗΛΧΛΗΘΖ 

ΘΑΗ ΘΡΖΘΔΤΚΑΣΧΛ           ΑΦΑΙΗΖ 

ΑΛΛΑ ΓΗΑΚΑΛΣΟΠΟΤΙΟΤ     ΓΔΧΡΓΗΟ ΘΟΤΣΡΟΤΚΑΛΖ 

 

ΤΓΔΗΑ ΘΑΗ ΘΟΗΛΧΛΗΘΖ     ΓΗΘΑΗΟΤΛΖ, ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ 

ΑΙΙΖΙΔΓΓΤΖ ΘΑΗ      ΑΛΘΡΧΠΗΛΧΛ ΓΗΘΑΗΧΚΑΣΧΛ 

ΑΛΓΡΔΑ ΙΟΒΔΡΓΟ      ΚΗΙΣΗΑΓΖ ΠΑΠΑΨΧΑΛΛΟΤ 


