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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/53212/0022 (1)
    Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 

εργασίας προσωπικού νομικών προσώπων ιδιωτι−
κού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας 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/A΄).

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 ανθυγι−
εινών εργασιών.

5. Τα υποβληθέντα αιτήματα των νομικών προσώπων ιδι−
ωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

6. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/A΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

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 προϋπο−
λογισμών των φορέων, το ύψος της οποίας δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και αν−
θυγιεινής εργασίας για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου και ορισμένου χρόνου των νομικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί−
κησης 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 ει−

δικότητες:
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 μηχανι−
κών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, 
οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλ−
τόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι 
κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και εκ−
δορείς 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 μηχανημά−
των έργου, οι νοσηλευτές και νοσοκόμοι.

3. Στην κατηγορία Β΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ει−
δικότητες:

Οι χημικοί, βοηθοί χημικοί και αναλυτές οι οποίοι απα−
σχολούνται αποκλειστικά σε εργαστήρια, οι μηχανοτε−
χνίτες και ηλεκτροτεχνίτες οι οποίοι απασχολούνται 
στη συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
βιολογικού καθαρισμού και μονάδων αφαλάτωσης θα−
λασσινού νερού, οι συντηρητές μηχανημάτων έργων.
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4. Στην κατηγορία Γ΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ει−
δικότητες:

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 φο−
ρέων που αναφέρονται σε αυτήν.

6. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απα−
ραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέ−
ρουν 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, εκπαιδευ−
τικές 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 σχη−
ματισμούς 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 προϊστάμε−
νου, η οποία συνοδεύει τα μηνιαία φύλλα απασχόλησης 
και τη μισθοδοτική κατάσταση.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων για 
οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, από−
σπαση, μετάταξη, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις 
και τις συνθήκες οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση 
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 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
      Αριθμ. 2/57214/ΔΥΕΠ (2)
Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 2/71348/ΔΥΕΠ/24−7−2013 

κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Φορέων 
ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομι−
κών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 και 4 του Ν.3492/2006 (ΦΕΚ Α΄210) 

«Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση 

της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 21 του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιο−
νομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)−δημόσιο λογιστικό και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143).

γ) 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 για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).

2. Την αριθμ. οικ. 2/71348/ΔΥΕΠ/24−7−2013 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός Φορέων ελεγχόμενων από 
τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) 
του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 1911/Β΄/6−8−2013).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4109/2013 «Κατάρ−
γηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/Α΄/23−1−2013).

4. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών κ.λπ. (ΦΕΚ Α΄ 213).

5. Το Ν.2292/1995 (ΦΕΚ Α΄35) «Οργάνωση και λειτουργία 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των 
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

6. Την αριθ. Υ48/09−07−2012 (ΦΕΚ Β΄2105) απόφαση 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

7. Την αριθμ. 248334/09−07−14 (ΦΕΚ Β΄1881) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνι−
κής Άμυνας Ιωάννη Λαμπρόπουλο».

8. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκα−
λεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. οικ. 2/71348/ΔΥΕΠ/
24−7−2013 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός Φορέων ελεγχόμενων από 
τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) 
του Υπουργείου Οικονομικών», και αντικαθιστούμε την 
κατηγορία IV. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
(Ν.Π.Δ.Δ.), ως ακολούθως:

«IV. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.):
α. Πολεμικό Μουσείο
β. Σύνδεσμοι Εφέδρων Αξιωματικών Νομού (Σ.Ε.Α.Ν.)
β.1. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών ΑΘΗΝΩΝ 
β.2. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
β.3. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
β.4. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
β.5. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΑΡΓΟ−

ΛΙΔΑΣ
β.6. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΑΡΚΑ−

ΔΙΑΣ
β.7. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΑΡΤΑΣ
β.8. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΑΧΑΪΑΣ
β.9. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΒΟΙΩ−

ΤΙΑΣ
β. 10. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΓΡΕ−

ΒΕΝΩΝ
β.11. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΔΡΑΜΑΣ
β.12. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΔΩΔ/

ΝΗΣΟΥ
β.13. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΕΒΡΟΥ
β.14. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΕΥΒΟΙ−

ΑΣ




