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ΠΡΟΣ: 1) Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ι. Σγουρό 
       2) Γεν.Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής κ. Ν. Παπαθέου 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
κ.κ. Διευθυντές Διευθύνσεων Υγειονομικών Ελέγχου  
και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Αττικής 
             
  

ANΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. 

Στον πρόσφατα ψηφισθέντα από την Ελληνική Βουλή ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 

32/Α΄11-2-2014) και συγκεκριμένα στο άρθρο 67, προβλέπεται ότι για τους φορείς 

που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 

226/Α΄), από 11-2-2014 είναι εκ νέου ενεργή η εξουσιοδότηση για την έκδοση 

απόφασης καθορισμού επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε 

κατηγορίες προσωπικού των παραπάνω φορέων. 

Με το αρ. πρωτ. οικ.2/17087/002/24/02/2014 έγγραφό της η 22η Διεύθυνση 

Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών  

απευθύνεται σε όλα τα Υπουργεία, καθώς και σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας 

να υποβάλλουν στο εποπτεύον Υπουργείο τα αιτήματά τους εντός έξη (6) μηνών 

από την ισχύ του νόμου, ώστε να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση, που 

προβλέπει το άρθρο 15, παρ.1 του ίδιου νόμου, για τη χορήγηση επιδόματος 

ανθυγιεινής εργασίας των δικαιούχων υπαλλήλων. 

 Α. Ως Επόπτες Δημόσιας Υγείας εργαζόμαστε καθημερινά και καθ’ όλο 

το ωράριο εργασίας μας ασκώντας υγειονομικό έλεγχο. Ο υγειονομικός 

έλεγχος ασκείται σε διάφορους χώρους, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι 

εξωτερικοί. Δηλαδή οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας εργαζόμαστε  καθημερινά 

μετακινούμενοι (χειμώνα - καλοκαίρι) σε εξωτερικούς χώρους.  

 Στα πλαίσια της διενέργειας υγειονομικών ελέγχων αντιμετωπίζουμε, 

ακραίες ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας και εκτιθέμεθα σε διάφορους 

βιολογικούς, τοξικούς και χημικούς παράγοντες: 

 1) κατά τη διενέργεια διαφόρων καθαρισμών δημοσίων και ιδιωτικών χώρων από 
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συσσωρευμένα απορρίμματα κ.λπ., καθώς και σε καταυλισμούς και χώρους 

υποδοχής μεταναστών. 

 2) κατά την εκτέλεση προγραμμάτων καταπολέμησης των εντόμων υγειονομικής 

σημασίας, για την αντιμετώπιση της ελονοσίας, του ιού του Δυτικού Νείλου κ.α. και 

ιδίως με τη διενέργεια δειγματοληψιών σε στάσιμα νερά και απόβλητα για τον 

έλεγχο της παρουσίας προνυμφών των κουνουπιών, καθώς και τον έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας εφαρμογής των ψεκασμών από την χρήση εντομοκτόνων. 

 3) κατά τις αυτοψίες στους χώρους συλλογής απορριμμάτων (οικιακών ή 

μολυσματικών από νοσοκομεία ή κλινικές), αλλά και στους χώρους επεξεργασίας ή 

χώρους υγειονομικής ταφής αυτών (ΧΥΤΑ) και των παντός είδους ανθυγιεινών 

εστιών.  

 4) κατά τον έλεγχο της καταπολέμησης τρωκτικών και ξενιστών. 

 5) κατά την παρακολούθηση της ποιότητας νερών δικτύων, κλιματιστικών και 

αναψυχής για ύπαρξη λεγεωνέλλας. 

 6) κατά τις δειγματοληψίες λυμάτων από τα αποχετευτικά συστήματα ξενοδοχείων 

και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων. 

 7) κατά τις δειγματοληψίες θαλασσινών νερών στις περιοχές που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως αποδέκτες λυμάτων. 

 8) κατά τις δειγματοληψίες επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων διαφόρων 

εργοστασίων. 

 9) κατά τις αυτοψίες σε κάθε είδους ανθυγιεινές εστίες (συγκέντρωση 

απορριμμάτων σε οικόπεδα και κατοικίες, διαρροές λυμάτων κατοικιών, 

επεξεργασία και αποθήκευση αποβλήτων σταυλισμών). 

 10) κατά τους ελέγχους και αυτοψίες σε σταυλισμούς ζώων (χοιροστάσια, 

βουστάσια κ.λπ.) και σφαγεία.  

 11) κατά τις διαδικασίες εκταφής νεκρών και απολύμανσης οστών για τη μεταφορά 

τους. 

 12) κατά τους ελέγχους στα συστήματα ύδρευσης, της αποχέτευσης, της 

συλλογής, αποκομιδής και διάθεσης των απορριμμάτων. 

 13) κατά τους υγειονομικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών και 

λοιπών επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (μαγειρεία, καθαριστήρια κ.λπ.), 
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καθώς και ελέγχου ηχορύπανσης και ελέγχου εφαρμογής απαγόρευσης του 

καπνίσματος σε κέντρα διασκέδασης κ.λπ. 

 14)  κατά τους υγειονομικούς ελέγχους σε νοσοκομεία και κλινικές. 

 15) κατά τη διενέργεια επιδημιολογικών ερευνών (τροφιμογενείς λοιμώξεις, 

λοιμώξεις υδρικής προέλευσης, επιδημίες, εφαρμογή διεθνούς υγειονομικού 

κανονισμού - αεροϋγειονομεία, υγειονομεία λιμένων - ελευθεροκοινωνία πλοίων). 

 16) κατά την αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημάτων σε περιπτώσεις εκτάκτων 

αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, κ.α.). 

 17) κατά την εφαρμογή γενικότερα προγραμμάτων προστασίας και προαγωγής 

της Δημόσιας Υγείας, καθώς και  προγραμμάτων Αγωγής Υγείας (γρίπη πτηνών, 

νέα γρίπη, ανθρωποζωονόσοι, κ.λπ.). 

 Είναι χαρακτηριστικό ότι τον τελευταίο καιρό έχουν καταγραφεί περιστατικά 

σε συναδέλφους μας, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, από δήγματα 

εντόμων και παρασίτων, με δερματίτιδες και αλλεργίες.  

 Β. Με τις διατάξεις του ν.1160/1981, με πλήρη αιτιολόγηση εκ μέρους των 

εισηγητών στο Εθνικό Κοινοβούλιο και με ομόφωνη απόφαση όλων των 

Πολιτικών Κομμάτων, χορηγήθηκε στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας επίδομα 

ανθυγιεινής εργασίας, λόγω ακριβώς των ανθυγιεινών συνθηκών κάτω από 

τις οποίες οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας εργάζονται στο Δημόσιο τομέα, 

όπως αυτές έχουν καταγραφεί  παραπάνω. 

Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας διατηρήθηκε με όλες τις 

μεταγενέστερες διατάξεις που αφορούσαν το μισθολόγιο των δημοσίων 

υπαλλήλων, με ρητή κάθε φορά αναφορά στην ειδικότητα του Επόπτη 

Δημόσιας Υγείας (ν. 1505/84, ν. 2470/97). 

 Γ. Ο τότε Υπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδος, 

απαντώντας σε αναφορά Βουλευτή στη Βουλή των Ελλήνων, αναφορικά με τη 

διατήρηση του κλάδου των Εποπτών Δημόσιας Υγείας στα Επικίνδυνα και 

Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (Β.Α.Ε.) με το αρ. Γ.Π.101102/17-11-2011 απάντησε: 

«Το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνηγορεί στο αίτημα της 

εν λόγω Ένωσης να συμπεριληφθεί ο Κλάδος των Εποπτών Δημόσιας 

Υγείας στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (Β.Α.Ε.)», 
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Επισημαίνει: «Γι΄ αυτό άλλωστε, με τις διατάξεις του ν.1160/1981 είχε 

χορηγηθεί στον εν λόγω κλάδο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας». 

Και καταλήγει: «Θεωρούμε λοιπόν δίκαιο και επιτακτικό ο ανωτέρω κλάδος 

να διατηρηθεί στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα καθώς είναι ο 

ακρογωνιαίος λίθος της Δημόσιας Υγείας». 

 Δ. Στην υπ΄αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ.2/16519/0022/ ΦΕΚ 465, τ.β΄, 24-02-2012 

«καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας», δεν 

συμπεριλαμβανόταν ο κλάδος των Εποτπών Δημόσιας Υγείας, παρότι:  

 1) Το επίδομα αυτό της ανθυγιεινής εργασίας μετά τη θεσμοθέτησή του 

με το ν. 1160/1981, διατηρήθηκε με όλες τις μεταγενέστερες διατάξεις, που 

αφορούσαν το μισθολόγιο των Δημοσίων υπαλλήλων, με ρητή κάθε φορά 

αναφορά στον Κλάδο μας. (ν. 1505/84, ν. 2470/97). Χορηγείτο μέχρι το 

Νοέμβρη του 2011 συνεχώς, δηλαδή επί τριάντα (30) χρόνια στους Επόπτες 

Δημόσιας Υγείας.   

 2)  Υπάρχει ένταση των υγειονομικών προβλημάτων από τις συνθήκες 

παραμονής και διαβίωσης μεταναστών  σε εγκαταλειμμένα κτήρια, κ.λπ., 

προγράμματα καταπολέμησης εντόμων υγειονομικής σημασίας, 

δειγματοληψίες αποβλήτων και στάσιμων νερών, δειγματοληψίες δικτύων 

ύδρευσης ξενοδοχείων για ανίχνευση λεγεωνέλλας, κ.λπ. 

 Επισημαίνουμε επίσης ότι στους εργαζόμενους στους χώρους στους 

οποίους εμείς ασκούμε υγειονομικό έλεγχο,  χορηγήθηκε επίδομα και 

ανθυγιεινής εργασίας (στην Α΄ κατηγορία, ύψους 150 Ευρώ). 

 Κατόπιν των παραπάνω, θεωρούμε ότι επιβάλλεται να 

συμπεριληφθεί ο κλάδος των Εποπτών Δημόσιας 

Υγείας/Υγιεινολόγων για την λήψη του επιδόματος ανθυγιεινής 

εργασίας. 

 Προς τούτο, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, προκειμένου 

να αποσταλεί έγκαιρα το σχετικό αίτημα προς το εποπτεύον 

Υπουργείο. 

    Αθήνα 20-3-2014 

Οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας 


