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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας στους Επόπτες 
Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών»
ΣΧΕΤ.: 1. Το με α.π. 2/24622/ΔΕΠ/27.6.2018 έγγραφό σας

2. Το με α.π. 98/19.7.2018 έγγραφο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων 
Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του 

θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής, κατά λόγο αρμοδιότητας:

Η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας, βάσει της 

κείμενης νομοθεσίας, σε υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

όπως και σε εκείνους του Δημόσιου Τομέα, εντάσσεται στο πλαίσιο προστασίας 

εκείνων των υπαλλήλων, οι οποίοι λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας και 

της εν τοις πράγμασι άσκησης συγκεκριμένων καθηκόντων εκτίθενται σε 

βλαβερούς για την υγεία τους παράγοντες.  

Με το υπ. αρ. 3473/2.3.2018 έγγραφό της, η υπηρεσία μας υιοθέτησε την άποψη 

ότι οι υπάλληλοι του κλάδου Εποπτών Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών υπάγονται 

στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Η 

υπαγωγή των εν λόγω υπαλλήλων προκύπτει τόσο από την επαγγελματική τους 

ιδιότητα όσο και από την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις  

οργανικές διατάξεις των οικείων φορέων. Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι του 

κλάδου Εποπτών Δημόσιας Υγείας τοποθετούνται και ασκούν τα καθήκοντά τους 

κατ’ εξοχήν σε οργανικές μονάδες των Περιφερειών που σχετίζονται με τη Δημόσια 
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Υγεία, όπως λ.χ. οι Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου, οι οποίες εκ του αντικειμένου 

τους συνιστούν υπηρεσίες υψηλού επαγγελματικού κινδύνου. 

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται στο θεσμικό μας πλαίσιο 

«Καθηκοντολόγιο», υπό τη μορφή ενός ενιαίου νομοθετικού κειμένου ή άλλης 

κανονιστικής διοικητικής πράξης, όπου να περιγράφονται τα καθήκοντα των 

υπαλλήλων ανάλογα με την κατηγορία και τον κλάδο, στον οποίο ανήκουν. Τα 

καθήκοντα των υπαλλήλων προκύπτουν τόσο από την ονομασία του κλάδου όπου 

εντάσσονται, όσο και από τις αρμοδιότητες της οργανικής μονάδας στην οποία 

υπάγονται, ενώ μπορεί να υφίστανται και μεμονωμένες ρυθμίσεις με περιεχόμενο 

την περιγραφή καθηκόντων συγκεκριμένων κλάδων ή ειδικοτήτων. Εξυπακούεται 

ότι οι υπάλληλοι όλων των κλάδων δύνανται να ασκήσουν πλήθος καθηκόντων βάσει 

της επαγγελματικής τους ειδίκευσης, τούτο ωστόσο δεν σημαίνει ότι τις ασκούν εν 

όλο, αλλά περιορίζονται σε εκείνες που προκύπτουν από τον ρόλο της υπηρεσιακής 

μονάδας στην οποία υπηρετούν και τα ειδικότερα καθήκοντα που τους ανατίθενται 

από τους καθ’ ύλην αρμόδιους προϊστάμενους.  

      Για το λόγο αυτό, εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 98 του ν. 

4483/2017 ο νομοθέτης ορίζει ότι η συνδρομή των προϋποθέσεων, μεταξύ αυτών και 

της αποκλειστικής άσκησης των σχετικών καθηκόντων, για την χορήγηση του 

επιδόματος βεβαιώνεται από τους οικείους προϊστάμενους, οι οποίοι εκ της θέσης 

τους είναι και οι μόνοι αρμόδιοι να βεβαιώσουν κάτι τέτοιο.

      Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εμμένει 

στη θέση του ότι οι υπάλληλοι του κλάδου Εποπτών Δημόσιας Υγείας δικαιούνται το 

επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

και οι όροι της κείμενης νομοθεσίας.  

Ο Υπουργός 

                Παναγιώτης Σκουρλέτης

Κοινοποίηση:
Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Λ. Συγγρού 80-88


