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ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   Αρ.Πρωτ.: οικ.2/16519/0022
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου
Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37

101 65 – Αθήνα
 

Τηλέφωνα :
Α΄ ΤΜΗΜΑ
Υπουργεία – 
ΑΔΑ 
Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις

33 38 218 -403 
33 38 404- 422 
33 38 237

Β΄ ΤΜΗΜΑ
ΟΤΑ - ΝΠΔΔ

33 38  391
33 38 477- 478

Προσωπικό 
Ιδιωτικού Δικαίου

33 38 418 - 419 

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του 
άρθρου 15 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/A/27-10-2011)».

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις  διατάξεις  της  παρ.  1  του  άρθρου 15 του  N.4024/2011 (ΦΕΚ 226/A/27-10-
2011).

3. Την αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/30-11-2011 (ΦΕΚ 2778/Β/2-12-2011) Απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί καθορισμού των βαρέων 
και ανθυγιεινών εργασιών.  
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4. Την αριθμ. Υ25/6-12-2011 (ΦΕΚ 2792/Β/8-12-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού 
περί  καθορισμού  αρμοδιοτήτων  των  Αναπληρωτών  Υπουργών  Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.

5. Την  αριθμ.  23564/25-11-2011  (  ΦΕΚ  2741/  Β/25-11-2011)  απόφαση  του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  Κωνσταντίνο  Ρόβλια  και 
Παντελή Τζωρτζάκη».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης προκαλείται  δαπάνη 
ύψους 132.000.000 ευρώ περίπου για το 2012 και 200.000.000 ευρώ περίπου για 
κάθε  ένα  από  τα  επόμενα  έτη,  σε  βάρος  του  Κ.Α.Ε.  0225  του  κρατικού 
προϋπολογισμού, του Κ.Α.Ε. 0251 των προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. και  των 
οικείων κωδικών των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού. 

                                                        Αποφασίζουμε
 

1. Καθορίζουμε  το  μηνιαίο  επίδομα  επικίνδυνης  και  ανθυγιεινής  εργασίας  για  τους 
μόνιμους  και  δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και  υπαλλήλους με  σχέση εργασίας 
ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  και  ορισμένου  χρόνου  (ΙΔΑΧ  -  ΙΔΟΧ)  του  Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ανά κατηγορία 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: 
α)  Το  προσωπικό  νοσηλευτικής  υπηρεσίας,  εργαστηρίων  και  καθαριότητας,  οι 

απασχολούμενοι  αποκλειστικά  σε  ακτινολογικούς  θαλάμους  και  εμφανίσεις,  οι 
οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων-διασώστες και οι συντηρητές πειραματόζωων των 
Νοσοκομείων,  των  Μονάδων  Κοινωνικής  Φροντίδας  της  Χώρας,  του  Εθνικού 
Κέντρου ΄Αμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής 
Υγείας,  των Ν.Π.Δ.Δ.  του Τομέα Πρόνοιας και  των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία 
υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία.

      Οι Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών.  
β)  Οι  απασχολούμενοι  στην  Α’  Ζώνη  του  Εθνικού  Κέντρου  Έρευνας  Φυσικών 

Επιστημών  «Δημόκριτος» και  της  Ελληνικής  Επιτροπής  Ατομικής  Ενέργειας 
(Ε.Ε.Α.Ε.). 

γ) 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  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 και οι χειριστές μηχανημάτων  έργου.  

δ)  Το  προσωπικό  των  σωφρονιστικών  και  αναμορφωτικών  καταστημάτων  του 
Υπουργείου  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

ε)   Οι  οδηγοί  ειδικών  οχημάτων  μεταφοράς  πυρομαχικών  και  ειδικών  εύφλεκτων 
καυσίμων.  
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  3.   Στην κατηγορία Β’ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες:
α)  Το τεχνικό  προσωπικό  και  το  προσωπικό  που  εργάζεται  στην  εστίαση  και  στον 

ιματισμό των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του 
Εθνικού Κέντρου ΄Αμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων 
Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα 
οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία.

β) Οι απασχολούμενοι στη Β’ Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
«Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.). 

γ)  Το απασχολούμενο προσωπικό στα εργαστήρια Ιατροδικαστικής  και  Τοξικολογίας 
και Περιγραφικής Ανατομικής των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών. 

δ) Οι Χημικοί, βοηθοί χημικοί, και αναλυτές οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά σε 
εργαστήρια. 

ε) Οι εργαζόμενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολιμένων. 
στ) Οι ηλεκτρονικοί και τεχνίτες αεροσκαφών, οι Μηχανολόγοι (Δεξαμενιστές, Διανάκτες 

Καυσίμων, Ελασματουργοί, Επενδυτές λεβήτων, εφαρμοστές, ηλεκτροσυγκολλητές, 
λεβητοποιοί,  λεμβουργοί,  λιπαντές,  μηχανικοί  αυτοκινήτων,  μηχανικοί  εσωτερικής 
καύσεως,  μηχανικοί  οχημάτων,  μηχανοτεχνίτες,  οξυγονοκολλητές,  οπλουργοί, 
πυροτεχνουργοί,  σιδηρουργοί,  συγκολλητές  μετάλλων,  συντηρητές  μηχανημάτων, 
σφυροκοπανιστές,  τεχνίτες  αεροσκαφών,  τεχνίτες  αυτοκινήτων  και  οχημάτων, 
τεχνίτες  ελαστικών,  τεχνίτες  ταπετσαρίας,  τεχνίτες  σωστικών  μέσων,  τεχνίτες 
φρένων,  τορναδόροι,  τορνευτές,  υφαλοχρωματιστές,  φανοποιοί,  χαλκουργοί, 
τεχνίτες οργάνων ακριβείας, χειριστές μηχανών και ειδικών μηχανημάτων, χεριστές 
μηχανημάτων  αμμοβολής,  χύτες  μετάλλων,  ψυκτικοί,  τεχνίτες  Η/Ν  συσκευών, 
τεχνίτες υδραυλικών συστημάτων), οι Ηλεκτρολόγοι (εναερίτες, ηλεκτροσυγκολλητές 
εσωτερικών εγκαταστάσεων,  ηλεκτροτεχνίτες  αυτοκινήτων,  ψυκτικοί,  ηλεκτρολόγοι 
αυτοκινήτων,  ηλεκτρολόγοι  εγκαταστάσεων)  που  απασχολούνται  στους 
Ναυστάθμους,  στο  Στρατηγείο  Διοικήσεως  Ανατολικής  Μεσογείου  (ΣΔΑΜ),  στη 
Διοίκηση Ελικοπτέρων (ΔΕΝ) και σε συνεργεία των εγκαταστάσεων του Πολεμικού 
Ναυτικού.

ζ)  Οι  ειδικευμένοι  εργάτες  λιμένων,  οι  εργάτες  υποβρύχιων  φραγμάτων,  οι 
μανουβραδόροι  και  οι  ναυτεργάτες  των Ναυστάθμων,  λιμενικών εγκαταστάσεων και 
πλοίων.
η) Οι τεχνολόγοι μηχανικοί ΑΦ-ΕΠ, οι τεχνικοί ΑΦ-ΕΠ και οι χημικοί μεταλλουργοί του 
ΓΕΑ.

4.  Στην κατηγορία Γ’ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες:
  α)  Οι  απασχολούμενοι  στην  Γ’  Ζώνη  του  Εθνικού  Κέντρου  Έρευνας  Φυσικών 

Επιστημών  «Δημόκριτος» και  της  Ελληνικής  Επιτροπής  Ατομικής  Ενέργειας 
(Ε.Ε.Α.Ε.). 

β)  Το  προσωπικό  της  Υπηρεσίας  Εκτύπωσης  Εντύπων  και  Αξιών  του  Δημοσίου 
(Υ.Ε.Ε.Α.Δ.)  και  το  προσωπικό  του  Εθνικού  Τυπογραφείου  που  απασχολούνται 
αποκλειστικά με τυπογραφικές εργασίες, καθώς και το προσωπικό των Τμημάτων 
Φωτοστοιχειοθεσίας  και  Τυπογραφικής  Διαμόρφωσης  των  Ηλεκτρονικών  και 
Εντύπων Εκδόσεων και  Εκτύπωσης και  Βιβλιοδετικών Εργασιών της Διεύθυνσης 
Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της πρώην Γενικής Γραμματείας Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΛΣΤΑΤ). 

γ)  Το  προσωπικό  των  Τυπογραφείων  του  ΓΕΣ,  ΓΕΝ  και  ΓΕΑ  που  απασχολείται 
αποκλειστικά με τη βιβλιοδεσία, εκτύπωση και τυπογραφικές εργασίες.

5. Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται από την παράγραφο 
1 της παρούσας απόφασης 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  Ι.Κ.Α.  και  ιδιωτικές 
κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά 
παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λ.π.).
      Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση 
του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.

           Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως 
ενδεικτικά μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, 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 προϊσταμένου.

7.  Η  απόφαση  αυτή,  που  ισχύει  από  1/5/2012,  να  δημοσιευθεί  στην  Εφημερίδα  της 
Κυβερνήσεως.

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ          Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
   ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ               ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
                 Π.ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ                                                  Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
        Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ                                               Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
     ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ               ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
          Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ                                                Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
      Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ                                        Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1)Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2) Υπουργείο Εσωτερικών
3) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
4) Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
5) Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
6) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
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7) Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
8) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
     Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδη
9)Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης              
10)Εθνικό Τυπογραφείο (για τη δημοσίευση)

Εσωτερική διανομή: Δ22-Α-Β

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διεκπ/σης α.α.

ΑΔΑ: Β4ΠΩΗ-9ΩΟ


