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ΘΕΜΑ:	  «Παρέχονται	  πληροφορίες»	  

ΣΧΕΤ:	  α)	  Το	  με	  αρ.	  πρωτ.	  42249/2014/9-‐2-‐2015	  έγγραφό	  σας	  

β)	  Το	  με	  αρ.	  πρωτ.	  85/27-‐3-‐2015	  έγγραφο	  του	  Σωματείου	  Εργαζομένων	  «Βοήθεια	  στο	  
Σπίτι»	  ΧΧΧ	  

	  

Σε	  συνέχεια	  των	  ως	  άνω	  σχετικών	  εγγράφων,	  αναφορικά	  με	  το	  θιγόμενο	  ζήτημα,	  σας	  

πληροφορούμε	  κατά	  λόγο	  αρμοδιότητας	  τα	  ακόλουθα:	  

Οι	  δικαιούχοι	  του	  επιδόματος	  επικίνδυνης	  και	  ανθυγιεινής	  εργασίας	  που	  απασχολούνται	  

στα	  Νομικά	  Πρόσωπα	  Ιδιωτικού	  Δικαίου	  (ΝΠΙΔ)	  των	  Οργανισμών	  Τοπικής	  Αυτοδιοίκησης	  

(ΟΤΑ),	  καθώς	  και	  οι	  όροι	  και	  οι	  προϋποθέσεις	  καταβολής	  του	  εν	  λόγω	  επιδόματος	  

καθορίστηκαν	  με	  τις	  ρυθμίσεις	  της	  αριθμ.	  2/53212/0022/15-‐7-‐2014	  ΚΥΑ	  (ΦΕΚ	  

2012/Β'/24-‐7-‐2014).	  

Ειδικότερα,	  σύμφωνα	  με	  την	  παρ.	  2	  του	  διατακτικού	  της	  ανωτέρω	  ΚΥΑ	  το	  επίδομα	  

επικίνδυνης	  και	  ανθυγιεινής	  εργασίας	  κατηγορίας	  Α'	  καταβάλλεται	  μεταξύ	  άλλων	  και	  σε	  

νοσηλευτές	  και	  νοσοκόμους	  των	  ΝΠΙΔ	  των	  ΟΤΑ.	  Επιπλέον,	  στην	  παρ.	  6	  του	  διατακτικού	  

της	  ως	  άνω	  ΚΥΑ	  ορίζονται	  οι	  προϋποθέσεις	  χορήγησης	  του	  εν	  λόγω	  επιδόματος	  στο	  

προσωπικό	  των	  ΝΠΙΔ	  των	  ΟΤΑ.	  

Κατόπιν	  των	  ανωτέρω,	  και	  έχοντας	  υπόψη	  τις	  τιθέμενες	  στο	  ως	  άνω	  σχετικό	  απόψεις	  του	  

Υπουργείου	  σας,	  σύμφωνα	  με	  τις	  οποίες	  οι	  νοσηλευτές	  που	  απασχολούνται	  σε	  ΝΠΙΔ	  των	  

ΟΤΑ	  στο	  πλαίσιο	  των	  προγραμμάτων	  «Μονάδες	  Κοινωνικής	  Μέριμνας»	  και	  «Βοήθεια	  στο	  

Σπίτι»	  και	  οι	  οποίοι	  παρέχουν	  τις	  υπηρεσίες	  τους	  σε	  ηλικιωμένους	  κατ'	  οίκον	  πληρούν	  τις	  



προϋποθέσεις	  χορήγησης	  του	  επιδόματος	  επικίνδυνης	  και	  ανθυγιεινής	  εργασίας	  όπως	  

προβλέφθηκαν	  στην	  ως	  άνω	  ΚΥΑ.	  η	  Υπηρεσία	  μας	  θεωρεί	  ότι	  οι	  εν	  λόγω	  νοσηλευτές	  είναι	  

δικαιούχοι	  ίου	  ως	  άνω	  επιδόματος	  κατηγορίας	  Α',	  σύμφωνα	  με	  τα	  οριζόμενα	  στην	  εν	  

θέματι	  ΚΥΑ,	  από	  την	  ημερομηνία	  έναρξης	  ισχύος	  της	  και	  εφεξής.	  

Τέλος,	  επισημαίνεται	  ότι	  κάθε	  έγγραφο	  της	  Υπηρεσίας	  μας	  με	  αντίθετο	  περιεχόμενο	  

ανακαλείται.	  

	  

Με	  εντολή	  Αναπληρωτή	  Υπουργού	  

Η	  Προϊσταμένη	  Διεύθυνσης	  

Αθηναΐς	  Τουρκολιά	  

	  


