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Αθήνα, 9 Μαρτίου 2022
Αρ.Πρωτ. ΤΚΕ/Φ2/3719
ΠΡΟΣ
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ
1. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
2. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων
3. Υπουργείο Οικονομικών

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 3520/24-2-2022 Ερώτησης, που κατέθεσαν στη
Βουλή οι βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Πούλου Γιώτα,
Αβραμάκης Ελευθέριος κ.ά. (Βλ. πίνακα αποδεκτών), με θέμα: «Απαράδεκτες
περικοπές και εξαιρέσεις από το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
για τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ», και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν.4354/2015, «1. Συστήνεται
Επιτροπή αρμόδια για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του
καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και για
την εκπόνηση από κοινού με τους συναρμόδιους φορείς βραχυπρόθεσμου,
μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την πρόληψη των
παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους
παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. 2. Αναφορικά με το
καθεστώς χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, έργο της
Επιτροπής είναι ιδίως: α) ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με
την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των
συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις
οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους, β) ο
προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των
κατηγοριών του επιδόματος, γ) η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας
στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου
αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους
οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια».
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 9 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του
ν.4865/2021 και την παρ. 10 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει, «9. Η Επιτροπή οφείλει να
ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στις περ. α` και β` της παρ. 2 και να υποβάλει

σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη, σύμφωνα με την ως άνω
περιγραφή του έργου της στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.5.2018, καθώς και
από προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω
γνωμοδότησης. Οι συναρμόδιοι Υπουργοί επεξεργάζονται τη γνωμοδότηση και
παρέχουν σχετικές οδηγίες. Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών, η Επιτροπή οφείλει να
ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περ. γ` της παρ. 2 και να υποβάλει τελική
γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 31.11.2021. Η διάρκεια
λειτουργίας της συσταθείσας με την υπ` αρ. 2/14511/0004/12.3.2018 κοινή υπουργική
απόφαση (ΑΔΑ: 728ΖΗΜ3Ξ), Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ` αρ.
2/56353/0004/22.11.2018 (ΑΔΑ: 63ΓΑΗ ΑΞ0) και 35114 ΕΞ 2020/1.4.2020 (ΥΟΔΔ 323)
αποφάσεις παρατείνεται ως την ως άνω ημερομηνία. 10. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, το
ύψος και οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της παρ. 1. Η
απόφαση εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της τελικής γνωμοδότησης της
Επιτροπής της παράγραφος 1.».
Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 18 του ν.4354/2015,
όπως ισχύει, «12. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 10, το επίδομα
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους
δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά
την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος».
Η συσταθείσα με τις ως άνω διατάξεις Επιτροπή με το αριθ. 377/7-10-2021
έγγραφό της παρέδωσε το πόρισμά της στους συναρμόδιους Υπουργούς, οπότε και θα
ακολουθήσουν οι περαιτέρω ενέργειες για την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 10
του άρθρου 18 του ν.4354/2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη
και τις διατάξεις του αρ. 27 του ν. 4865/2021. Σε κάθε περίπτωση, επισπεύδων φορέας
για την κατάρτιση και έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ είναι το Υπουργείο Οικονομικών,
δεδομένου ότι πρόκειται για χορήγηση επιδόματος. Συναφώς, σας γνωρίζουμε ότι δεν
έχουν περιέλθει στο Υπουργείο μας τα Παραρτήματα που αναφέρονται ότι
επισυνάπτονται στη σχετική γνωμοδότηση.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι μέχρι την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παρ. 12 του αρ. 18 του ν. 4354/2015, οπότε και βάσει των ισχυουσών
ρυθμίσεων το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να
καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4354/2015.
Κατά τα λοιπά συναρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών, στο
οποίο έχει συναποσταλεί η εν λόγω Ερώτηση και το οποίο για το ίδιο θέμα έχει εκδώσει
την αριθ. οικ.2/114892/ΔΕΠ/8-12-2021 (ΑΔΑ ΨΣΣΥΗ-Ε2Μ) εγκύκλιο.
Ο Υπουργός

Μαυρουδής Βορίδης
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής
Πληροφοριών
Υπουργείου Εσωτερικών
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα

Eσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Υπουργού
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Πούλου Γιώτα
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρά (Χαρούλα)
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπαλάφας Ιωάννης
Μπουρνούς Ιωάννης
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαηλιού Γεώργιος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πέρκα Θεοπίστη
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σπίρτζης Χρήστος
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος
Χαρίτσης Αλέξης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

