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Θέµα: «Καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους 

Μηχανικούς ΠΕ και ΤΕ του Νοσοκοµείου σας»  

 
Κύριε Διοικητά 

Όπως ενημερωθήκαμε από τους συναδέλφους Μηχανικούς Τ.Ε. μέλη μας, που 

εργάζονται στην Τεχνική Υπηρεσία και σε άλλες θέσεις του Νοσοκομείου σας, συνεχίζετε να μην 

τους χορηγείτε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας όπως αυτό ορίσθηκε από 1-

5-2012 κατόπιν του εγγράφου με αρ. πρωτ. Υ4α/37901/4-5-2012 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 

Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την εφαρμογή 

της παρ. 1 του αρθ. 15 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ.226/Α/27-10-2011) και της με αρ. οικ. 

2/16519/0022/24-2-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012), το περιεχόμενο 

της οποίας ορίζει τους δικαιούχους του επιδόματος αυτού, καθώς και τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τις διαδικασίες  χορήγησής του.  

Κύριε Διοικητά  

Το έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με αριθμό οικ. 56430/0022/23-7-2012, 

λανθασμένα ερμήνευσε ότι στην έννοια του τεχνικού προσωπικού δεν περιλαμβάνονται όλοι οι 

εργαζόμενοι στις τεχνικές υπηρεσίες αλλά μόνο το τεχνικό προσωπικό που απασχολείται σε 

τεχνικές χειρωνακτικές εργασίες και επίσης λανθασμένα εξαίρεσε τους μηχανικούς ΤΕ και ΠΕ 

από τους δικαιούχους του επιδόματος. 

 Το έγγραφο αυτό  ανακλήθηκε με το υπ’ αριθμ. οικ. 2/38068/0022/15-7-2013 

μεταγενέστερο έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με το οποίο στην 

περίπτωση που το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων απασχολείται πλήρως 

και αποκλειστικά με εργασίες, η φύση των οποίων αναλυτικά περιγράφεται στο έγγραφο και 

παράλληλα αυτό επιβεβαιώνεται από τον οικείο προϊστάμενο, τότε δικαιούνται το επίδομα 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Το παραπάνω έγγραφο του Γ.Λ.Κ. διαβιβάστηκε στις 

ΔΥΠΕ με  το υπ’ αριθμ. Υ4α/73366/20-8-2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας. 

Κύριε Διοικητά 

Σας ενημερώνουμε ότι σχεδόν όλα τα Νοσοκομεία της Ελλάδος, όπως προκύπτει από τις 

πληροφορίες μας, αλλά και από τις αναρτήσεις των αποφάσεων των Δ.Σ των Νοσοκομείων στην 

΄΄Διαύγεια΄΄
1
 επαναχορήγησαν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους 

υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων των κλάδων TE και ΠΕ Μηχανικών,  
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 Ενδεικτική Απόφαση 



 

 

 

 

αναδρομικά, από την ημερομηνία διακοπής του, σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 2/38068/0022/15-

7-2013 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να 

αποκατασταθεί η αδικία της μη νόμιμης και αυθαίρετης εξαίρεσης των Μηχανικών ΤΕ  που 

υπηρετούν στο Νοσοκομείο σας από την μη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος. 

Σας επισυνάπτουμε υπόμνημα με πλήρες παράρτημα στο οποίο περιλαμβάνεται η 

σχετική νομοθεσία και τα προαναφερόμενα  έγγραφα. 

Επιφυλασσόμαστε δε, για κάθε νόμιμη ενέργεια για την αποκατάσταση της κατάφορης 

αδικίας εις βάρος των μελών μας .   

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 

 
 

 

 


