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Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Σύμβουλο Μαρία Αθανασοπούλου, 
και τους Εισηγητές Κωνσταντίνο Ροντογιάννη και Νικόλαο Σταματίου.  
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, 
στις 8 Μαΐου 2018, με την παρουσία της Γραμματέως του Πελαγίας Κρητικού. 
Για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Τουρισμού και του Δήμου ΧΧΧ, σχετικά με 
τη θεώρηση του 483, οικονομικού έτους 2017, χρηματικού εντάλματος πληρωμής του 
φορέα αυτού. 
Άκουσε την εισήγηση του Εισηγητή Νικολάου Σταματίου. 
  

Μελέτησε τα σχετικά έγγραφα και 
Σκέφθηκε κατά το Νόμο 

  
I. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Τουρισμού αρνήθηκε, με την 
21/3.5.2017 πράξη της, τη θεώρηση του 156, οικονομικού έτους 2017, χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, το οποίο αφορούσε στην καταβολή αποδοχών 
276,42 ευρώ του δόκιμου δημοτικού υπαλλήλου, κλάδου ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων, XXX, 
για το χρονικό διάστημα από 26 έως και 31.1.2017. Ως αιτιολογία της άρνησης 
θεώρησης η Επίτροπος προέβαλε ότι κατά παράβαση των διατάξεων της κ.υ.α. 
2/16519/0022/24.2.2012 συμπεριλήφθηκε στο ως άνω ποσό και αναλογία επιδόματος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθόσον ο ανωτέρω υπάλληλος δεν εμπίπτει 
στην κατηγορία των εναεριτών ηλεκτρολόγων, ούτε και προκύπτει με βεβαιότητα από 
τα συνοδευτικά του χρηματικού εντάλματος δικαιολογητικά ότι παρείχε, κατά το 
κρίσιμο χρονικό διάστημα, την αντίστοιχη υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική 
απασχόληση, ώστε να δικαιούται το σχετικό επίδομα. Ο Δήμος ΧΧΧ ακύρωσε το 
προαναφερόμενο χρηματικό ένταλμα και σε αντικατάστασή του, κατά το μέρος που 
αφορά στην αναλογία επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, εξέδωσε το 
χρηματικό ένταλμα 483, οικονομικού έτους 2017, ποσού 38,46 ευρώ, το οποίο υπέβαλε 
στην Υπηρεσία Επιτρόπου προς θεώρηση, με το από 18.12.2017 έγγραφο της 
Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα 
της εντελλόμενης δαπάνης για τους εκτιθέμενους στο συνημμένο υπόμνημα του 
Δημάρχου λόγους, η Επίτροπος, ωστόσο, ενέμεινε στην άρνησή της, με συνέπεια να 
ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας απευθύνεται νομίμως, με την από 
20.2.2018 έκθεσή της, στο Κλιμάκιο τούτο. 
  
II. Α.1. Στο άρθρο 18 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως αυτό 
ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο πριν από την αντικατάστασή του με το άρθρο 396 του ν. 



4512/2018 (Α΄ 5), ορίζονται τα εξής: «Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στο 
ίδιο ύψος, με τους ίδιους όρους και με τις ίδιες προϋποθέσεις στους δικαιούχους που 
έχουν οριστεί με τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των 
ανωτέρω διατάξεων, καθώς και αυτών του άρθρου 67 του ν. 4235/2014 (Α` 32), εκτός 
από τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για 
συνδικαλιστικούς λόγους με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του 
σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017». 
Περαιτέρω, στο άρθρο 15 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226), ορίζεται 
ότι: «1. Εκτός από το βασικό μισθό του υπαλλήλου, δύναται να χορηγηθεί επίδομα 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ 
μηνιαίως. Οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις 
χορήγησής του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία έξι 
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 2. (…)». Κατ’ επίκληση της 
ανωτέρω εξουσιοδοτικής διάταξης εκδόθηκε η κ.υ.α. οικ.2/16519/0022/24.2.2012 
«Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 
15 του Ν. 4024/2011 (….)» (Β΄ 465), με το άρθρο μόνο της οποίας ορίζονται τα εξής: 
«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) (…) 2. Στην κατηγορία Α` περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
ειδικότητες: α) (…). γ) (…), οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, (…). 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. (…) 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 
χορήγηση του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου 
προϊσταμένου». 2. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι στις μηνιαίες αποδοχές, 
μεταξύ άλλων, και των δοκίμων υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού, πέραν του βασικού μισθού περιλαμβάνεται, εφόσον 
απασχολούνται σε ειδικότητα που δικαιολογεί τη χορήγησή του και συντρέχουν οι 
ειδικότερες προϋποθέσεις προς τούτο, το προβλεπόμενο στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 
4024/2011, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Το επίδομα καταβάλλεται 
λόγω των εξαιρετικών συνθηκών απασχόλησης των δικαιούχων εργαζομένων, καθώς 
και των ιδιαίτερων επιβαρύνσεων ή κινδύνων που οι συνθήκες αυτές συνεπάγονται. 
Τούτο υπαγορεύει, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ως απαραίτητη προϋπόθεση για 
την καταβολή του επιδόματος να παρέχεται υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική 
απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. 



Αντιστοίχως, άλλωστε, δικαιολογείται η προβλεπόμενη διακοπή ή ισόχρονος 
περιορισμός του επιδόματος σε περίπτωση απομάκρυνσης του εργαζομένου από τα 
καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες που το δικαιολογούν. Σχετικά με τη συνδρομή 
των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του 
προϊσταμένου της υπηρεσίας στην οποία ανήκει η θέση του δικαιούχου εργαζομένου 
(πρβλ. Ε.Σ. Ι Τμ. πράξεις 1746/2014, 3269/2013, 1529, 2227/2012, Κλιμ.Προλ.Ελ.Δαπ. 
στο Ι Τμ. 209/2017). Το ποσό του επιδόματος κλιμακώνεται ανά κατηγορία 
ειδικοτήτων για τις οποίες προβλέπεται. Στην πρώτη κατηγορία, για την οποία το 
επίδομα καθορίζεται στο ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως, περιλαμβάνεται και η 
ειδικότητα των εναεριτών ηλεκτρολόγων (Ε.Σ. Κλιμ.Προλ.Ελ.Δαπ. στο Ι Τμ. 
153/2015). Β.1. Στο π.δ. 108/2013 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων 
επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, 
συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και 
προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» (Α΄ 
141), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 
3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
143), ορίζονται τα ακόλουθα: στο άρθρο 1 ότι: «Αντικείμενο του παρόντος προεδρικού 
διατάγματος αποτελεί για την κατηγορία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του 
άρθρου 3 παρ. 1 περίπτ. α) του ν. 3982/2011 ο καθορισμός των ειδικοτήτων και, για τις 
ειδικότητες Α, Γ και Δ που ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος, των ομάδων, των 
βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων, των ασκούμενων κατά βαθμίδα επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη 
χορήγηση, την ανανέωση ή την επέκταση της άδειας άσκησης των παραπάνω 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς και για την άσκηση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων επίσης από φυσικά πρόσωπα, όταν συντρέχουν αντικειμενικώς 
διαπιστούμενες προϋποθέσεις», στο άρθρο 2, ότι: «(…) 3. Οι παραπάνω 
επαγγελματικές δραστηριότητες διακρίνονται σε τρεις ειδικότητες: (3.1) Ως 
επαγγελματικές δραστηριότητες Α΄ Ειδικότητας ορίζονται εκείνες που ασκούνται: 
(3.1.1) σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτ. α) υποπερίπτ εε) 
και στστ) του ν. 3982/2011 και ιδίως αυτές που ασκούνται, κατά την έννοια του 
Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»: 
(3.1.1.1) στα κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. (3.1.1.2) στα κτήρια 
εμπορικής χρήσης. (3.1.1.3) στα κτήρια που είναι στη διάθεση του κοινού. (3.1.1.4) 
στις εγκαταστάσεις των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. (3.1.1.5) στα 
προκατασκευασμένα ή προσωρινά κτίσματα των χρήσεων (3.1.1.1) μέχρι (3.1.1.4). 
(3.1.1.6) στα τροχόσπιτα και στους χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης. (3.1.1.7) στα 
εργοτάξια κατασκευής έργων, στις εγκαταστάσεις πανηγύρεων και παρόμοιες 
προσωρινές εγκαταστάσεις. (3.1.1.8) στους λιμένες εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής. 
Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις (3.1.1.1) έως και (3.1.1.8) περιλαμβάνονται και οι 
γραμμές τροφοδοσίας συσκευών και μηχανημάτων των ανωτέρω περιπτώσεων καθώς 
και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών που βρίσκονται έξω από τα κτήρια. 
Οι δραστηριότητες της περίπτωσης (3.1.1) της Α΄ Ειδικότητας νοούνται και ως 
ειδικότητες των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του άρθρου 1 παρ. Α`) του 
π.δ. 12 Σεπτεμβρίου 1935 «Περί διαιρέσεως των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατά 
ειδικότητας και κατηγορίας» (Α` 421), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το 



β.δ. 14/25 Οκτ. 1937 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 12 
Σεπτεμβρίου 1935 Π. Διατάγματος περί διαιρέσεως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
κατά ειδικότητας και κατηγορίας» (Α` 429). (3.1.2) (…) (3.1.3) σε εγκαταστάσεις του 
άρθρου 3 παρ. 1 περίπτ. α) υποπερίπτ δδ) του ν. 3982/2011, δηλαδή σε εγκαταστάσεις 
παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των 
συναφών δικτύων μετατροπής, μεταφοράς και μετασχηματισμού του ηλεκτρικού 
ρεύματος. Οι δραστηριότητες της παρούσας περίπτωσης (3.1.3) νοούνται και ως 
ειδικότητες του άρθρου 1 παρ. Στ΄ του π.δ. 12.9.1935, όπως συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε με το β.δ. 14/25.10.1937. (…) (3.2) Οι εγκαταστάσεις της Α΄ 
Ειδικότητας διακρίνονται ως ακολούθως: (3.2.1) (…) (3.2.2) Ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις 1ης Ομάδας, οι οποίες είναι εν γένει οι εγκαταστάσεις με τα κάτωθι 
χαρακτηριστικά: (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης - γης μικρότερη των 1.000 V και (β) 
Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 KW, ή (γ) Ισχύς για 
μηχανήματα μικρότερη των 150 KW, ή (δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, 
μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 150 KW. (3.2.3) 
(…) 4. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες 
κατατάσσονται στις εξής βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων ανά ειδικότητα: (4.1) 
Α΄ Ειδικότητα: (4.1.1) 1η Βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος. (4.1.2) 2η Βαθμίδα: 
Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος. (4.1.3) 3η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης 
Ομάδας. (4.1.4.) (…)», στο άρθρο 4, το οποίο εντάσσεται στο Μέρος 2 «Διατάξεις για 
την Α΄ Ειδικότητα» του ανωτέρω διατάγματος, ότι: «1. (…) 4. Ο εγκαταστάτης 
ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας Α` Ειδικότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο, εντός 
των ορίων της 1ης Ομάδας, υλοποιεί την μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου 
αυτή απαιτείται, κατασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και 
συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία. Επίσης χορηγεί βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας, αποκτά προϋπηρεσία για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας ή για 
την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α` Ειδικότητας 
και εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 12. Επίσης, 
εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ), προκειμένου για τη 
σύνδεση της εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, εφόσον τούτο προβλέπεται 
από τις κείμενες διατάξεις. 5. (…)», στο άρθρο 5, με τίτλο «Απαιτούμενοι τίτλοι 
σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας», ορίζονται τα 
σχετικά με τους τίτλους σπουδών και την προϋπηρεσία που απαιτούνται για την 
απόκτηση άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας, στο άρθρο 13, με τίτλο «Διάρκεια ισχύος 
αναγγελιών και αδειών», ότι: «1. Οι εκδιδόμενες σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7, 9 και 10 
άδειες και βεβαιώσεις αναγγελίας είναι αόριστης διάρκειας», και, στο άρθρο 14, με 
τίτλο «Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών ηλεκτρολόγων», ότι: «1. Οι υφιστάμενες 
άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 13-19 ΦΕΒ1936 «Περί 
συμπληρώσεως Δ)τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» (Α 98), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 19-
26 Μαρτίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού 
προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ 
Ειδικότητος (βιομηχανιών, εργοστασίων και συνεργείων) (Α` 112), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 19-26 Μαρτίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών 
εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως 



ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ` ειδικότητος «παραγωγής, μετατροπής, 
μεταφοράς, μετασχηματισμού, και διανομής ηλεκτρικής ενεργείας» (Α 113), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, (…), και των οποίων η ημερομηνία θεώρησης δεν έχει 
παρέλθει, εξακολουθούν να ισχύουν, οι κάτοχοι τους ασκούν τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες που απορρέουν από τις εν λόγω άδειες και αντικαθίστανται με τις 
άδειες Α` Ειδικότητας του παρόντος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω 
παραγράφου 4, με την υποβολή αίτησης και παραβόλων, όπως αυτά καθορίζονται με 
την κ.υ.α. που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011, με τις 
άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας του παρόντος». 2. Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις 
του π.δ. 108/2013 συνάγεται ότι η άδεια άσκησης δραστηριοτήτων Εγκαταστάτη 
Ηλεκτρολόγου της (1ης Ομάδας) Α΄ Ειδικότητας, χορηγείται σε πρόσωπα που, 
κατέχοντας τα τυπικά προσόντα και αφού προβούν στις προβλεπόμενες διατυπώσεις, 
ασκούν, μεταξύ άλλων, τις απαριθμούμενες στις υποπεριπτώσεις 3.1.1.1 έως και 3.1.1.8 
του άρθρου 2 δραστηριότητες (οι οποίες νοούνται και ως ειδικότητες των εσωτερικών 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του άρθρου 1 παρ. Α΄ του π.δ. 12 Σεπτεμβρίου 1935, όπως 
τροποποιηθέν ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του π.δ. 108/2013), καθώς και τις 
αναφερόμενες στην υποπερίπτωση 3.1.3. δραστηριότητες σε εγκαταστάσεις παραγωγής 
και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των συναφών δικτύων 
μετατροπής, μεταφοράς και μετασχηματισμού του ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες 
νοούνται και ως ειδικότητες του άρθρου 1 παρ. Στ΄ του προμνησθέντος π.δ. 12 
Σεπτεμβρίου 1935. Υπό την ισχύ, επομένως, των ρυθμίσεων του π.δ. 108/2013, ο 
κάτοχος άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου της (1ης Ομάδας) Α΄ Ειδικότητας δύναται 
πλέον να ασκεί ηλεκτρολογικές δραστηριότητες και επί των εναερίων δικτύων 
μετατροπής, μεταφοράς και μετασχηματισμού του ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες 
ενέπιπταν στην παρ. Στ΄ του άρθρου 1 του καταργηθέντος π.δ. 12 Σεπτεμβρίου 1935 
(βλ. και το 9567/715/Φ.Γ.7.17/31.10.2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας), έστω και αν προηγουμένως (ήτοι προ της ισχύος του π.δ. 
108/2013) δεν διέθετε αντίστοιχη άδεια. Γ. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου ΧΧΧ, ο οποίος εγκρίθηκε με την 49893/43979/2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Β΄ 3125) και, ειδικότερα, στο 
άρθρο 14 αυτού, με τίτλο «Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών», ορίζονται τα ακόλουθα: «1. (…) 2. Τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
απαρτίζουν: α. (…) β. το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών και Έργων, γ. (…) 
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κατανέμονται στα τμήματα 
ως ακολούθως: Α. (…) Β. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών και Έργων. 1. Το 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών και Έργων έχει αντικείμενο τη μελέτη και 
εκτέλεση έργων που αφορούν: α. στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση 
του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, 
καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων και μνημείων της 
περιοχής, β. (…)». 
  
III. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα συνοδεύοντα το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα 
δικαιολογητικά προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 1/672Μ/2008/31.12.2008 προκήρυξη 
του Δημάρχου του τέως Δήμου ΧΧΧ (Φ.Ε.Κ. τ. προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π ΧΧΧ) 
προκηρύχθηκε, μεταξύ άλλων, η κάλυψη μιας κενής θέσης ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ως 
κύριο δε απαιτούμενο προσόν ορίστηκε η άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή 



συντηρητή ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας (με βάση τα ισχύοντα προ του 
π.δ. 108/2013). Ο φερόμενος ως δικαιούχος του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος, 
κάτοχος πτυχίου της 1ης Επαγγελματικής Σχολής ΧΧΧ (ομάδας ηλεκτρολογικών 
ειδικοτήτων, ειδικότητας εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων) υπέβαλε ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής την 77/26.7.2002 «άδεια εκτέλεσης ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων Α΄ Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας 25KW», εκδοθείσα βάσει των 
διατάξεων του από 13-19.2.1936 β.δ., σύμφωνα με την οποία είχε το δικαίωμα 
«εκτέλεσης και επίβλεψης (συντήρησης) εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Α΄ 
Ειδικότητας», προσκόμισε δε επιπλέον και την 6132/4.5.2009 βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε. 
(Τμήμα Χαλανδρίου), σύμφωνα με την οποία ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα του 
ηλεκτρολόγου, με έναρξη ασφάλισης από 1.8.2002. Μετά την 1100/3.11.2016 απόφαση 
του Α.Σ.Ε.Π., ο ανωτέρω διατέθηκε προς διορισμό (σε αντικατάσταση ετέρου 
προσώπου, συμπεριληφθέντος στον πίνακα διοριστέων για τον Κλάδο ΔΕ 
Ηλεκτρολόγων αλλά μη αποδεχθέντος το διορισμό του) και, κατά το στάδιο 
ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας, προσκόμισε ως επικαιροποιημένο 
δικαιολογητικό την 4916/29.6.2016 «άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας – 
Α΄ Ειδικότητας» (ΑΔΑ ΧΧΧ), εκδοθείσα σε αντικατάσταση της προγενέστερης 
77/26.7.2002, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 108/2013. Με την 
29821/14.12.2016 απόφαση (Γ΄ ΧΧΧ) του Δημάρχου του Δήμου ΧΧΧ, διορίστηκε σε 
κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με εισαγωγικό βαθμό Δ΄, και – όπως 
αναφέρεται στην έκθεση διαφωνίας – με την 78/1675/30.1.2017 απόφαση του ίδιου 
οργάνου τοποθετήθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών και Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Περαιτέρω, στην από 3.2.2017 
υπηρεσιακή βεβαίωση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρεται ότι ο 
ανωτέρω «υπηρετεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για τις ημέρες από 
26/01/2017 έως 31/01/2017» και ότι «ασχολείται πλήρως και αποκλειστικά με τις 
κάτωθι εργασίες: Εναέριες Ηλεκτρολογικές εργασίες του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού 
του Δήμου (5.500 φωτιστικά σώματα)». Τέλος, για την καταβολή σε αυτόν αποδοχών 
για το διάστημα 26 – 31.1.2017, συνολικού ποσού 276,42 ευρώ συμπεριλαμβανομένης 
και αναλογίας επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, εκδόθηκε το 156, 
οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, μετά δε την 
άρνηση της Επιτρόπου να προβεί στη θεώρησή του, εκδόθηκε το υπό έλεγχο χρηματικό 
ένταλμα, για την καταβολή αποκλειστικώς της αναλογίας του εν λόγω επιδόματος, για 
το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα (ποσού 38,46 ευρώ). 
  
IV. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τα γενόμενα δεκτά στις προηγηθείσες 
νομικές σκέψεις (υπό στοιχ. ΙΙ), το παρόν Κλιμάκιο άγεται στην κρίση ότι ο φερόμενος 
ως δικαιούχος του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος, στον οποίο έχει χορηγηθεί 
«άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας – Α΄ Ειδικότητας», κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις του π.δ. 108/2013, δύναται, καταρχήν, να ασκεί ηλεκτρολογικές 
δραστηριότητες, μεταξύ άλλων, και σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των συναφών εναερίων δικτύων 
μετατροπής, μεταφοράς και μετασχηματισμού του ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες 
προηγουμένως ενέπιπταν στην παρ. Στ΄ του άρθρου 1 του καταργηθέντος π.δ. 12 
Σεπτεμβρίου 1935. Περαιτέρω, δοθέντος ότι – σύμφωνα με όσα εκτίθενται από τη 
διαφωνούσα Επίτροπο και δεν αντικρούονται με το έγγραφο επανυποβολής και το 



υπόμνημα του Δημάρχου – τοποθετήθηκε στο αρμόδιο για την επέκταση, συντήρηση, 
επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των 
υπαιθρίων χώρων του Δήμου, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών και Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με την 78/1675/30.1.2017 απόφαση του Δημάρχου, 
δεν ήταν, εκ των πραγμάτων, δυνατή η πλήρης και αποκλειστική απασχόλησή του καθ’ 
όλο το επίμαχο χρονικό διάστημα 26 – 31.1.2017 με εναέριες ηλεκτρολογικές εργασίες 
στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, παρά τα (αορίστως) περί του αντιθέτου 
αναφερόμενα στην από 3.2.2017 Υπηρεσιακή Βεβαίωση της Διευθύντριας Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου. Κατά συνέπεια, η εντελλόμενη δαπάνη καταβολής επιδόματος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στον εν λόγω υπάλληλο, ειδικώς για το 
προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, παρίσταται μη νόμιμη, όπως βασίμως κατ’ 
αποτέλεσμα, αν και με εν μέρει διάφορη αιτιολογία, προβάλλεται με την έκθεση 
διαφωνίας και, για το λόγο αυτό, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να 
θεωρηθεί. 
  

Για τους λόγους αυτούς 
  
Αποφαίνεται ότι το 483, οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του 
Δήμου ΧΧΧ, ποσού 38,46 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί. 
 
 


