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Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Κλιμακίου Σταμάτιο Πουλή, Σύμβουλο, και τα 
μέλη Γεωργία Κάνδυλα και Ελβίρα Βλαντού (εισηγήτρια), Παρέδρους. 
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Δικαστηρίου, στις 11 Απριλίου 2019, για 
να αποφανθεί, ύστερα από διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ του Αναπληρωτή 
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ και του Δήμου ΧΧΧ, 
σχετικά με τη θεώρηση των 793 και 794, οικονομικού έτους 2018, χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής του Δήμου αυτού. 
Άκουσε την εισήγηση της Παρέδρου Ελβίρας Βλαντού 

 
Σκέφθηκε κατά το Νόμο και 

Αποφάσισε τα ακόλουθα: 
  
Ι. Ο Αναπληρωτής Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ 
αρνήθηκε, με τις 84/30.10.2017 και 85/3.11.2017 πράξεις, να θεωρήσει τα 757 (με 
την πρώτη πράξη) και 801 (με τη δεύτερη πράξη), αντίστοιχα, οικονομικού έτους 
2017, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ. Τα επίμαχα εντάλματα 
αφορούν στην καταβολή ποσών 550,27 και 687,80 ευρώ αντιστοίχως, ως 
αναδρομικά, το μεν πρώτο μηνός Αυγούστου 2017 και το δεύτερο μηνών 
Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2017, επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
εργασίας στους φερόμενους ως δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου αυτού. Ο 
αναπληρωτής Επίτροπος αρνήθηκε τη θεώρηση με την αιτιολογία ότι οι ανωτέρω 
υπάλληλοι του Δήμου δεν απασχολούνται κατά πλήρη και αποκλειστική 
απασχόληση στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και 
τηλεθέρμανσης, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 98 του ν. 4483/2017, 
πέρα του ότι οι εν λόγω εργασίες ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ΧΧΧ ΧΧΧ (ΧΧΧ). Ο Δήμος ΧΧΧ, αφού 
αντικατέστησε τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα με τα ισόποσα Α 794 και Α 793, 
οικονομικού έτους 2018, τα επανυπέβαλε προς θεώρηση με το 73699/6.9.2018 
έγγραφο της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
ΧΧΧ, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτά δαπάνης. Ο 
Αναπληρωτής Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή του να τα θεωρήσει, με 
συνέπεια να ανακύψει διαφωνία για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με 
την από 18.9.2018 έκθεση, στο Κλιμάκιο τούτο. 
  



ΙΙ. Α. Ο ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) ορίζει στο άρθρο 15, το οποίο 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο του 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως, η παρ. 
12 του τελευταίου άρθρου αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 
4597/2019 (Α 35), 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 (...)». Κατ’ επίκληση 
της εξουσιοδοτικής αυτής διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ 
οικ.2/16519/0022/12/24.2.2012 (Β΄ 465), όπως αυτή στη συνέχεια τροποποιήθηκε 
με την ΚΥΑ 2/31081/0022/12/30.4.2012 (Β΄ 1399), με την οποία καθορίστηκαν 
κατηγορίες επαγγελματικών ειδικοτήτων, για τις οποίες επιτρέπεται η καταβολή του 
εν λόγω επιδόματος, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας που αντιμετωπίζουν οι 
υπάλληλοι κατά την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων. Συγκεκριμένα, στην 
κατηγορία Α΄, για την οποία προβλέφθηκε η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας κατ’ ανώτατο ποσό 150,00 ευρώ μηνιαίως (περίπτ. 1α), 
περιελήφθησαν, μεταξύ άλλων, οι εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης. Ακολούθησε ο 
ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης 
και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) 
… και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107, διόρθωση σφάλματος στο Α΄ 147), ο οποίος, στο 
άρθρο 98, που ισχύει από 31.7.2017, σύμφωνα με το άρθρο 169 του νόμου αυτού, 
ορίζει ότι: «1. Στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
εργασίας, όπως αυτό είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α΄ 
226), (…) προστίθενται οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, των Ο.Τ.Α. α΄ 
και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, που υπάγονται στις ειδικότητες ή 
παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παραγράφου 2. 2. 
Στην κατηγορία Α΄ συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που απασχολείται σε 
συνεργεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού 
καθαρισμού, οι υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες που απασχολούνται στην 
κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεθέρμανσης, στα 
αντλιοστάσια αποχέτευσης, το προσωπικό που ασχολείται στην εποπτεία 
καθαριότητας, (…) οι οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, 
(…). 3. Το ποσό του επιδόματος για τους ανωτέρω υπαλλήλους ορίζεται, ανά 
κατηγορία, ως εξής: α) Για την κατηγορία Α΄, σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ 
μηνιαίως (…). 4. 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 (…). (…)». 
Β. Από τις ρυθμίσεις αυτές, οι οποίες ως εξαιρετικές πρέπει να ερμηνεύονται στενά, 
συνάγεται ότι η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 
επιφυλάσσεται μόνο υπέρ των εργαζομένων, οι οποίοι, λόγω της φύσεως των 
καθηκόντων που εκτελούν και ανεξάρτητα από την ειδικότερη περιγραφή της 
υπηρεσιακής τους ειδικότητας στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας κάθε 
φορέα, έρχονται σε άμεση επαφή με επιβαρυντικές περιστάσεις εργασίας. Ανάλογα 
δε με τη φύση της απασχόλησης και, συγκεκριμένα, το βαθμό έκθεσης των 
εργαζομένων στους επιβαρυντικούς για την υγεία τους παράγοντες, το ποσό του εν 
λόγω επιδόματος κλιμακώνεται, όπως ορίζουν οι προαναφερόμενες διατάξεις. Τη 
λήψη του επιδόματος κατ’ ανώτατο ποσό 150,00 ευρώ μηνιαίως δικαιούνται, 
καταρχήν, σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω διατάξεις, οι υπάλληλοι που ασκούν 
καθήκοντα αντίστοιχα με τις επαγγελματικές ειδικότητες που αναφέρονται στην 
Κατηγορία Α΄ της ανωτέρω ΚΥΑ οικ.2/16519/0022/12/24.2.2012, όπως ισχύει. 
Ήδη, μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 98 του ν. 4483/2017 (31.7.2017) στις 
προαναφερόμενες κατηγορίες υπαλλήλων προστέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι μόνιμοι 
υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι οποίοι παρέχουν εργασίες υδραυλικού, τεχνίτη ή εργάτη 
απασχολούμενου στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης, υπό την προϋπόθεση ότι η απασχόλησή τους στους χώρους αυτούς 
και με τις ειδικότητες αυτές είναι πλήρης και αποκλειστική, το γεγονός δε αυτό 
πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου (πρβλ. Ι 
Τμήμα 23, 24/2018, βλ. ΚΠΕΔ Ι Τμήμα 1/2019, 246 και 218/18, 209/2017, 44/2016 
κ.α.), δηλαδή του Προϊσταμένου της οργανικής μονάδας στην οποία έχει 
τοποθετηθεί ο εργαζόμενος. Προκειμένου να εκφέρει κρίση ως προς την θεμελίωση 
ή μη του δικαιώματος λήψης του επιδόματος αυτού, το Κλιμάκιο δεν στηρίζεται 
αποκλειστικά στην ως άνω βεβαίωση απασχόλησης, αλλά λαμβάνει υπόψη του το 
σύνολο των περιστάσεων απασχόλησης του εργαζομένου, όπως προκύπτουν από τα 
στοιχεία του οικείου φακέλου (πρβλ. Πράξεις ΚΠΕΔ Ι Τμ. 8/2019, 246, 117, 108, 
73, 63, 35, 7/2018, κ.ά.). 
  
ΙΙΙ. Ο ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως» (Α΄ 191) ορίζει, στο άρθρο 1, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
ότι: «1. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) 
αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 4 του άρθρου 252 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 
3463/2006 (Α΄ 114) έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και 
διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις του παρόντος, του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). 2. Οι Δ.Ε.Υ.Α. καταρτίζουν κανονισμούς 



εργασίας (…). 3. Οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, είναι 
υπεύθυνες για: α) την παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που 
καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα 
νομοθεσία, β) τη συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του 
οικείου ή των οικείων Δήμων και την παραγωγή του προϊόντος που καλείται 
«επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», 
όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, γ) τη μελέτη, κατασκευή, 
συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων 
επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, 
δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων (…)». Εξάλλου, με την 
255/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ΧΧΧ (Β΄1265) συγχωνεύθηκαν οι 
υφιστάμενες Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου ΧΧΧ με απορρόφηση από τη Δημόσια 
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ περιοχής ΧΧΧ (ΧΧΧ.), η οποία διέπεται 
ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων 
της αρμοδιότητάς της από τις διατάξεις του ν. 1069/1980 (βλ. και ν. 3943/2011- Α΄ 
66) και έχει ως σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 3, την «άσκηση των πάσης φύσεως 
δραστηριοτήτων του κυκλώματος ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας 
λυμάτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Δήμου ΧΧΧ» (βλ. συναφώς τον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ΧΧΧ., Β΄ 1539/21.6.2013). Τέλος, 
ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ΧΧΧ, που εγκρίθηκε με την 
11890/131362/13.7.2012 (Β’ 2210) απόφαση της Γενικής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ, ορίζει στο άρθρο 22, στο οποίο καθορίζονται οι 
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ότι: «Η Διεύθυνση 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής 
και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς 
των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων 
χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. Η Διεύθυνση έχει και 
την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου. Οι 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, 
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων Διαταγμάτων και Υπουργικών 
αποφάσεων. Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και λειτουργούν ως 
αποκεντρωμένες μονάδες της, το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της 
δημοτικής ενότητας ΧΧΧ και τα πολυδύναμα Τμήματα Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και Κοιμητηρίου των δημοτικών 
ενοτήτων ΧΧΧ και ΧΧΧ. (…). 
  
ΙV. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα 
ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής προκύπτουν τα ακόλουθα: Με τα 801 
και 757, οικονομικού έτους 2017, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ 
εντάλθηκε αρχικώς η καταβολή ποσών 687,80 ευρώ και 550,27 ευρώ, αντίστοιχα, 
σε πέντε μόνιμους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 



του Δήμου αυτού, ήτοι στους ΧΧΧ, κλάδου Δ.Ε. Τεχνιτών Ύδρευσης και ΧΧΧ, 
κλάδου Δ.Ε. Τεχνιτών Υδραυλικών (το πρώτο χρηματικό ένταλμα) και στους ΧΧΧ, 
ΧΧΧ και ΧΧΧ, κλάδου Δ.Ε. Υδραυλικών (το δεύτερο ένταλμα), το οποίο 
αντιστοιχεί σε επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που καταβάλλεται 
αναδρομικά για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο (το πρώτο ένταλμα) και 
Αύγουστο (το δεύτερο ένταλμα) έτους 2017. Σχετικά εκδόθηκε η 83109/26.9.2017 
βεβαίωση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου ΧΧΧ, 
σύμφωνα με την οποία οι ανωτέρω υπάλληλοι του Δήμου «θα προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους από 1.8.2017-30.9.2017, κατά πλήρη και αποκλειστική 
απασχόληση, στις ειδικότητες και χώρους που προβλέπονται από το άρθρο 98 του 
ν. 4483/2017 και δικαιούνται της καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας, κατηγορίας Α (…)». Μετά την άρνηση θεώρησης των 
ενταλμάτων από τον αναπληρωτή Επίτροπο για τους αναφερόμενους στην πρώτη 
σκέψη της παρούσας λόγους, εκδόθηκαν οι κάτωθι βεβαιώσεις: Α) όσον αφορά 
στους εκ των ανωτέρω υπαλλήλων του Δήμου ΧΧΧ ΧΧΧ και ΧΧΧ : 1) οι 109663 
και 109667/30.11.2017, αντίστοιχα, βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης του Δήμου ΧΧΧ, σύμφωνα με τις οποίες οι ανωτέρω υπάλληλοι της 
υπηρεσίας αυτής παρέχουν «υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε δίκτυα 
άρδευσης και σε δίκτυα Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων στη Δημοτική Ενότητα 
ΧΧΧ», 2) οι 21194 και 21192/5.12.2017, αντίστοιχα, βεβαιώσεις της Διεύθυνσης 
Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών της ΧΧΧ. (Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης-Αποχέτευσης ΧΧΧ Περιοχής ΧΧΧ), σύμφωνα με τις οποίες, οι ανωτέρω 
υπάλληλοι του Δήμου ΧΧΧ εκτελούν «όλες τις εργασίες για την συντήρηση –
επισκευή και κατασκευή, υπογείων δικτύων άρδευσης, υδρομετρητών άρδευσης και 
νέων παροχών άρδευσης της ΧΧΧ., στη δημοτική ενότητα ΧΧΧ» και 3) η 
117765/21.12.2017 βεβαίωση του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ.Ε. 
ΧΧΧ του Δήμου ΧΧΧ, σύμφωνα με την οποία «οι υπάλληλοι του πολυδύναμου 
Γραφείου της Δ.Ε. ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ, ειδικότητας Δ.Ε. Τεχνίτες Υδραυλικοί, 
δεν προσφέρουν υπηρεσία σε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση σε χώρους και 
ειδικότητες που δικαιολογεί την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4483/2017». Β) Περαιτέρω, 
όσον αφορά τους υπαλλήλους του Δήμου, ΧΧΧ και ΧΧΧ εκδόθηκαν: 1) οι 109675 
και 109684/30.11.2017, αντίστοιχα, βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης του Δήμου ΧΧΧ, σύμφωνα με τις οποίες οι ανωτέρω δυο υπάλληλοι 
της υπηρεσίας αυτής παρέχουν «υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε δίκτυα 
ύδρευσης και σε δίκτυα δημοτικών και σχολικών κτιρίων στις τοπικές κοινότητες 
ΧΧΧ (…)», 2) η 118106/21.12.2017 βεβαίωση του Πολυδύναμου Τμήματος ΧΧΧ 
της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου ΧΧΧ με τίτλο «χορήγηση επιδόματος 
ανθυγιεινής εργασίας», σύμφωνα με την οποία οι ανωτέρω δυο υπάλληλοι «δεν 
απασχολούνται πλήρως και αποκλειστικώς σε εργασίες που περιγράφονται στο 
άρθρο 98 του ν. 4483/2017 αλλά απασχολούνται και σε εργασίες συντήρησης 



υδραυλικών εγκαταστάσεων παροχών, αποχέτευσης και συντήρησης 
εγκαταστάσεων θέρμανσης Σχολικών και δημοτικών κτιρίων (…) σύμφωνα με τον 
ΟΕΥ του Δήμου ΧΧΧ» και 3) οι 21195 και 21193/5.12.2017, αντίστοιχα, 
βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών της ΧΧΧ., 
σύμφωνα με τις οποίες οι ανωτέρω υπάλληλοι του Δήμου ΧΧΧ εκτελούν «όλες τις 
εργασίες για την συντήρηση –επισκευή και κατασκευή, υπογείων δικτύων 
ύδρευσης, υδρομετρητών ύδρευσης, νέων παροχών ύδρευσης και δεξαμενών της 
ΧΧΧ., στη δημοτική ενότητα ΧΧΧ». Γ) Όσον αφορά τον υπάλληλο του Δήμου 
ΧΧΧ ΧΧΧ, εκδόθηκε η 117537/20.12.2017 βεβαίωση του Πολυδύναμου Τμήματος 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και 
Κοιμητηρίου Δ.Ε. ΧΧΧ-ΧΧΧ της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
του Δήμου ΧΧΧ, με τίτλο «χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας», σύμφωνα 
με την οποία «ο υπάλληλος του Πολυδύναμου Τμήματος ΧΧΧ - ΧΧΧ, ΧΧΧ, 
ειδικότητας Δ.Ε. Τεχνίτης Υδραυλικός, δεν απασχολείται πλήρως και 
αποκλειστικώς σε εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 98 του ν. 4483/2017 αλλά 
απασχολείται και σε εργασίες συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων παροχών, 
αποχέτευσης και συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης Σχολικών κτιρίων (…) 
σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου ΧΧΧ». Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το 
20876/18.5.2018 έγγραφο της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο η ειδικότητα 
του υδραυλικού υπάγεται «ανεξαιρέτως στους δικαιούχους του επιδόματος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, υπό την προϋπόθεση της πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης στην ειδικότητα αυτή», ο Δήμος ΧΧΧ, αφού 
αντικατέστησε τα ανωτέρω 757 και 801 οικονομικού έτους 2017 χρηματικά 
εντάλματα με τα ισόποσα 793 και 794 οικονομικού έτους 2018, υπέβαλε αυτά προς 
θεώρηση με το 73699/6.9.2018 έγγραφο. 
  
V. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Κλιμάκιο 
άγεται στην κρίση ότι από το περιεχόμενο των παραπάνω βεβαιώσεων δεν 
προκύπτει ότι οι φερόμενοι ως δικαιούχοι των ελεγχόμενων χρηματικών 
ενταλμάτων υπάλληλοι του Δήμου ΧΧΧ απασχολήθηκαν, κατά τον κρίσιμο χρόνο, 
κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που 
δικαιολογούν την καταβολή του εν λόγω επιδόματος, σύμφωνα με το άρθρο 98 του 
ν. 4483/2017. Τούτο προκύπτει προδήλως από τις βεβαιώσεις, που εκδόθηκαν από 
τις υπηρεσίες του Δήμου ΧΧΧ (Διευθύνσεις Καθαριότητας του Δήμου και των 
Δημοτικών Ενοτήτων), στον οποίο ανήκουν οργανικά οι ως άνω υπάλληλοι, σε 
καμία εκ των οποίων δεν γίνεται αναφορά σε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση 
αυτών στους χώρους και στις ειδικότητες αυτές, ανεξαρτήτως του ότι σε ορισμένες 
εξ αυτών βεβαιώνεται η απασχόληση και σε χώρους που δεν δικαιολογούν την 
καταβολή του επιδόματος αυτού, όπως λ.χ. σε δίκτυα άρδευσης (βλ. την 
117765/21.12.2017 βεβαίωση του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ.Ε. 



ΧΧΧ). Εξάλλου, οι βεβαιώσεις που εκδόθηκαν από την Δημόσια Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ περιοχής ΧΧΧ (ΧΧΧ.) για ορισμένους εκ των 
υπαλλήλων αυτών, ανεξαρτήτως του ότι αυτοί δεν ανήκουν οργανικά στην 
δημοτική αυτή επιχείρηση, δεν δύνανται να δικαιολογήσουν την καταβολή του ως 
άνω επιδόματος, προεχόντως διότι βεβαιώνουν την, πέραν της απασχόλησής τους 
στο Δήμο ΧΧΧ, παράλληλη - και όχι αποκλειστική - απασχόληση τους σε εργασίες 
της αρμοδιότητας της δημοτικής αυτής επιχείρησης. Εξάλλου, όπως προκύπτει από 
όσα έγιναν δεκτά στην σκέψη II B, για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας κρίσιμο είναι το λειτουργικό κριτήριο της απασχόλησης 
του εργαζομένου, κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση σε χώρους και 
ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του και δεν αρκεί το οργανικό κριτήριο 
της κατοχής ορισμένης θέσης αντίστοιχης ειδικότητας. Κατά συνέπεια, τα 
αναφερόμενα στο προσκομισθέν, με το έγγραφο επανυποβολής, 20876/18.5.2018 
έγγραφο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών δεν ασκούν, κατά νόμο, επιρροή στην υπό κρίση υπόθεση. Επομένως, 
το Κλιμάκιο κρίνει ότι, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την έκθεση διαφωνίας, 
δεν δικαιολογείται η καταβολή του ως άνω επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
εργασίας, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, στους φερόμενους ως δικαιούχους 
των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων υπαλλήλους του Δήμου ΧΧΧ. 
  
VI. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και τα 
ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθούν. 
  

Για τους λόγους αυτούς 
  
Αποφαίνεται ότι τα 793 και 794, οικονομικού έτους 2018, χρηματικά εντάλματα 
πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ δεν πρέπει να θεωρηθούν. 
 


