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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κρέστενα, 16 Ιουλίου 2018 
ΝΟΜΟΣ  ΗΛΕΙΑΣ                                                                 Αριθ. Πρωτ.  5584 
∆ΗΜΟΣ  ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 
 
∆/ΝΣΗ ∆/ΚΩΝ – ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΚΑΙ  ∆ΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ    ΑΡΙΘ: 52/2018/Γ.Π. 
  

        ΘΕΜΑ: «Περικοπή επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Υπαλλήλου». 
 
        Ο  ∆ήµαρχος  Aνδρίτσαινας - Κρεστένων, 
        Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 [ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ], 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 [∆.Κ.Κ.], 
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 [καταβολή επιδόµατος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας], 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4354/2015 όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις όµοιες 
του άρθρου 54 του Ν. 4384/2016, σύµφωνα µε τις οποίες το ανωτέρω επίδοµα συνεχίζει 
να καταβάλλεται σε κάθε είδους αναρρωτική άδεια πέραν των έξι ηµερών κατ΄ έτος, είτε 
βραχυχρόνιας, είτε µακροχρόνιας, η οποία χορηγείται από δηµόσια νοσοκοµεία, κέντρα 
υγείας του ∆ηµοσίου, πανεπιστηµιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηµατισµούς του Ι.Κ.Α. 
και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, 

5. Την αριθ. 2/31029/∆ΕΠ/6-5-2016 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργού Οικονοµικών, 
σύµφωνα µε την οποία η φράση «εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές», αφορά 
µόνο τις ιδιωτικές κλινικές,  

6. Το αριθ. 2/49546/∆ΕΠ/4-7-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που 
απαντά σε σχετικό ερώτηµα του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων,  

7. Τις αριθ. 2756/28-3-2018, 3409/27-4-2018, 4203/30-5-2018 και 4990/28-6-2018 
Βεβαιώσεις της Πρ/νης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και 
Πολεοδοµίας ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων [χορήγηση επιδόµατος επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας],  

8. Το  γεγονός πως ο µόνιµος Υπάλληλος του  ∆ήµου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων: 
Μπαραµπούτης Ηλίας – Κατηγορίας και Κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας, έχει 
λάβει από την ιδιωτική κλινική ΙΑΣΩ, αναρρωτική άδεια, χωρίς να έχει προηγηθεί 
νοσηλεία σε αυτήν, ως κατωτέρω: 

• Είκοσι [20] ηµερών, από 7/3/2018 έως 26/3/2018 
• Είκοσι [20] ηµερών, από 27/3/2018 έως 15/4/2018 
• Τριάντα [30] ηµερών, από 17/4/2018 έως 16/5/2018 
• Τριάντα [30] ηµερών, από 19/6/2018 έως 118/7/2018 

        και για τα ανωτέρω χρονικά διαστήµατα, εκ παραδροµής, έχει λάβει το επίδοµα  
        επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, χωρίς να το δικαιούται, 
 
 
 
 
 



Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

       Περικόπτουµε από τον µόνιµο Υπάλληλο του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων: 
Μπαραµπούτη Ηλία του ∆ηµητρίου, Κατηγορίας και Κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας,  
τα ποσά του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του 
Ν. 4024/2011, τα οποία έχει λάβει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, για τα κατωτέρω χρονικά 
διαστήµατα: 

• Είκοσι [20] ηµερών, από 7/3/2018 έως 26/3/2018 
• Είκοσι [20] ηµερών, από 27/3/2018 έως 15/4/2018 
• Τριάντα [30] ηµερών, από 17/4/2018 έως 16/5/2018 
• Τριάντα [30] ηµερών, από 19/6/2018 έως 118/7/2018, 

σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους.  

 
 

   
                                                                                    Ο ∆ήµαρχος 

                       
                                                                      ∆ιονύσιος Μπαλιούκος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

- Ανωτέρω Υπάλληλο. 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
- Πρ/νη ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας ∆ήµου. 
- Γραφείο Μισθοδοσίας ∆ήµου. 
- Γραφείο Προσωπικού ∆ήµου. 
           


