ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 2059037/6566/0022/93
Χορήγηση ειδικού επιδόµατος στους εργαζόµενους στον Οργανισµό Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.
(ΦΕΚ 761/Β/30-9-93)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 7 της αριθµ. 885555/3293/30.9.88 κοινής Υπουργικής απόφασης
«Υγιεινή και Ασφάλεια του προσωπικού του ∆ηµοσίου των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ
721/Β/4.10.88) που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 «Για την απασχόληση και
επαγγελµατική κατάρτιση».
β) Την ανάγκη θέσπισης κινήτρου προσέλκυσης του ΟΑΘ που εργάζεται σε ανθυγιεινές και επικίνδυνες
εργασίες.
γ) Τις συνθήκες υπό τις οποίες το προσωπικό αυτό παρέχει τις υπηρεσίες του.
δ)Το άρθρο 40 Ν. 849/78.
ε) Την αριθµ. Υ.2009/20.5.93 (ΦΕΚ 365/Β/21.5.93) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στους Υφυπουργούς Οικονοµικών».
στ) Την αριθµ. 1941/9.12.92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας (Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Νικόλαο Αγγελόπουλο ΦΕΚ 732/Β’), αποφασίζουµε:
1. Στο προσωπικό του Οργανισµού Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης που εργάζεται σε ανθυγιεινές και
επικίνδυνες εργασίες και λαµβάνει κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας επίδοµα ανθυγιεινής και
επικίνδυνης εργασίας, καθώς και στο προσωπικό που διορίζεται σε θέσεις στον εν λόγω Οργανισµό και
εκτελεί εργασίες, για τις οποίες προβλέπεται η καταβολή ειδόµατος ανθυγιεινής και επικίνδυνης
εργασίας, χορηγούµε από 1.9.93 ειδικό επίδοµα 16.000 (δέκα έξι χιλιάδων) δρχ., ως κίνητρο
προσέλκυσης και παραµονής στον Οργανισµό αυτό, λόγω του αυξηµένου βαθµού ανθυγιεινότητας και
επικινδυνότητας του αντικειµένου της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας.
2. Τυχόν χορηγούµενα στο ανωτέρω προσωπικό ποσά, για επίδοµα ανθυγιεινής ή ειδικών συνθηκών
εργασίας, βάσει των διατάξεων του Π.∆. 904/1978 ή άλλων ισχυουσών κατά την έναρξη της ισχύος της
παρούσας, παύουν να καταβάλλονται συµψηφιζόµενα στο ποσό του επιδόµατος της προηγούµενης
παραγράφου 1.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ΟΑΘ
ποσού 6.000.000 δρχ. για το τρέχον οικον. έτος, στον οποίο υπάρχει σχετική πίστωση στον ΚΑΕ 0851 για
την κάλυψή της και ποσού 30.000.000 για το οικον. έτος 1994.
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