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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 

ΣΤΟ Π.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

Μετά την καταγγελία των µελών µας που εργάζονται στο Π.Ν. Λάρισας, η 

ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ παρεµβαίνει εξωδίκως προκειµένου να καταβληθούν τα χρηµατικά 

ποσά που οφείλονται στους συναδέλφους. Σε άλλη περίπτωση, θα ακολουθήσουµε 

τη δικαστική οδό. Με βάση το παραπάνω, καλούµε τα µέλη µας να µας 

καταγγείλουν παρόµοιες περιπτώσεις, ώστε να ακολουθήσει παρέµβαση της 

οµοσπονδίας µας. 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ 

ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

 
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

 
Της δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης µε την επωνυµία «Πανελλήνια 

Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Οµοσπονδία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» 

(ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αµπελακίων, αριθµός 13 και 

εκπροσωπείται νοµίµως 

ΠΡΟΣ 

 
Τον Διοικητή του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας, που εδρεύει 

στην Λάρισα, περιοχή Μεζούρλο 

            

 

 Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αποτελεί δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση, 

συσταθείσα και λειτουργούσα µε βάση τις διατάξεις του Νόµου 1264/1982 περί 

εκδηµοκρατισµού του συνδικαλιστικού κινήµατος. Μεταξύ των σκοπών της 

συγκαταλέγεται και η µελέτη, προστασία, διεκδίκηση και προαγωγή των 

επαγγελµατικών, οικονοµικών, συνδικαλιστικών και λοιπών συµφερόντων των µελών 

των Σωµατείων που την συγκροτούν. 

  Περαιτέρω, εκ των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόµου 3205/2003, όπως 

σήµερα ισχύει, τίθεται το θεσµικό πλαίσιο για την παροχή υπερωριακής εργασίας, 

ήτοι εργασίας παρεχοµένης πέραν των ωρών της υποχρεωτικής απασχόλησης, ενώ 

καθιερώνεται η καταβολή αµοιβής για την παραπάνω εργασία, το ύψος της οποίας 

προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου.  
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 Οι παραπάνω διατάξεις του άρθρου 16 του Νόµου 3205/2003 αποτελούν, επί 

της ουσίας, την εξειδίκευση των διατάξεων του άρθρου 29§2 του 

Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, σύµφωνα µε τις οποίες «εφόσον έκτακτες και 

εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, ο υπάλληλος οφείλει να εργαστεί και 

πέρα από το χρόνο εργασίας ή σε µη εργάσιµες ηµέρες. Στην περίπτωση αυτή 

καταβάλλεται στον υπάλληλο αποζηµίωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις». 

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρατηρήσεων σας επισηµαίνουµε, ότι µέχρι 

σήµερα έχουν καταβληθεί στο νοσηλευτικό προσωπικό τα χρηµατικά ποσά που 

αντιστοιχούν στην αµοιβή της υπερωριακής εργασίας που παρασχέθηκε τον 

Δεκέµβριο του έτους 2009 και το πρώτο τρίµηνο του έτους 2010.    

 Αφορµή, δε, για την σύνταξη της παρούσης εξωδίκου δηλώσεως είναι η µη 

εισέτι καταβολή στους νοσηλευτές και στις νοσηλεύτριες που απασχολούνται στο 

Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας του χρηµατικού ποσού, που 

αντιστοιχεί στην αµοιβή για την παροχή υπερωριακής εργασίας κατά τον µήνα 

Νοέµβριο του έτους 2009, καθώς και κατά τους µήνες Μάϊο, Ιούνιο, Ιούλιο και 

Αύγουστο του έτους 2010.  

 Η καθυστέρηση καταβολής των παραπάνω χρηµατικών ποσών για τις 

προαναφερθείσες χρονικές περιόδους καθιστά το νοµικό πρόσωπο του νοσοκοµείου, 

ως εργοδότη, υπερήµερο έναντι του νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ γεννά αξίωση 

του τελευταίου για την νόµιµη διεκδίκηση των ανωτέρω χρηµατικών ποσών. 

 Επισηµαίνεται, επιπλέον, ότι προκειµένου να εξασφαλισθούν οι οφειλόµενες 

αποδοχές υπερηµερίας, οι εργαζόµενοι έχουν το δικαίωµα να προβούν σε επίσχεση 

εργασίας. Ως γνωστόν, η επίσχεση εργασίας αποτελεί µια εκ των προβλεποµένων 

οδών για την εξασφάλιση ληξιπρόθεσµων αξιώσεων έναντι εργοδοτών από µισθούς, 

αποδοχές και άλλες παροχές οφειλόµενες σε παρασχεθείσα εργασία, όπως συµβαίνει 

εν προκειµένω. 

 

 Επειδή το ΠΓΝ Λάρισας, ως εργοδότης, έχει ήδη καταστεί υπερήµερο έναντι 

των απασχολουµένων νοσηλευτών και νοσηλευτριών εν σχέσει µε την καταβολή των 

χρηµατικών ποσών, που αντιστοιχούν στην αµοιβή για την παροχή υπερωριακής 

εργασίας κατά τον µήνα Νοέµβριο του έτους 2009, καθώς και κατά τους µήνες 

Μάϊο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2010.  
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 Επειδή, προκειµένου να καταβληθούν τα ανωτέρω χρηµατικά ποσά στους 

δικαιούχους αυτών θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση της σχετικής δαπάνης από τα 

αρµόδια ελεγκτικά όργανα (Επίτροπος) 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και µε την ρητή επιφύλαξη παντός εννόµου συµφέροντός µας 

 

-Διαµαρτυρόµεθα εντόνως για την µη εισέτι καταβολή στο νοσηλευτικό προσωπικό 

των ανωτέρω χρηµατικών ποσών για την παρασχεθείσα υπερωριακή εργασία στα 

προαναφερθέντα χρονικά διαστήµατα 

- Αιτούµεθα όπως προβείτε άµεσα σε κάθε εκ του Νόµου προβλεπόµενη ενέργεια 

προκειµένου να καταστεί εφικτή η καταβολή των οφειλοµένων υπερωριακών 

αµοιβών στους δικαιούχους αυτών 

 

 Αρµόδιος Δικαστικός Επιµελητής εντέλλεται να επιδώσει νόµιµα την παρούσα 

στους αποδέκτες, για να λάβουν γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες, αφού την 

αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του. 

 

 Γίνεται µνεία ότι επικολλήθηκε χαρτόσηµο 1,15 ευρώ του Ταµείου Προνοίας 

Δικηγόρων Αθηνών.   

   

                                                                                           Αθήνα, 16 Σεπτεµβρίου 2010  

                           Ο πληρεξούσιος δικηγόρος 

  

 


