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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  Συνεχίζεται η κατάθεση αγωγών για το επίδοµα των προϊσταµένων από την ΠΑΣΥΝΟ 

 

Όπως είναι ήδη γνωστό, µε την θέση σε ισχύ από την 1η-01-2016 των διατάξεων του Νόµου 
4354/2015 περί του ενιαίου µισθολογίου των δηµοσίων υπαλλήλων, για πρώτη φορά οι 
προϊστάµενοι των νοσηλευτικών τµηµάτων των νοσοκοµείων όλης της χώρας λαµβάνουν επίδοµα 
θέσης ευθύνης, το οποίο υπολείπεται µηνιαίως κατά σαράντα (40) ευρώ του αντίστοιχου 
επιδόµατος που λαµβάνουν οι λοιποί τµηµατάρχες είτε των διοικητικών υπηρεσιών των 
νοσοκοµείων, είτε άλλων δηµοσίων υπηρεσιών. 

 Επειδή η συγκεκριµένη άνιση µεταχείριση των προϊσταµένων των νοσηλευτικών τµηµάτων 
είναι πρωτοφανής και εντελώς άδικη, ήδη από την πρώτη στιγµή η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αντέδρασε 
έντονα και ανέλαβε την πρωτοβουλία για την έναρξη ενός δικαστικού αγώνα µε αντικείµενο την 
εξοµοίωση του επιδόµατος θέσης ευθύνης των 250 ευρώ των νοσηλευτών – τµηµαταρχών µε το 
επίδοµα θέσης ευθύνης των 290 ευρώ που λαµβάνουν οι λοιποί τµηµατάρχες. 

 Ήδη, λοιπόν, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ είναι σε θέση να ανακοινώσει, ότι σήµερα, 15-07-2016 
κατετέθησαν οι επόµενες δυο αγωγές για την ως άνω δικαστική διεκδίκηση για τα νοσοκοµεία 
Σωτηρία και Ευαγγελισµός, ενώ θα ακολουθήσουν το Σεπτέµβρη και άλλες αγωγές προϊσταµένων 
άλλων νοσοκοµείων, µε απώτερο πλην άµεσο στόχο την εισαγωγή µιας εξ αυτών ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας και την συζήτησή της κατά την διαδικασία της δίκης – πιλότου.  

 Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ δεσµεύεται να ενηµερώνει τα µέλη της και ολόκληρη τη νοσηλευτική 
κοινότητα για την εξέλιξη αυτής της αγωνιστικής πρωτοβουλίας, της οποίας, σηµειωτέον, 
αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου και το κόστος, χωρίς να επιβαρύνει οικονοµικώς ούτε κατ’ ελάχιστον τα 
µέλη της.    

 
 
 
 

 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
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