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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΩΡΩΝ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Όπως ήδη γνωρίζετε, µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόµου 4024/2011 το επίδοµα 

Εορτών Χριστουγέννων ορίστηκε στο ποσό των 500 ευρώ, ενώ τα επιδόµατα Εορτών Πάσχα και 

Αδείας ορίστηκαν στο ποσό των 250 ευρώ. Εν συνεχεία, µε την υποπαράγραφο Γ.1. της 

παραγράφου Γ΄ του Νόµου 4093/2012 τα ανωτέρω επιδόµατα καταργήθηκαν ολοσχερώς, ρύθµιση 

που επιβεβαιώθηκε πλήρως και από τον µεταγενέστερο Νόµο 4354/2015.  

Ωστόσο, πλήθος δικαστικών αποφάσεων έχουν, πλέον, κρίνει τις ως άνω διατάξεις ως 

αντικείµενες στο Σύνταγµα και την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, µε 

αποτέλεσµα να επιδικάζουν αναδροµικώς και σε βάθος διετίας, λόγω παραγραφής, τα ποσά που 

αντιστοιχούν στα καταργηθέντα επιδόµατα. 

Ήδη, λοιπόν, δια της παρούσης η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ανακοινώνει, ότι προτίθεται να 

συντονίσει την κατάθεση οµαδικών αγωγών ανά νοσοκοµείο, µε στόχο την αναδροµική και 

νοµιµότοκη διεκδίκηση του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ κατ’άτοµο, που αντιστοιχεί 

στα επιδόµατα της τελευταίας διετίας. 

Το κόστος για την συµµετοχή στη συγκεκριµένη διεκδίκηση ανέρχεται στο ποσό των 

τριάντα (30,00) ευρώ χωρίς την υποχρέωση καταβολής ποσοστού επί του επιδικασθέντος 

ποσού. Για την δήλωση συµµετοχής θα διανεµηθεί σχετικό έντυπο, που θα συµπληρώνεται από 

κάθε ενδιαφερόµενο. 

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ 

ΕΣΥ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ή ΝA ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ 

ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

Με τον τρόπο αυτό η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, µετά την δικαστική της επιτυχία αναφορικά µε το 

επίδοµα των προϊσταµένων των Νοσηλευτικών Τµηµάτων, παραµένει στο πλευρό των 

εργαζοµένων και µάχεται για την προάσπιση των συµφερόντων τους µε εντιµότητα και ειλικρινή 

διάθεση.   

Το Διοικητικό Συµβούλιο  

της ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ 


