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Αθήνα, 16/04/2020 

 
 

Θέµα: «Επίδοµα θέσης Προϊσταµένων νοσηλευτικών τµηµάτων » 
 
   Στις 10 Απριλίου 2020 δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 

(ΦΕΚ Α΄ 83) ο Νόµος 4683/2020 (Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση 
της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και άλλες 
διατάξεις). 

 
   Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 10 του ως άνω Νόµου, «Στην 

περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α' 176) η φράση 
«διακόσια πενήντα (250) ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «διακόσια ενενήντα 
(290) ευρώ». 

 
   Με την παραπάνω διάταξη αίρεται η αδικία σε βάρος των προϊσταµένων των 

νοσηλευτικών τµηµάτων, οι οποίοι θα λαµβάνουν εφεξής επίδοµα θέσης ευθύνης 
ύψους 290 ευρώ, αντί των 250 που ελάµβαναν µέχρι τώρα. 

 
   Υπενθυµίζεται, ότι όπως προκύπτει και από την οικεία αιτιολογική έκθεση, η 

ως άνω ρύθµιση προήλθε σε συνέχεια σχετικής δικαστικής επιτυχίας της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. 
– Ε.Σ.Υ. ενώπιον της Ολοµελείας του Συµβουλίου της Επικρατείας. Η νοµοθετική 
πρωτοβουλία αναλήφθηκε κατόπιν συντονισµένων ενεργειών της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. 
και της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, οι εκπρόσωποι των οποίων είχαν πρόσφατα 
κύκλο επαφών µε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. 

 
   Υπογραµµίζεται, τέλος, ότι κατά το µέρος που η συγκεκριµένη διάταξη δεν 

αναπτύσσει αναδροµική ισχύ, παραµένει ενεργή η αξίωση των προϊσταµένων των 
νοσηλευτικών τµηµάτων για την διεκδίκηση µέσω αγωγής της διαφοράς των σαράντα 
(40) ευρώ µηνιαίως για την παρελθούσα χρονική περίοδο, ήτοι για τα έτη 2018 έως και 
2020. 

 
 



   Οι πρώτες αγωγές, ενόψει της διετούς παραγραφής της σχετικής αξίωσης, 
αφορούσαν την περίοδο 2016 – 2018. Όσες έχουν συζητηθεί µέχρι σήµερα έχουν γίνει 
δεκτές και το ίδιο αναµένεται να συµβεί και για όσες εκκρεµούν ή όσες κατατεθούν 
τώρα.  

 
   Σε συνέχεια των ανωτέρω η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. αισθάνεται απόλυτα 

δικαιωµένη για την από µέρους της αποτελεσµατική προάσπιση των συµφερόντων 
των νοσηλευτών.  
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