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Αθήνα 29/09/2017 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 Όπως είναι ήδη γνωστό µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόµου 4354/2015 (µισθολόγιο 
δηµόσιων υπαλλήλων) θεσπίστηκε ειδικώς για τους προϊσταµένους των νοσηλευτικών τµηµάτων 
επίδοµα θέσης ευθύνης µειωµένο κατά 40 ευρώ σε σχέση µε το αντίστοιχο επίδοµα των 
υπολοίπων προϊσταµένων άλλων τµηµάτων. 
 Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ευθύς εξαρχής άσκησε δριµεία κριτική στην ως άνω δυσµενή διάκριση σε 
βάρος των νοσηλευτών, ζητώντας την άµεση απόσυρση της συγκεκριµένης διάταξης για την 
αποκατάσταση της αδικίας. 
 Δοθέντος, όµως, ότι το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονοµικών απλώς 
εκώφευσαν, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ανέλαβε την πρωτοβουλία για την δικαστική διεκδίκηση της 
εξοµοίωσης του επιδόµατος των προϊσταµένων των νοσηλευτικών τµηµάτων µε το επίδοµα των 
λοιπών προϊσταµένων της δηµόσιας διοίκησης. Εξ ιδίων πόρων και χωρίς καµία οικονοµική 
επιβάρυνση των µελών της, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ συντόνισε την κατάθεση οµαδικών αγωγών και την 
εισαγωγή µιας εξ αυτών ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας µε την διαδικασία της δίκης – 
πιλότου.  
 Ήδη η επταµελής σύνθεση του ΣΤ΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας δηµοσίευσε 
την υπ’αριθµ. 2252/2017 Απόφαση, µε την οποία δικαιώνει πλήρως την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, 
αποφαινόµενη υπέρ της αντισυνταγµατικότητας της ως άνω δυσµενούς διάκρισης των 
νοσηλευτών. Σε συνέχεια της πρώτης αυτής ελπιδοφόρας απόφασης, η υπόθεση παραπέµφθηκε 
στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας, όπου και θα κριθεί οριστικώς. 
 Ενόψει των παραπάνω δικαστικών εξελίξεων η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αισθάνεται απόλυτα 
δικαιωµένη, ενώ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να προασπίζεται εµπράκτως τα συµφέροντα των 
νοσηλευτών µε συστηµατικό και αποτελεσµατικό τρόπο, τιµώντας εις το ακέραιον τον θεσµό του 
συνδικαλισµού.  
 Υπογραµµίζεται, τέλος, ότι σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της υπόθεσης και ενώπιον 
της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, εξέλιξη εξαιρετικά πιθανή µετά την 
προαναφερθείσα απόφαση της επταµελούς συνθέσεως, οι προϊστάµενοι των νοσηλευτικών 
τµηµάτων θα δικαιούνται να λαµβάνουν επίδοµα θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ, έναντι των 250 
ευρώ που λαµβάνουν σήµερα.   
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