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Αθήνα 09/01/2018 

 
 

«Η ΠΑΣΥΝΟ σε επιφυλακή για τα ΒΑΕ» 
 

 Όπως είναι ήδη γνωστό µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόµου 4354/2015, 

όπως αυτές ισχύουν µετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 54 του ν.4384/2016, «Το 

επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 

εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος, µε τους ίδιους όρους και µε τις ίδιες 

προϋποθέσεις στους δικαιούχους που έχουν οριστεί µε τις υπουργικές αποφάσεις που 

έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθώς και αυτών του άρθρου 

67 του ν. 4235/2014 (Α' 32), εκτός από τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα 

καθήκοντα ή την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους µε την επιφύλαξη της 

επικείµενης ευθυγράµµισης του σχετικού καθεστώτος µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία έως τις 31.12.2017». 

 Όπως προκύπτει από την διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων, ο νοµοθέτης 

προσδιορίζει ως ηµεροµηνία ορόσηµο για την µεταβολή του καθεστώτος καταβολής του 

συγκεκριµένου επιδόµατος την 31η-12-2017. Η εν λόγω διάταξη είναι προφανές ότι 

δηµιούργησε µια εύλογη αβεβαιότητα ως προς την τύχη του επιδόµατος µετά την 1η-01-

2018.  

Επί του ως άνω ζητήµατος ήδη δηµοσιεύτηκε η υπ’αριθµ. οικ. 2/93544/ΓΔΠ/02-01-

2018 εγκύκλιος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα µε την οποία η 

καταληκτική ηµεροµηνία της 31ης-12-2017 χαρακτηρίζεται ως ενδεικτική, οπότε 

εξακολουθεί η καταβολή του συγκεκριµένου επιδόµατος.  

Ενόψει της ως άνω εγκυκλίου χωρούν οι ακόλουθες σκέψεις. Ευθύς εξαρχής θα 

πρέπει να παρατηρηθεί, ότι ο χαρακτηρισµός µιας προθεσµίας, που τίθεται από το 

νοµοθέτη, ως αποκλειστικής ή ενδεικτικής αποτελεί πρωτίστως ζήτηµα ερµηνείας των 

επίµαχων νοµοθετικών διατάξεων. Ο πλέον, δε, αρµόδιος φορέας για την ερµηνεία των 

νοµοθετικών διατάξεων είναι είτε ο ίδιος ο νοµοθέτης, είτε τα Δικαστήρια. Με άλλα λόγια 
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δεν είναι σύνηθες να ενεργείται χαρακτηρισµός µιας προθεσµίας ως ενδεικτικού 

χαρακτήρα από την διοίκηση, µέσω εγκυκλίου. Εξάλλου ένας τέτοιος χαρακτηρισµός δεν 

παράγει, καταρχήν, κάποια νοµική δέσµευση ως προς τον αληθή χαρακτήρα της εν λόγω 

προθεσµίας ως ενδεικτικής.  

Πέραν των παραπάνω σκέψεων οφείλουµε να υπογραµµίσουµε, ότι δια του 

χαρακτηρισµού της επίµαχης προθεσµίας ως ενδεικτικής ουδόλως εξαλείφεται, αλλά 

αντιθέτως ενισχύεται το στοιχείο της αβεβαιότητας, αφού επί της ουσίας παραµένει σε 

εκκρεµότητα το ζήτηµα της ευθυγράµµισης του σχετικού καθεστώτος µε την αντίστοιχη 

ευρωπαϊκή νοµοθεσία, χωρίς κάποιο σαφές χρονοδιάγραµµα. 

Σε κάθε περίπτωση η ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ παρακολουθεί την εξέλιξη του ζητήµατος, 

θεωρώντας ότι οποιαδήποτε απόπειρα µισθολογικής συµπίεσης των νοσηλευτών είναι εκ 

προοιµίου καταδικαστέα, λαµβανοµένων, ιδίως, υπόψη των συνθηκών απασχόλησης στα 

δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας. 
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