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Αθήνα 30/04/2018 

Αρ. Πρωτ.:65 

 
Προς: 1. Υπουργό Υγείας  

  Κο Ανδρέα Ξανθό 
 2. Υπουργό Οικονοµικών 
  Κο Ευκλείδη Τσακαλώτο 
 3. Υποργό Οικονοµίας  
  Κο Ιωάννη Δραγασάκη 
 4. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
  Κα Όλγα Γεροβασίλη  
 

 

Θέµα: «Τροποποίηση των αντισυνταγµατικών διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 
  1 περ. γ του Νόµου 4354/2015» 

 

 Όπως ήδη γνωρίζετε, µε τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 περίπτωση αζ΄ του Νόµου 

4354/2015 (Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες 

επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων, ΦΕΚ Α΄ 176) προβλέφθηκε, ότι «Στους προϊσταµένους οργανικών µονάδων 

καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα τους, µηνιαίο επίδοµα θέσης ευθύνης 

οριζόµενο, κατά βαθµίδα θέσης, ως εξής : (…) αζ) Προϊστάµενοι Τµηµάτων, διακόσια ενενήντα 

(290) ευρώ». 

 Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 περίπτωση γ΄ του 

Νόµου 4354/2015, «Οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των 

Νοσοκοµείων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ». 

 Όπως προκύπτει από τις ως άνω διατάξεις, ειδικώς για τους προϊσταµένους των 

νοσηλευτικών τµηµάτων, ήτοι των τµηµάτων που υπάγονται οργανωτικά στις νοσηλευτικές 

υπηρεσίες των δηµοσίων νοσοκοµείων, προβλέφθηκε η καταβολή µειωµένου του µηνιαίου 

επιδόµατος θέσης ευθύνης κατά σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ εν σχέσει µε το σύνολο των λοιπών 

δηµοσίων υπαλλήλων – τµηµαταρχών. 



 Αυτό είχε ως αποτέλεσµα µετά την θέση σε ισχύ των ως άνω διατάξεων να ασκηθούν 

αγωγές ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων από προϊσταµένους νοσηλευτικών τµηµάτων, οι 

οποίοι αξίωσαν την καταβολή επιδόµατος θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ αντί του ποσού των 

250 ευρώ, επικαλούµενοι την παραβίαση της αρχής της ισότητας. 

 Μια εκ των ανωτέρω αγωγών εισήχθη ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας µε την 

διαδικασία της πρότυπης δίκης.  

 Ήδη στις 18-04-2018 δηµοσιεύτηκε η υπ’αριθµ. 874/2018 Απόφαση της Ολοµελείας του 

Συµβουλίου της Επικρατείας, µε την οποία εκρίθη, ότι η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 περ. γ΄ του 

ν. 4354/2015, καθ’ ο µέρος προβλέπει την καταβολή στους προϊσταµένους τµηµάτων της 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκοµείων µηνιαίου επιδόµατος ευθύνης ύψους διακοσίων 

πενήντα (250) ευρώ, ήτοι µειωµένου κατά σαράντα (40) ευρώ έναντι του µηνιαίου επιδόµατος 

ευθύνης ύψους διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ που λαµβάνουν, σύµφωνα µε τη διάταξη του 

άρθρου 16 παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. αζ΄ του ίδιου νόµου, οι προϊστάµενοι τµηµάτων της Διοικητικής 

Υπηρεσίας των νοσοκοµείων και οι λοιποί προϊστάµενοι τµηµάτων του Δηµοσίου, των ν.π.δ.δ., 

των Ο.Τ.Α. και όσων φορέων υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4354/2015, αντίκειται στην 

αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται µε το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος. 

 Ως εκ τούτου έγινε δεκτό, ότι θα έπρεπε να επεκταθεί και στους προϊσταµένους τµηµάτων 

της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκοµείων η εφαρµογή της γενικής διάταξης του άρθρου 16 

παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. αζ΄ του νόµου 4354/2015, σύµφωνα µε την οποία καταβάλλεται µηνιαίο 

επίδοµα θέσης ευθύνης ύψους διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ στους προϊσταµένους τµηµάτων 

της Διοικητικής Υπηρεσίας των νοσοκοµείων και στους λοιπούς προϊσταµένους τµηµάτων του 

Δηµοσίου, των ν.π.δ.δ., των Ο.Τ.Α. και όσων φορέων υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του ν. 

4354/2015, σύµφωνα µε το άρθρο 7 αυτού.  

 Ενόψει των παραπάνω νοµολογιακών πορισµάτων, που προέρχονται από την Ολοµέλεια 

του Συµβουλίου της Επικρατείας, ήδη δια του παρόντος ζητούµε την τροποποίηση των διατάξεων 

του άρθρου 16 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4354/2015 που εκρίθησαν ως αντισυνταγµατικές, ώστε να 

προβλέπεται πλέον και για τους προϊσταµένους των νοσηλευτικών τµηµάτων η καταβολή 

επιδόµατος θέσης ύψους 290 ευρώ.  

 Θεωρώντας, λοιπόν, αυτονόητη την αντικατάσταση των ως άνω νοµοθετικών διατάξεων 

που έχουν κριθεί ως αντισυνταγµατικές, αναµένουµε για τις δικές σας ενέργειες.   

 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

 Ο Πρόεδρος  Ο Γ. Γραµµατέας 

 

 

 

 

 Αριστείδης Δάγλας  Γεώργιος Αβραµίδης  


