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Αθήνα, 04/02/2022 

Αρ. Πρωτ.: 54 
 

Προς:  1. Υπουργείο Υγείας  
(Υπόψιν Υπουργού Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη) 

2. Διοικητές Υγειονοµικών Περιφερειών  
 
 

Θέµα: «Η πλήρης υπερωριακή αποζηµίωση των Νοσηλευτών κατά τη 
διάρκεια της κακοκαιρίας είναι αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας και των 
διοικήσεων των επιµέρους νοσοκοµείων» 

 
Είναι γεγονός, ότι κατά το χρονικό διάστηµα από τις 24-01-2022 µέχρι τουλάχιστον 

και τις 27-01-2022, δηλαδή την εβδοµάδα που επηρεάστηκε από την έντονη χιονόπτωση 
στην περιοχή της Αττικής, µεγάλος αριθµός νοσηλευτικού προσωπικού αναγκάστηκε εν 
τοις πράγµασι να εργαστεί σε διαδοχικές – συνεχόµενες βάρδιες, λόγω κυρίως της 
πρακτικής αδυναµίας των συναδέλφων τους να µετακινηθούν προς τους χώρους 
εργασίας. 

 
Η κατάσταση αυτή έρχεται σε προφανή αντίθεση µε τους ισχύοντες κανόνες περί 

της οργάνωσης του χρόνου απασχόλησης και διαµόρφωσης του ωραρίου εργασίας. 
Πέραν τούτου, ωστόσο, γεννάται εν προκειµένω µείζον ζήτηµα αποζηµίωσης των 
νοσηλευτών αυτών, οι οποίοι λόγω των συνθηκών αναγκάστηκαν να παραµείνουν στα 
νοσοκοµεία και να παρέχουν αδιαλείπτως τις υπηρεσίες τους επί δύο και πλέον 
συνεχόµενες βάρδιες.  

 
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. θεωρεί ως αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας και των 

διοικήσεων των επιµέρους νοσοκοµείων την πλήρη αποζηµίωση του προσωπικού αυτού 
και την καταβολή αµοιβής, που να αντιστοιχεί στην παρασχεθείσα υπερωριακή εργασία. 

 
Κρίσιµες εν προκειµένω αποβαίνουν οι ρυθµίσεις του άρθρου 20 του Νόµου 

4354/2015, που καθιερώνουν την αποζηµίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου. Αξίζει, µάλιστα, να σηµειωθεί, ότι ενόψει της κήρυξης της 25ης και 
της 26ης Ιανουαρίου ως αργιών, ο υπολογισµός της αποζηµίωσης για την υπερωριακή 



εργασία θα πρέπει να γίνει µε αναφορά στις Κυριακές και τις εξαιρέσιµες ηµέρες, ήτοι να 
είναι ίση µε το ωροµίσθιο αυξηµένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%) έως και σαράντα πέντε 
τοις εκατό (45%), αναλόγως του αν πρόκειται για εργασία από την 6η πρωινή µέχρι την 
22η ώρα ή από την 22η ώρα µέχρι την 6η πρωινή αντίστοιχα.  

 
Τα ανωτέρω κρίνονται επιβεβληµένα, εάν πράγµατι η πολιτεία επιθυµεί να 

αναγνωρίσει την κοινωνική και ανθρώπινη προσφορά του νοσηλευτικού προσωπικού όλης 
της χώρας.   

 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραµµατέας 

Γεώργιος Αβραµίδης                          Τζαννής Πολυκανδριώτης 

 
 
 

  


