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Θέµα: «Άµεση εφαρµογή του Ν.4931/2022 για την καταβολή µηνιαίου
επιδόµατος θέσης ευθύνης στους Προϊσταµένους των Κέντρων Υγείας»
Αξιότιµοι,
Όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες ρυθµίσεις του άρθρου 3 του Νόµου
4238/2014 και µετά την συµπλήρωσή τους µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του
Νόµου 4931/2022, στα Κέντρα Υγείας προβλέπεται ρητώς η εκτέλεση καθηκόντων
Προϊσταµένου στο Τµήµα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Λοιπών Επαγγελµατιών
Υγείας καθώς και στο Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης και Μέριµνας, µε τα οποία

διαρθρώνεται ένα Κέντρο Υγείας, εξαιρουµένων των άγονων και προβληµατικών
περιοχών Α` κατηγορίας.
Σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις ο νοµοθέτης υποδεικνύει τον ορισµό
Προϊσταµένου στις κατά τα ανωτέρω οργανικές µονάδες των Κέντρων Υγείας, οι
οποίες λειτουργούν ως ενιαίες αποκεντρωµένες οργανικές µονάδες επιπέδου
Διεύθυνσης της οικείας Υ.Πε. Άρα θα πρέπει να είναι αυτονόητο ότι οι
συγκεκριµένες θέσεις ευθύνης θα πρέπει να καλύπτονται από υπαλλήλους, καθώς
στο πλαίσιο της δηµόσιας διοίκησης δε νοείται να λειτουργούν οργανικές µονάδες,
έχοντας κενές θέσεις ευθύνης.
Επιπλέον, οι υπάλληλοι που τοποθετούνται ως Προϊστάµενοι σε Τµήµα
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Λοιπών Επαγγελµατιών Υγείας των Κέντρων Υγείας,
από την στιγµή ανάληψης των καθηκόντων προϊσταµένου και για όσο χρόνο
εκτελούν τα καθήκοντα αυτά, δικαιούνται να λαµβάνουν το προβλεπόµενο µηνιαίο
επίδοµα θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
16 παρ. 1 περίπτωση αζ του Νόµου 4354/2015, ορίζεται σαφώς 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…».
Ως ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., προασπίζοντας τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των
µελών µας, σας καλούµε να εφαρµόσετε άµεσα τις προαναφερθείσες διατάξεις του
άρθρου 16 του Νόµου 4354/2015, καθώς οποιαδήποτε διαφορετική πρακτική,
έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε το νοµοθέτη και θίγει τα συµφέροντα των υπαλλήλων,
οι οποίοι εκτελούν χρέη Προϊστάµενων στα Τµήµατα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και
Λοιπών Επαγγελµατιών Υγείας των Κέντρων Υγείας.
Ευελπιστώντας στην άµεση συµµόρφωσή σας, αναµένουµε τις δικές σας
ενέργειες.
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