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ΘΕΜΑ: Μη σύννοµη καθυστέρηση καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασίας στους Νοσηλευτές των ΤΟΜΥ 

  

  Σε συνέχεια προηγούµενων παρεµβάσεών µας και µετά τη νοµοθετική 

αποκατάσταση της αντισυνταγµατικής, άδικης και άνισης µεταχείρισης των 

Νοσηλευτών που εργάζονται στις ΤΟΜΥ δια του Νόµου 4600/201, κατόπιν 

ενηµέρωσής µας από Νοσηλευτές των ΤΟΜΥ της αρµοδιότητας σας ότι 

εξακολουθούν να µην λαµβάνουν το ανωτέρω επίδοµα (για τον τρέχοντα και για 

τους προηγούµενους µήνες) έχοντας σχετική θεσµική υποχρέωση, σας 

επισηµαίνουµε τα ακόλουθα: 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 101 του Νόµου 4600/2019 ΦΕΚ Α 43  2019: «Στο άρθρο 

18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής: 14. Η οικ. 

2/16519/0022/24.2.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας, 

Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων 

(Β΄ 465) εφαρµόζεται κατ’ αντιστοιχία και στο προσωπικό των Τοπικών Οµάδων Υγείας 

(Τ.ΟΜ.Υ.) του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), από την έναρξη της λειτουργίας 

τους. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό των Μονάδων Υγείας που ανήκουν στην 

Α.Ε.Μ.Υ. από τη δηµοσίευση του παρόντος. Το προσωπικό των προηγούµενων εδαφίων 

εντάσσεται στην κατηγορία Α΄ της ανωτέρω απόφασης» 

  Με τη διάταξη αυτή χορηγείται επίδοµα 150 ευρώ µηνιαίως στο 

προσωπικό των ΤΟΜΥ, από την έναρξη λειτουργίας τους, ήτοι αναδροµικά.   
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 Αποκαθίσταται εποµένως µια πρόδηλη ανισότητα, καθώς οι Νοσηλευτές των 

ΤΟΜΥ ήδη εργάζονται µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς να λαµβάνουν όλοι το επίδοµα, 

σε όλη τη χώρα, αλλά µε διαφορετική πολιτική ανά ΔΥΠΕ, µε κάποιες να το έχουν  ήδη 

χορηγήσει και κάποιες όχι. 

  Δεδοµένου δε ότι στη διάταξη δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό, αυτή 

ισχύει από τη δηµοσίευση της σε ΦΕΚ- ήτοι από 9/3/2019, χωρίς να απαιτούνται 

άλλες διατυπώσεις και διαδικασίες. 

 Η υποχρέωση καταβολής του επιδόµατος πλέον δεν αποτελεί «επιλογή» 

αλλά νοµοθετική επιταγή µε την οποία είναι υποχρεωτική η συµµόρφωση. 

  Συνεπεία των ανωτέρω,  

  Ως το θεσµικό όργανο προάσπισης των θιγόµενων δικαιωµάτων των 

Νοσηλευτών, σας καλούµε όπως σε άµεση συµµόρφωση µε τη νοµιµότητα που πρέπει 

να διέπει τη διοικητική δράση, προβείτε στην καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης 

και ανθυγιεινής εργασίας στους Νοσηλευτές των ΤΟΜΥ της αρµοδιότητας σας.  

Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Γ.   ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ      Μ. ΚΩΣΤΙΚΟΥ 


