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Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Νόμου 4872/2021 (Δίκαιη
Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και
άλλες επείγουσες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 247/10.12.2021), «1. Στο πάσης φύσεως
ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί, για το
χρονικό διάστημα της παρ. 2, σε όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας
(Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου του ΝΙΜΤΣ) και τα
πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),
στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας,
συμπεριλαμβανομένων και των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), στα αγροτικά
ιατρεία, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας δια της Ανώνυμης Εταιρείας
Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού
και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και στο Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), καθώς και στα υγειονομικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
που έχουν διατεθεί σε εμβολιαστικά κέντρα και δομές υγείας της παρούσας,
καταβάλλεται για το έτος 2021 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ
του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού. Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον

βασικό μισθό που λαμβάνει ο δικαιούχος κατά τις οριζόμενες στην παρ. 2
ημερομηνίες.
2. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο
δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου
2021 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2021 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του
μηνός Δεκεμβρίου 2021.
3. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό
διάστημα μικρότερο από το οριζόμενο στην παρ. 2, καταβάλλεται τμήμα της
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό
διάστημα της μισθοδοσίας του δικαιούχου.
4. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, όσοι εκ του
προσωπικού που απασχολείται στους φορείς της παρ. 1 απουσιάζουν με
οποιαδήποτε άδεια καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της παρ. 2, με εξαίρεση την
αναρρωτική άδεια, και όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 42). Σε περίπτωση άρσης της αναστολής με
απόφαση του φορέα, ο δικαιούχος λαμβάνει τμήμα της έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.
5. Η παροχή της παρ. 1, δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του
άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια
του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν
δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική
Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά
ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα».
Με τις παραπάνω διατάξεις καθιερώνεται η καταβολή μιας έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης υπέρ υγειονομικών υπαλλήλων και λειτουργών,
συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτών που απασχολούνται στις πάσης φύσεως
δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.. Η εν λόγω ενίσχυση συνίσταται στην καταβολή
του ημίσεος του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού. Η προϋπόθεση καταβολής
είναι η αδιάκοπη μισθοδοσία του δικαιούχου υπαλλήλου για το διάστημα από 0101-2021 έως και 30-11-2021.
Σημειωτέον, ότι μεταξύ των δικαιούχων συγκαταλέγονται και οι νοσηλευτές
που απασχολούνται στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην
Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού. Ωστόσο, παρά την ως άνω ρητή
πρόβλεψη, δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για τους νοσηλευτές που υπηρετούν
σε άλλα καταστήματα κράτησης. Επιπλέον δεν υπάρχει η αντίστοιχη πρόβλεψη για
τους νοσηλευτές στον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), καθώς και τους
νοσηλευτές οι οποίοι απασχολούνται σε Μονάδες Υγείας σε Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο, τους νοσηλευτές
που απασχολούνται σε λοιπές Μονάδες Κοινωνικής Πρόνοιας, τους νοσηλευτές οι
οποίοι απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», τους Νοσηλευτές των

δομών των Ο.Τ.Α.. Οι παραλείψεις αυτές θεωρούμε ότι είναι αδικαιολόγητες και
θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα, προκειμένου μεταξύ των δικαιούχων να
συμπεριληφθούν όλοι οι νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονται στις προαναφερόμενες
υπηρεσίες υγείας. Σε διαφορετική περίπτωση υφέρπει πρόδηλη παραβίαση της
αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
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