
 
 

 
 

 

 
 
Θέμα: «Καταβολή μηνιαίου επιδόματος θέσης ευθύνης στους 

Προϊσταμένους των Κέντρων Υγείας»  
 
Αξιότιμοι,   
 
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 3 του Νόμου 4238/2014, όπως 

ισχύουν 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. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτουν τα εξής 
συμπεράσματα.  
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Προς: Υπουργείο Υγείας  
1. Υπουργό Υγείας, κ. Αθανάσιο Πλεύρη 

E – mail:   minister@moh.gov.gr 
2. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Ασημίνα  

E – mail:   alternate.minister@moh.gov.gr  
3. Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας                                      

Φροντίδας Υγείας, κ. Μάριο Θεμιστοκλέους 
E – mail: secretary.gen.pfy.sec@moh.gov.gr 

4. Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας,                                   
κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλου 

E – mail: secretary.gen-sec@moh.gov.gr 
5. Διοικητή 1ης Υ.Πε., κ. Παναγιώτη Στάθη 

E – mail: dioikisi@1dype.gov.gr 
6. Διοικητή 2ης ΔΥ.Πε., κ. Χρήστο Ροϊλό 

E - mail: proedros@2dype.gov.gr 
7. Διοικητή 3ης Υ.Πε., κ. Παναγιώτη Μπογιατζίδη 

E – mail: gendirector@3ype.gr 
8. Διοικητή 4ης Υ.Πε., κ. Δημήτριο Τσαλικάκη 

E – mail: director@4ype.gr  
9. Διοικητή 5ης Υ.Πε., κ. Φώτιο Σερέτη 

E – mail: info@dypethessaly.gr 
10. Διοικητή 6ης Υ.Πε., κ. Ιωάννη Καρβέλη 

E – mail: 6ype@dypede.gr 
11. Διοικητή 7ης Υ.Πε., κ. Νεκτάριο Παπαβασιλείου 

E – mail: npapavasileiou@hc-crete.gr    



 
 

 
 

1. Κατά το μέρος, λοιπόν, που ο νομοθέτης επιθυμεί τον ορισμό 
προϊσταμένου στις κατά τα ανωτέρω οργανικές μονάδες των Κέντρων Υγείας, που 
λειτουργούν ως ενιαίες αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης 
της οικείας Υ.Πε., είναι αυτονόητο ότι οι συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης θα πρέπει να 
καλύπτονται από υπαλλήλους, δοθέντος ότι στην ελληνική δημόσια διοίκηση δεν 
νοείται να παραμένει κενή οποιαδήποτε θέση ευθύνης, αφού κάτι τέτοιο ισοδυναμεί 
με «ακέφαλη διοίκηση».  

 
2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 περίπτωση αζ 

του Νόμου 4354/2015, «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…». 

 
Εκ τούτων έπεται, ότι οι υπάλληλοι που τοποθετούνται 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.  

 
Οποιαδήποτε αντίθετη πρακτική έρχεται σε προφανή αντίθεση με τις 

προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 4354/2015.      
 

 Παραμένοντας στη διάθεσή σας, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.   
 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε 

 
 
     Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 
Δημήτριος Σκουτέλης                                                         Τζαννής Πολυκανδριώτης 
 
 


