
ΠΡΟΣ ΤΟ «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

*************************

Με το άρθρο 26 του Ν. 4354/2015 ορίστηκε ότι: «1) Κατά την πρώτη εφαρμογή του 

παρόντος, η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα 

που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί από το φορέα 

αυτόν, μέχρι και στις 31.12.2015. 2) Μετά τη μισθολογική κατάταξη της προηγούμενης 

παραγράφου, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις 

31.12.2017. Από 1.1.2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου … χωρίς όμως να 

λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου μέχρι τις 31.12.2017.»

Επειδή η προαναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 

4354/2015, δυνάμει της οποίας ανεστάλη η μισθολογική εξέλιξη όλων ανεξαιρέτως των 

υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και ημών των αιτούντων υπαλλήλων του νομικού 

προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά - ΤΖΑΝΕΙΟ», 

για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017, πέραν της απώλειας μέρους του 

εισοδήματός μας κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (1-1-2016 έως 31-12-2017), είχε ως 

άμεσο αποτέλεσμα, λόγω της καθυστέρησης της προαγωγής μας στο επόμενο 

μισθολογικό κλιμάκιο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων περί μισθολογικής κατάταξης, την 
απώλεια μέρους του εισοδήματός μας και κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2018 
έως 31-12-2022.

Επειδή η ως άνω αναστολή της μισθολογικής μας εξέλιξης και η επιγενόμενη 

μείωση των δικαιούμενων εισοδημάτων μας τόσο κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 

έως 31-12-2017 αλλά και κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-12-2022, είναι 

αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 του Συντάγματος, αλλά και στη διάταξη 

του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου (ΠΠΠ) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Επειδή η παρούσα αίτησή μας, η οποία είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, δια της 

υποβολής της στο νοσοκομείο, διακόπτει την παραγραφή της αξίωσής μας.
ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ



Από την υπηρεσία μας, ήτοι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 

«Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά - ΤΖΑΝΕΙΟ», που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται 

νόμιμα, να επανακατατάξει τον καθένα/καθεμία μας στο ορθό μισθολογικό κλιμάκιο 

κατόπιν συνυπολογισμού στην προϋπηρεσία μας του χρονικού διαστήματος από 1-1-2016 

έως 31-12-2017 και να μας καταβάλει το ποσό που μας οφείλει λόγω της παρανόμου 

εφαρμογής στη μισθοδοσία μας της διάταξης του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015, κατά 

παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 του Συντάγματος και του άρθρου 1 

του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου (ΠΠΠ) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που είχε ως αποτέλεσμα τη μη ορθή προαγωγή μας στο επόμενο 

μισθολογικό κλιμάκιο και την απώλεια μέρους του εισοδήματός μας και κατά την χρονική 

περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2022.

Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2022

Οι αιτούντες υπάλληλοι του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά - ΤΖΑΝΕΙΟ»,                               

Ονοματεπώνυμο                   Πατρώνυμο             Υπογραφή




