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α ν α Κ ο ι ν Ω σ η
Το Δ.Σ. της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, ενόψει της διεξαγωγής  

του 13ου Πανελλήνιου Νοσηλευτικού Συνεδρίου από 23 έως και 25 Νοεμβρίου 2012,  
ανακοινώνει ότι προτίθεται να διαθέσει λεωφορεία δΩρεαν, για όσους επιθυμούν να 

μετακινηθούν προς την αράχωβα, από την αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

Τα πούλμαν θα αναχωρήσουν από την Αθήνα την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου,  
στις 11.00 π. μ., από την περιοχή του «HILTON»  

και από τη Θεσσαλονίκη την ίδια μέρα, στις 9.00 π. μ. από την «Καμάρα».

Για επιστροφή, τα πούλμαν θα αναχωρήσουν την Κυριακή 25 Νοεμβρίου,  
αφού προηγουμένως περάσουν για να παραλάβουν τους συνέδρους από τα αντίστοιχα 

ξενοδοχεία όπου διέμειναν. Η αρχή θα γίνει από το ξενοδοχείο «ΑΝΕΜΟΛΙΑ» στις 15.00, 
και  μέχρι τις 16.00 η επιβίβαση όλων, θα έχει ολοκληρωθεί. Ακολούθως, τα πούλμαν θα 

αποβιβάσουν τους συνέδρους,  
στα σημεία από τα οποία τους παρέλαβαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Όσοι επιθυμούν να μετακινηθούν, θα πρέπει να επικοινωνήσουν για κράτηση,  
με τα γραφεία της εταιρείας FREI στα τηλέφωνα 210 3215600 και 2116005600  
με τις κ. κ. Μπουκουβάλα και Αρέθα, μέχρι την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012. 

Εφόσον υπάρξει επιθυμία για μετακίνηση συνέδρων και από άλλες πόλεις,  
εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, μέσω των πρωτοβάθμιων σωματείων 

της, θα μισθώσει λεωφορεία και θα τα διαθέσει δΩρεαν, αρκεί ο αριθμός των 
μετακινουμένων συναδέλφων να υπερβαίνει τους 35 ανά σωματείο.

Για πληροφορίες και σχετικά αιτήματα, μπορείτε να επικοινωνείτε  
με τον κ. Γ. Αβραμίδη στο τηλ. 6932361623  

και με τον κ. Ν. Παπανδρέου στο τηλ. 6972886664.

Παρακαλούμε, προκειμένου να εξασφαλίσετε θέση,  
μεριμνήστε ώστε να επικοινωνήσετε εγκαίρως.
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Άδεια ανατροφής

συνδιΚαλισΜοσ

Εφ’ όλης της ύλης 

Για τους Συγγραφείς: Οι Συνδρομητές μας που επιθυμούν τη δημοσί-
ευση κειμένων τους στο περιοδικό, παρακαλούνται ν’ αποστέλλουν τα 
κείμενα σε δισκέτα καλής ποιότητας, γραμμένα σε Word 6.0-9.0 (Office 
95/97/2000/2003/2007) για Windows 95/98/2000/2003/2007 ή έστω σε μορ-
φή Plain Text (ASCII) και τυπωμένα σε δύο (2) αντίτυπα. Στη βιβλιογραφία 
χρησιμοποιούνται εναλλακτικά τα συστήματα Vancouver και Harvard. 

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν αναγκαστικά θέσεις του περιοδικού. 
Ο Σύγχρονος Νοσηλευτής αποκτά αυτόματα το copyright των κειμένων, πινά-
κων, σχεδίων και φωτογραφιών. Δισκέτες, φωτογραφίες κ.λ.π. δεν επιστρέ-
φονται, ανεξαρτήτως δημοσίευσης ή όχι.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Νικόλαος Ορφανός
Λάμπρος Μπίζας 
Δημήτρης Σκουτέλης 
Γεώργιος Αβραμίδης 
Κωνσταντία Μπελαλή 
Δημήτρης Πιστόλας 
Μιχάλης Μαντζανάς
Εύη Κακλαμάνου 
Γεώργιος Αρβανίτης
Ελένη Αλμπάνη

Γεώργιος Δραχτίδης
Παπανδρέου Νικόλαος
Σάκουλα Ζωή
Ίντας Γεώργιος
Μπεκρή Ελένη
Γεωργιάδου Αναστασία
Κακλαμάνου Ευδοκία
Ντάσκα Ελευθερία
Παρά Πολυξένη 
Στούκα Χρυσούλα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε.

διανεΜεΤαι  δΩρεαν σΤα Μελη 

αΠοΨεισ

Τελικά ξέρουμε τι θέλουμε;

“H χώρα της Αλίκης”

Οριζόντια λογική ή παραλογισμός;

Την υγειά μας να ’χουμε

Για τη Ματίνα μας...

ο ΒαΚIλοσ Του... ΩΧ

Αφήστε τα μίση...
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ΑΔΕΔΥ: 

κουρελιασμένο 
σκιάχτρο 

σε θερισμένο 
χωράφι

Αριστείδης Δάγλας
Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Aφορμή για το εν λόγω άρθρο, αποτέλεσε αφενός η επί 
δύο και πλέον έτη προσπάθεια της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ να εγ-
γραφεί και να αποτελέσει μέλος της ΑΔΕΔΥ και αφετέ-

ρου –κυρίως- η απροθυμία, η κωλυσιεργία και η εν τοις πράγ-
μασιν άρνηση της τελευταίας να συζητήσει το παραπάνω αίτημα.

Η ΑΔΕΔΥ αποτελεί τη μοναδική τριτοβάθμια οργάνωση του 
δημοσίου τομέα περιλαμβάνοντας πάνω από 40 ομοσπονδίες και 
βάσει του καταστατικού της, αλλά και του συνδικαλιστικού νό-
μου, το «συνδικαλίζεσθαι» σε ανώτερο επίπεδο αποτελεί δικαίω-
μα όλων των κλάδων των εργαζομένων. Σύμφωνα δε, με τις δια-
τάξεις του άρθρου 7§3 του Νόμου 1264/1982, «κάθε Ομοσπονδία 
και κάθε Εργατικό Κέντρο έχει το δικαίωμα να γίνει μέλος μιας 
συνομοσπονδίας». Δεν κατανοούμε λοιπόν-τουλάχιστον εν πρώ-
τοις- για ποιό λόγο η ηγεσία της, αρνείται να συζητήσει το αίτημά 
μας, παρότι μεταξύ των καταστατικών της σκοπών περιλαμβάνε-
ται και «η σφυρηλάτηση της ενότητας και της συνεργασίας με-
ταξύ των μελών της»… Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
Καταστατικού, «μέλη της ΑΔΕΔΥ γίνονται οι δευτεροβάθμιες δη-
μοσιοϋπαλληλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώ δικαίωμα 
εγγραφής στις ως άνω οργανώσεις έχουν οι εργαζόμενοι που 
απασχολούνται στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ, καθώς και 
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σε Νομικά Πρόσωπα που είναι στον αμιγή και αποκλει-
στικό έλεγχο του Δημοσίου». 

Από τα παραπάνω λοιπόν, είναι ηλίου φαεινότερο, 
ότι η είσοδος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στην ΑΔΕΔΥ ενοχλεί. 
Ορισμένοι μάλιστα έχουν χάσει τον ύπνο τους, μήπως 
η ομοσπονδία μας κομίσει νέα ήθη που θα κλονίσουν 
τα κομματικά θεμέλια της ΑΔΕΔΥ και της μεγάλης της 
κόρης, της παρηκμασμένης ΠΟΕΔΗΝ.

Πώς νομιμοποιείται όμως η ηγεσία της ΑΔΕΔΥ να πα-
ρανομεί; Από πού αντλεί αυτό το δικαίωμα να ακολουθεί 
δικούς της κανόνες, παραβλέποντας το συνδικαλιστικό 
νόμο που γέννησαν οι προπάτορες των νυν ηγετών της; 

Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά; Πάμε λοιπόν απ’ την 
αρχή, μήπως και βγάλουμε άκρη…

Ο συνδικαλισμός των δημοσίων υπαλλήλων, αν και 
πέρασε από πολλά κύματα στο διάβα των τελευταίων 
100 χρόνων, φαίνεται ότι σήμερα διανύει μια από τις με-
γαλύτερες κρίσεις της ιστορίας του.

Με βαθιές και πυορροούσες τις πληγές του, από τα 
όσα δεινά του προκάλεσε η (κατά τα άλλα σοσιαλιστική 
και προοδευτική) δεκαετία του 1980, φαντάζει σήμερα 
στα μάτια της κοινής γνώμης, σαν κουρελιασμένο σκιά-
χτρο σε θερισμένο χωράφι.

Οι … νεωτερισμοί της λυσσασμένης αγέλης των 
«επαναστατών» του ’80, αντί να δυναμώσουν τη φωνή 
των εργαζομένων και να ενισχύσουν την αντίσταση των 
αγώνων για περισσότερα κοινωνικά αγαθά, φρόντισαν 
θαυμάσια να δέσουν στο κομματικό άρμα των κυβερ-
νώντων τις συνδικαλιστικές ηγεσίες και να τις καταστή-
σουν αγέλες ιδεολογικών ευνούχων με καλοταϊσμένες 
κοιλιές και πασαλίδικα προνόμια (και κομπολόγια).

Πολλά και σπουδαία έγιναν εκείνη την ανθηρή – για 
το κηφηναριό- περίοδο, όπως οι δαίδαλοι που οδη-
γούσαν από τις κλαδικές οργανώσεις και τα κομματικά 
γραφεία απευθείας σε μια θεσούλα στο δημόσιο, ανε-
ξαρτήτως προσόντων ή αναγκών. Σε πολλές υπηρεσίες 
οι υπάλληλοι ήταν περισσότεροι από τις καρέκλες, αλλά 
αυτό δεν ενοχλούσε κανέναν, ούτε ΑΔΕΔΥ, ούτε ΠΟ-
ΕΔΗΝ, ούτε προϊστάμενο, ούτε υφιστάμενο, αρκεί να 
«τρύπωναν»  οι αγωνιστές της περιβόητης «Αλλαγής» 
οπουδήποτε στην κρατική μηχανή.

Συνδικαλισμός και διοικήσεις, συνδιοικούσαν για 
πολλά πολλά χρόνια, και χωρίς «να ανοίξει μύτη», οι 

ορδές των αέργων και των μαέστρων της οκνηρίας, με-
γάλωναν και κατέκλυζαν ασφυκτικά το υγιές κομμάτι 
της δημόσιας διοίκησης.

Η ΠΟΕΔΗΝ, νεοπαγής τότε δευτεροβάθμια οργά-
νωση των εργαζομένων στα νοσοκομεία, αποτέλεσε 
τον κατεξοχήν οίκο της ανίερης συγκυβέρνησης με 
τις  διοικήσεις, και της απροκάλυπτης προώθησης των 
«ημετέρων» στην ιεραρχική κλίμακα των νοσοκομείων. 
Δεν είναι πολύς καιρός, που οι ΥΕ νοσοκόμοι  έμπαιναν 
στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και είχαν λόγο στις κρίσεις 
των Διευθυντών τους, δημιουργώντας ένα ανήθικο κα-
θεστώς εξάρτησης και ωμού εκβιασμού. Με τις ευλογί-
ες της πλειοψηφούσας παράταξης ΠΑΣΚΕ και υπό την 
ανοχή της ΔΑΚΕ, πάμπολλοι εργαζόμενοι υποχρεωτι-
κής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετού-
σαν στη νοσηλευτική υπηρεσία ως βοηθητικό προσω-
πικό, μετατάχθηκαν με κομματικά κριτήρια σε θέσεις 
διοικητικών υπαλλήλων, δημιουργώντας τεράστια προ-
βλήματα στη λειτουργία των ιδρυμάτων, και πρόσθετα 
έξοδα για την αγορά καθισμάτων...

Σήμερα, η ομοσπονδία αυτή, έχοντας χάσει κάθε 
ηθικό έρεισμα στη συνείδηση των εργαζομένων, φορ-
τωμένη με τη ρετσινιά της προδοσίας και της ασυνήθι-
στης ανοχής στις κυβερνητικές αυθαιρεσίες, δε μπορεί 
πλέον να κατεβάσει στο δρόμο ούτε  αυτούς που επαν-
δρώνουν τα τελευταία της τάγματα της ντροπής.

Οι νοσηλευτές, έχουν από καιρό γυρίσει την πλάτη 
στον κομματισμό που καλλιέργησαν οι ειδήμονες της 
ραστώνης και της υποτραπέζιας «συνεννόησης» με την 
εξουσία. Είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν την προ-
σπάθεια της εξυγίανσης του δυσώδους τοπίου του συν-
δικαλισμού  της Υγείας.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ θα μπει στην ΑΔΕΔΥ με το σπαθί 
της, δηλώνοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι οι συνδι-
καλιστικές οργανώσεις δεν είναι μαγαζάκια κανενός. 
Όποιος δε φοβάται, εκτίθεται στην κρίση των εργαζομέ-
νων με ανοιχτά χαρτιά. 

Τόσο σημειολογικά, όσο και ουσιαστικά λοιπόν, η 
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ  θα καταφέρει να αποτελέσει μέλος της 
ΑΔΕΔΥ, βάζοντας την αρχή για να σπάσει το απόστημα 
της κατάχρησης της εξουσίας από αυτούς, που υποτίθε-
ται ότι βρίσκονται εκεί, για να υπηρετούν τη Δικαιοσύνη, 
την ηθική και την αξιοκρατία.  ❱◗



αναΚοινΩση Τησ ε.ν.ε.  
Για Το ΘεΜα Του ΠροΒαδισΜαΤοσ σΤισ Κρισεισ ΤΩν νοσηλευΤΩν 
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Π ροσφάτως και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1199/18-01-
2011 απόφασης του Υποδιοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας Αττικής με θέμα την «Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής 

υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυν-
σης», υπεβλήθησαν αιτήσεις υποψηφιότητας εκ μέρους και του νο-
σηλευτικού προσωπικού για την κατάληψη θέσεων Προϊσταμένων 
Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των 
νοσοκομείων αρμοδιότητας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας. 

Ακολούθησαν σχετικές αποφάσεις του οικείου Πρωτοβάθμιου Υπη-
ρεσιακού Συμβουλίου και η διαδικασία πλήρωσης των προκηρυχθει-
σών θέσεων ολοκληρώθηκε με την έκδοση των πράξεων τοποθέτησης 
των επιλεγέντων προϊσταμένων. Στις παραπάνω κρίσεις συμμετείχαν, 
όπως ήταν φυσιολογικό, και νοσηλευτές της κατηγορίας ΤΕ, αρκετοί 
εκ των οποίων εκρίθησαν προϊστάμενοι. 

Μεταξύ άλλων, και στο Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο τοποθε-
τήθηκαν ως προϊστάμενοι Τομέων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορι-
σμένοι νοσηλευτές της κατηγορίας ΤΕ. Η εξέλιξη αυτή δυσαρέστησε 
συναδέλφους τους της κατηγορίας ΠΕ, οι οποίοι και αποφάσισαν να 
κινηθούν δικαστικώς εναντίον τους. Ειδικότερα, νοσηλευτές ΠΕ κατέ-
θεσαν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αιτήσεις ακυρώσε-
ως και αιτήσεις ανα-
στολής εκτέλεσης 
κατά των πράξεων το-
ποθέτησης σε θέσεις 
Τομεαρχών νοσηλευ-
τών ΤΕ.

Μεταξύ των προ-
βληθέντων επιχειρη-
μάτων οι νοσηλευτές 
ΠΕ ισχυρίζονται, ότι 
εκ της κείμενης νομοθεσίας καθιερώνεται σαφές προβάδισμα όλων 
αδιακρίτως των νοσηλευτών ΠΕ έναντι των συναδέλφων τους ΤΕ για 
την κατάληψη θέσεων ευθύνης. Τον ως άνω λόγο ακύρωσης προβάλ-
λουν, δε, ως προδήλως βάσιμο, προκειμένου να υποστηρίξουν και να 
επιτύχουν την αποδοχή της αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης των πρά-
ξεων τοποθέτησης των νοσηλευτών ΤΕ σε θέσεις Τομεαρχών.

Ωστόσο, ήδη δημοσιεύτηκαν οι υπ’ αριθμ. 757/2012 και 759/2012 
αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Ζ’ Ακυρωτικού Τμήματος 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, δυνάμει των οποίων απερρίφθη-

σαν οι ως άνω αιτήσεις αναστο-
λής των νοσηλευτών ΠΕ. Ειδικό-
τερα το Δικαστήριο έκρινε, ότι 
το επικαλούμενο γενικό προβά-
δισμα των νοσηλευτών ΠΕ δεν 
αποτελεί προδήλως βάσιμο λόγο 
ακύρωσης, δικαιώνοντας απόλυ-
τα στο παρόν δικονομικό στάδιο 
τους νοσηλευτές ΤΕ που επελέ-
γησαν ως προϊστάμενοι και τοπο-
θετήθηκαν σε θέσεις τομεαρχών. 

Σημειωτέον, ότι οι παραπάνω 
αποφάσεις του Διοικητικού Εφε-
τείου Αθηνών αποτελούν μια μορ-
φή δικαίωσης και των θέσεων της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, 
που ανέκαθεν υποστήριζε, ότι 
δεν νοείται η καθιέρωση γενικού 
προβαδίσματος των νοσηλευ-
τών ΠΕ έναντι των νοσηλευτών 

ΤΕ, παρά θα πρέπει να υπάρχει 
απόλυτος σεβασμός της αρχής 
της αξιοκρατίας, ώστε σε θέσεις 
προϊσταμένων των νοσηλευτικών 
υπηρεσιών να τοποθετούνται οι 
καλύτεροι και οι καταλληλότεροι 
εκ των νοσηλευτών, ανεξαρτή-
τως της κατηγορίας εις την οποία 
ανήκουν.     

Σεβασμός στην αξιοκρατία 

Η Ε.Ν.Ε. υποστηρίζει, ότι όλοι οι νοσηλευτές, ανεξαρτήτως 
κατηγορίας, θα πρέπει να αξιολογούνται επί ίσοις 
όροις, ώστε να αναδεικνύονται οι καλύτεροι, βάσει μιας 
αντικειμενικής και κυρίως αξιοκρατικής διαδικασίας 

8
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Προσφάτως εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 16/05-07-2012 από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝ Νικαίας, 
δυνάμει της οποίας ανατίθεται στη διεύθυνση της 

οικείας νοσηλευτικής υπηρεσίας η παραλαβή και φύλαξη 
των πάσης φύσεως τιμαλφών, καθώς και των προσωπικών 
αντικειμένων και χρημάτων των προσερχομένων ασθενών.

Για ακόμη μια φορά ευρισκόμεθα ενώπιον του συχνότα-
του, πλέον, φαινομένου της συστηματικής επιβάρυνσης των 
νοσηλευτικών υπηρεσιών με διαδικασίες και ενέργειες, 
που ουδόλως άπτονται των θεσμοθετημένων υπηρεσιακών 
καθηκόντων του νοσηλευτικού προσωπικού. 

Για πολλοστή φορά η Ε.Ν.Ε. οφείλει να υπογραμμίσει, ότι 
το έργο των νοσηλευτών είναι και θα πρέπει να παραμείνει 
αμιγώς νοσηλευτικό, περιοριζόμενου του ρόλου των νοση-
λευτών στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας και υγείας προς 
τους νοσηλευομένους ασθενείς. Η υλική διεκπεραίωση των 
πάσης φύσεως δευτερευουσών εργασιών, που σχετίζονται 
με την εισαγωγή ενός ασθενούς για νοσηλεία, δεν αποτε-
λεί έργο της νοσηλευτικής υπηρεσίας και του νοσηλευτικού 
προσωπικού, αλλά αφορά απασχολουμένους άλλων κλά-
δων, όπως για παράδειγμα οι διοικητικοί υπάλληλοι. 

Υπ’ αυτήν την έννοια, η παραλαβή και φύλαξη των προσω-
πικών αντικειμένων και χρημάτων των ασθενών δεν μπορεί 
να επιβαρύνει τη νοσηλευτική υπηρεσία, η οποία οφείλει να 
παραμένει προσηλωμένη στη νοσηλεία και όχι να καλείται 
να επιλύει γραφειοκρατικής και διοικητικής φύσεως ζητή-
ματα. 

Ας αντιληφθούν επιτέλους οι διοικήσεις των νοσοκο-
μείων, ότι οι λιγοστοί αναλογικά νοσηλευτές είναι ήδη βε-
βαρημένοι και αδυνατούν εν τοις πράγμασι να σηκώσουν 
παράλληλα και το βάρος της ευθύνης, που αναλογεί σε ερ-
γαζόμενους άλλων κλάδων. 

Με βάση τα παραπάνω, η Ε.Ν.Ε. υποστηρίζει, ότι η επί-
μαχη υπ’ αριθμ. 16/05-07-2012 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΓΝ Νικαίας συνιστά επί της ουσίας ανά-
θεση αλλότριων καθηκόντων σε νοσηλευτικό προσωπικό, 
κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 30 του Δημοσιο-
ϋπαλληλικού Κώδικα, και για τον λόγο αυτό χρήζει αμέσου 
ανακλήσεως. ❱◗ 

αλλότρια καθήκοντα 

αναΚοινΩση Τησ ε.ν.ε.:  
αναρΜοδιοι οι νοσηλευΤεσ  

να Φυλασσουν Τα ΤιΜαλΦη ΤΩν ασΘενΩν

Την ίδια ώρα 
Με αφορμή την πρόσφατη δημο-
σίευση σε φύλλα της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως πλήθους οργα-
νισμών διαφόρων νοσοκομείων 
της χώρας, δυνάμει των διατάξεων 
των οποίων επιχειρείται η καθιέ-
ρωση γενικού προβαδίσματος των 
νοσηλευτών της κατηγορίας ΠΕ 
έναντι των συναδέλφων τους της 
κατηγορίας ΤΕ για την κατάληψη 
των θέσεων ευθύνης των νοση-
λευτικών υπηρεσιών, επισημαίνο-
νται τα ακόλουθα:

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλά-
δος, από συστάσεώς της, μάχεται 
για την καθιέρωση απόλυτα αξι-
οκρατικών διαδικασιών, ώστε οι 
θέσεις ευθύνης των νοσηλευτικών 
υπηρεσιών να καταλαμβάνονται 
τελικώς από τους αντικειμενικά 
καλύτερους, βάσει συγκριτικής 
αξιολόγησης όλων των συνυπο-
ψηφίων.

Υπ’ αυτήν την έννοια και με γνώ-
μονα πάντα την προάσπιση της 
αρχής της αξιοκρατίας, η Ε.Ν.Ε. 
τάσσεται ευθέως κατά της επιχει-
ρούμενης καθιέρωσης μιας μορ-
φής γενικού προβαδίσματος των 
νοσηλευτών ΠΕ έναντι των νοση-
λευτών ΤΕ, χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη και να αξιολογούνται τα 
λοιπά τυπικά και ουσιαστικά προ-
σόντα των συνυποψηφίων.

Με άλλα λόγια η Ε.Ν.Ε. δεν δέ-
χεται, ότι το στοιχείο και μόνον της 
ένταξης στην κατηγορία ΠΕ, λόγω 
κατοχής του αντίστοιχου τίτλου 
σπουδών, γεννά τεκμήριο περί της 
καταλληλότητας για την κατάληψη 
θέσης ευθύνης. 

Η Ε.Ν.Ε. αντιθέτως υποστηρίζει, 
ότι όλοι οι νοσηλευτές, ανεξαρτή-
τως κατηγορίας, θα πρέπει να αξι-
ολογούνται επί ίσοις όροις, ώστε 
να αναδεικνύονται οι καλύτεροι, 
βάσει μιας αντικειμενικής και κυ-
ρίως αξιοκρατικής διαδικασίας. ❱◗ 



Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Η Σ    > >    τ ε ύ χ ο ς  2 3 Π Α Σ Υ Ν Ο - Ε Σ Υ10

σ ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
18 του Νόμου 2190/1994, «σε κάθε πε-
ρίπτωση προτάσσονται των λοιπών υπο-

ψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μο-
νάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα 
κριτήρια της παραγράφου αυτής οι δημότες 
που είναι και μόνιμοι κάτοικοι των δήμων ή 
κοινοτήτων των νομών ή των νησιών ή των 
παραμεθόριων περιοχών, που προβλέπονται 
στην περίπτωση ιδ’ της παρ. 8 του άρθρου 17 
και ακολουθούν οι δημότες των ίδιων περιο-
χών, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν το 
διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του Δη-
μοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 
του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 και της παρ. 3 
του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 στον αντίστοι-
χο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή και 
δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτή επί μία 
τουλάχιστον δεκαετία».

Κατά συνέπεια, όποιος διορίζεται σε πα-
ραμεθόριο περιοχή βάσει του στοιχείου της 
εντοπιότητας υποχρεούται να παραμείνει στη 
θέση όπου διορίστηκε για μια δεκαετία. 

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 72§5 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, 
«υπάλληλοι οι οποίοι μετατάσσονται σε υπη-
ρεσία παραμεθόριας περιοχής κατ’ εφαρμογή 
του παρόντος υποχρεούνται να παραμείνουν 
στην υπηρεσία τοποθέτησης τους για μία του-
λάχιστον δεκαετία». ❱◗ 

είναι γεγονός ότι ο Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας 
προβλέπει, υπό προϋποθέσεις, περιπτώσεις κάμ-
ψεως του γενικού πλαισίου, που διέπει την οργά-

νωση και λειτουργία των υπηρεσιών, καθώς και τα δι-
καιώματα και τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων, όπως 
και το καθεστώς των υπηρεσιακών μεταβολών.
Οι ως άνω αναγκαίες προϋποθέσεις συνοψίζονται, ως 

επί το πλείστον, στη συνδρομή έκτακτων ή εξαιρετικών 
υπηρεσιακών αναγκών. Ως έκτακτες χαρακτηρίζονται οι 
υπηρεσιακές ανά-
γκες που δεν είχαν 
προβλεφθεί, αλλά 
εμφανίστηκαν απρό-
οπτα, πέραν του κα-
νονικού προγραμμα-
τισμού εργασίας.
Ως εξαιρετικές χα-

ρακτηρίζονται οι 
υπηρεσιακές ανά-
γκες που δεν είναι 
συνηθισμένες, πλην 
όμως έχουν ιδιαίτε-
ρη σημασία. η κρί-
ση και η ευθύνη για 
τη συνδρομή των εν 
λόγω προϋποθέσε-
ων ανήκει στον οικείο προϊστάμενο, ο οποίος εκ της 
θέσεως ευθύνης που κατέχει, οφείλει να αξιολογεί ή 
άλλως να δύναται να αξιολογεί με αντικειμενικό τρόπο 
τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες, προκειμένου να δι-
ασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.
κατά τα λοιπά και ως παράδειγμα θα πρέπει να ανα-

δεΚαεΤησ 
ΠαραΜονη 

μετακίνηση 
υπαλλήλου 

σε εξαιρετική 
περίσταση

Επιμέλεια:  Βασίλης μπαμπούλης, 
μαίρη κηπουροπούλου

Επιμέλεια:  Αγαθή καραγκούνη

φερθεί, ότι οι ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπι-
κού, που αποτελούν κοινό χαρακτηριστικό περισ-
σοτέρων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας, δεν 
μπορούν να θεωρηθούν ως έκτακτες και εξαιρετι-
κές υπηρεσιακές ανάγκες, δοθέντος ότι είναι χρό-
νιες και γνωστές πλέον στο χώρο της υγείας.  ❱◗  

ΠαραΜεΘοριοσ: 

Ως εξαιρετικές 
χαρακτηρίζονται 
οι υπηρεσιακές 
ανάγκες που 
δεν είναι 
συνηθισμένες, 
πλην όμως έχουν 
ιδιαίτερη σημασία
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στους φορείς παροχής υπη-
ρεσιών υγείας, οι ώρες 
προσέλευσης και αποχώρη-

σης των εργαζομένων ρυθμίζο-
νται με ενιαίο τρόπο, ώστε να εξυ-
πηρετείται το σύστημα εργασίας 
κατά βάρδιες, δηλαδή το κυκλικό 
ωράριο. Στο κυκλικό ωράριο του 
απασχολούμενου προσωπικού 
στηρίζεται το σύστημα της αδιά-
κοπτης λειτουργίας των φορέων 
παροχής υπηρεσιών υγείας, που 
λόγω της φύσης και του είδους 
των υπηρεσιών αυτών λειτουρ-
γούν σε εικοσιτετράωρη βάση.

 Η συνταγματικά κατοχυρωμέ-
νη αρχή της ισότητας επιβάλλει 
τη συμμετοχή όλων των εργαζο-
μένων στο κυκλικό ωράριο, ώστε 
να εναλλάσσονται μεταξύ τους 
στις βάρδιες. Η ορθή και ισότιμη 
εφαρμογή του θεσμού του κυκλι-
κού ωραρίου δεν επιτρέπει την 
εκτέλεση μόνο μιας βάρδιας εκ 
μέρους του προσωπικού. Εξαιρέ-
σεις από το κυκλικό ωράριο είναι 
ανεκτές μόνο με επίκληση σοβα-
ρών λόγων που την επιβάλλουν. 
Σε κάθε περίπτωση προέχει η εύ-
ρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας 
και η μη υπέρμετρη επιβάρυνση 
του προγράμματος εργασίας των 
υπόλοιπων εργαζομένων.

Από πληθώρα διεθνών και ευ-
ρωπαϊκών συμβατικών κειμένων 
αλλά και από τη διάταξη 21 παρ 
1 του Συντάγματος η οποία επί 
λέξει έχει «Η οικογένεια, ως θε-
μέλιο της συντήρησης και προα-

γωγής του Έθνους, καθώς και ο 
γάμος, η μητρότητα και η παιδική 
ηλικία τελούν υπό την προστασία 
του Κράτους» κατοχυρώνεται η 
προστασία της οικογένειας, της 
μητρότητας και της παιδικής ηλι-
κίας και η εξασφάλιση της αξιο-

πρεπούς ανατροφής των παιδιών, 
η οποία ανάγεται κατά πάγια νο-
μολογία των ελληνικών δικαστη-
ρίων σε λόγο δημοσίου συμφέ-
ροντος. Σκοπός των διατάξεων 
αυτών είναι να δύναται ο γονέας 
να ασχοληθεί με το παιδί του, 
χωρίς δυσμενείς συνέπειες στην 
επίσης προστατευόμενη επαγ-
γελματική του ζωή και σε αρμο-
νία με αυτήν. Θεμελιώδης αρχή 
δε του κοινοτικού δικαίου είναι η 
αρχή της συμφιλιώσεως μεταξύ 
οικογενειακής και επαγγελματι-
κής ζωής, που αποτελεί φυσικό 
συμπλήρωμα της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και 
γυναικών.

Πέρα από τις διευκολύνσεις 
του άρθρου 53 του ισχύοντος 
Υπαλληλικού Κώδικα και παρά 
τη μη πρόβλεψη από αυτόν ή από 
ειδικότερους Νόμους απαλλαγής 
από το κυκλικό ωράριο πολυ-
τέκνων γονέων, υπό το φως των 
ανωτέρω διατάξεων και με σκο-
πό την προστασία της οικογένει-
ας και της  παιδικής ηλικίας που 
κατοχυρώνεται σε αυξημένης 
τυπικής ισχύος νομοθετικά κεί-
μενα, η Νοσηλεύτρια- Πολύτεκνη 
μητέρα, ενδεχόμενα να πρέπει να 
εξαιρεθεί από το κυκλικό ωράριο, 
έστω σε περιορισμένη έκταση 
και με συνεκτίμηση των αναγκών 
των άλλων νοσηλευτών. Σε κάθε 
περίπτωση η εξαίρεση αυτή ενα-
πόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
του οικείου Προϊσταμένου. ❱◗ 

Γράφει η Ελένη Παπαγεωργίου
Δικηγόρος

δυναΤοΤηΤα εΞαιρεσησ ΠολυΤεΚνησ ΜηΤερασ 

κυκλικό ωράριο 

Θεμελιώδης αρχή 
του κοινοτικού 
δικαίου είναι η αρχή 
της συμφιλιώσεως 
μεταξύ 
οικογενειακής και 
επαγγελματικής 
ζωής
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σ ύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 1 
του Νόμου 4046/2012 ( Έγκρι-

ση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρημα-
τοδοτικής Διευκόλυνσης, του Σχε-
δίου του Μνημονίου Συνεννόησης 
και παροχή εξουσιοδοτήσεων για 
την υπογραφή τους), «Οι ρυθμίσεις 
που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 
Ε’ «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις», 
παράγραφοι 28 και 29 του Μνημονί-
ου Οικονομικής και Χρηματοπιστω-
τικής Πολιτικής και στο Κεφάλαιο 
4 «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις 
για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης» 
παράγραφος 4.1: « Διασφάλιση της 
ταχείας προσαρμογής της αγοράς 
εργασίας και ενίσχυση των θεσμών 
της αγοράς εργασίας» του Μνημονί-
ου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες 
Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολι-
τικής, τα σχέδια των οποίων εγκρί-
νονται κατά την παράγραφο 2 και 
προσαρτώνται ως παράρτημα V στον 
παρόντα νόμο, συνιστούν πλήρεις 
κανόνες δικαίου άμεσης εφαρμο-
γής. Με αποφάσεις του Υπουργικού 
Συμβουλίου ρυθμίζεται κάθε ανα-
γκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου». 

Κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέ-
ρω διατάξεων εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 
6/28-02-2012 Πράξη του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου (Πράξη 6 της 
28.2.2012 Ρύθμιση θεμάτων για την 
εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 
του ν. 4046/2012). Σύμφωνα, λοι-
πόν, με τις διατάξεις του άρθρου 1 
παρ. 1 της ως άνω Πράξεως, «από 

ΠΩσ διαΜορΦΩνεΤαι ο ΜισΘοσ Του ιδιΩΤιΚου ΤοΜεα Και Τα εΠιδοΜαΤα

Στα χρόνια του μνημονίου 
Επιμέλεια:  Άννα κωνσταντινίδου, 

Γιώργος Δόντσιος

Τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και 
επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα 
αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει 
αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε 
αυτές επίδομα

14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής 
προσαρμογής, τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων 
της από 15-7-2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Ερ-
γασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1-1-2012, μειώνονται 
κατά 22%. Από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος 
δημοσιονομικής προσαρμογής μειώνονται κατά 32% τα κατώτατα διαμορ-
φωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15-7-2010 ισχύουσας 
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπο-
νταν και ίσχυαν κατά την 1-1-2012, για νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών. Τα 
μειωμένα κατά 32% κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων του προηγού-
μενου εδαφίου ισχύουν και για τους μαθητευόμενους της παρ. 9 του άρ-
θρου 74 του ν. 3863/2010 (Α’ 115). Η παρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010, 
το άρθρο 43 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που 
είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καταργούνται».

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο βασι-
κός μισθός νεοπροσλαμβανόμενου υπαλ-
λήλου διαμορφώνεται πλέον στα 586,08 
ευρώ. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 2 παρ. 4 της ως άνω Πρά-

ξεως του Υπουργικού Συμβουλίου, 
«οι κανονιστικοί όροι Συλλογι-

κής Σύμβασης Εργασίας που 
θα λήξει ή θα καταγγελθεί, 
εξακολουθούν να ισχύ-
ουν επί ένα τρίμηνο από 
τη λήξη ή την καταγγελία 
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ΠολυδυναΜα ΠεριΦερειαΚα ιαΤρειατους. Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμ-
βασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί 
ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ισχύ του 
ν. 4046/2012. Με την πάροδο του τριμήνου 
και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συνα-
φθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, 
εξακολουθούν να ισχύουν από τους κα-
νονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς 
οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασι-
κό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) 
τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπου-
δών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα 
επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλ-
λογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν 
ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέσως να 
ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές 
επίδομα».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύ-
πτει, ότι τα μοναδικά επιδόματα που πα-
ραμένουν σε ισχύ είναι αυτά της ωρίμαν-
σης, των τέκνων, των σπουδών και της 
επικινδύνου εργασίας. 

Βέβαια, ειδικώς ως προς το επίδο-
μα ωρίμανσης θα πρέπει να αναφερθούν 
και οι διατάξεις του άρθρου 4 της ως άνω 
Πράξεως, σύμφωνα με τις οποίες «από 
14-2-2012 και μέχρι το ποσοστό της ανερ-
γίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 
10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νό-
μων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών 
Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, 
οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών 
ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και 
εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, 
με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκε-
κριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδει-
κτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα 
χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και 
το επίδομα πενταετίας. Για την εφαρμογή 
του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται 
υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού πο-
σοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσά-
ρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται 
στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ».

Εκ των ως άνω ειδικών διατάξεων 
προκύπτει μια γενική απαγόρευση αύ-
ξησης των μισθών μέχρι να μειωθεί το 
ποσοστό ανεργίας κάτω του 10%. ❱◗ 

A ναφορικά με τον τρόπο διοίκησης των Πολυδύναμων 
Περιφερειακών ιατρείων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 6452/16-05-2012 απόφασης του Αναπληρωτή δι-

οικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερε-
άς Ελλάδος περί του ορισμού διοικούσας επιτροπής στο ΠΠι 
Σκύρου, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14§4 του Νόμου 

1397/1983, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τις 
διατάξεις του άρθρου 26§1 του Νόμου 4025/2011, τις οποίες 
και μνημονεύει η ως άνω απόφαση, «Στα κέντρα Υγείας μπο-
ρεί να διορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγει-
ονομικής Περιφέρειας τριμελής Διοικούσα Επιτροπή, η οποία 
αποτελείται: α) από τον Πρόεδρο, που ορίζεται με απόφαση 
του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, β) από 
τον Υπεύθυνο για το συντονισμό της Επιστημονικής λειτουρ-
γίας του κέντρου Υγείας και γ) από έναν δημοτικό σύμβουλο 
του δήμου της έδρας του κέντρου Υγείας, που ορίζεται από 
το δήμο. η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής είναι 
τριετής. με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής 
Περιφέρειας καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Διοικούσας 
Επιτροπής του κέντρου Υγείας».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, με τις επικαλούμενες δια-

τάξεις ρυθμίζεται το ζήτημα του διορισμού διοικούσας επιτρο-
πής στα κέντρα υγείας και όχι στα πολυδύναμα περιφερειακά 
ιατρεία. Προφανώς εν προκειμένω η διοίκηση της 5ης Υγειονο-
μικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος εφαρμόζει 
κατ’αναλογία τις επίμαχες διατάξεις περί κέντρων υγείας και 
επί των πολυδύναμων περιφερειακών ιατρείων, χωρίς, ωστό-
σο, να υπάρχει ρητή προς τούτο νομοθετική πρόβλεψη.
με άλλα λόγια ελλείπει, εν προκειμένω, η εξουσιοδοτική 

εκείνη διάταξη, που δίδει την δυνατότητα ή άλλως την αρμοδι-
ότητα στα όργανα διοίκησης της Υ.ΠΕ. να διορίζουν διοικούσα 
επιτροπή σε πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο. 
Υπ’ αυτό το πρίσμα η επίμαχη απόφαση του Αναπληρωτή διοι-

κητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς 
Ελλάδος δύναται να θεωρηθεί παράνομη και ακυρωτέα, ως εκ-
δοθείσα εν ελλείψει αντίστοιχης νομοθετικής εξουσιοδοτικής 
διάταξης, ή άλλως από καθ’ύλην αναρμόδιο όργανο. ❱◗

Διοικούσα επιτροπή 
Επιμέλεια:  Ντόβα Ευτυχία,  

κορίνα κουρουτσίδου
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54§1 του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «στον υπάλλη-
λο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρ-

ρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές 
τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, 
από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτι-
κών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προη-
γούμενη πενταετία».

Εκ του άρθρου 54 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώ-
δικα αναγνωρίζεται υπέρ του υπαλλήλου δημόσιο 
δικαίωμα αγώγιμο, ήτοι θεμελιώνεται αξίωση για 
την χορήγηση αναρρωτικής άδειας με αποδοχές 
συγκεκριμένης ανώτατης διάρκειας, υπό την προϋ-
πόθεση ασθένειας του υπαλλήλου. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
55§2, «βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται: 

α) με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ή γνωμά-
τευση θεράποντος ιατρού έως δύο (2) ημέρες κάθε 
φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) ημέρες 
κατ’ έτος,

β) με γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού έως τρεις 
(3) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι 
(6) κατ’ έτος, 

γ) με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής δημόσι-
ου νοσοκομείου έως πέντε (5) ημέρες κάθε φορά και 
όχι πέραν των δέκα (10) ημερών κατ’ έτος. 

Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών 
των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ που χορηγούνται χωρίς 
γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής δεν υπερβαίνει 
αθροιστικά τις δέκα (10) ημέρες το χρόνο».

Διά των ανωτέρω διατάξεων εισάγεται ένα απλου-
στευμένο σύστημα χορήγησης των αναρρωτικών 
αδειών, χωρίς την προηγούμενη γνωμάτευση της 
αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 
1 και 2 του άρθρου 56 του Δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα, «ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλ-
θει στην εργασία του λόγω ασθενείας ενημερώνει 

την υπηρεσία για την αδυναμία αυτή την ίδια ημέρα. 
Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα 
από αίτηση του υπαλλήλου. Η αίτηση για αναρρω-
τική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από 
την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθενείας. (…) Η 
υπηρεσία σε όλως ειδικές περιπτώσεις μπορεί να 
κινεί τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας 
αυτεπαγγέλτως». 

Η ενημέρωση της υπηρεσίας αποτελεί υποχρέω-
ση του υπαλλήλου και δικαιολογεί τη νόμιμη απου-
σία του. Σημειωτέον, ότι επειδή η χορήγηση αναρ-
ρωτικής άδειας συναρτάται με το συμφέρον και της 
ίδιας της υπηρεσίας, η σχετική διαδικασία δύναται 
να κινηθεί ακόμη και αυτεπαγγέλτως. 

Σε περίπτωση τήρησης όλων των προαναφερθέ-
ντων κανόνων από τον υπάλληλο υποστηρίζεται, ότι 
η υπηρεσία υποχρεούται στη χορήγηση αναρρωτι-
κής άδειας. 

Υπ’ αυτό το πρίσμα ο προϊστάμενος που αρνείται 
την χορήγηση αναρρωτικής άδειας ή επιδεικνύει 
αλαζονική συμπεριφορά έναντι του ασθενούς υπαλ-
λήλου θα πρέπει να ελέγχεται πειθαρχικώς, πέραν 
των αστικής και ποινικής φύσεως ευθυνών που εν-
δεχομένως γεννώνται εις βάρος του. 

Τέλος, αναφορικά με την συμμετοχή των υπαλλή-
λων στο κυκλικό ωράριο υποστηρίζεται, ότι αυτή θα 
πρέπει να είναι ισότιμη, εκτός αν ειδικές περιστά-
σεις επιβάλλουν την εισαγωγή εξαιρέσεων ή δια-
κρίσεων. Σε κάθε περίπτωση, η ειδική μεταχείριση 
τινός υπαλλήλου εναπόκειται στη διακριτική ευχέ-
ρεια της διοίκησης, η οποία οφείλει να σταθμίσει 
όλους τους παράγοντες. 

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι για τους γονείς υπαλ-
λήλους υπάρχουν θεσμοθετημένες διευκολύνσεις, 
που περιγράφονται στο άρθρο 53 του Δημοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα. Η εξάντληση αυτών αφήνει ως τε-
λευταία διέξοδο την άδεια άνευ αποδοχών διάρκει-
ας μέχρι και πέντε (5) ετών για ανατροφή τέκνου. ❱◗ 

αναρρΩΤιΚη αδεια 
Επιμέλεια:  μαριάννα Δρακοπούλου, 

Βιβή Αποστολάρα

ΚαΘεσΤΩσ Και διαδιΚασια ΧορηΓησησ 
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ΚαΤαρΓηΘηΚε η αδεια Του ν. 1076/1980

αναφορικά με την διατή-
ρηση της δυνατότητας 
χορήγησης της εκπαι-

δευτικής άδειας του άρθρου 
10 του Νόμου 1076/1980 
αξίζει να μνημονευθεί η υπ’ 
αριθμ. 773/2010 Απόφαση 
του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών (Ζ΄ Τμήμα Ακυρω-
τικό), δυνάμει της οποίας 
εκρίθησαν τα ακόλουθα:
«Στο άρθρο 10 του ν. 

1076/1980 (φεκ 224 Α΄) ορί-
ζεται ότι: «Εις τας επιτυγχα-
νούσας εις τας κατατακτηρί-
ους εξετάσεις του τμήματος 
της νοσηλευτικής ιατρικής 
σχολής πανεπιστημίου ημε-
δαπής και υπηρετούσας εις 
Δημοσίας Υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ 
ή ι. Δικαίου δύναται, δι΄ αποφάσεως του Υπουργού κοι-
νωνικών Υπηρεσιών και του κατά περίπτωσιν Υπουργού 
να παρέχεται εκπαιδευτική άδεια μετά ή άνευ αποδοχών 
ισόχρονος προς την διάρκειαν των σπουδών. Περαιτέρω, 
στο άρθρο 58 του κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτι-
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, (φεκ 
26 Α΄), ορίζεται ότι: «1. Για τη συμμετοχή του υπαλλή-
λου σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα 
ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο υπάλληλος 
δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης 
..... 2. η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται από 
τον αρμόδιο Υπουργό ή από τη διοίκηση του οικείου νο-
μικού προσώπου δημοσίου δικαίου ύστερα από αίτηση 
του υπαλλήλου και μετά από σύμφωνη γνώμη του υπη-
ρεσιακού συμβουλίου... 3. .... 4. η άδεια υπηρεσιακής 
εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβεί τη διετία ..... 5. Ο 
υπάλληλος στον οποίο χορηγείται άδεια υπηρεσιακής 
εκπαίδευσης λαμβάνει τις αποδοχές του....». Τέλος, στην 
παρ. 10 του άρθρου 168 του ως άνω κώδικα ορίζεται ότι: 

«κάθε διάταξη που είναι αντί-
θετη με τον παρόντα κώδικα ή 
ρυθμίζει θέματα που διέπονται 
από αυτόν καταργείται». 
κατά την έννοια της τελευ-

ταίας ως άνω διατάξεως, από 
την έναρξη της ισχύος του κυ-
ρωθέντος με το ν. 3528/2007 
Υπαλληλικού κώδικα καταρ-
γήθηκε η διάταξη του άρθρου 
10 του ν. 1076/1980, κατά το 
μέρος που ρυθμίζει το θέμα 
της χορηγήσεως εκπαιδευ-
τικής άδειας σε ορισμένες 
κατηγορίες υπαλλήλων υπα-
γομένων στις ρυθμίσεις του 
ανωτέρω κώδικα, το οποίο 
ρυθμίζεται πλέον από τις δια-
τάξεις του άρθρου 58 του πιο 

πάνω κώδικα. (…)
Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα προβάλ-

λει ότι μη νομίμως απορρίφθηκε το υποβληθέν, με την 
ως άνω 813/1-4-2009 αίτηση, αίτημά της για λήψη εκ-
παιδευτικής άδειας, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του 
άρθρου 10 του ν. 1076/1980. Όμως, ενόψει των διατά-
ξεων που προαναφέρθηκαν και των όσων έγιναν ερμη-
νευτικώς δεκτά, νομίμως απορρίφθηκε από τη Διοίκηση 
το ως άνω αίτημα της αιτούσας, καθότι η διάταξη του 
άρθρου 10 του ν. 1076/1980, κατά το μέρος που αφο-
ρά υπαλλήλους ν.π.δ.δ., καταργήθηκε από τη διάταξη 
της παρ. 10 του άρθρου 168 του Υπαλληλικού κώδικα 
(ν. 3528/2007), όσα δε περί του αντιθέτου προβάλλονται, 
με την κρινόμενη αίτηση, είναι απορριπτέα ως αβάσιμα».
Εκ των προαναφερθέντων νομολογιακών πορισμά-

των προκύπτει με σαφήνεια, ότι η διάταξη του άρθρου 
10 του Νόμου 1076/1980, κατά το μέρος που αφορά 
δημοσίους υπαλλήλους, θεωρείται καταργημένη και 
δεν δύναται πλέον να εφαρμόζεται ενόψει της θέσε-
ως σε ισχύ μεταγενεστέρως των διατάξεων του Δημο-
σιοϋπαλληλικού κώδικα. ❱◗

Περί εκπαίδευσης
Επιμέλεια:  μαρία Παύλου,  

Ζαχαρούλα Άκκα
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Επιμέλεια:  Ρεκλείτη μαρία, 
Σαρίδη μαρία

Βαε – «ΒοηΘεια σΤο σΠιΤι»

Όπως είναι ήδη 
γνωστό, σύμ-
φωνα με τις δι-

ατάξεις της υπ’ αριθμ. 
ο ι κ . 2 / 1 6 5 1 9 / 0 0 2 2 
Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ 
Β΄465/24/02/2012) 
περί του καθορισμού του επι-
δόματος επικίνδυνης και ανθυγι-
εινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 
15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-
2011), καθορίζεται το μηνιαίο επίδομα 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 
για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτι-
κούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ) του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού ανά 
κατηγορία ως εξής: 
α) Κατηγορία Α’ σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Στην κατηγορία Α’ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ει-
δικότητες:

α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, ερ-
γαστηρίων και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι 
αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και 
εμφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων - 
διασώστες και οι συντηρητές πειραματόζωων των 
Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας 
της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 
(Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχι-
κής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και 
των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δη-
μόσια Νοσοκομεία. Οι Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών 
Νοσοκομείων και Κλινικών. 

β) Οι απασχολούμενοι στην Α’ Ζώνη του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκρι-
τος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέρ-
γειας (Ε.Ε.Α.Ε.). 

γ) Το προσωπικό που απα-
σχολείται στη συγκομιδή και 
αποκομιδή, μεταφορά, δια-
λογή, επιστασία, καταστροφή 
απορριμμάτων σε συνεργεία 
συντήρησης και επισκευής 
των μέσων καθαριότητας 
και με το πλύσιμο αυτών, 
καθώς και οι οδοκαθαρι-
στές, οι εργάτες αφοδευτη-
ρίων, οι χειριστές μηχανι-
κών σαρώθρων, οι εργάτες 
ταφής και εκταφής νεκρών, 
οι καθαριστές οστών, οι ερ-
γάτες και τεχνίτες ασφαλ-
τόστρωσης, οι τοποθετητές 

μαρμάρων και πλακών, οι 
κατεργαστές και κόπτες μαρ-

μάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών, 
οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες 
αποχέτευσης, οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και βα-
ρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων 
και λεωφορείων και οι χειριστές μηχανημάτων έρ-
γου. 

δ) Το προσωπικό των σωφρονιστικών και αναμορ-
φωτικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

ε) Οι οδηγοί ειδικών οχημάτων μεταφοράς πυρο-
μαχικών και ειδικών εύφλεκτων καυσίμων.

Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι μόνον 
οι νοσηλευτές που απασχολούνται στους ως άνω 
περιοριστικώς αναφερομένους φορείς δικαιούνται 
να λαμβάνουν το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα επικίν-
δυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 

Σημειωτέον ότι, το ανωτέρω επίδομα καταβάλλε-
ται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι 
αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και απο-
κλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδι-
κότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. 

καθοριστικός ο χώρος εργασίας 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51§2 του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «στους υπαλλή-
λους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς απο-

δοχές συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) ετών, ύστερα 
από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβου-
λίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους».

Περαιτέρω, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 53§1 
του Κώδικα, «Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρ-
θρου 51 του παρόντος άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, 
χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκει-
ται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. 
Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται 
με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου 
(3ου) παιδιού και άνω».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, μετά την γέννηση 
τρίτου τέκνου ο γονέας υπάλληλος δικαιούται να λάβει 
άδεια άνευ αποδοχών τριών (3) μηνών, κατά την διάρκεια 
της οποίας λαμβάνει κανονικά τις αποδοχές του. 

Με άλλα λόγια, η άδεια ονομάζεται μεν ως άνευ απο-
δοχών, δοθέντος ότι η διάρκειά της δύναται να φτάσει τα 
πέντε (5) έτη, πλην όμως για τους τρεις πρώτους μήνες 
αυτής χορηγούνται κανονικά οι αποδοχές. Μετά την πά-
ροδο των πρώτων τριων μηνών ο υπάλληλος δύναται να 
επιστρέψει στην υπηρεσία του, ώστε να μην απωλέσει τις 
μηνιαίες αποδοχές του. 

Τέλος, δικαίωμα στην πενταε-
τή άδεια άνευ αποδοχών για 
ανατροφή τέκνου ηλικί-
ας έως έξι (6) ετών 
έχουν όλοι ανεξαι-
ρέτως οι γονείς 
υπάλληλοι.❱◗     

αδεια αναΤροΦησ 
ΜεΤα Τη Γεννηση 

ΤριΤου ΤεΚνου 
Επιμέλεια: Τζένη Παρά, Ζωή Σάκκουλα

Κρίσιμο εν προκειμένω αναδεικνύεται το 
ζήτημα των χώρων απασχόλησης, ανεξαρ-
τήτως του τίτλου που φέρει ο φορέας απα-
σχόλησης.

Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστη-
μα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες 
άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, 
εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) 
μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογε-
νειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανα-
τροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτι-
κή άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’έτος, καθώς 
και αυτής που χορηγείται από δημόσια νο-
σοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πα-
νεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχη-
ματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, 
εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η 
οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατι-
κά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.). 

Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προ-
ϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση 
του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνο-
δεύει τη μισθοδοτική κατάσταση. 

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλή-
λων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτι-
κά μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετά-
ταξη, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις 
και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη 
χορήγηση του, διακόπτεται ισοχρόνως η κα-
ταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊστα-
μένου.

Σημειωτέον, ότι το επίδομα του άρθρου 15 
του Νόμου 4024/2011 αφορά μόνον τους μό-
νιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους 
και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου 
(ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και όχι τους απασχο-
λουμένους σε ΝΠΙΔ, ήτοι σε φορείς ιδιωτι-
κού δικαίου.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι, ο 
νοσηλευτής που απασχολείται σε πρόγραμ-
μα «Βοήθεια στο Σπίτι» ασκεί μεν το νο-
σηλευτικό επάγγελμα, πλην όμως ο χώρος 
απασχόλησής του, ήτοι η οικεία των ασθε-
νών που επισκέπτεται, δεν συγκαταλέγεται 
μεταξύ των προαναφερθέντων χώρων που 
δικαιολογούν την καταβολή του αντίστοιχου 
επιδόματος. ❱◗
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Επιμέλεια:  Παπαζιάκα Αναστασία, 
Γεώργιος Τζιτζίκος

ΠαροΧη διευΚολυνσεΩν

σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 24§1 του Νόμου 
1404/1983, «το διδακτικό 

έργο κατανέμεται σε εξαμηνιαία 
μαθήματα και περιλαμβάνει : α) …, 
ε) άσκηση στο επάγγελμα». 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 27§5 του ως άνω 
Νόμου, «σπουδαστής ενός τμήμα-
τος γίνεται πτυχιούχος όταν: ι) έχει 
παρακολουθήσει με επιτυχία όλα 
τα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογή υπο-
χρεωτικά και τα τυχόν προαιρετικά 
μαθήματα, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του κανονισμού σπουδών και 
του εσωτερικού κανονισμού, ιι) 
έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργα-
σία ιιι) έχει περατώσει την πρακτι-
κή άσκηση στο επάγγελμα». 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 25§1 γ΄ του 
ιδίου ως άνω Νόμου, «η διάρκεια 
σπουδών στα Τμήματα των Τ.Ε.I. 
είναι κατά κανόνα οκτώ εξάμηνα 
και περιλαμβάνει τον αριθμό των 
εξαμηνιαίων προγραμμάτων διδα-
σκαλίας και το εξάμηνο εκπόνη-
σης της πτυχιακής εργασίας, κατά 
τη διάρκεια του οποίου μπορεί να 
πραγματοποιείται και η καθοδη-
γούμενη και αξιολογούμενη άσκη-
ση στο επάγγελμα».

Όπως σαφώς προκύπτει από τις 
παραπάνω διατάξεις, η απόκτηση 
πτυχίου ΤΕΙ απαιτεί πρακτική άσκη-
ση στο επάγγελμα, η οποία είναι 
καθοδηγούμενη και αξιολογείται. 
Λεπτομέρειες περί του σκοπού, της 
διάρκειας, των εργασιακών χώρων, 

της οργάνωσης και εποπτείας της 
άσκησης, καθώς και των δικαιωμά-
των και υποχρεώσεων των ασκου-
μένων περιλαμβάνονται στις διατά-
ξεις του Προεδρικού Διατάγματος 
174/1985 (Άσκηση στο επάγγελμα 
των σπουδαστών των ΤΕΙ). 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 2 περ. 7 του 
Προεδρικού Διατάγματος 483/1984 
(Διευκόλυνση των σπουδών των 
εργαζομένων σπουδαστών των τε-
χνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων), οι διευκολύνσεις προς τους 
σπουδαστές των τεχνολογικών 
ιδρυμάτων περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων την υποχρεωτική τοποθέ-
τηση του εργαζομένου σπουδαστή 
στο τμήμα ή τη θέση της επιχείρη-
σης ή της υπηρεσίας που υπηρετεί 
η οποία του παρέχει τη δυνατότητα 
να πραγματοποιήσει την πρακτική 
άσκησή του στο επάγγελμα και για 
όσο χρόνο διαρκεί η άσκηση.

Όπως σαφώς προκύπτει από την 
παραπάνω διάταξη, το θεσμικό 
πλαίσιο οργάνωσης των ΤΕΙ παρέχει 
διευκολύνσεις στους σπουδαστές 
που εργάζονται στο δημόσιο ή στον 
ιδιωτικό τομέα κατά την διάρκεια 
της εξάμηνης πρακτικής τους άσκη-
σης. Μια εξ αυτών είναι η υποχρέ-
ωση του εργοδότη του εργαζόμενου 
σπουδαστή των ΤΕΙ να τον τοποθε-
τήσει σε θέση, όπου να του παρέχε-
ται η δυνατότητα πραγματοποίησης 
της πρακτικής άσκησης.

Κατά συνέπεια, οι σπουδαστές 
του ΤΕΙ Νοσηλευτικής, οι οποίοι 

απασχολούνται σε νοσηλευτικό 
ίδρυμα δύνανται κάλλιστα να πραγ-
ματοποιήσουν την πρακτική τους 
άσκηση στον φορέα απασχόλησής 
τους με την τοποθέτησή τους από 
τους οικείους προϊσταμένους στο 
κατάλληλο τμήμα και θέση. ❱◗ 

Πρακτική άσκηση νοσηλευτών 

Το θεσμικό πλαίσιο 
οργάνωσης  
των ΤΕΙ παρέχει 
διευκολύνσεις 
στους σπουδαστές 
που εργάζονται 
στο δημόσιο ή 
στον ιδιωτικό 
τομέα κατά 
την διάρκεια 
της εξάμηνης 
πρακτικής τους 
άσκησης
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σ ύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 141§1 του Δημοσιο-
ϋπαλληλικού Κώδικα, «οι 

αποφάσεις των πειθαρχικώς προϊ-
σταμένων, εκτός αυτών που ορίζο-
νται στο άρθρο 142 παράγραφος 2 
περίπτωση α’ και των συλλογικών 
οργάνων του άρθρου 119 του παρό-
ντος, υπόκεινται σε ένσταση ενώπι-
ον του αρμόδιου πειθαρχικού συμ-
βουλίου».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέ-
ρω, δεν είναι δεκτικές ενστάσεως 
όλες οι αποφάσεις επιβολής πει-
θαρχικής ποινής. Ειδικότερα, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
142§2 περ. α’ του Δημοσιοϋπαλλη-
λικού Κώδικα, «δικαίωμα προσφυ-
γής ενώπιον του διοικητικού εφε-
τείου έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι 
κατά: α) των πειθαρχικών αποφά-
σεων του Υπουργού, του Διοικητή 
του Αγίου Όρους, του προέδρου ή 
του επικεφαλής ανεξάρτητης διοι-
κητικής αρχής, καθώς και του δι-
οικητή ή του προέδρου συλλογικού 
οργάνου, ο οποίος ασκεί τη διοίκη-
ση νομικού προσώπου δημοσίου 
δικαίου». Επιπλέον, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 119 του 
Κώδικα, «τα διοικητικά συμβού-
λια νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου μπορεί να επιβάλουν τις 
ποινές της έγγραφης επίπληξης 
και του προστίμου έως και τις απο-
δοχές τριών (3) μηνών». 

Συμπερασματικά, από τις προ-
μνησθείσες διατάξεις προκύπτει, 
ότι κατά των πειθαρχικών αποφά-

σεων των διοικητών, καθώς και των 
διοικητικών συμβουλίων των νομι-
κών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
όπως είναι και τα νοσοκομεία, ο 
υπάλληλος έχει δικαίωμα προσφυ-
γής ενώπιον του αρμόδιου Διοικη-
τικού Εφετείου και όχι δικαίωμα 
ενστάσεως ενώπιον του αρμόδιου 
πειθαρχικού συμβουλίου. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ειδι-
κές διατάξεις του άρθρου 11§1 του 
Νόμου 3329/2005, «α) Ο Διοικητής 
του Νοσοκομείου, ως πειθαρχικός 
προϊστάμενος, μπορεί να επιβά-
λει σε βάρος του λοιπού, πλην του 
ιατρικού, προσωπικού του Νοσο-
κομείου, των Κέντρων Υγείας και 
των Περιφερειακών Ιατρείων της 
αρμοδιότητας του, τις ποινές της 
επίπληξης και του προστίμου μέχρι 
το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών. 

β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Μονάδας Κοινω-
νικής Φροντίδας, ως πειθαρχικός 
προϊστάμενος, μπορεί να επιβάλει 
σε βάρος του λοιπού, πλην του ια-
τρικού, προσωπικού αυτής, τις ποι-
νές της επίπληξης και του προστί-
μου μέχρι το ήμισυ των μηνιαίων 
αποδοχών.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Νοσοκομείου και το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Μονάδας Κοινω-
νικής Φροντίδας, ως συλλογικά 
πειθαρχικά όργανα, μπορούν να 
επιβάλουν σε βάρος του λοιπού, 
πλην του ιατρικού προσωπικού της 
αρμοδιότητας τους, τις ποινές της 
επίπληξης και του προστίμου μέχρι 

τις αποδοχές ενός μηνός. 
δ) Ο Διοικητής της Δ.Υ.ΠΕ., ως 

πειθαρχικός προϊστάμενος, μπορεί 
να επιβάλει σε βάρος του λοιπού, 
πλην του ιατρικού, προσωπικού της 
Δ.Υ.ΠΕ. και όλων των εποπτευόμε-
νων ΦΠΥΥΚΑ τις ποινές της επί-
πληξης και του προστίμου μέχρι 
το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών. 
Επίσης, μπορεί να διενεργεί, αυτε-
παγγέλτως ή κατόπιν παραπομπής 
από αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, 
προκαταρκτική έρευνα και Ένορ-
κη Διοικητική Εξέταση κατά των 
Διοικητών και των Αναπληρωτών 
Διοικητών των Νοσοκομείων της 
αρμοδιότητας του και, εάν κρίνει 
ότι πρέπει να ασκηθεί πειθαρχική 
δίωξη εναντίον τους, εισηγείται 
σχετικά στον Υπουργό Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Διοι-
κητής της Δ.Υ.ΠΕ. και ο Διοικητής 
του Νοσοκομείου είναι πειθαρχι-
κώς προϊστάμενοι του Αναπληρωτή 
Διοικητή του Νοσοκομείου. Κατά 
των πειθαρχικών αποφάσεων των 
ανωτέρω οργάνων επιτρέπεται 
η άσκηση ένστασης ενώπιον του 
Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου της παρ. 19 του άρθρου 
4του παρόντος νόμου».

Βάσει, λοιπόν, των ως άνω ειδι-
κών διατάξεων, κατά των πειθαρχι-
κών αποφάσεων του διοικητή ή του 
διοικητικού συμβουλίου ενός νο-
σοκομείου, χωρεί ένσταση ενώπιον 
του αρμόδιου πρωτοβάθμιου υπη-
ρεσιακού συμβουλίου της οικείας 
Υγειονομικής Περιφέρειας. ❱◗ 

ΚαΤα ΤΩν ΠειΘαρΧιΚΩν αΠοΦασεΩν

Δικαίωμα ένστασης 
Επιμέλεια:  Τάσος Ρουσσόπουλος, 

Γιώργος κούρτης
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σύμφωνα με 
τις πλέον πρό-
σφατες διατάξεις 

του άρθρου 20§1 του Νό-
μου 4024/2011, «η καθιέρω-
ση με αμοιβή εργασίας πέρα από 
τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης 
των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 
επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, 
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. η 
υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται 
με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού στην 
οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία 
που δικαιολογούν την ανωτέρω εργασία πέρα από το 
κανονικό ωράριο. με την ίδια απόφαση καθορίζεται 
ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και 
οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης τους μέσα στα 
όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους, μη 
επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογι-
σμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι κατά τα ως άνω ώρες 
απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να 
υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως. 
με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται 
η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά 
τις κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυ-

χτερινές ώρες, 
προς συμπλή-

ρωση της υποχρε-
ωτικής εβδομαδιαίας 

εργασίας είτε καθ’ υπέρ-
βαση αυτής, σε υπαλλήλους 

που ανήκουν σε υπηρεσίες που λει-
τουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή 
σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. Ειδικά, στην 
καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες νυκτερινής, κυρια-
κών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερ-
βούν τις δεκαέξι (16) ώρες κατά περίπτωση το μήνα».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ο νομο-

θέτης επαναπροσδιορίζει το ανώτατο όριο (πλαφόν) 
των ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχό-
λησης στις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο. 
Ως εκ τούτου, η παροχή επιπλέον υπερωριακής εργα-
σίας πέραν των 20 ωρών ανά μήνα δεν συνεπάγεται 
την καταβολή επιπλέον αμοιβής για τον υπάλληλο.
Περαιτέρω, επαναπροσδιορίζεται στις 16 ώρες μηνι-

αίως ανά υπάλληλο το ανώτατο όριο των ωρών υπε-
ρωριακής απασχόλησης κατά την διάρκεια της νύκτας, 
τις κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες για υπηρεσίες 
που λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση, όπως είναι 
και τα νοσοκομεία.

Τι ισχύει για
την υπερωριακή αμοιβή

Επιμέλεια:  Έφη Γιάγκου,  
καλλιόπη μπραχαντίνη
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Στο σημείο αυτό τονίζεται, ότι 
όταν γίνεται λόγος περί υπερωρι-
ακής εργασίας, νοείται η εργασία 
που προσφέρεται πέραν των ωρών 
της υποχρεωτικής απασχόλησης, 
ήτοι μετά το πέρας του ωραρίου. 
Προκειμένου, δε, περί υπηρεσιών 
που λειτουργούν σε εικοσιτετράω-
ρη βάση, όπως τα νοσοκομεία, το 
νόμιμο ωράριο καταλαμβάνει και 
τις νύκτες και τις κυριακές και τις 
εξαιρέσιμες ημέρες, δοθέντος ότι 
το προσωπικό των υπηρεσιών αυ-
τών εκτελεί βάρδιες, ήτοι εντάσσε-
ται σε κυκλικό ωράριο.
με άλλα λόγια, η εκτέλεση νυ-

κτερινής βάρδιας ή η απασχόληση 
την κυριακή, που δεν υπερβαί-
νει τα όρια του θεσμοθετημένου 
ωραρίου, δεν δύναται να θεωρη-
θεί ως υπερωριακή απασχόληση, 
υπαγόμενη στο ως άνω θεσπισθέν 
ανώτατο όριο. κι αυτό γιατί τόσο η 
εκτέλεση νυκτερινής βάρδιας, όσο 
και η απασχόληση την κυριακή ή 
άλλη εξαιρέσιμη ημέρα αποτελεί 
υποχρεωτική νόμιμη απασχόληση 
του προσωπικού, που εντάσσεται 
σε κυκλικό ωράριο (βάρδιες) για 
την κάλυψη των αναγκών των υπη-
ρεσιών εκείνων, οι οποίες λόγω 
της φύσεώς τους λειτουργούν σε 
εικοσιτετράωρη βάση.
Εξάλλου και οι προμνησθείσες 

διατάξεις αναφέρουν χαρακτηρι-
στικώς, ότι το θεσπιζόμενο ανώτα-
το όριο ωρών υπερωριακής απα-
σχόλησης τη νύκτα, τις κυριακές 
και τις λοιπές εξαιρέσιμες αφορά 
την καθ’ υπέρβαση εργασία, ήτοι 
την εργασία που παρέχεται καθ’υ-
πέρβαση του νομίμου ωραρίου.
κατά συνέπεια, η εκτέλεση για 

παράδειγμα τριών, τεσσάρων ή και 
περισσοτέρων νυκτερινών βαρδι-
ών που υπερβαίνουν σε σύνολο τις 
16 ώρες, που γίνεται όμως για την 
συμπλήρωση των ωρών της υπο-
χρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας 

και όχι καθ’ υπέρβαση αυτής, συ-
νεπάγεται την αυτονόητη καταβολή 
της αντίστοιχης προβλεπόμενης 
αμοιβής για τον υπάλληλο.
Αναφορικά με τον τρόπο υπολο-

γισμού της υπερωριακής αμοιβής 
μνημονεύονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 20 του 
Νόμου 4024/2011, σύμφωνα με τις 
οποίες «η ωριαία αμοιβή των υπαλ-
λήλων που απασχολούνται σύμφω-
να με τις διατάξεις των παραπάνω 
παραγράφων ορίζεται ως εξής:
α) Για υπερωριακή εργασία απο-

γευματινών ωρών και μέχρι την 
22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο.
β) Για νυκτερινή εργασία εργά-

σιμων ημερών που παρέχεται από 
την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, 
πέρα από την υποχρεωτική, ίση με 
το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δε-
καπέντε τοις εκατό (15%).
γ) Για εργασία ημερήσια ή νυκτε-

ρινή, που παρέχεται κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υπο-
χρεωτικής: αα) Από την 6η πρωινή 
μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρο-
μίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε 

τοις εκατό (25%). ββ) Από την 22η 
ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το 
ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα 
τοις εκατό (30%).
δ) Για εργασία νυκτερινή εργά-

σιμων ημερών που παρέχεται για 
τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το 
σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του 
ωρομισθίου.
ε) Για εργασία νυκτερινή ή ημε-

ρήσια κυριακών και λοιπών εξαι-
ρέσιμων ημερών, που παρέχεται 
για τη συμπλήρωση της υποχρεω-
τικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση 
με το εξήντα τοις εκατό (60%) του 
ωρομισθίου.
στ) Για το προσωπικό των Υπη-

ρεσιών που λειτουργούν, βάσει 
νόμου, σε δωδεκάωρη ή εικοσι-
τετράωρη βάση ή όλες τις ημέρες 
του μήνα, η ωριαία αμοιβή των 
προηγούμενων περιπτώσεων β’, γ’, 
δ’ και ε’ προσαυξάνεται κατά δεκα-
πέντε τοις εκατό (15%)».
Επισημαίνεται, τέλος, ότι το ωρο-

μίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσι-
οστό ογδοηκοστό (1/280) του βα-
σικού μισθού του μισθολογικού 
κλιμακίου της κατηγορίας του 
κάθε υπαλλήλου. Το ίδιο ωρομί-
σθιο ισχύει και για υπαλλήλους 
αποσπασμένους σε υπηρεσίες του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.ι.Δ. και 
Ο.Τ.Α., με βάση το μισθολογικό 
κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη 
υπηρεσίας τους, σε συνάρτηση και 
με τα τυπικά τους προσόντα.
Όπως προκύπτει από τα παραπά-

νω, η καταβολή αμοιβής για πα-
ροχή υπερωριακής εργασίας που 
δεν υπερβαίνει το ως άνω πλαφόν 
είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων 
των φορέων απασχόλησης.
Ομοίως ενυπάρχει αυτονόητη 

υποχρέωση καταβολής της αμοι-
βής που αντιστοιχεί σε παροχή ερ-
γασίας κατά την διάρκεια εξαιρέσι-
μων ημερών.  ❱◗

«Στην καθ’ 
υπέρβαση εργασία 
οι ώρες νυκτερινής, 
Κυριακών και 
εξαιρέσιμων 
ημερών δεν μπορεί 
να υπερβούν τις 
δεκαέξι (16) ώρες 
κατά περίπτωση το 
μήνα 
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Βασει Του νοΜου 4057/2012

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 34 του άρθρου ένατου 
του Νόμου 4057/2012, «Δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι που κατέ-
χουν οργανική θέση σε υπηρεσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. μπορούν 

να διορισθούν, εφόσον επιλεγούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
σε άλλη θέση του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., χωρίς να θεωρείται ότι ο διορι-
σμός τους εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 
υπό την προϋπόθεση προγενέστερης ή ταυτόχρονης με το διορισμό πα-
ραίτησης τους από τη θέση που κατέχουν».
με τις ως άνω διατάξεις επαναλαμβάνεται επί της ουσίας κάτι ήδη γνω-

στό και αυτονόητο για τις αρχές του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, ήτοι 
η απαγόρευση της διπλοθεσίας. Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με την δι-
άταξη του άρθρου 35§3 του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, ο υπάλληλος, 
που κατά παράβαση των απαγορευτικών διατάξεων περί κατοχής δεύτε-
ρης θέσης, διορίζεται σε δεύτερη θέση και αποδέχεται τον διορισμό του 
θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από την πρώτη θέση.
Σε κάθε περίπτωση η διευκρίνιση που παρέχεται με τις παραπάνω δι-

ατάξεις του Νόμου 4057/2012 είναι χρήσιμη, προκειμένου να μην παρα-
τηρηθούν φαινόμενα παρερμηνείας των διατάξεων του άρθρου 11 του 
Νόμου 3833/2010 περί του περιορισμού των προσλήψεων για τα έτη 
2011 – 2015. 
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρα-

γράφου 34 του άρθρου ένατου του Νόμου 4057/2012 εξεδόθη το από 
21-03-2012 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και 
κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου αναφέρονται τα εξής χαρακτηριστικά: 
«Από την ερμηνεία της ανωτέρω διάταξης συνάγεται ότι για όσους διορί-
ζονται ή προσλαμβάνονται με τις παραπάνω προϋποθέσεις εξακολουθεί 
να υφίσταται η ίδια εργασιακή και μισθολογική σχέση με τα ίδια δικαι-
ώματα καθότι δε θεωρείται νέα πρόσληψη». Εν προκειμένω χωρούν οι 
ακόλουθες σκέψεις.
Οι διατάξεις του ένατου άρθρου του Ν. 4057/2012 κάνουν ευθέως λόγο 

περί διορισμού, ο οποίος ως εκ της φύσεώς του θεωρείται πάντα νέος. 
Επιπλέον, με την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπαλλήλου από την προη-
γούμενη θέση του επέρχεται πλήρης και οριστική διακοπή της σχέσης 
που τον συνδέει με την θέση αυτή και τον φορέα απασχόλησης, εις τον 
οποίο ανήκει οργανικά η θέση αυτή. Παράλληλα, με τον διορισμό δημι-
ουργείται μια εντελώς νέα σχέση με την καινούρια οργανική θέση και 

Σχετικά με το διορισμό 
Επιμέλεια:  Σίμος μπάρκας, 

Φίλιππος κακάνης

τον νέο φορέα απασχόλησης. Ως 
γνωστόν, δε, κάθε νέος διορισμός 
συνεπάγεται αυτομάτως την υπο-
χρεωτική διάνυση διετούς δοκιμα-
στικής υπηρεσίας. κατά συνέπεια, 
θα πρέπει να είμεθα εξαιρετικά 
επιφυλακτικοί ως προς το αν ο 
διορισμός βάσει της παραγράφου 
34 του άρθρου ένατου του Νόμου 
4057/2012 δεν θεωρείται σε κάθε 
περίπτωση νέος και ο υπάλληλος 
συνεχίζει να υπηρετεί με τα ίδια 
ακριβώς δικαιώματα.  ❱◗

Με τον διορισμό 
δημιουργείται  
μια εντελώς  
νέα σχέση  
με την καινούρια 
οργανική θέση 
και τον νέο φορέα 
απασχόλησης. 
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α ν α Κ ο ι ν Ω σ η
Το Δ.Σ. της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, ενόψει της διεξαγωγής  

του 13ου Πανελλήνιου Νοσηλευτικού Συνεδρίου από 23 έως και 25 Νοεμβρίου 2012,  
ανακοινώνει ότι προτίθεται να διαθέσει λεωφορεία δΩρεαν, για όσους επιθυμούν να 

μετακινηθούν προς την αράχωβα, από την αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

Τα πούλμαν θα αναχωρήσουν από την Αθήνα την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου,  
στις 11.00 π. μ., από την περιοχή του «HILTON»  

και από τη Θεσσαλονίκη την ίδια μέρα, στις 9.00 π. μ. από την «Καμάρα».

Για επιστροφή, τα πούλμαν θα αναχωρήσουν την Κυριακή 25 Νοεμβρίου,  
αφού προηγουμένως περάσουν για να παραλάβουν τους συνέδρους από τα αντίστοιχα 

ξενοδοχεία όπου διέμειναν. Η αρχή θα γίνει από το ξενοδοχείο «ΑΝΕΜΟΛΙΑ» στις 15.00, 
και  μέχρι τις 16.00 η επιβίβαση όλων, θα έχει ολοκληρωθεί. Ακολούθως, τα πούλμαν θα 

αποβιβάσουν τους συνέδρους,  
στα σημεία από τα οποία τους παρέλαβαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Όσοι επιθυμούν να μετακινηθούν, θα πρέπει να επικοινωνήσουν για κράτηση,  
με τα γραφεία της εταιρείας FREI στα τηλέφωνα 210 3215600 και 2116005600  
με τις κ. κ. Μπουκουβάλα και Αρέθα, μέχρι την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012. 

Εφόσον υπάρξει επιθυμία για μετακίνηση συνέδρων και από άλλες πόλεις,  
εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, μέσω των πρωτοβάθμιων σωματείων 

της, θα μισθώσει λεωφορεία και θα τα διαθέσει δΩρεαν, αρκεί ο αριθμός των 
μετακινουμένων συναδέλφων να υπερβαίνει τους 35 ανά σωματείο.

Για πληροφορίες και σχετικά αιτήματα, μπορείτε να επικοινωνείτε  
με τον κ. Γ. Αβραμίδη στο τηλ. 6932361623  

και με τον κ. Ν. Παπανδρέου στο τηλ. 6972886664.

Παρακαλούμε, προκειμένου να εξασφαλίσετε θέση,  
μεριμνήστε ώστε να επικοινωνήσετε εγκαίρως.
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ΠροΫΠοΘεσεισ Και ΠεριορισΜοι 

αρχικώς θα πρέπει να επι-
σημανθεί, ότι βασική προ-
ϋπόθεση της διενέργειας 

μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία 
είναι η ύπαρξη αντίστοιχης κενής 
οργανικής θέσης. Μη υπαρχούσης 
παρόμοιας θέσεως, κωλύεται, κατ’ 
αρχήν, η ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας μετάταξης.

 Κατά τα λοιπά θα πρέπει να υπο-
γραμμιστεί, ότι οι διατάξεις του άρ-
θρου 70 καθιερώνουν αναμφίβολα 
ένα δικαίωμα υπέρ των φιλομαθών 
υπαλλήλων, οι οποίοι κατά την διάρ-
κεια της υπαλληλικής σταδιοδρομί-
ας τους απέκτησαν πτυχίο, ήτοι τυ-
πικό προσόν, ανώτερης κατηγορίας. 
Οι εν λόγω υπάλληλοι δικαιούνται 
να υποβάλλουν αίτηση για μετάτα-
ξη σε θέση κλάδου ανώτερης κα-
τηγορίας. Κατά την εκφορά κρίσης 
– γνώμης επί των αιτήσεων αυτών 
τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια 
υποχρεούνται, μάλιστα, να ερευ-
νήσουν αν είναι δυνατή η σύσταση 
προσωρινού κλάδου, που να ανήκει 
σε κατηγορία ανάλογη με το τυπικό 
προσόν που κατέχουν οι αιτούντες 
υπάλληλοι και στον οποίο θα μπο-
ρούσαν αυτοί να μεταταχθούν (Διοι-
κητικό Εφετείο Αθηνών 2697/1987).

Με άλλα λόγια, αν ελλείπει η απαι-
τούμενη κενή θέση κλάδου ανώ-
τερης κατηγορίας, η υπηρεσία δεν 
δύναται να αποστερήσει αμέσως το 
δικαίωμα του υπαλλήλου για μετά-
ταξη, αλλά οφείλει να εξαντλήσει 
κάθε δυνατότητα, ερευνώντας το 
ενδεχόμενο δημιουργίας προσωρι-

νού κλάδου, που να ανταποκρίνεται 
στο τυπικό προσόν του υπαλλήλου. 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει και το 
ανώτερο τυπικό προσόν του υπαλλή-
λου να τελεί σε σχέση συνάφειας με 
το αντικείμενο της υπηρεσίας του. 

Αν δεν προηγηθεί η ως άνω 
έρευνα, τότε η απόρριψη της σχε-
τικής αιτήσεως μετάταξης είναι 
δυνατόν να ακυρωθεί δικαστικώς, 
κατόπιν προσφυγής στα αρμόδια 
διοικητικά δικαστήρια. 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω 
νομολογιακών πορισμάτων, οι διατά-
ξεις περί της μετάταξης σε ανώτερη 
κατηγορία θα πρέπει να ερμηνεύο-
νται πάντα προς όφελος των φιλομα-
θών υπαλλήλων. Αυτονόητη υποχρέ-
ωση όλων των αρμοδίων υπηρεσιών 
είναι, φυσικά, η άμεση διαβίβαση 
πάσης αιτήσεως μετάταξης προς το 
οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, προ-
κειμένου αυτό να γνωμοδοτήσει κατ’ 
άρθρον 70§1 του Δημοσιοϋπαλλη-
λικού Κώδικα. Η μη προώθηση των 
ως άνω αιτήσεων στο αρμόδιο υπη-
ρεσιακό συμβούλιο δύναται να επι-
σύρει πειθαρχικές κυρώσεις παντός 
εμπλεκομένου υπαλλήλου.

Επιπλέον θα πρέπει να επισημαν-
θεί, ότι η υποβολή αιτήσεως μετά-
ταξης σε θέση κλάδου ανώτερης 
κατηγορίας και η πάροδος απράκτου 
τριμήνου έχει ως αποτέλεσμα την 
τεκμαιρόμενη σιωπηρή απόρριψη 
της σχετικής αιτήσεως. Σύμφωνα, 
δε, με πάγιο δικονομικό κανόνα, 
κατά της ως άνω τεκμαιρομένης σι-
ωπηρής απορρίψεως χωρεί αίτηση 

ακυρώσεως ενώπιον των αρμοδίων 
Διοικητικών Δικαστηρίων.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 3 του άρθρου 70 του Δη-
μοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, ο υπάλ-
ληλος μετατάσσεται με το βαθμό που 
κατέχει. Αν ο εισαγωγικός βαθμός 
του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται 
είναι ανώτερος του βαθμού που κα-
τέχει, μετατάσσεται με τον εισαγωγι-
κό αυτό βαθμό. Ο χρόνος υπηρεσίας 

που έχει διανυθεί στο βαθμό με τον 
οποίο ο υπάλληλος μετατάσσεται, 
θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθ-
μό της θέσης στην οποία μετατάσ-
σεται, εφόσον έχει διανυθεί με τον 
τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον 
κλάδο αυτόν.

Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων 
προκύπτει με σαφήνεια, ότι στις πε-
ριπτώσεις μετάταξης σε θέση κλά-
δου ανώτερης κατηγορίας, αφενός ο 

μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία 

Η αναγνώριση 
του χρόνου 
προϋπηρεσίας 
στον βαθμό αυτό 
εξαρτάται από τον 
χρονική στιγμή 
απόκτησης του 
ανώτερου πτυχίου

Επιμέλεια:  καλλιόπη καραλιόλιου, 
Απόστολος κωτσής
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υπάλληλος μετατάσσεται με τον 
βαθμό που κατέχει, αφετέρου η 
αναγνώριση του χρόνου προϋπη-
ρεσίας στον βαθμό αυτό εξαρτά-
ται από τον χρονική στιγμή από-
κτησης του ανώτερου πτυχίου, 
που απαιτείται ως τυπικό προσόν 
για την διενέργεια της μετάταξης.

Με άλλα λόγια, για παρά-
δειγμα, εφόσον ένας υπάλ-
ληλος ανήκει στην κατηγορία 
ΔΕ, έχει τον Β’ βαθμό με 2 
έτη προϋπηρεσίας στον βαθμό 
αυτό και κατέχει τον ανώτερο 
τίτλο σπουδών (π.χ. πτυχίο ΤΕΙ) 
1 έτος, σε περίπτωση μετάταξής 
του σε θέση της κατηγορίας 
ΤΕ θα μεταταγεί με τον βαθμό 
που κατέχει, ήτοι τον Β’ βαθμό, 
πλην όμως θα του αναγνωριστεί 
1 έτος ως πλεονάζων χρόνος 
στον βαθμό αυτό, ήτοι χρόνος 
ίσος με τον χρόνο κατοχής του 
ανώτερου τίτλου σπουδών.

Ερμηνευτικώς, η μετάταξη δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως νέος δι-
ορισμός, δοθέντος ότι ακολου-
θείται μια εντελώς διαφορετική 
διαδικασία. Σε συνέχεια, δε, της 
αναγνώρισης του χρόνου προϋ-
πηρεσίας και βάσει αυτής διε-
νεργείται και η μισθολογική κα-
τάταξη του υπαλλήλου, δοθέντος 
ότι πλέον υπάρχει σύνδεση της 
βαθμολογικής με την μισθολογι-
κή εξέλιξη των υπαλλήλων δυ-
νάμει των διατάξεων του Νόμου 
4024/2011. 

Περαιτέρω, για τις υπηρεσια-
κές μεταβολές ενός υπαλλήλου 
αναγκαστικώς μόνον ένα υπηρε-
σιακό συμβούλιο είναι καθ’ύλην 
και κατά τόπο αρμόδιο, των υπο-
λοίπων στερουμένων της σχετι-
κής αρμοδιότητας. 

Τέλος, η διοίκηση εκάστου 
ΝΠΔΔ αναφέρεται εις το κατά 
περίπτωση εποπτεύον Υπουρ-
γείο, στο οποίο και υπάγεται. ❱◗

Τ α επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του κλάδου των 
νοσηλευτών περιγράφονται από τις διατάξεις του Προεδρικού Δι-
ατάγματος 351/1989. Στις παραπάνω διατάξεις δεν αναφέρεται, ότι 

στις αρμοδιότητες των νοσηλευτών συγκαταλέγεται και η συμμετοχή σε 
διακομιδή ασθενούς εκτός του χώρου του νοσοκομείου. Σε κάθε, δε, πε-
ρίπτωση τα πάσης φύσεως καθήκοντα των νοσηλευτών εκτελούνται εντός 
των νοσοκομείων όπου απασχολούνται, στο πλαίσιο της συνολικής δράσης 
της οικείας νοσηλευτικής υπηρεσίας. Με άλλα λόγια η παροχή υπηρεσιών 
εκ μέρους των νοσηλευτών συνδέεται άρρηκτα με τον τόπο, όπου εδρεύει 
ο φορέας απασχόλησής τους (νοσοκομείο, κέντρο υγείας κλπ). 

Περαιτέρω υπογραμμίζεται, ότι η συνοδεία κατά την διακομιδή ασθενών 
αποτελεί καθήκον και επαγγελματικό δικαίωμα των κατόχων διπλώματος 
του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) 
επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας 
«Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» της ομάδας Υγείας του Τομέα «Υγείας, 
Αισθητικής, Κοινωνικών Υπηρεσιών», όπως άλλωστε προκύπτει από τις δια-
τάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 62/2007. 

Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι στις διατάξεις του ανωτέρω ΠΔ γίνεται ρητώς 
λόγος περί του προνοσοκομειακού χώρου, στον οποίο και δραστηριοποιού-
νται οι διασώστες. Ως προνοσοκομειακός χώρος νοούνται τα ασθενοφόρα, οι 
κινητές ιατρικές μονάδες, εναέρια και πλωτά μέσα και γενικώς κάθε μονά-
δα που δεν διαθέτει σταθερή βάση και έχει την δυνατότητα μετακίνησης. Σε 
αντίθεση με τον προνοσοκομειακό χώρο, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις 
παραπάνω διατάξεις και αποτελεί τομέα δράσης των διασωστών, οι νοσηλευ-
τές παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον αμιγώς νοσοκομειακό χώρο. 

Σύμφωνα με τα παραπώνω, καθίσταται προφανές, ότι ο ορισμός νοσηλευτή ως 
συνοδού σε διακομιδή ασθενούς με ασθενοφόρο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο 
έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το πλαίσιο που διαμορφώνουν οι προαναφερ-
θείσες ειδικές διατάξεις, ως εκ τούτου, δε, είναι παράνομος και καταχρηστικός. 

Πολλώ δε μάλλον, όταν η σχετική εντολή προέρχεται από ιατρό, ο οποίος εξ 
ορισμού ανήκει σε άλλη υπηρεσία του νοσοκομείου και δη την ιατρική, ένα-
ντι της οποίας η νοσηλευτική υπηρεσία είναι καθ’ όλα ισότιμη, διατηρώντας 
την αυτοτέλειά της.

Σημειωτέον, ότι οι παραπάνω παρατηρήσεις καταλαμβάνουν κατά κύριο 
λόγο τους νοσηλευτές των κατηγοριών ΤΕ και ΠΕ και όχι τους υπαλλήλους του 
κλάδου των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, επί των οποίων εφαρμόζονται οι διατά-
ξεις του ΠΔ 210/2001. Σε κάθε περίπτωση και για τους υπαλλήλους αυτούς δεν 
μπορεί να υποστηριχθεί, ότι είναι δυνατή και νόμιμη η παροχή των υπηρεσιών 
τους σε χώρο διαφορετικό από τον συνήθη χώρο απασχόλησής τους. ❱◗     

ΞεΚαΘαρεσ οι διαΤαΞεισ 
Επιμέλεια:  λία Παπαπασχάλη, 

Άρης Υφαντής

σΧεΤιΚα Με Το ΘεΜα Τησ διαΚοΜιδησ ασΘενΩν 
Με συνοδεια νοσηλευΤΩν
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σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 10 του Νόμου 
4024/2011, «1. Υπάλληλοι, 

οι οποίοι έχουν προαχθεί στο 
Βαθμό Α έχουν δικαίωμα επιλο-
γής για θέσεις ευθύνης: α) Οργα-
νικής μονάδας επιπέδου Γενικής 
Διεύθυνσης, εφόσον σωρευτικά: 
αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίη-
ση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό 
τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) 
τελευταία έτη πριν από την επι-
λογή, ββ) έχουν ασκήσει καθή-
κοντα προϊσταμένου οργανικής 
μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, 
γγ) ανήκουν στην κατηγορία προ-
σωπικού ΠΕ. 
β) Οργανικής μονάδας επιπέδου 

Διεύθυνσης ή Τμήματος, εφόσον 
σωρευτικά: αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχο-
θεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευ-
ταία έτη πριν από την επιλογή, ββ) έχουν ασκήσει καθήκο-
ντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, 
εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανι-
κής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και γγ) ανήκουν στις 
κατηγορίες προσωπικού Π Ε ή ΤΕ. 
2. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Β 

έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις ευθύνης: α) Οργανι-
κής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης 
εφόσον, σωρευτικά: αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση 
της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο 
(2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή, ββ) έχουν ασκήσει 
καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου 
Τμήματος εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμε-
νοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και Διεύ-
θυνσης εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι 
οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, γγ) 
ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ εφόσον πρό-
κειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας 

επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης 
και κατηγορίες προσωπικού ΠΕ 
ή ΤΕ εφόσον πρόκειται να επιλε-
γούν ως προϊστάμενοι οργανικής 
μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης. 
β) Οργανικής μονάδας Επιπέδου 
Τμήματος, εφόσον, σωρευτικά: 
αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίη-
ση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό 
τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) 
τελευταία έτη πριν από την επιλο-
γή και ββ) ανήκουν στις κατηγο-
ρίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. 
3. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν 

προαχθεί στο Βαθμό Γ έχουν 
δικαίωμα επιλογής για θέσεις 
ευθύνης οργανικής μονάδας επι-
πέδου Τμήματος ή Διεύθυνσης 
εφόσον, σωρευτικά: α) έχουν επι-

τύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό του-
λάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την 
επιλογή, β) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή 
ΤΕ ή ΔΕ εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμε-
νοι οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος και ΠΕ ή ΤΕ 
εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανι-
κής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και γ) έχουν ασκήσει 
καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος εφόσον πρόκειται να 
επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου 
Διεύθυνσης. 
4. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Δ’ 

έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις ευθύνης οργανικής 
μονάδας επιπέδου Τμήματος εφόσον σωρευτικά: α) έχουν 
επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό 
τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από 
την επιλογή, β) ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ». 
 Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων καθίσταται σαφές, ότι 

κριτήριο για την θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής στις 
κρίσεις για την κατάληψη θέσεων ευθύνης είναι ο βαθμός 
του υπαλλήλου και η κατηγορία στην οποία ανήκει, κα-

κρίσεις με βάση τον Ν.4024/2011

Επιμέλεια:  Χρήστος Παπαδημητρίου, 
Αντώνιος Ποντίδης
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θώς και η προηγούμενη άσκηση καθηκόντων προ-
ϊσταμένου, εφόσον πρόκειται για θέση ανώτερη του 
τμηματάρχη. 
Περαιτέρω επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με το πρώ-

το εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 10 του 
Νόμου 4024/2011, «οι προϋποθέσεις και τα κριτή-
ρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων».
με άλλα λόγια κρίσιμη χρονική στιγμή για τον 

έλεγχο και την διαπίστωση της συνδρομής ή μη των 
εκ του νόμου τασσομένων προϋποθέσεων – προ-
σόντων των υποψηφίων για την κατάληψη θέσεων 
ευθύνης είναι η ημερομηνία λήξεως της δυνατότη-
τας υποβολής υποψηφιότητας και όχι η ημερομη-
νία δημοσίευσης και έναρξης ισχύος του Νόμου 
4024/2011, ήτοι η 27η-10-2011. 
Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι σύμφωνα με τις δια-

τάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του Νόμου 
4024/2011, «οι υπάλληλοι που, κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης του παρόντος νόμου, πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις επιλογής σε θέση προϊσταμένου ορ-
γανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 3528/2007, 
όπως ίσχυε πριν την αντικατάσταση του με τις δια-
τάξεις του άρθρου 10 του παρόντος, διατηρούν το 
δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για την πλήρω-
ση των θέσεων αυτών, για χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ανε-
ξάρτητα από το βαθμό στον οποίο κατατάσσονται με 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου».
η διάταξη αυτή είναι ασφαλώς ευεργετική για 

όσους είχαν θεμελιώσει δικαίωμα κρίσεως κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου 4024/2011 και 
αποσκοπεί στην αποφυγή μιας βίαιης ανατροπής κε-
κτημένων δημοσιοϋπαλληλικών καταστάσεων. Σε κα-
μία, ωστόσο, περίπτωση η ως άνω διάταξη δεν μπορεί 
να ερμηνευθεί ως αποδίδουσα το δικαίωμα κρίσεως 
μόνον στους υπαλλήλους εκείνους που είχαν θεμελι-
ώσει την δυνατότητα κρίσεως κατά την 27η-10-2011, 
παραγκωνίζοντας τους λοιπούς υπαλλήλους, οι οποί-
οι θεμελιώνουν πλέον αντίστοιχο δικαίωμα κρίσεως 
βάσει των γενικών προαναφερθεισών διατάξεων του 
άρθρου 10 του Νόμου 4024/2011. 
Τονίζεται, δε, για ακόμη μια φορά, ότι η επίμαχη 

διάταξη είναι αφενός μεταβατική, αφετέρου ευ-
εργετική για συγκεκριμένη μερίδα υπαλλήλων, 
χωρίς, ωστόσο, να υπερισχύει ή να αλλοιώνει το 
νόημα και το σαφές περιεχόμενο των διατάξεων 
του άρθρου 10. ❱◗

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58§1-2 του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «για τη συμμετοχή 
του υπαλλήλου σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και 

προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο 
υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαί-
δευσης. Άδεια δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπηρεσίας του 
υπαλλήλου που απομένει μετά το πέρας της άδειας είναι 
μικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκειας της 
άδειας. Επίσης η ανωτέρω άδεια δεν χορηγείται αν ο υπάλ-
ληλος δεν έχει συμπληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία. 

Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται από 
τον αρμόδιο Υπουργό ή από τη διοίκηση του οικείου νο-
μικού προσώπου δημοσίου δικαίου ύστερα από αίτηση 
του υπαλλήλου και μετά από σύμφωνη γνώμη του υπη-
ρεσιακού συμβουλίου, το οποίο ελέγχει τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ. 1 και συνεκτιμά τη συνάφεια της 
μετεκπαίδευσης ή της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με το 
αντικείμενο της υπηρεσίας του, την υπηρεσιακή επίδοση 
και τις γνώσεις του υπαλλήλου. Ειδικά, προκειμένου περί 
εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό, απαιτείται πολύ καλή 
γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να 
μεταβεί ο υπάλληλος». 

Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι η εκπαιδευτι-
κή άδεια χορηγείται κατά διακριτική ευχέρεια της διοίκη-
σης, με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 58, κατά την οποία ο υπάλληλος είναι 
υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Εξυπακούεται, ότι σε περίπτωση απόρριψης της αιτή-
σεως για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, η απορριπτι-
κή πράξη της διοικήσεως οφείλει να φέρει σαφή, πλήρη 
και ειδική αιτιολογία, διαφορετικά είναι δεκτική προ-
σβολής με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον των αρμοδίων 
Διοικητικών Δικαστηρίων. 

Κατά τα λοιπά, η προσαύξηση αποδοχών, σύμφωνα με την 
ρητή διατύπωση της παραγράφου 5 του άρθρου 58, χορη-
γείται αποκλειστικά και μόνον στους υπαλλήλους που έχουν 
λάβει εκπαιδευτική άδεια. Με άλλα λόγια δεν υπάρχει νομο-
θετική πρόβλεψη περί προσαύξησης αποδοχών χωρίς την 
προηγούμενη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας.  ❱◗     

συνδεονΤαι αΜεσα 
Επιμέλεια:  Νικόλαος Νεαρχάκος, 

Ελευθερία Ντάσκα

εΚΠαιδευΤιΚη αδεια  
KAI ΠροσαυΞηση ΤΩν αΠοδοΧΩν
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Προσφάτως ετέθησαν σε 
ισχύ οι διατάξεις της πα-
ραγράφου 18 του ενάτου 

άρθρου του Νόμου 4057/2012, 
σύμφωνα με τις οποίες «Τακτικοί 
υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθ-
μού οι οποίοι κατά τη δημοσίευ-
ση του ν. 4024/2011 (Α’ 226) ήταν 
αποσπασμένοι, με γενικές ή ειδι-
κές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες 
υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ και 
β’ βαθμού ή ανεξάρτητες αρχές 
και εξακολουθούν να είναι απο-
σπασμένοι κατά τη δημοσίευση 
του παρόντος νόμου, μπορούν με 
αίτησή τους να μεταταγούν στην 
υπηρεσία που είναι αποσπασμέ-
νοι με την ίδια σχέση εργασίας 
και ταυτόχρονη μεταφορά της 
θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν 
υπάρχει κενή θέση, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρ-
θρου 68 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). 
Η μετάταξη γίνεται με κοινή από-
φαση του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης και των οι-
κείων Υπουργών. Η σχετική αίτη-
ση υποβάλλεται σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από 
τη δημοσίευση του παρόντος. Οι 
μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν 
θέσεις κλάδων της ίδιας κατηγο-
ρίας, οι οποίες αντιστοιχούν στα 
τυπικά προσόντα τους και προ-
βλέπονται στις οργανικές διατά-
ξεις της υπηρεσίας υποδοχής».

Με τις ως άνω ειδικές διατά-
ξεις καθίσταται εφικτή, κατά πα-

ρέκκλιση των κείμενων γενικού 
περιεχομένου διατάξεων, η με-
τάταξη των υπαλλήλων εκείνων 
που ήταν αποσπασμένοι κατά τον 
χρόνο δημοσίευσης του Νόμου 
4024/2011, ήτοι στις 27-10-2011, 
στην υπηρεσία όπου ήταν απο-
σπασμένοι. Αναμφίβολα πρόκει-
ται για μια ευνοϊκή ρύθμιση υπέρ 
των αποσπασμένων υπαλλήλων, 
δυνάμει της οποίας επιτρέπεται 
η μετάταξη αυτών ακόμη και ελ-
λείψει κενής οργανικής θέσεως, 
με την μεταφορά της θέσεως που 
κατέχουν από τον φορέα προέ-
λευσης. 

Η δικαιολογητική βάση της 
επίμαχης ρύθμισης έγκειται 
ακριβώς στη διευκόλυνση των 
υπαλλήλων εκείνων, οι οποίοι 
για προσωπικούς ή πάσης άλλης 
φύσεως λόγους επιθυμούν να 
συνεχίσουν να υπηρετούν στον 
φορέα όπου έχουν αποσπαστεί. 

Η συγκεκριμένη μορφή με-
τάταξης διενεργείται κατόπιν 
σχετικής αιτήσεως του ενδια-
φερομένου υπαλλήλου, η οποία 
πρέπει να υποβληθεί εντός απο-
κλειστικής προθεσμίας δύο μη-
νών από την δημοσίευση του Νό-
μου 4057/2012. Η συγκεκριμένη 
προθεσμία, ο υπολογισμός της 
οποίας άρχεται στις 15-03-2012, 
λήγει στις 14-05-2012.   

Ως επιπλέον προϋπόθεση για 
την διενέργεια της μετάταξης 
ο νομοθέτης απαιτεί να ήταν ο 
υπάλληλος ήδη αποσπασμένος 
κατά την κρίσιμη χρονική στιγ-

μή της δημοσίευσης του Νόμου 
4024/2011, ήτοι στις 27-10-2011.

Επισημαίνεται ακόμη, ότι η 
επίμαχη ρύθμιση του Νόμου 
4057/2012 αφορά όλους ανε-
ξαιρέτως τους υπαλλήλους που 
ήταν αποσπασμένοι βάσει είτε 
γενικών, είτε ειδικών διατάξεων. 
Ενδεικτικώς αναφέρεται, ότι κα-
ταλαμβάνει και τους υπαλλήλους 
εκείνους, που είναι αποσπασμέ-
νοι κατ’ εφαρμογή των ειδικών 
διατάξεων του άρθρου 21 του 
Νόμου 2946/2001 περί συνυπη-
ρέτησης με ένστολο.

Περαιτέρω, για την διενέργεια 
της μετάταξης δεν είναι απαραί-
τητη η ύπαρξη κενής οργανικής 
θέσεως, δοθέντος ότι ο νομοθέ-
της δίδει την δυνατότητα της ταυ-

τόχρονης μεταφοράς της θέσεως 
που ήδη κατέχει ο μετατασσόμε-
νος υπάλληλος από τον φορέα 
προέλευσης στον φορέα υποδο-
χής. Η διαδικασία αυτή της μετα-
φοράς εφαρμόζεται, εφόσον δεν 

ΜεΤα αΠο αιΤηση 
Επιμέλεια:  Σοφία Τάνη,  

Χρυσούλα Στούκα

ΜεΤαΤαΞεισ αΠοσΠασΜενΩν Βασει ΤΩν διαΤαΞεΩν Του νοΜου 4057/2012 

Ο ενδιαφερόμενος 
διατηρεί την 
δυνατότητα προσφυγής 
ενώπιον των 
αρμοδίων Διοικητικών 
Δικαστηρίων εντός 
προθεσμίας εξήντα  
ημερών 
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αΠο Το ιΚα σΤο εσυ

σ ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 
3918/2011, «Οι Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης 
του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ εντάσσονται από την 1.6.2011 στο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας. Το 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας εντάσ-
σεται στο Σισμανόγλειο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Ατ-
τικής. Το 2ο Νοσοκομείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης εντάσσεται 
στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Αγ. Παύλος». Το ογκο-
λογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗ-
ΜΑΤΑΣ» εντάσσεται στο Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκο-
μείο Αθηνών «Άγιος Σάββας». Το 7ο Νοσοκομείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Αθήνας εντάσσεται στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο 
«Αγία Όλγα - Κωνσταντοπούλειο». Το Νοσοκομείο Βραχείας 
Νοσηλείας ΙΚΑ -ΕΤΑΜ εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο 
Αθηνών «Πολυκλινική». 

Μετά την ένταξη οι ανωτέρω Υπηρεσίες Νοσοκομειακής 
Υποστήριξης λειτουργούν ως αντίστοιχα παραρτήματα των 
ανωτέρω νοσοκομείων στα οποία εντάσσονται (φορείς υπο-
δοχής). Οι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης 
που υπηρετούν στις ως άνω μονάδες κατά το χρόνο ένταξης 
μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, 
βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν, στον αντίστοιχο φορέα 
υποδοχής. Το νοσηλευτικό, το διοικητικό, καθώς και το πά-
σης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στις ως άνω μονάδες 
κατά το χρόνο ένταξης, κατανέμεται μεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 
του φορέα υποδοχής με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από συνεκτίμηση της αίτησης 
προτίμησής του. Όσοι από το εν λόγω προσωπικό μεταφερ-
θούν στους φορείς υποδοχής μεταφέρονται με την ίδια ερ-
γασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα 
που κατέχουν στον αντίστοιχο φορέα υποδοχής (…)». 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, σε περίπτωση 
μεταφοράς προσωπικού λαμβάνεται μέριμνα, ώστε ο υπάλ-
ληλος να μην χάνει τα δικαιώματα που απορρέουν από την 
προαγωγική – βαθμολογική του εξέλιξη με βάση τα έτη προϋ-
πηρεσίας που έχει ήδη διανύσει. 

Συμπερασματικά, η μεταφορά προσωπικού δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι αποτελεί μια μορφή νέου διορισμού, αλλά συ-
νέχιση της υπαλληλικής – εργασιακής σχέσης με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις. ❱◗

μεταφορά προσωπικού 
Επιμέλεια:  Γεώργιος Αβραμίδης, 

μάγδα Σελαμανίδου

υπάρχει κενή οργανική θέση. 
Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η 

διάταξη της παραγράφου 18 του ενά-
του άρθρου του Νόμου 4057/2012 
δεν απαιτεί ουδεμία άλλη προϋπόθε-
ση για την διενέργεια της μετάταξης, 
πλην όσων περιοριστικώς αναφέρει, 
ενώ ως ειδική και πλέον πρόσφατη 
νομοθετική διάταξη υπερισχύει πά-
σης άλλης χρονικά προγενέστερης ή 
γενικού περιεχομένου αντίθετης διά-
ταξης. Κατά συνέπεια, στην εφαρμογή 
της συγκεκριμένης ρύθμισης δεν επι-
δρούν παλαιότερες γενικές ή ειδικές 
απαγορευτικές διατάξεις, που θέτουν 
ενδεχομένως κωλύματα στη διενέρ-
γεια μετάταξης δημοσίων υπαλλήλων, 
δοθέντος ότι ο αληθής σκοπός και η 
βούληση του νομοθέτη είναι να δι-
ευκολύνει τους ήδη αποσπασμένους 
υπαλλήλους κατά παρέκκλιση των γε-
νικών κανόνων.

Τέλος, η συγκεκριμένη μορφή με-
τάταξης, που είναι σε κάθε περίπτωση 
δυνητική και όχι υποχρεωτική για την 
διοίκηση, γίνεται με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και των οικείων Υπουργών, άρα επί 
νοσηλευτικού προσωπικού γίνεται με 
κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης και του Υπουργού 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Ενόψει του σαφούς καθορισμού των 
οργάνων που φέρουν την αρμοδιότητα 
για την έκδοση της πράξης μετάταξης, 
συνάγεται ότι και η πράξη απόρριψης 
της σχετικής αιτήσεως θα πρέπει να 
προέρχεται από τα ίδια διοικητικά όρ-
γανα.

Τέλος, σε περίπτωση απόρριψης της 
αίτησης ο ενδιαφερόμενος διατηρεί 
την δυνατότητα προσφυγής ενώπιον 
των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρί-
ων εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημε-
ρών από την εις αυτόν κοινοποίηση της 
απορριπτικής πράξεως.  ❱◗     
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σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 71§5 του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα (Νόμος 

3528/2007), «δεν επιτρέπεται με-
τάταξη υπαλλήλου στις υπηρεσίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύ-
ει, πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη 
από το διορισμό ή από προηγούμε-
νη μετάταξη, με τις διατάξεις αυτές 
ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαί-
ρεση τις διατάξεις που προβλέπουν 
τη μετάταξη σε παραμεθόριες πε-
ριοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλ-
λήλων. Ο ανωτέρω περιορισμός της 
πενταετίας εφαρμόζεται για τις αι-

τήσεις μετάταξης, που θα υποβλη-
θούν μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος».

Η ανωτέρω αναφορά είναι η 
πρώτη στο κείμενο του Δημοσιο-
ϋπαλληλικού Κώδικα περί του θε-
σμού της αμοιβαίας μετάταξης. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 19§3 του Νόμου 
3801/2009, «επιτρέπεται, ύστερα 
από αίτηση, η αμοιβαία μετάταξη 
υπαλλήλων του Δημοσίου και των 
Ν.Π.Δ.Δ. από Υπουργείο σε Υπουρ-
γείο ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε 
Ν.Π.Δ.Δ. και αντιστρόφως ή μεταξύ 
τους, με την προϋπόθεση να ανή-

κουν στην ίδια κατηγορία και να 
κατέχουν τα τυπικά προσόντα του 
κλάδου στον οποίο μετατάσσονται. 
Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις που 
κατέχονται από τους μετατασσόμε-
νους λογίζονται κενές.

Η ανωτέρω μετάταξη γίνεται 
μετά από γνώμη των οικείων υπη-
ρεσιακών συμβουλίων, εφαρμο-
ζομένων κατά τα λοιπά των δια-
τάξεων των παραγράφων 1 και 3 
του άρθρου 74 του Υπαλληλικού 
Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως εκά-
στοτε ισχύουν».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων ρυθ-
μίζεται με συνοπτικό τρόπο το κα-

Το καθεστώς των 
αμοιβαίων μετατάξεων 

Επιμέλεια:  Γιάννης Φυτοκλής, 
Βασίλης κυριακίδης
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θεστώς που διέπει τις αμοιβαί-
ες μετατάξεις, χωρίς να τίθεται 
κάποιο κώλυμα χρονικού περι-
ορισμού μεταξύ δύο διαδοχι-
κών αμοιβαίων μετατάξεων.

Περιορισμός υφίσταται, ωστό-
σο, όσον αφορά την μετάταξη 
νοσηλευτικού προσωπικού προ 
της παρόδου πενταετίας από τον 
διορισμό. Ο περιορισμός αυτός 
έχει καθιερωθεί δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 
2 του Νόμου 3754/2009. Παρά 
ταύτα η ΠΑΣΥΝΟ, αλλά και η 
Ε.Ν.Ε.,  έχουν επανειλημμένως 
υποστηρίξει, ότι ο περιορισμός 
της πενταετίας ερμηνευτικά δεν 
μπορεί να καταλαμβάνει και τις 
περιπτώσεις της αμοιβαίας με-
τάταξης. 

Κι αυτό γιατί σκοπός της 
ρύθμισης περί της πενταετί-
ας είναι να μην ανατρέπεται ο 
προγραμματισμός των προσλή-
ψεων στον ιδιαίτερα ευαίσθητο 
χώρο της υγείας και να απο-
φεύγονται φαινόμενα έλλειψης 
προσωπικού λόγω μετατάξεων, 
αποσπάσεων, μεταθέσεων κλπ. 
Στην περίπτωση, ωστόσο, των 
αμοιβαίων μετατάξεων, εφόσον 
αμφότεροι οι μετατασσόμενοι 
υπάλληλοι ανήκουν στον ίδιο 
κλάδο και την ίδια κατηγορία, 
επί της ουσίας δεν επέρχε-
ται μεταβολή στη σύνθεση του 
προσωπικού των φορέων προ-
έλευσης και υποδοχής, οπότε 
δεν θίγεται και ο σκοπός εις τον 
οποίο απέβλεψε ο νομοθέτης 
θεσπίζοντας το κώλυμα πεντα-
ετίας.

Η θέση μας αυτή ευρίσκει 
σταθερό έρεισμα στην τελολο-
γική ερμηνεία των επίμαχων 
διατάξεων, πλην όμως δεν έχει 
εισέτι επικυρωθεί από τη νο-
μολογία των αρμοδίων Διοικη-
τικών Δικαστηρίων. ❱◗

επί της διαδικασίας των μετατάξεων του νοσηλευτικού προσωπι-
κού τυγχάνουν εφαρμογής οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 24 του 
Νόμου 3599/2007, δυνάμει των οποίων ορίζεται, ότι οι μετατάξεις 

αυτές μεταξύ φορέων διαφορετικών υγειονομικών περιφερειών διενερ-
γούνται με κοινή απόφαση των διοικητών των συναρμόδιων υγειονομι-
κών περιφερειών. 

Με άλλα λόγια, επί των συγκεκριμένων περιπτώσεων μετάταξης εφαρ-
μόζονται οι ως άνω ειδικές διατάξεις και όχι οι γενικού περιεχομένου 
διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Δηλαδή ο νομοθέτης, προ-
φανώς λόγω της ιδιαιτερότητας και του εξαιρετικά ευαίσθητου χαρακτή-
ρα του χώρου της υγείας, προτίμησε την υπαγωγή των μετατάξεων του 
προσωπικού, πλην του ιατρικού, των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εις ένα εξαιρετικό, εξ απόψεως διαδικαστι-
κών κανόνων, καθεστώς, καθιερώνοντας σαφή παρέκκλιση από το γενικό 
πλαίσιο που τάσσει ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας. 

Υπ’ αυτήν την έννοια δεν μπορεί να γίνει λόγος περί αναλογικής εφαρ-
μογής διατάξεων του Κώδικα επί μετατάξεων νοσηλευτικού προσωπι-
κού. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να υπάρξει και αναλογική εφαρμογή της 
διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του 
Κώδικα περί παράτασης της προθεσμίας για ανάληψη υπηρεσίας. 

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ακόμη και αν οι μετατάξεις του νοσηλευτι-
κού προσωπικού γίνονταν κατά την συνήθη διαδικασία και πάλι δεν θα 
μπορούσαν να τύχουν αναλογικής εφαρμογής οι προαναφερθείσες δια-
τάξεις, οι οποίες είναι ειδικές και αφορούν αποκλειστικώς και μόνον την 
παράταση της προθεσμίας που τάσσεται σε νεοδιοριζόμενους υπαλλή-
λους για ορκωμοσία. 

Συμπερασματικά, λόγοι δημοσίου συμφέροντος άμεσα συνδεόμενοι με 
την εύρυθμη λειτουργία των φορέων υποδοχής, επιβάλλουν την άμεση 
εκτέλεση – υλοποίηση των πράξεων μετάταξης, μετά την δημοσίευσή 
τους σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πράξεων με-
τάταξης εκδίδονται κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως εκ μέρους των 
ενδιαφερομένων υπαλλήλων. Η επισήμανση αυτή είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη, 
δοθέντος ότι η υποβολή αίτησης εκ μέρους του ενδιαφερομένου υπαλ-
λήλου για την έκδοση πράξης μετάταξης συνιστά ευθεία συμμετοχή του 
υπαλλήλου αυτού στην διαδικασία έκδοσης της πράξεως, ενόψει της συ-
ντρέχουσας διακριτικής ευχέρειας της διοικήσεως. Έχει κριθεί, δε, ότι η 
ανεπιφύλακτη συμμετοχή του διοικουμένου, δια της υποβολής σχετικής 
αιτήσεως, στην έκδοση διοικητικής πράξεως στερεί από αυτόν το στοιχείο 
του εννόμου συμφέροντος για την μετέπειτα προσβολή της πράξης αυτής 
με αίτημα την ακύρωσή ή την αναστολή εκτέλεσής της. ❱◗     

ειδιΚεσ διαΤαΞεισ 
Επιμέλεια:  Έφη καμπουγέρη, 

Γιώργος Γραμματίκας

ΜεΤαΤαΞη Και αναληΨη υΠηρεσιασ 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§3 του ΝΔ 4111/1960, 
«χειρισταί ακτινολογικών μηχανημάτων, εμφανισταί ακτινολογικών 
εργαστηρίων και ραδιοφυσικοί (χειριζόμενοι ραδιοϊσότοπα) εργα-

ζόμενοι εις ακτινολογικά εργαστήρια, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή 
ιδιωτικού Δικαίου, Δημοτικά ιδρύματα και πάσης φύσεως εργαστήρια, 
δικαιούνται πλέον της κανονικής των αδείας απουσίας, και τοιαύτης επι-
κινδύνου εργασίας, μηνιαίαν κατ’ έτος».
Σύμφωνα, ωστόσο, με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρ-

θρου 66 του Νόμου 3984/2011 (ΦΕκ Α 150/27.6.2011), η ως άνω παρά-
γραφος 3 του άρθρου 13 του ΝΔ 4111/1960 καταργήθηκε. 
Σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 6 του Νόμου 

3984/2011, οι εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες Υγείας του Δημοσίου και του 
ιδιωτικού τομέα, που εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και δοσιμε-
τρούνται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό ακτινοπροστασί-
ας με ατομικό δοσίμετρο σώματος: 
α) όταν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας που δέχονται μετρη-

θεί στο 25% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που θέτει ο κανονισμός 
Ακτινοπροστασίας, τον αμέσως επόμενο μήνα δύνανται να λάβουν άδεια 
ακτινοπροστασίας είκοσι ενός (21) συνεχών ημερών, 
β) όταν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας που δέχονται μετρη-

θεί στο 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που θέτει ο κανονισμός 
Ακτινοπροστασίας, τον αμέσως επόμενο μήνα υποχρεούνται να λάβουν 
επιπρόσθετη άδεια ακτινοπροστασίας είκοσι ενός (21) συνεχών ημερών, 
γ) όταν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας που δέχονται μετρηθεί 

στο 75% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που θέτει ο κανονισμός Ακτι-
νοπροστασίας, τον αμέσως επόμενο μήνα υποχρεούνται να λάβουν επι-
πρόσθετη άδεια ακτινοπροστασίας σαράντα δύο (42) συνεχών ημερών. 
Ειδικά για τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας που εκτίθενται 

σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και δοσιμετρούνται με επιπλέον δοσίμετρο 
χειρός ή δακτύλων οι άδειες χορηγούνται κατά τα ως άνω α`, β` και γ` 
λαμβάνοντας υπόψη ταυτοχρόνως και τα αντίστοιχα όρια αθροιστικών 
δόσεων για την άκρα χείρα. 
Εκ των ανωτέρω διατάξεων προσδιορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις 

για την χορήγηση επιπλέον άδειας ακτινοπροστασίας σε εργαζομένους 
που εκτίθενται σε ιοντίζουσα ακτινοβολία. ❱◗

Άδεια
ακτινολογικού τμήματος 

Επιμέλεια:  μιχάλης μαντζανάς, 
Νασιάδου Ευδοκία 

Προσδιορίζονται 
οι όροι και 
προϋποθέσεις 
για την χορήγηση 
επιπλέον άδειας 
ακτινοπροστασίας 
σε εργαζομένους 
που εκτίθενται 
σε ιοντίζουσα 
ακτινοβολία
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διΚαιουΤαι Και ο αΓαΜοσ Γονεασ

σ ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53§2 του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «ο χρόνος ερ-
γασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά 

δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας 
έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει 
τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο 
γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια 
με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν 
κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μει-

ωμένου ωραρίου. Για το γονέα που είναι άγαμος 
ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και 
άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο του πρώ-
του εδαφίου ή η άδεια του προηγούμενου εδαφίου 
προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα 
αντίστοιχα». 

Επιπλέον, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, «αν η σύ-
ζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου 
εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται 
όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύ-
ζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει 
χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 κατά 
το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής 
δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δι-
καιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται 
των διευκολύνσεων της παραγράφου 2».

Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ιδίου 
ως άνω άρθρου, «σε περίπτωση διάστασης, διαζυ-
γίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των 
γονέων του, την άδεια της παρ. 1 και τις διευκο-
λύνσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου δικαιού-
ται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων και της ερμηνείας 
αυτών προκύπτει αβίαστα, ότι ο νομοθέτης ου-
δόλως συνδέει το ζήτημα της χορήγησης άδειας 

ανατροφής τέκνου με τον γάμο. Με άλλα λόγια, 
προκειμένου ο γονέας υπάλληλος να λάβει 

την επίμαχη άδεια δεν απαιτείται να είναι 
και παντρεμένος, αλλά δύναται κάλλιστα 
να είναι άγαμος, παραμένοντας νόμιμος 
δικαιούχος της άδειας ανατροφής, και 

μάλιστα σε προσαυξημένη εκδοχή 
αυτής, εφόσον ασκεί την επιμέλεια 

του τέκνου. ❱◗

Άδεια ανατροφής 
Επιμέλεια:  Γιώργος Ίντας,  

Νατάσα Γεωργιάδου
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δρασΤηριοΠοιηση συλλοΓου νοσηλευΤΩν λασιΘιου  
(Μελουσ Πασυνο-εσυ)

Εφ’ όλης της ύλης 

Στο νομό Λασιθίου ξεκίνησε 
πρόσφατα προσπάθεια μεγαλύτερης 

δραστηριοποίησης του συλλόγου 
νοσηλευτών ΕΣΥ ν. Λασιθίου, μετά 

και την εκλογή νέου διοικητικού 
συμβουλίου. Στα πλαίσια αυτά 

οργανώθηκε γενική συνέλευση των 
μελών, ενώ σχεδιάζονται περισσότερες 
παρεμβάσεις προς τα Νοσοκομεία του 
νομού για τα θέματα που αφορούν στα 
εργασιακά θέματα των νοσηλευτών. Η 
Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε 

το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Ιουλίου   
στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και 
παραβρέθηκαν και τα μέλη του Δ.Σ. 

της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας 
Νοσηλευτών ΕΣΥ κ.κ. Γ. Αβραμίδης 

και Γ. Μεραμβελιωτάκης. Επίσης 
παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Ένωσης 

Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου Α. 
Γερμανάκης και ο αιρετός εκπρόσωπος 

των εργαζομένων στο ΔΣ του 
Νοσοκομείου ΑΓ. Νικολάου  

Μ. Σουσαμπλής.

Τη συνέλευση άνοιξε η πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΥ.ΝΟ.Λα-
σιθίου Ελπίδα Τζημούλη που καλωσόρισε τα μέλη του 
συλλόγου και τους εκπροσώπους της ΠΑΣΥΝΟ και  ανα-

φέρθηκε στους στόχους που θέτει το νέο Δ.Σ. Στη συνέχεια ο 
Γ. Αβραμίδης τοποθετήθηκε ευχόμενος καλή επιτυχία στο νέο 
Δ.Σ. και ανέλυσε τους βασικός στόχους και δράσεις της ΠΑ-
ΣΥΝΟ, ενώ κλείνοντας δεσμεύτηκε ότι το Δ.Σ. της ΠΑΣΥΝΟ θα 
σταθεί στο πλευρό του συλλόγου στη νέα του προσπάθεια.

Στη συνέχεια ξεκίνησε η συζήτηση που συζήτηση και έλαβε 
αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:



w w w. p a s y n o . g r Ι ο ύ λ ι ο ς  -  Α ύ γ ο υ σ τ ο ς  -  Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 2 47

❱  Έλλειψη νοσηλευτικού προσω-
πικού στα Νοσοκομεία του νο-
μού. Έγινε εκτενής συζήτηση 
σχετικά με την έλλειψη προ-
σωπικού στα Νοσοκομεία του 
νομού και σε κρίσιμες μονάδες, 
όπως η ΜΕΘ του Νοσοκομείου 
Αγ. Νικολάου. Αποφασίστηκε να 
αναλάβει το ΔΣ του συλλόγου 
να συντάξει χαρτογράφηση του 
νοσηλευτικού προσωπικού που 
υπηρετεί στα Νοσοκομεία του 
νομού, ώστε να τεκμηριωθούν 
με στοιχεία οι ελλείψεις, τόσο 
σε σχέση με τις οργανικές θέ-
σεις, όσο και σε σχέση με τον 
απαραίτητη αναλογία που κατα-
γράφεται στις διεθνής μελέτες 
και σε πρόσφατη μελέτη της 
ΕΝΕ.  Ακόμη αποφασίστηκε ότι 
ο σύλλογος θα πρέπει να ζητή-
σει άμεσα την κατάργηση του 
περιορισμού 1/10 στις προσλή-
ψεις νέων νοσηλευτών.

❱  Ασφάλεια εργασίας. Έγινε συ-
ζήτηση σχετικά με τις συνθή-
κες εργασίας των νοσηλευτών 
στα Νοσοκομεία του νομού και 
αποφασίστηκε ο σύλλογος να 
ζητήσει από τις διοικήσεις των 
νοσοκομείων του νομού να τοπο-
θετήσουν ιατρούς και τεχνικούς 
ασφαλείας (όπως προβλέπει η 
νομοθεσία) και να προχωρήσει 
η συγκρότηση επιτροπών ασφα-
λείας στα Νοσοκομεία.

❱  Ανάθεση αλλότριων καθηκόντων 
σε νοσηλευτές. Συζητήθηκε ότι 
σε Νοσοκομεία του νομού οι νο-
σηλευτές υποχρεώνονται  (άτυπα 
και τυπικά) να εκτελούν εργασίες 
που ανήκουν σε άλλους επαγ-
γελματικούς κλάδους (συντα-
γογράφηση παραπεμπτικών για 
παρακλινικές εξετάσεις, διαλογή 
περιστατικών στα Ε.Ι. αιμολη-
ψίες) κάτι που πρέπει άμεσα να 
σταματήσει, αφού ήδη ο φόρτος 
εργασίας των νοσηλευτών είναι 

ιδιαίτερα μεγάλος με την εκτέλε-
ση των δικών τους καθηκόντων. 
Έτσι, αποφασίστηκε να αποστα-
λούν από το Σύλλογο Νοσηλευ-
τών ΕΣΥ ν. Λασιθίου επιστολές με 
τις διοικήσεις των νοσοκομείων 
με τις οποίες να διευκρινίζεται τι 
ισχύει νομικά μετα συγκεκριμένα 
καθήκοντα και να ζητείται να στα-
ματήσει άμεσα η εκτέλεση τους 
από τους νοσηλευτές.

❱  Εκτέλεση εφημεριών νοσηλευ-
τών. Συζητήθηκε  ότι η εκτέλεση 
νοσηλευτικών εφημεριών στη-
ρίζεται σε νομοθεσία παρελθό-
ντων ετών πριν τη δημιουργία 
του ΕΣΥ και στους οργανισμούς 
των Νοσοκομείων δεν προβλέ-
πεται αυτός ο θεσμός. Παρ’ όλα 
αυτά δεν είναι δυνατόν να εκτε-
λεί εφημερία νοσηλευτής-τρια 
που έχει ταυτόχρονα βάρδια σε 
τμήμα.  Αυτό είναι παράνομο 
και επικίνδυνο. Γι΄ αυτό απο-
φασίστηκε από τη συνέλευση 
ότι αυτό πρέπει να σταματήσει 
άμεσα. Σε περίπτωση που σε κά-
ποια νοσοκομεία δεν είναι δυ-
νατόν να βγει πρόγραμμα εφη-
μεριών νοσηλευτών χωρίς να 
είναι ταυτόχρονα υπηρεσία στο 
τμήμα τους, τότε να σταματήσει 
η ούτως ή άλλως ημιεφαρμογή 
αυτού του μέτρου, με δεδομένο 
ότι πλέον οι διευθύντριες και 
τομεάρχες νοσηλευτικής υπηρε-
σίας λαμβάνουν υψηλό επίδομα 
που καλύπτει την ευθύνη από το 
σπίτι. Επίσης αποφασίστηκε να 
ζητηθεί να σταματήσει άμεσα η 
απαράδεκτη τακτική της διεύ-
θυνσης νοσηλευτικής υπηρεσίας 
του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, 
που απαιτεί από την εφημερεύ-
ουσα νοσηλεύτρια να ανοίγει τα 
ψυγεία του νεκροθαλάμου Νο-
σοκομείου ΑΓ. Νικολάου για να 
ελέγχει αν υπάρχουν μέσα νε-
κροί.

❱  Παρακολούθηση αποκλειστικών 
νοσοκόμων. Συζητήθηκε ότι οι 
νοσηλευτές δεν είναι σε καμιά 
περίπτωση  υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο των αποκλειστικών που 
βρίσκονται κοντά σε ασθενείς (αν 
είναι από τη λίστα ή όχι), όπως 
αναφέρεται και σε πρόσφατη 
διευκρίνιση της ΠΑΣΥΝΟ. Από 
εκεί και πέρα υπάρχει θεσμικό 
πλαίσιο σχετικά με την ασφάλεια 
των κλινικών και των ασθενών 
το οποίο πρέπει να τηρείται και 
υπάρχει η δυνατότητα να ορί-
ζονται συνοδοί των ασθενών σε 
συνεννόηση των συγγενών με το 
διευθυντή και την προϊσταμένη 
κάθε κλινικής.

❱  Εκτέλεση υπηρεσίας σε δύο τμή-
ματα ταυτόχρονα. Συζητήθηκε 
ότι είναι απαράδεκτο να ζητείται 
από το νοσηλευτικό προσωπικό 
να εκτελείται υπηρεσία σε δύο 
ξεχωριστά τμήματα ταυτόχρονα 
(π.χ. Ε.Ι. – Χειρουργείο). Από εκεί 
και πέρα η διεύθυνση νοσηλευτι-
κής υπηρεσίας θα πρέπει να δι-
ευκρινίσει τι ακριβώς ζητά από το 
νοσηλευτικό προσωπικό με σχε-
τικές αναγραφές στο εβδομαδι-
αίο πρόγραμμα υπηρεσίας.

❱  Διοργάνωση ημερίδας. Αποφα-
σίστηκε από τη συνέλευση το ΔΣ 
του συλλόγου να προχωρήσει το 
επόμενο διάστημα στη διερεύ-
νηση δυνατότητας διοργάνωσης 
ημερίδας με νοσηλευτικά θέματα 
σε συνεργασία με το Δ.Σ. της ΠΑ-
ΣΥΝΟ.

Το Δ.Σ. του συλλόγου ανέλαβε 
να υλοποιήσει τις αποφάσεις της 
συνέλευσης και ήδη έχει υπάρξει 
παρέμβαση στο θέμα της εκτέ-
λεσης αλλότριων καθηκόντων με 
αποστολή σχετικού εγγράφου προς 
τις νοσηλευτικές διευθύνσεις. Ανα-
μένεται να υπάρξουν παρεμβάσεις 
και για τα υπόλοιπα θέματα που  
συζητήθηκαν στη συνέλευση. ❱◗ 
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Τελικά ξέρουμε τι θέλουμε;
Γράφει ο   Νίκος Παπανδρέου,  

πρόεδρος Δ.Σ. Πανελλήνιου Πρωτοβάθμιου Συλλόγου  
Νοσηλευτών Αττικής (μέλος ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ)

Ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε 
σε ποια Ελλάδα θέλουμε να 
ζήσουμε και ποιοι θέλουμε να 
κινούν τα νήματα της κοινωνίας

συνεχίζουν να το κάνουν, αν οι εργαζόμενοι τολμού-
σαν να ζητήσουν αξιοκρατία και αυτονομία. 
η κρίση λοιπόν, μέσα από τα δεινά που επέφερε, 

κλόνισε έναν μηχανισμό που προσπαθεί με «νύχια 
και με δόντια» να βρει ενέργεια μέσα από απειλές 
και φρούδες υποσχέσεις. η κρίση αυτή μας βάζει σε 
ένα τεράστιο δίλημμα. μας υποχρεώνει να αποφασί-
σουμε για το μέλλον της κοινωνίας μας αλλά και των 
εργασιακών μας σχέσεων. 
Θέλουμε να ξαναστήσουμε το ίδιο σύστημα που μας 

έφερε στην εξαθλίωση ή να φτιάξουμε μια υγιή κοινω-
νία που θα στηρίζεται στην αξιοκρατία, την κοινωνική 
δικαιοσύνη, στην εφαρμογή των νόμων και την προ-
άσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων; και είναι 
πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι αυτό θα γίνει με τις 
«συνταγές» που τροφοδοτούσαν τις μηχανές του πα-
λαιού συστήματος; Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι 
οι «άρχοντες» του παλαιού συνδικαλισμού μπορούν να 
εκπροσωπήσουν επάξια τους Νοσηλευτές; Είναι δυ-
νατόν να μας φοβίζουν οι κάθε είδους απειλές τους; 
Πιστεύετε ότι θα δώσουν λύσεις στον κλάδο μας αυτοί 
που μας διχάζουν θέτοντας θέμα απόλυτου διαχωρι-

Τ α τρία τελευταία 
χρόνια οι αλλαγές σε 
όλους τους τομείς της 

ζωής μας είναι σαρωτικές. 
Τόσο στον οικονομικό το-
μέα όσο και στις εργασιακές 
σχέσεις, τις πολιτικές και 
κοινωνικές ισορροπίες, την 
αντιμετώπιση της ζωής μας. 
Δυστυχώς, η συντριπτική 
πλειοψηφία των αλλαγών 
αυτών είναι σε βάρος της 
ποιότητας της ζωής μας, σε 
βάρος των εργαζομένων, σε 
βάρος των ανέργων και της 
νέας γενιάς της χώρας μας.
η κρίση, όχι μόνο οικονο-

μική αλλά και λειτουργίας 
του πολιτικού και κοινωνι-
κού συστήματος, τρομάζει, 
πανικοβάλλει τους εργα-
ζόμενους που αναρωτιού-
νται για την δυνατότητα 
επιβίωσης τους. κλονίζε-
ται λοιπόν το σύστημα δι-
οίκησης του κράτους...Το 
σύστημα...Αυτό το σύστη-
μα που μας έφερε εδώ…
Αυτό το σύστημα που μας 
οδήγησε στα αδιέξοδα που 
ζούμε… Αυτό που στηριζό-
ταν στη ρεμούλα, στη δια-
φθορά, στο «μέσον», στον 
κομματισμό… Αυτό που 
το στήριζαν οι επαγγελ-
ματίες συνδικαλιστές που 
«αναλάμβαναν» να λύσουν 
προβλήματα που ποτέ δεν 
είχαν ζήσει γιατί είχαν 
«ξεχάσει» να δουλέψουν, 
αυτοί που απειλούσαν και 

σμού Π.Ε. και Τ.Ε.; Νομίζετε 
ότι θα διεκδικήσουν για μας 
το Ειδικό μας μισθολόγιο ή 
την κάλυψη των οργανικών 
θέσεων στα Νοσοκομεία; 
Είστε πεπεισμένοι ότι απο-
δέχονται την θεμελιώδη 
θέση των Νοσηλευτών στο 
Νοσοκομείο αυτοί που ει-
σηγήθηκαν την απουσία μας 
από τα Διοικητικά Συμβού-
λια των Νοσοκομείων;
Συνάδελφοι, αυτή η κρί-

ση θεωρώ ότι μας δίνει 
μία και μοναδική ευκαι-
ρία. Να ασπαστούμε την 
νομιμότητα στις εργασι-
ακές και κοινωνικές μας 
σχέσεις, να αλλάξουμε την 
νοοτροπία του ρουσφετιού 
και της δουλικότητας, να 
διεκδικήσουμε με σθένος 
και αποφασιστικότητα τα 
δικαιώματά μας, να στα-
ματήσουμε να βάζουμε σε 
κίνδυνο την επαγγελματική 
μας υπόσταση χάριν της δι-
ατήρησης των ισορροπιών 
με τις όποιες διοικήσεις. 
Ήρθε η ώρα να αποφα-

σίσουμε σε ποια Ελλάδα 
θέλουμε να ζήσουμε και 
ποιοι θέλουμε να κινούν τα 
νήματα της κοινωνίας. Τα 
απομεινάρια του σαθρού 
παρελθόντος ή το δίκαιο 
και νόμιμο. Αν έχουμε 
αποφασίσει μένει μόνο να 
κάνουμε πράξη τις αποφά-
σεις μας. και θα τις κάνου-
με πράξη. ❱◗
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«η Χώρα της Αλίκης»
Γράφει η   Έλενα μπεκρή,  

μέλος Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ - ΕΣΥ

Μια απογοήτευση και ένα θολό τοπίο μπροστά στα 
μάτια των σημερινών άνεργων νέων ξετυλίγεται 
μέρα με την μέρα σαν το κουβάρι της Αριάδ-

νης... Αγγελίες στην αγορά εργασίας να περιπλέκουν τα 
ζητούμενα με τα της προσφοράς, τα μπλοκ (blog) στο 
ιντερνέτ να οργιάζουν φωνασκώντας σαν τους ντελά-
ληδες στους πάγκους της λαϊκής αγοράς «εδώ η καλή 
δουλειά, έλα πάρε, πάρε κι εσύ…».
Οι χώρες της κυριαρχίας να μας εντοπίζουν με στρα-

τηγική μαεστρία σαν τον επόμενο  στόχο στο τραπέ-
ζι του «άτυπου» πολέμου της οικονομίας. Να 
τάζουν λαγούς με πετραχήλια στον άμοιρο 
νέο που μόλις πριν λίγους μήνες κατάφε-
ρε μετά βασάνων και κόπων των δικών 
του ανθρώπων να πάρει το πολυπόθητο 
χαρτί – πτυχίο. και τώρα; και τώρα τι 
λοιπόν, πήραμε το πτυχίο μας, πήρα-
με ίσως και ένα μεταπτυχιακό, έτσι,  
γιατί μας είπανε πως χρειάζεται κι 
αυτό, ξένες γλώσσες, γνώσεις  υπο-
λογιστών... Ουφ μόνο που τα ακούς 
κουράζεσαι…! 
Τέλος λοιπόν, έφτασε  ο φοιτητής 

στο τέλος της  ένδοξης μαθητείας του, 
τα ανέμελα χρόνια του «χαρτζιλικιού» 
τέλειωσαν! και πήρε σβάρνα τις αγγε-
λίες εύρεσης εργασίας, κρίση εδώ, κρί-
ση παραπέρα, πουθενά φως… κι όμως 
εκεί κάπου στην απελπισία του, ακούει τις 
εταιρείες - μεγιστάνες από τον Βορρά να τον 
καλούν, με παροχές απίστευτες για τις κενές 
ημέρες  που διανύουμε. 
Στέγαση, εργασία σταθερή και κυρίως εκμάθηση της 

γλώσσας της  χώρας στην οποία σου παρέχεται εργα-
σία. Όλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα της εκάστοτε 
εταιρείας βέβαια, με στυλ και άνεση παρουσιάζουν το 
τέλειο προφίλ μιας τέλειας «δουλείας». Πολλές από 
αυτές σου παρέχουν εκπαίδευση πρώτα και εγκλεισμό 
σε κοινόβιες συνθήκες, προκειμένου να ετοιμάσουν 
μια νέα γενιά μεταναστών- εξαρτημάτων στην καλο-
δουλεμένη μηχανή τους.

Υπέγραψες τη σύμβαση εργασίας; Τους ανήκεις λοι-
πόν στο εξής, και για όσο χρόνο αναφέρεται στην εν 
λόγω εργασιακή σύμβαση. Ξένος σε ξένη χώρα και 
να λες και ευχαριστώ που την βρήκες και αυτή την 
«δουλεία». Αυστραλία, Γερμανία, Ολλανδία, διψούν για 
Νοσηλευτικό προσωπικό, χώρες της μέσης Ανατολής 
επίσης. Πολλές οι δελεαστικές  προτάσεις  μα οι περισ-
σότερες καταλήγουν να ναι  απλά χρυσός που έλαμπε.
Ξεριζώνονται οικογένειες, προσδοκώντας ένα καλύ-

τερο αύριο, ένα αύριο δυσοίωνο και θολό. μετανάστες

 

με πτυχίο, εργάτες με πτυχίο, όπως και 
να το πει κανείς, δεν αλλάζει η ουσία των 
πραγμάτων. και δεν μπορεί να πάψει η 

ηχώ στα αυτιά μου, μιας πρόσφατης 
συνέντευξης στην οποία έτυχε 

απλά να παρευρεθώ, να ενημε-
ρωθώ γιατί ναι, είναι δύσκολοι 
οι καιροί που διανύουμε και 
στριμωγμένοι πολύ στριμωγ-
μένοι... Ποιο είναι το καθαρό 

ποσό απολαβών ξαναρώτησα; 
Να σας το ξαναπώ, βεβαίως κυρία 

μου…711 ευρώ καθαρά θα είναι, από 
το σύνολο του μισθού σας θα σας κρατάμε 300 ευρώ 
μόνο για το ενοίκιο στον κοινόβιο χώρο που θα ζήσετε 
μαζί με άλλους, 150 ευρώ  για την ασφάλισή σας και 
σας έχουμε και δώρο την αναγνώριση του πτυχίου σας  
μετά το εξάμηνο προσφοράς της εργασίας σας  στην Πο-
λυεθνική μας -Γίγαντα. Βέβαια, θα υπάρξουν ευκαιρίες 
εξέλιξης με τα χρόνια εργασίας…
καλώς ήρθατε, λοιπόν, στην χώρα της Αλίκης, στην 

χώρα των Θαυμάτων! ❱◗

Ξεριζώνονται οικογένειες, 
προσδοκώντας ένα 
καλύτερο αύριο, ένα αύριο 
δυσοίωνο και θολό
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στο πλαίσιο της τρέχουσας 
οικονομικής κρίσης που μα-
στίζει την χώρα μας, η εξεύ-

ρεση μιας ρεαλιστικής και συνάμα 
αποτελεσματικής λύσης φαντάζει 
ως πραγματικός και εξαιρετικά δυ-
σεπίλυτος γρίφος. Ιδέες και προ-
τάσεις ποικίλων προελεύσεων δι-
ατυπώνονται σχεδόν καθημερινά, 
ως προϊόν είτε επιστημονικής, ήτοι 
οικονομικής, κοινωνικής και πολι-
τικής έρευνας και ανάλυσης, είτε 
συλλογικής σκέψης, είτε ακόμη 
αυθόρμητης ατομικής πρωτοβου-
λίας. 

Αναγκαστικώς οι τελικές απο-
φάσεις λαμβάνονται από τους 
εκάστοτε κυβερνώντες, οι οποίοι 
θεωρητικώς τουλάχιστον οφεί-
λουν να σταθμίζουν τα υπέρ και 
τα κατά κάθε επιλογής. Αναμφί-
βολα, ο πλέον ορθός, ασφαλής και 
έγκυρος τρόπος αξιολόγησης των 
ακολουθουμένων πολιτικών είναι 
η εκ του αποτελέσματος αξιολόγη-
ση αυτών, που στηρίζεται στην λε-
πτομερή ανάλυση και εξέταση του 
ποσοστού επίτευξης του επιδιωκό-
μενου σκοπού.

Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα, 
αντί να δοθεί η δέουσα έμφαση 
στην προώθηση διαρθρωτικών αλ-
λαγών, που θα μεταβάλλουν την δι-
εθνή εικόνα της χώρας μας και θα 
δημιουργήσουν, ενδεχομένως, κά-
ποιο επενδυτικό ενδιαφέρον, θέτο-
ντας παράλληλα ισχυρές βάσεις για 
την μετεξέλιξη της Ελλάδας σε μια 
σύγχρονη, αξιόπιστη και αναπτυσ-
σόμενη δύναμη, προτιμήθηκε η 
εύκολη επιλογή της επιβολής ορι-

Οριζόντια λογική ή παραλογισμός;

ζόντιων μέτρων, που αγγίζουν ευ-
ρύτατα λαϊκά στρώματα, περιορίζο-
ντας δραστικά τα εισοδήματά τους 
ή την απόλαυση λοιπών, κοινωνι-
κού χαρακτήρα, ευεργετημάτων.

Η προσφυγή στη λογική των ορι-
ζόντιων μέτρων προφανώς εξηγεί-
ται από την αμεσότητα αυτών, δο-
θέντος ότι από την επόμενη κιόλας 
ημέρα της επιβολής τους πράγματι 
περιορίζεται η κρατική δαπάνη και 
δίδεται η εικόνα προς τους δανει-

στές μας, ότι καταβάλλεται προ-
σπάθεια καταπολέμησης του ελ-
λείμματος και χειραγώγησης του 
δυσθεώρητου δημόσιου χρέους. 

Το εύλογο ερώτημα που δημι-
ουργείται είναι, αν όντως η πρακτι-
κή αυτή θεωρείται ως η πλέον εν-
δεδειγμένη και ικανή να οδηγήσει 
τη χώρα μας στην πόρτα εξόδου 
από την κρίση. Η απάντηση ίσως να 
μην είναι αυτονόητη, αν και οι δεί-
κτες της πραγματικής οικονομίας 
συνηγορούν υπέρ της παταγώδους 
αποτυχίας των οριζόντιων μέτρων. 

Γράφει ο   Αλέξης Παραράς,  
Δικηγόρος- Δημοσιολόγος
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Αυτό που είναι σίγουρο και αυτο-
νόητο είναι ο εντελώς άδικος χα-
ρακτήρας των εν λόγω μέτρων. 

Στο όνομα της οικονομικής κρί-
σης και στην προσπάθεια ευχαρί-
στησης των ξένων παρατηρητών 
μας, επιλέγεται δίχως την δέουσα 
περίσκεψη η θέσπιση οριζόντιων 
περικοπών, χωρίς την εισαγωγή 
κριτηρίων, όρων και προϋποθέσε-
ων. Με τον τρόπο αυτό θίγονται, 
όπως γίνεται αντιληπτό, οι κοινω-
νικώς και οικονομικώς ασθενέ-
στεροι, οι οποίοι δυσκολεύονται 
πλέον να ανταπεξέλθουν στην κά-
λυψη ακόμη και βασικών βιοτικών 
τους αναγκών. Συνέπεια τούτου, 

πολυπληθή κοινωνικά στρώματα 
οδηγούνται στην εξαθλίωση, χωρίς 
ίχνος σεβασμού και προστασίας 
του υπέρτατου αγαθού της ανθρώ-
πινης αξίας και αξιοπρέπειας. 

Ενδεικτικώς αναφέρονται οι ορι-
ζόντιες μειώσεις μισθών και συντά-
ξεων, η μείωση του αφορολόγητου, 
η αύξηση της τιμής των καυσίμων, 
η θέσπιση παράλογων τεκμηρίων 
διαβίωσης, η επιβολή πλαφόν στις 
παροχές υγείας κλπ.

Δυστυχώς ο κατάλογος είναι 
μακρύς και προσδίδει στο κράτος 
την εικόνα του ανάλγητου τιμω-
ρού κοινωνικών ομάδων, που στην 
πλειοψηφία τους ουδεμία ευθύνη 
φέρουν για τη σημερινή κατάσταση 
της χώρας μας. 

Περαιτέρω θα πρέπει να σημει-
ωθεί, ότι η πολιτική των οριζόντιων 
επιλογών αποδεικνύει με τον πλέον 
κατηγορηματικό τρόπο την παντελή 
έλλειψη οράματος, διορατικότητας 
και ικανότητας κατάστρωσης ενός 
οργανωμένου σχεδίου για την έξοδο 
της Ελλάδας από την κρίση. Πράγμα-
τι, η πρόκριση των εύκολων λύσεων 
ουδόλως τιμά τους θιασώτες τους, οι 
οποίοι εμφανίζονται πολύ κατώτεροι 
των περιστάσεων, αναποτελεσματικοί 
και ίσως, τελικά, επικίνδυνοι. 

Εν κατακλείδι, η συνέχιση της 
λήψης των κοινωνικά άδικων μέ-
τρων θα πρέπει να λάβει ένα ορι-
στικό τέλος, ώστε να εξευρεθεί 
ένας τρόπος φυγής από το αδιέξο-
δο του παραλογισμού της οριζόντι-
ας λογικής.  ❱◗       

Στο όνομα της 
οικονομικής κρίσης 
και στην προσπάθεια 
ευχαρίστησης των 
ξένων παρατηρητών 
μας, επιλέγεται 
δίχως την δέουσα 
περίσκεψη η 
θέσπιση οριζόντιων 
περικοπών, χωρίς 
την εισαγωγή 
κριτηρίων, όρων και 
προϋποθέσεων.
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αλλάζοντας τα κανάλια 
στην τηλεόραση βρέ-
θηκα να παρακολου-

θώ ένα ντοκιμαντέρ1 σχετικά 
με το αμερικανικό σύστημα 
υγείας. Κύριο χαρακτηριστι-
κό του είναι ο ιδιωτικός του 
χαρακτήρας, ενώ στο μυαλό 
των περισσότερων ανθρώπων 
είναι συνυφασμένο με υπερ-
σύγχρονα νοσοκομεία και την 
«τελευταία λέξη» της επιστή-
μης και της τεχνολογίας. Κα-
νείς δεν θα μπορούσε να πε-
ριμένει κάτι διαφορετικό από 
μια οικονομικά εύρωστη 
χώρα που αποτελεί 
σημείο αναφοράς στον 
τομέα της έρευνας και 
της τεχνολογίας όσον 
αφορά την υγεία, και όχι μόνο. 
Αυτό που είδα όμως ήταν εκ’ 
διαμέτρου αντίθετο με αυτό 
που υπάρχει στο μυαλό μας 
και, όπως φαίνεται, είναι όλα 
τέλεια μόνο στις τηλεοπτικές 
σειρές που προβάλλονται στην 
τηλεόραση. 

Δεν έχω πρόθεση να ασκή-
σω κριτική σε κανένα σύστημα 
υγείας, κάνω όμως μέσα στο 
μυαλό μου συγκρίσεις. Και 
όταν οι απογοητευμένοι ασθε-
νείς μας  εύχονται ολόψυχα να 
γίνουν όλα ιδιωτικά για να μπει 
επιτέλους μια τάξη στον χώρο 
αυτό, δε νομίζω να φαντάζο-
νται τι ακριβώς σημαίνει αυτό 
που εύχονται. Σχεδόν 50 εκα-
τομμύρια Αμερικανοί πολίτες 
δεν έχουν ασφάλεια υγείας. 
Ένα μωρό που γεννιέται στο Ελ 
Σαλβαδόρ έχει περισσότερες 

Την υγειά μας να ‘χουμε 
Γράφει ο   Όλγα Αλεξίου

πιθανότητες να ζήσει από ένα μωρό που θα γεν-
νηθεί στο Ντιτρόιτ.  Σε ένα χρόνο 18.000 Αμερι-
κανοί θα πεθάνουν επειδή είναι ανασφάλιστοι. 
Το σύστημα υγείας των Η. Π. Α. βρίσκεται στην 
37η θέση του Π.Ο.Υ. Άτομα με σοβαρά προβλή-
ματα υγείας, όπως καρδιοπαθείς,  νεφροπαθείς, 
διαβητικοί, κ.α. είναι στη «μαύρη λίστα» των 
ασφαλιστικών εταιριών και είναι ανασφάλιστοι. 
Οι Καναδοί, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, που «απο-
λαμβάνουν» ένα δημόσιο σύστημα υγείας, ζουν 
περισσότερο από τους Αμερικανούς2.

Όταν συγγενείς μου, που ζουν στην Ολλαν-
δία και τη Γερμανία, γέννησαν τα παιδιά τους, 
τις πρώτες ημέρες, γυρίζοντας από το μαιευ-
τήριο, έρχονταν στο σπίτι τους η μαία για να 
τους δείξει πώς θα φροντίζουν σωστά το μωρό 
τους . Το ίδιο συμβαίνει  και σε πολλές άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες. Μπορεί κάτι παρόμοιο να 
μην ισχύει στην χώρα μας, στα δικά μας μάτια 
τέτοιου είδους παροχές από την πλευρά της 
πολιτείας φαντάζουν πολυτέλεια, όμως  δεν 

πρόκειται να σου αρνηθούν 
ακόμα και τις πρώτες βοήθει-
ες, σε ένα νοσοκομείο, αν δεν 
έχεις ασφάλεια. Ούτε θα σε 
πετάξουν στο δρόμο, πριν καν 
τελειώσει η νοσηλεία σου, αν 
δεν έχεις να πληρώσεις. Τη 
νοσηλεία σου θα την αποφα-
σίσει ο θεράπων ιατρός σου 
με μοναδικό σκοπό την βελ-
τίωση της υγείας σου και τη 
θεραπεία σου και όχι η ασφα-
λιστική  εταιρία  με σκοπό την 
εξοικονόμηση χρημάτων και 
το μεγαλύτερο κέρδος.

Πριν από μερικά χρό-
νια, καθώς επέστρεφα 
σπίτι μου μετά τη νυ-
χτερινή βάρδια, βρήκα 

αναίσθητη στο πεζοδρόμιο 
μία κοπέλα. Όταν τηλεφώνη-
σα στο ασθενοφόρο να έρθει, 
εκτός  από την διεύθυνση που 
βρισκόμασταν δεν με ρώτη-
σαν τίποτε άλλο, εκτός από ότι 
αφορούσε την κατάσταση της 
υγείας της. Όταν ήρθαν να την 
πάρουν κανένας δεν ασχολή-
θηκε με το αν είχε να πληρώ-
σει ή όχι απλά την μετέφεραν 
στο εφημερεύον νοσοκομείο 
όπου και της πρόσφεραν τις 
πρώτες βοήθειες. Στη θέση της 
κοπέλας αυτής θα μπορούσα 
να είμαι εγώ, εσείς, ο οποιοσ-
δήποτε. Πώς θα σας φαινόταν 
αν συνερχόσασταν και στο κο-
μοδίνο σας περίμενε ο λογα-
ριασμός του ασθενοφόρου και  
του νοσοκομείου; Στη χειρότε-
ρη περίπτωση το ασθενοφόρο 
μπορεί να μην ερχόταν καθό-
λου και  το νοσοκομείο μπορεί 
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να μην σας δεχόταν, αν δεν είχατε να τα πληρώσετε. 
Δεν θέλω να φανταστώ ότι βαδίζουμε σε κατευθύνσεις 

«ιδιωτικού χαρακτήρα». Οι ασφαλισμένοι πλήρωναν και 
πληρώνουν τις  εισφορές  τους στα ασφαλιστικά ταμεία. 
Όμως  χρήματα για την υγεία δεν υπάρχουν. Με κάθε νέο 
«πακέτο» μέτρων που ανακοινώνεται έχουμε και περικοπές 
στον τομέα της υγείας, ενώ οι ασφαλισμένοι, καλούνται να 
πληρώνουν από την τσέπη τους όλο και περισσότερα χρή-
ματα. Η επίσκεψη σε γιατρό του νοσοκομείου αυξήθηκε από 
τρία ευρώ που ήταν, σε πέντε. Η συμμετοχή στα φάρμακα  
των χρονίως πασχόντων, είναι 25% από 10% που ήταν. Άραγε 
αναρωτήθηκε ποτέ κανείς, τα γεροντάκια με σύνταξη κάτω 
των πεντακοσίων ευρώ με τι στερήσεις πληρώνουν τα φάρ-
μακά τους; Αν μπορούν να τα πληρώσουν βέβαια, γιατί ο άν-
θρωπος, και ιδιαίτερα ο άρρωστος άνθρωπος, για να ζήσει 
πρέπει εκτός από φάρμακα να έχει και φαγητό. Μέχρι και το 
τηλεφώνημα για τα ραντεβού με τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ 
αυξήθηκε από 0.03 ευρώ σε 0,99 ευρώ η κλήση. Δηλαδή το 
τηλεφώνημα έγινε 33 φορές ακριβότερο. Συνεχώς οι ασφα-
λισμένοι καλούνται να πληρώνουν όλο και περισσότερα 
χρήματα με τη δικαιολογία της βελτίωσης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, σ τις οποίες όμως κανείς δεν παρατηρεί εμφα-
νείς βελτιώσεις τουλάχιστον στο ποσοστό που αντιστοιχεί με 
την αύξηση που έγινε. Για παράδειγμα, το τηλεφώνημα για 
ραντεβού για να είναι 33 φορές καλύτερο θα πρέπει να σου 
κάνει μέχρι και τηλεφωνική διάγνωση. Βέβαια παρέλειψα 
να αναφέρω ότι τώρα λειτουργεί όλο το 24ωρο. Αν για παρά-
δειγμα ονειρευτείς ότι σε εξετάζει ένας  οφθαλμίατρος , ας 
πούμε, μπορείς να πάρεις το τηλέφωνο στις πέντε το πρωί 
και να κλείσεις ραντεβού με τον οφθαλμίατρο. Το ραντεβού 
ίσως να είναι μετά από καιρό, όμως, ότι το έκλεισες μέσα 
στη μαύρη νύχτα, είναι πρόοδος.

Αν κάνουμε σύγκριση του δικού μας συστήματος υγείας 
με άλλων χωρών της Ευρώπης, και ιδιαίτερα μετά τα μέτρα 
λιτότητας των τελευταίων χρόνων και τις συνεχείς περικοπές 
δαπανών στον τομέα της υγείας, το αποτέλεσμα θα είναι απο-
γοητευτικό. Όμως, όσες ελλείψεις και αν υπάρχουν, η υγεία 
συνεχίζει να θεωρείται ύψιστο αγαθό, να μπαίνει πάνω από 
το κέρδος, και να   μην στερούνται ακόμα και οι οικονομι-
κά ασθενέστεροι το δικαίωμα να θεραπευθούν. Ο εύκολος 
δρόμος είναι να θεωρήσουμε το σύστημα υγείας τον «μεγάλο 
ασθενή» και να το αφήσουμε «βορρά στα αρπακτικά» που πε-
ριμένουν. Μπορεί για κάποιους να είναι η λύση, δεν σημαίνει 
όμως πως είναι σωστή, ούτε ότι είναι και η μοναδική. Και αν 
θα έπρεπε να κάνω μια ευχή θα ευχόμουν απλά...«την υγειά 
μας να ‘χουμε»…    ❱◗   

1. Το ντοκιμαντέρ που αναφέρομαι είναι το SICKO του σκηνοθέτη Michael Moore. 
2. Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι από την ιστοσελίδα: http://www.michaelmoore.
com/books-films/facts/sicko

Έφυγες ξαφνικά και αναπάντεχα τον μήνα 
των διακοπών. Μόλις  θα ξεκινούσε η κα-
λοκαιρινή σου άδεια, που με τόση ανυπομο-

νησία περίμενες. Δούλεψες αρκετές εβδομάδες με 1 
ρεπό, για να φύγεις μερικές  μέρες  νωρίτερα. Τελικά 
όμως, «ΕΦΥΓΕΣ» για πάντα από κοντά μας...  

Την απώλειά σου ακόμη να την συνειδητοποιήσου-
με όλοι στο τμήμα, νοσηλευτές, γιατροί  και ασθενείς. 
Βλέπεις, είχες καταφέρει στα 30 χρόνια δουλειάς να 
είσαι αναγκαία και απαραίτητη σε όλους στην Μονά-
δα Τεχνητού  Νεφρού (ΜΤΝ).  

Πάντα ακούραστη, αεικίνητη και με το χαμόγελο 
στα χείλη. Κάθε μέρα  δουλειάς  για σένα έμοιαζε με 
την πρώτη σου μέρα σ’ αυτή. Από την αρχή  μέχρι το 
τέλος της βάρδιας  μετέτρεπες τον χρόνο σε δημι-
ουργία.  Ήσουν συνεχώς πρόθυμη να δώσεις λύση 
σε κάθε πρόβλημα που προέκυπτε, χωρίς ποτέ να το 
μεταθέτεις στους επομένους.

Πολλοί από τους σημερινούς  συναδέλφους σου 
έκαναν την βασική τους εκπαίδευση στα μηχανήματα 
της αιμοκάθαρσης μαζί σου. Πέρασαν από τα χέρια 
σου αμέτρητοι μαθητές. Με το δήθεν αυστηρό σου 
τόνο τους έλεγες    «κοίταξε να τα μάθεις, δεν σου το 
ξαναδείχνω», ποτέ όμως δεν το εννοούσες. Έδειχνες 
και ξανάδειχνες πάντα πρόθυμη και γελαστή.  

Η  απώλειά σου για το τμήμα είναι μεγάλη και δυ-
σαναπλήρωτη. Η  μονάδα ήταν για σένα το δεύτερο 
σπίτι σου. Εξίσου μεγάλη  είναι όμως και για τους 
δικούς σου ανθρώπους.  Την 13χρονη  Ραφαέλα  που 
τόσες  θυσίες  έκανες  για αυτήν,  τον σύζυγο σου Βα-
σίλη, αλλά και την αδελφή σου στην Κατερίνη. Ήρθες 
από εκεί μόνη σου και χάρη στην μεγάλη σου κοινω-
νικότητα δημιούργησες αξιόλογες φιλίες.

Σε όλους μας άφησες ένα αναπάντητο γιατί. Έτσι 
αναίτια, μόλις στα 48 σου χρόνια. Ήθελες πάντοτε να 
αιφνιδιάζεις, το κατάφερες ακόμη μια φορά. 

Τώρα, από εκεί ψηλά μπορείς να χαμογελάς με τον 
δικό  μας μικρόκοσμο και με ότι άλλο σου φαίνεται  
παράδοξο και τόσο παροδικό. Σίγουρα όμως ξέρεις 
ότι, κανένας  μας δεν θα σε ξεχάσει ποτέ. Θα είσαι  
πάντα  μαζί μας, δίπλα μας και συνεχώς θα έρχεσαι 
στις κουβέντες μας . 

ΘΑ  ΣΕ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ  ΠΑΝΤΑ

ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν.  ΣΤΟ 
ΑΓΡΙΝΙΟ      

Για τη Ματίνα μας...
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Τον τελευταίο καιρό γίναμε μάρτυρες μιας ενδιαφέρουσας (από 
άποψης διαστροφής), αλλά και στενάχωρης ιστορίας που εκκο-
λάφθηκε στα… εργαστήρια ορισμένων Δοκτόρων Τζέκυλ της 

πολύπαθης νοσηλευτικής μας κοινότητας, με μόνο στόχο την ενίσχυση 
του πληγωμένου Υπερεγώ τους, όχι με την έννοια που πρόσδιδαν στον 
όρο οι Ψυχαναλυτές, αλλά με την καβαλημένη έπαρση που εσχάτως 
μας αποκάλυψαν οι 3-4 χάριτες του Ψηλομυτιστάν (λέγε με σύλλογο 
αποφοίτων ΠΕ και πάρε μου τη ψυχή).

Το Εθνικό Σύστημα της Υγείας μας αφήνει γεια, ο κόσμος υποφέρει 
χωρίς φάρμακα και περίθαλψη, οι εργαζόμενοι στύβονται καθημερινά 
ως σύγχρονοι είλωτες, κεκτημένα δικαιώματα καταργούνται σε καθη-
μερινή βάση, η ανεργία μαστίζει αμείλικτα πλέον το νοσηλευτικό κλάδο, 
αλλά η εσωστρέφεια περισσεύει…
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Με ποιο δικαίωμα άραγε 3-4 κυρίες 
εναποθέτουν τα κόμπλεξ τους στις πλά-
τες νεαρών συναδέλφων (πολλοί από 
τους οποίους «τσιμπάνε»), αποπροσανα-
τολίζοντας έτσι από τα φλέγοντα προβλή-
ματα που τείνουν να μας εξαφανίσουν;

Με αφορμή λοιπόν το τραγελαφικό 
σκηνικό που έδωσε και πήρε στα sites 
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
παραθέτω αυτούσιο έναν διάλογο που 
έχει τη δική του σημασία. Για ευνόητους 
λόγους θα χρησιμοποιήσω τα αρχικά 
του κάθε ονόματος:
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Τ:  Συγνώμη συνάδελφοι, αλλά σε τι ακριβώς εξυπηρετεί η Νοση-
λευτική να είναι στο Πανεπιστήμιο; Τόσα χρόνια ακούω ότι γίνεται 
αγώνας για ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά φαίνεται ότι 
κολλάει το πράγμα.

Φ:  Συνάδελφε η Νοσηλευτική ως επιστήμη με υψηλό θεωρητικό επίπεδο, 
πρέπει να διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο, όπως επιτάσσουν οι σύγχρο-
νες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Όντως έχει γίνει προσπάθεια για 
ενοποίηση, αλλά ακόμα περιμένουμε. Εγώ όταν το πρωτάκουσα ήμουν 
πρωτοετής και τώρα απόφοιτη…

Τ:  Αγαπητή Φ, μάλλον δε θα γίνει τίποτα και ξέρεις γιατί; Γιατί η εκά-
στοτε ηγεσία του ΥΠΕΠΘ όταν ακούει για επιστήμη και κουραφέ-
ξαλα, κρυφογελάει και μας δουλεύει ψιλό γαζί. Και μιας και τα 
λέμε όλα, πιστεύεις πραγματικά ότι μια δουλειά σαν αυτή της νοση-
λεύτριας (της νοσοκόμας όπως μας λένε οι περισσότεροι πολίτες) 
χρειάζεται να διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο; Ας σοβαρευτούμε. Δε 
μας φτάνει η κοινωνική μας θέση, η επιστημοσύνη μας μάρανε. 

Φ:  Μάλλον ντρέπεσαι για τη δουλειά σου και λυπάμαι γι αυτό. Η Νοσηλευ-
τική μέσα σε διάστημα 150 χρόνων αναδείχθηκε σε σπουδαία ανθρωπι-
στική επιστήμη. Μη σ ακούω να λες τέτοια πράγματα λοιπόν…

Τ:  Στην πολιτισμένη Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης και της Γερμα-
νίας, Αυστρίας, Ελβετίας, Τσεχίας κτλ που δεν έχουν Πανεπιστημι-
ακές Σχολές Νοσηλευτικής), κάποιες χώρες όπως η Αγγλία φαί-
νεται ότι προχώρησαν λιγάκι. Εδώ στην Ελλάδα όμως, πες μου σε 
παρακαλώ γιατί αξίζει η Νοσηλευτική να είναι ΠΕ; Πόσοι από τους 
50 περίπου καθηγητές του Τμήματος Νοσηλευτικής του Παν. Αθη-
νών είναι νοσηλευτές; Με το ζόρι ξεπερνούν τους 10. Οι υπόλοιποι 
είναι γιατροί. Μήπως γι αυτό έγινε το τμήμα νοσηλευτικής, για να 
βολευτούν κάποιοι γιατροί που περίσσευαν από ανώτερες σχολές; 
Πόσοι νοσηλευτές άραγε είναι καθηγητές στις Ιατρικές Σχολές;; 
Κανένας… Στη Σπάρτη αλήθεια σε τι νοσοκομείο κάνουν πρακτική 
οι φοιτητές της ΠΕ Νοσηλευτικής; Στο «υπερσύχρονο» του νομού; 
Είναι για γέλια η κατάσταση.
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Φ:  Και μ’ αυτά που λες, θες να πεις ότι αντί να βελτι-
ώσουμε μια κατάσταση πρέπει να την γκρεμίσου-
με τελείως; Εγώ πιστεύω το αντίθετο. Θα έρθει η 
ώρα που θα βρούμε το δρόμο μας.

Κ:  Κορίτσια σας παρακολουθώ με ενδιαφέρον  και 
πράγματι προβληματίζομαι. Οι ΠΕ Νοσηλευτές 
είναι πολύ λίγοι και εντούτοις άνεργοι. Άραγε θα 
άλλαζαν τον τίτλο του ΠΕ με μια θέση εργασίας ως 
ΤΕ; Δε νομίζω. Αυτό που παθαίνουν στο πανεπι-
στήμιο αυτά τα παιδιά είναι ότι καβαλάνε το καλάμι 
και νομίζουν ότι ανήκουνε σε μια ανώτερη φυλή 
με προνόμια και κοινωνική αναγνώριση. Ότι θα 
βγουν αμέσως προϊστάμενοι.  Όταν όμως έρχεται 
η ώρα της κρίσης (επαγγελματική αποκατάσταση), 
μένουν αγκαλιά με το αγγούρι και ψάχνονται.

Φ:  Φίλε Κ, η Νοσηλευτική ήταν επιλογή μου και δεν 
μετανιώνω. Κι εγώ άνεργη είμαι και μάλιστα με 
μάστερ και θα κάνω και διδακτορικό, αλλά δε το 
βάζω κάτω.

Φ:  Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εξάλλου εργά-
ζομαι στο λογιστήριο του θείου μου τα απογεύ-
ματα για να έχω χαρτζιλίκι. Επιμένω πάντως ότι η 
Νοσηλευτική είναι επιστήμη και μάλιστα από τις 
αξιόλογες.

Τ:  Συγνώμη Φ, αλλά θα προτιμούσες να δουλεύεις ως ΤΕ ή τώρα 
που είσαι άνεργη; Και μη κοιτάς εσύ που διάλεξες τη Νοση-
λευτική. Οι περισσότεροι στη σχολή σου είχαν δηλώσει άλλες 
επιστήμες υγείας και μπήκαν νοσηλευτική επειδή απέτυχαν 
στις άλλες. Έτσι δικαιολογείται και ένα ψιλοκομπλεξάκι που 
έχουν ορισμένοι (μερικοί δε, μεγαλύτερο)… 
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Κάπως έτσι συνεχίστηκε ο 
διάλογος μεταξύ των τριών 
συναδέλφων, με ένα πινγκ 
πονγκ επιχειρημάτων μέσα 
σε κλίμα –οφείλω να ομο-
λογήσω- κόσμιο. Δεν ξέρω 
την ηλικία τους, καταλαβαί-
νω όμως ότι ο καθένας τους 
κουβαλάει μια «κληρονομιά» 
από τη Σχολή την οποία προ-
έρχεται, που τον φορτίζει με 
υποκειμενική κρίση και συ-
γκαλυμμένη εμπάθεια.

Αν κοιτάξουμε λίγο πέρα 
απ’ τη μύτη μας, όλοι μας εν-
νοώ, θα δούμε ότι τα βασικά 
μας προβλήματα είναι άλυτα 
επί δεκαετίες και είναι πολλές 
φορές σοβαρότερα από τις 
όποιες διαφορές μεταξύ των 
πτυχιούχων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Προσπάθειες όπως η δημι-
ουργία ξεχωριστού συλλόγου 
ΠΕ ή ΤΕ, το μόνο που κατα-
φέρνουν είναι να δυναμιτί-
ζουν το κλίμα, σε έναν χώρο 
που κινδυνεύει να αφανιστεί 
ολοσχερώς από τις οριζόντιες 
και παντελώς αντιδημοκρατι-
κές περικοπές των κοινωνι-
κών αγαθών. Τι σημασία άρα-
γε θα έχει αν κάποιος είναι ΠΕ 
ή ΤΕ όταν είναι καταδικασμέ-
νος στην ανεργία, την ημιαπα-
σχόληση και την ανασφάλιστη 
μαύρη εργασία, χωρίς ίχνος 
εργασιακών δικαιωμάτων;

Ας προβληματιστούν λοιπόν 
όσοι χρησιμοποιούν τους συνα-
δέλφους, προκειμένου να ικα-
νοποιήσουν την αρρωστημένη 
τους ματαιοδοξία και να απα-
λύνουν τις όποιες πληγές τους 
άφησε κάθε εφηβική επαγγελ-
ματική τους φαντασίωση.  

Δεν έχουμε την πολυτέλεια 
της εσωστρέφειας. Ο Αννίβας 
είναι ήδη στην πόρτα μας ❱◗   

Κ:  Άντε να δώσεις καμιά ασπιρίνη μόνη σου, 
άντε και να κολλήσεις και κανένα τσιρότο. 
Αν πας να κάνεις τίποτα σοβαρότερο, σε τυ-
λίξανε σε μια κόλλα χαρτί και μη την είδα-
τε… Τώρα αυτά που λες περί δεοντολογίας 
και λοιπά, δεν ιδρώνουν τ’ αυτί κανενός. Από 
πού προκύπτει η επιστημοσύνη μας λοιπόν; 
Βγάζουμε και δίνουμε φάρμακα που έχουν 
γράψει οι γιατροί, εκτελούμε τις δίαιτες των 
διαιτολόγων, τηρούμε το πρόγραμμα άλλων 
με λίγα λόγια, με μόνη δυνατότητα κάποιες 
ψιλοπαρεμβάσεις, αφού ρωτήσουμε πρώτα 
και γι αυτές… Μήπως να ξαναβλέπαμε την 
εξομοίωση σε επίπεδο ΤΕ μπας και δούμε 
άσπρη μέρα; 

Φ:  Τι ακούω Θεέ μου σήμερα; Εμείς στο Πανε-
πιστήμιο κάνουμε δεοντολογία και διδασκό-
μαστε την ιδιαίτερη αξία του επαγγέλματός 
μας, όσο κι αν πας να τα ισοπεδώσεις όλα. 
Και βέβαια σχεδιάζουμε θεραπείες, νοση-
λείες, δίαιτες και ένα σωρό άλλες πράξεις αν 
θες να ξέρεις. Δε ξέρω τι κάνετε στο ΤΕΙ που 
οι μισές καθηγήτριες μέχρι πρότινος δεν εί-
χαν διδακτορικό, αλλά εμείς εφοδιαζόμαστε 
κατάλληλα, έστω από γιατρούς.

Κ:  Η Νοσηλευτική ήταν πάντα ένα επάγγελμα βο-
ηθητικό, όπως και σήμερα. Ποια πρωτοβουλία 
άραγε παίρνετε εσείς οι ΠΕ που δε μπορούμε να 
πάρουμε εμείς οι ΤΕ; Ουδεμία. Άσε που δεν έχε-
τε ούτε επαγγελματικά δικαιώματα καλά καλά… 
Επαγγελματίας χωρίς να μπορεί να παίρνει ου-
σιαστικές αποφάσεις, αλλά να κρέμεται από άλ-
λους κλάδους (π.χ. γιατρούς), δεν είναι για πανε-
πιστήμιο. Εκτελούμε, δεν αποφασίζουμε. Πάρτε 
το χαμπάρι.








