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Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ

σας εύχεται 
Καλά Χριστούγεννα 

και Ευτυχισμένο το 2013
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Editorial 
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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.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε.

ΔΙΑνΕΜΕΤΑΙ  ΔΩΡΕΑν σΤΑ ΜΕΛΗ 
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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το 13ο συνέδριο της ομοσπονδίας μας, γίνεται μέσα στη 
δίνη των κραδασμών του 3ου μνημονίου, που μαζί με τα 2 
προηγούμενα, αποτελούν μια δέσμη εξαιρετικά επώδυνων, 
αντιλαϊκών και αντικοινωνικών οριζόντιων μέτρων. Οι νο-
σηλευτές, τόσο ως επαγγελματίες της Υγείας, όσο και ως 
πολίτες τούτης της χώρας, έχουν αναγκαστεί να βάλουν 
πολύ νερό στο κρασί τους στο όνομα της παλινόρθωσης της 
εθνικής μας οικονομίας, τη στιγμή που το πάρτι της ασυδο-
σίας συνεχίζεται, αλλά αυτή τη φορά όχι τόσο απροκάλυ-
πτα, αλλά πίσω από πόρτες κλειστές.

Ο κύκλος της αφαίμαξης των κεκτημένων εργασιακών 
μας δικαιωμάτων και της περιστολής των ήδη κουτσου-
ρεμένων οικονομικών μας αποδοχών, φαίνεται ότι δεν 
έχει κλείσει ακόμα. Η όρεξη των δανειστών μας φαντάζει 
απύθμενη, όπως απύθμενη μοιάζει και η δική μας υπομο-
νή. Καθηλωμένοι στους καναπέδες μας, παρακολουθούμε 
εδώ και μια τριετία, να εξελίσσεται ένα δράμα, με πρωτα-
γωνιστές εμάς τους ίδιους, ματαιοπονώντας να μάθουμε τη 

αριστείδης δάγλας
Πρόεδρος Πασυνο-εσυ

Χαιρετισμός  
του Προέδρου  

της Πασυνο- εσυ,  
κ. αριστείδη δάγλα, 

στο 13ο συνέδριο της 
ομοσπονδίας, που 

διεξήχθη πρόσφατα 
στην αράχωβα
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συνέχεια για το μέλλον μας απ’ τα δελτία των οχτώ, 
παραιτημένοι από κάθε διάθεση αντίστασης.

Επηρεασμένοι ίσως απ’ τα απόνερα της μακρόχρο-
νης εκπροσώπησής μας, από τις συντηρητικές «θεό-
σταλτες» φιγούρες που κατάπιε ο πλέον ο χρόνος αλλά 
δυσκολεύεται να χωνέψει, ή από  ανεπάγγελτους κη-
φήνες που τους επέβαλαν τα κόμματα, ώστε να κρατούν 
ανοιχτές τις κερκόπορτες των κοινωνικών διεκδικήσε-
ων, εμφανιζόμαστε μουδιασμένοι και άτολμοι, μπροστά 
στο θηρίο που επελαύνει με σκοπό να μας καταπιεί. 

Σίγουρα δεν είναι στις προθέσεις μου να γίνω δυ-
σάρεστος, ειδικά σήμερα που έχω την τιμή και τη χαρά 
να βρίσκομαι σε μια τέτοια συγκέντρωση αγαπημένων 
φίλων και συναδέλφων, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι 
ο κλάδος μας, δεν έχει δείξει παρά μόνο ένα ελάχι-
στο μέρος της δύναμής του. Ό,τι και να κάνει λοιπόν 
η ΠΑΣΥΝΟ, η Ε.Ν.Ε. και οποιοσδήποτε άλλος φορέας, 
αν δε τύχει της ευρύτερης  δυνατής συμμετοχής, είναι 
πολύ δύσκολο να τα καταφέρει. Οι ενώσεις, οι σύλλο-
γοι και οι ομοσπονδίες αποτελούνται από άτομα και 
στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο στην ενεργή τους 
συμμετοχή. Γιατί, όπως έγραψε ο αείμνηστος πια, 
Χρόνης Μίσσιος, «δε μπορείς να σώσεις τους ανθρώ-
πους, αν δε θέλουν οι ίδιοι να σωθούν».

Είπα πριν, ότι δεν ήταν στις προθέσεις μου να σας 
δυσαρεστήσω, αλλά μάλλον ξέφυγα. Γι’ αυτό, οφεί-
λω να επανορθώσω, παραθέτοντας ορισμένες αισιό-
δοξες ειδήσεις που προκύπτουν από το νέο μνημό-

νιο, ή αλλιώς το Ν. 4093.
Ναι, καλά ακούσατε: Αισιόδοξες!
Από την αύξηση των ορίων ηλικίας, αλλά και την αύ-

ξηση των ετών ασφάλισης λοιπόν, εξαιρούνται οι εξής 
εξαιρετικά προνομιούχες κατηγορίες συμπολιτών μας:
•  Οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για ερ-

γασία τέκνων.
•  Οι τυφλοί και από τα δύο μάτια, οι παραπληγικοί 

και οι τετραπληγικοί, οι πάσχοντες από χρόνια νε-
φρική ανεπάρκεια, οι αιμορροφιλικοί και

• Οι γονείς και οι σύζυγοι αναπήρων.
Για τέτοια γενναιοδωρία μιλάμε…
Τα σχόλια τα αφήνω σ’ εσάς, με την παρότρυνση να 

ξεσκονίσετε με τη δική μας βοήθεια, όλα τα νέα μέτρα 
που ψηφίστηκαν και αφορούν το επαγγελματικό μας 
μέλλον, την ασφάλιση και τις αποδοχές μας, γιατί κάθε 
κλάδος καθίσταται εύκολο θύμα αν είναι απαθής και 
ανενημέρωτος. Οι αυριανές παρουσιάσεις των νομικών 
μας συμβούλων, του κ. Παραρά και της κ. Παπαγεωργί-
ου, αναφέρονται ακριβώς σε αυτά τα θέματα και θα δο-
θεί η ευκαιρία στους παρισταμένους να διατυπώσουν 
αν το επιθυμούν, τα δικά τους ερωτήματα.

Αν σας στενοχώρησα, σας παρακαλώ να με συγ-
χωρήσετε και μαζί με την απαραίτητη ζύμωση των 
ιδεών που θα λάβει χώρα στο παρόν συνέδριο, φρο-
ντίστε να απολαύσετε και τα θέλγητρα της πανέμορ-
φης Αράχοβας.  

Σας ευχαριστώ. ❱◗



ΟΙ ΑΛΛΑΓΕσ ΠΟυ ΕΠΗΛΘΑν ΕνΑ ΧΡΟνΟ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗν ΗΜΕΡΑ ΠΟυ ΤΕΘΗΚΕ σΕ ΙσΧυ 
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Ένα χρόνο μετά τη θέση σε ισχύ του ενιαίου βαθμολογίου και 
μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων- Ν. 4024/2011- περί-
που οι μισές από τις διατάξεις του έχουν τύχει εφαρμογής, ενώ 

για πολλά από τα θέματα που ρυθμίζει εφαρμόζονται ακόμη οι μεταβα-
τικές διατάξεις ή οι  διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευσή του.

A. ΔΙΑΤΑΞΕΙσ ΠΟυ ΕΦΑΡΜΟσΤΗΚΑν ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟυ ΑνΕΚυΨΑν
α. επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
Μια από τις σημαντικότερες διατάξεις που έτυχαν εφαρμογής είναι 
εκείνη του άρθρου 15 παρ. 1 για τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυ-

νης και ανθυγιεινής εργασίας. Η 
Υπουργική απόφαση που καθορί-
ζει τους δικαιούχους και τα σχετι-
κά ζητήματα εξεδόθη κατόπιν δι-
αρκών πιέσεων και υπομνημάτων 
της Ε.Ν.Ε. και της ΠΑΣΥΝΟ στις 
24-2-2012. Προϋποθέσεις για την 
καταβολή του επιδόματος είναι: 

α. Η πλήρης και αποκλειστική 
απασχόληση- ήτοι όχι η μερική.

Και η αβεβαιότητα
συνεχίζεται...

8

ελένη Παπαγεωργίου
δικηγόρος
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β. Η απασχόληση στους χώρους 
που δικαιολογούν την καταβολή 
του.  Αυτοί προσδιορίζονται στο 
άρθρο 2 της απόφασης και είναι: 
τα Νοσοκομεία, οι Μονάδες Κοι-
νωνικής Φροντίδας της Χώρας, τα 
ΕΚΑΒ, τα Κέντρα Υγείας, τα Κέ-
ντρα Ψυχικής Υγείας, τα ΝΠΔΔ 
του Τομέα Προνοίας και τα Αγρο-
τικά Ιατρεία τα οποία υπάγονται 
στα Δημόσια Νοσοκομεία. Ο Νό-
μος δε κάνει καμία διάκριση με-
ταξύ ιδιαίτερων χώρων/γραφείων 
και κλινικών/ μονάδων/ ιατρείων/ 
θαλάμων και δεν εξαρτά τη χο-
ρήγηση του επιδόματος από τη 
διάρθρωση των κτιριακών υπο-
δομών των Νοσοκομείων ή την 
άμεση και συνεχή επαφή με τον 
ασθενή.  Όταν ο Νομοθέτης κάνει 
λόγο για Νοσοκομεία, εννοεί το 
σύνολο των δομών εκάστου. 

γ. Η απασχόληση με τις ειδικότη-
τες που δικαιολογούν την καταβο-
λή του επιδόματος. Το προσωπικό 
της νοσηλευτικής υπηρεσίας ανή-
κει στην Α κατηγορία της ανωτέρω 
Υπουργικής απόφασης, σύμφωνα 
με το άρθρο 2 αυτής χωρίς καμία 
διάκριση και εξαίρεση. Επομένως, 
όλες οι ειδικότητες των υπαλλή-
λων που ανήκουν στην Νοσηλευ-
τική Υπηρεσία δικαιούνται το επί-
δομα, αδιακρίτως. 

Για τη χορήγηση του επιδόμα-
τος, στο άρθρο 6 της απόφασης 
ορίζεται ότι για τη συνδρομή των 
ανωτέρω προϋποθέσεων εκδί-
δεται κάθε μήνα βεβαίωση του 
οικείου προϊσταμένου. Στην πε-
ρίπτωση των Νοσηλευτών, Προ-
ϊστάμενος είναι αποκλειστικά 
ο Προϊστάμενος Νοσηλευτικού 
Τμήματος. Προϊστάμενοι των 
Προϊσταμένων Τμημάτων είναι οι 
Τομεάρχες και Προϊσταμένη  των 
Τομεαρχών είναι η Διευθύντρια 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Προϊ-
στάμενος όλων είναι ο Διοικητής 

του Νοσοκομείου και όχι ο Δι-
οικητικός Διευθυντής που είναι 
ισότιμος ιεραρχικά με τη Διευθύ-
ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 

Σε μεγάλο νοσοκομείο της Επαρ-
χίας ο Διοικητικός Διευθυντής προ-
έβη αναρμοδίως στην περικοπή του 
επιδόματος στους τομεάρχες, τη δι-
ευθύντρια ΝΥ και το προσωπικό του 
γραφείου ΝΥ και απεύθυνε ερώτη-
μα στο ΓΛΚ, συνδέοντας παρανό-
μως την καταβολή του επιδόματος 
με την παροχή νοσηλείας με τη στε-
νή έννοια του όρου. Σε νοσοκομείο 
μικρότερης πόλης, αποφασίστηκε 
αιφνιδίως η περικοπή του επιδόμα-
τος από ένα σύνολο Νοσηλευτών, 
αυθαίρετα, χωρίς τη βεβαίωση της 
συνδρομής των προϋποθέσεων που 
απαιτεί ο Νόμος από τα πρόσωπα 
που αυτός προβλέπει.  

Αναφορικά με το σημαντικό ζή-
τημα του διαστήματος των αδει-
ών κατά το οποίο εξακολουθεί να 
καταβάλλεται το επίδομα ανθυγι-
εινής και επικίνδυνης εργασίας, 
περιορισμός χρόνου τίθεται μόνον 
αναφορικά με τις εκπαιδευτικές 
άδειες, οι οποίες απαιτείται να 
είναι διάρκειας ως δυο μηνών. Οι 
αναρρωτικές άδειες που δικαιολο-
γούν την καταβολή του επιδόματος 
είναι κατά ρητή πρόβλεψη περιο-
ρισμένες ως έξι μέρες κατ’ έτος ή 
απαιτούν να προηγηθεί νοσηλεία. 
Για τις πρώτες- τις βραχυχρόνι-
ες αναρρωτικές άδειες- τίθεται 
χρονικό όριο 6 ημερών κατ’ έτος, 
προκειμένου να εξακολουθήσει 

να καταβάλλεται το επίδομα, ενώ 
για τις δεύτερες- που χορηγούνται 
από δημόσια νοσοκομεία κλπ- δεν 
τίθεται τέτοιος χρονικός περιορι-
σμός, αλλά μόνον η προϋπόθεση 
της νοσηλείας στα αναφερόμενα 
νοσηλευτικά ιδρύματα και κλινι-
κές, που πρέπει να αποδεικνύεται 
από τα νόμιμα παραστατικά.

 β. υπηρέτηση σε θέση ευθύνης 
Το επόμενο θέμα στο οποίο ο 
Νόμος και οι εκδοθείσες εγκύ-
κλιοι συνέβαλαν σε μια ορθότερη 
αντιμετώπιση των ζητημάτων που 
είχαν προκύψει υπό το προϊσχύ-
σαν καθεστώς, είναι αυτό της μο-
ριοδότησης υπηρέτησης σε θέση 
προϊσταμένου με ανάθεση και της 
καταβολής του επιδόματος θέσης 
ευθύνης, που αποσυνδέθηκαν 

και ρητώς από  την τοποθέτηση 
στη θέση προϊσταμένου με κρίση. 

 Αναφορικά με τη μοριοδότηση, 
το κείμενο του Νόμου στο άρθρο 
10, ρητά θέτει ως προϋπόθεση για 
τη θεμελίωση δικαιώματος επι-
λογής για θέσεις ευθύνης όλων 
των βαθμίδων την άσκηση καθη-
κόντων Προϊσταμένου οργανικής 
μονάδος. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει πλέον ρητά και με σα-
φήνεια η βούληση του Νομοθέτη 
για τη μοριοδότηση του χρόνου 
άσκησης καθηκόντων Προϊστα-
μένου οργανικής μονάδος, με 
οποιοδήποτε τρόπο και αν έχουν 
ανατεθεί αυτά στον Υπάλληλο και 
όχι μόνο όταν αυτός έχει επιλε-

Οι αναρρωτικές άδειες που δικαιολογούν  
την καταβολή του επιδόματος είναι κατά ρητή 
πρόβλεψη περιορισμένες ως έξι μέρες κατ’ έτος  
ή απαιτούν να προηγηθεί νοσηλεία. 

ο κ τ ώ β ρ ι ο ς  -  ν ο έ μ β ρ ι ο ς  -  δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 2



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 4 Π Α Σ Υ Ν Ο - Ε Σ Υ10

γεί κατά τη διαδικασία των κρίσεων. Υιοθετώντας την 
απόλυτα κρατούσα άποψη που εκφράζει η  Νομολο-
γία του Συμβουλίου της Επικρατείας εδώ και 20 έτη, 
ο Νομοθέτης καθιστά την «άσκηση καθηκόντων» 
Προϊσταμένου όχι μόνο κριτήριο επιλογής σε θέση 
ευθύνης, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την υπο-
ψηφιότητα του υπαλλήλου για την επιλογή του σε 
θέση ευθύνης. Στο ίδιο το Νομοθετικό κείμενο δεν 
γίνεται λόγος για «επιλογή ή κρίση» σε θέση Προ-
ϊσταμένου, αλλά για ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΓΜΑΣΙ ΑΣΚΗΣΗ 
ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.

 Αναφορικά με το επίδομα θέσης ευθύνης, στο άρ-
θρο 18 ορίζεται ότι αυτό καταβάλλεται και στην περί-
πτωση προσωρινής απουσίας του δικαιούχου από τα 
καθήκοντα του, για οποιαδήποτε αιτία, αλλά όχι πέραν 
των δύο (2) μηνών συνολικά κατ` έτος. Σε περίπτωση 
νόμιμης αναπλήρωσης των προϊσταμένων της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου, το επίδομα της αντί-
στοιχης βαθμίδας καταβάλλεται μετά την παρέλευση 
διμήνου στους αναπληρωτές των θέσεων αυτών. Ει-
δικότερα, στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέ-
σης προϊσταμένου οργανικής μονάδας καταβάλλεται 
το ως άνω επίδομα στο νόμιμο αναπληρωτή, από την 
έναρξη της αναπλήρωσης.

Το επίδομα θέσης ευθύνης καταβάλλεται σε δη-
μόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ΟΤΑ που 
ασκούν καθήκοντα προϊσταμένων Διοίκησης, χωρίς 
να  γίνεται διάκριση ως προς τον τρόπο επιλογής και 
τοποθέτησής τους.
γ. περικοπές όλων των επιδομάτων που  
προβλέπονταν πριν τον ν. 4024/11
Άμεσα μετά τη θέση σε ισχύ του Νόμου περικόπη-
καν όλα τα επιδόματα των οποίων προβλεπόταν η 
κατάργηση στις τελικές διατάξεις αυτού. Ουδεμία 
εξάρτηση υπήρξε εν προκειμένω από έκδοση προε-
δρικού διατάγματος ή υπουργικής απόφασης που να 
θέτει πρόσθετες προϋποθέσεις. 
δ. κατάργηση αμοιβών  
συλλογικών οργάνων
Το άρθρο 21 του Νόμου ορίζει: « Τα κάθε είδους μόνιμα 
ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα του Δη-
μοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., τα οποία 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή 
συνιστώνται και συγκροτούνται με διοικητικές πράξεις, 
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας 
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από 
υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία 
πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους»

ε. μετατάξεις με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης 
Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 : 
«Από την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (27-
10-2011), κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσο-
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
επιτρέπεται η μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλου, 
περιλαμβανομένων των μετατάξεων των άρθρων 
69, 70 και 72 του Υπαλληλικού Κώδικα, και χωρίς 
να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, τον 
κλάδο ή τον φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, 
με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο 
υπάλληλος.»

 Η καινοτομία που εισάγει ο Νέος Νόμος αφορά 
στη μεταφορά της οργανικής θέσης του μετατασ-
σομένου και στη δυνατότητα πραγματοποίησης της 
μετάταξης, ακόμη και χωρίς να υφίσταται κενή ορ-
γανική θέση. 

Β. ΔΙΑΤΑΞΕΙσ ΤΟυ νΕΟυ νΟΜΟυ 
ΠΟυ ΔΕν ΕΦΑΡΜΟσΤΗΚΑν ΑΚΟΜΑ  
α. το ζήτημα των προαγωγών
Στο παράρτημα V2 του Νόμου Ν. 4046/2012: ΜΝΗ-
ΜΟΝΙΟ 2:Σύμβαση PSI, στο κεφάλαιο «Αποδοχές στο 
Δημόσιο Τομέα και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων» 
ορίζεται: «Η Κυβέρνηση αναθέτει μία εξειδικευμέ-
νη εκτίμηση του νέου μισθολογίου [Πρώτο τρίμηνο 
του 2012]. Αυτή η εκτίμηση επικεντρώνεται στις μι-
σθολογικές ωριμάνσεις οι οποίες ενσωματώνονται 
στο νέο μηχανισμό προαγωγών. Εάν η εκτίμηση 
αποκαλύπτει οποιαδήποτε υπερβολική μισθολογι-
κή ωρίμανση στις αποδοχές, οι κανόνες προαγωγής 
αναπροσαρμόζονται προ του τέλους του 2012. Ουδε-
μία προαγωγή λαμβάνει χώρα προ της εκτιμήσεως 
και της αναπροσαρμογής των κανόνων προαγωγής».

  Δυνάμει της υπ’ αριθ.  Αρ. Πρωτ. Δ5Β 1043649ΕΞ 
2012/ 15-03-2012 απόφασης του Υπουργού Οικονο-
μικών, αποφασίσθηκε η ανάθεση στην εταιρεία  ΙCAP 
GROUP A.E της εκπόνησης μελέτης με αντικείμενο 
την αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων 
από την εφαρμογή του νέου Μισθολογίου-Βαθμολο-
γίου (Ν.4024/11) στο Δημόσιο Τομέα για την περίοδο 
2012-2020. Στόχος της μελέτης είναι να προσδιορι-
στεί και να εκτιμηθεί το κόστος /όφελος της εφαρμο-
γής του νέου Μισθολογίου στην περίοδο 2012-2020, 
λαβαίνοντας υπ’ όψη το σύνολο των παραγόντων που 
θα το επηρεάσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονι-
κού αυτού διαστήματος. Οι προαγωγές που προβλέ-
πει το άρθρο 7 παρ. 1 και 2 του Νόμου, ανεστάλησαν 
μετά την ψήφιση του Μνημονίου 2. 
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β. το ζήτημα της αξιολόγησης
Στο άρθρο 7 του Ν. 4024/11 προ-
βλέπεται: «Με προεδρικό διά-
ταγμα, που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση του Υπουργού Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, η ικανότη-
τα, η απόδοση ιδίως σε σχέση με 
τους προβλεπόμενους στόχους, 
τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και 

σε επίπεδο μονάδας και η συμπε-
ριφορά του υπαλλήλου στην υπη-
ρεσία, αποτελούν αντικείμενο πε-
ριοδικής εκθέσεως αξιολόγησης, 
που συντάσσεται κάθε χρόνο… 
Με το προεδρικό διάταγμα, που 
προβλέπεται στην προηγούμενη 
παράγραφο του παρόντος άρ-
θρου, καθορίζονται οι περιπτώ-
σεις κατά τις οποίες απαιτείται 

αξιολόγηση, ο χρόνος έναρξης 
και λήξης της αξιολόγησης, τα 
όργανα, η διαδικασία και ο τύπος 
αξιολόγησης, καθώς και η βαρύ-
τητα των επί μέρους κριτηρίων 
για την προαγωγική εξέλιξη κλπ, 
ενώ προβλέπεται η διαδικασία 
συγκρότησης των Συμβουλίων 
Αξιολόγησης κατά φορέα, που δι-
ασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή 
του συστήματος αξιολόγησης …».

 Το προεδρικό αυτό διάταγμα δεν 
έχει ακόμη εκδοθεί, σε αντίθεση 
με τα προεδρικά διατάγματα περί 
διατήρησης των συστημάτων αξιο-
λόγησης ειδικών κατηγοριών προ-
σωπικού (υπάλληλοι του διπλωμα-
τικού κλάδου, κληρικοί κλπ) 

γ. Το ζήτημα της αναγνώρισης 
της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό 
τομέα
Στο άρθρο 6 παρ. 4 του Νόμου 
προβλέπεται: «Με προεδρικό διά-
ταγμα, που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση των Υπουργών Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης και Οικονο-
μικών, μπορεί να προβλέπεται η 
αναγνώριση για βαθμολογική και 
μισθολογική ένταξη και της προϋ-
πηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα των 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μέχρι επτά (7) έτη, κατ` 
ανώτατο όριο και υπό τις προϋπο-
θέσεις που ορίζονται στο εδάφιο 
πέμπτο της παρούσας παραγρά-
φου. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζε-
ται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις 
αναγνώρισης αντίστοιχης προϋπη-
ρεσίας και για τους υπηρετούντες, 
κατά την Έναρξη ισχύος του δια-
τάγματος, υπαλλήλους και ρυθμί-
ζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για 
την εφαρμογή της διάταξης του 
προηγούμενου εδαφίου.»

 Το προεδρικό διάταγμα αυτό 
δεν έχει ακόμα εκδοθεί, κατά κα-
τάφωρη παραβίαση των σχετικών 

Άμεσα μετά τη θέση σε ισχύ του Νόμου 
περικόπηκαν όλα τα επιδόματα των οποίων 
προβλεπόταν η κατάργηση στις τελικές 
διατάξεις αυτού.
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δικαιωμάτων των Νοσηλευτών.  Το 
γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με 
την κατ’ ανώτατο όριο αναγνώρι-
ση προϋπηρεσίας σε δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα 7 ετών συνολικά, 
καθιστά τη ρύθμιση υπέρμετρα 
αυστηρή, καταδεικνύοντας την 
προσπάθεια εξοικονόμησης χρη-
μάτων που κρύβεται πίσω από 
τέτοιου είδους ρύθμιση. (Αναγνώ-
ριση του συνόλου της προϋπηρε-
σίας θα οδηγούσε σε κατάταξη του 
υπαλλήλου σε υψηλότερο βαθμό 
και μισθολογικό κλιμάκιο).

δ. Το ζήτημα αξιολόγησης και 
μονιμοποίησης των δοκίμων
Το νέο σύστημα αξιολόγησης 
και μονιμοποίησης των δοκί-
μων υπαλλήλων δεν έχει ακόμα 
εφαρμοσθεί, λόγω μη εκδόσεως 
του απαιτούμενου προεδρικού 
διατάγματος. Εφαρμοστέο μέχρι 
τη θέση ισχύ του νέου συστήμα-
τος κατάταξης και προαγωγών, 
είναι το άρθρο 40 του ισχύοντος 

ΥΚ, το οποίο προβλέπει την κα-
ταρχήν αυτοδίκαιη μονιμοποί-
ηση των δοκίμων υπαλλήλων 
με τη συμπλήρωση της διετούς 
δοκιμαστικής υπηρεσίας. Το σα-
φώς αυστηρότερο σύστημα του 
ενιαίου βαθμολογίου δεν έχει 
τύχει ακόμα εφαρμογής, καθώς 
συνέχεται άμεσα με την υλοποί-
ηση της στοχοθεσίας.
ε. Το Κίνητρο Επίτευξης  
στόχων και Κίνητρο Επίτευξης 
Δημοσιονομικών στόχων
Δυνάμει της υποπαραγράφου 
Γ.1. εδ.2 Ν.4093/2012: η εφαρ-
μογή των διατάξεων περί απο-
νομής κινήτρου επίτευξης στό-
χων αυτών ανεστάλη.

Κάνοντας κριτική αποτίμηση 
του ενός έτους εφαρμογής του 
Νόμου, διαπιστώνουμε δυστυ-
χώς την απόλυτα οικονομικοκε-
ντρική τάση άμεσης εφαρμογής 
μόνον όσων διατάξεων είχαν οι-
κονομικό ενδιαφέρον για την εί-
σπραξη δημοσίων εξόδων ή την 

αποφυγή καταβολής αποζημι-
ώσεων και επιδομάτων και την 
πλήρη αδράνεια ως προς την 
εφαρμογή των διατάξεων που 
έχουν ως συνέπεια την απονομή 
δικαιωμάτων.

Ειδικά σε σχέση με τις προ-
αγωγές των υπαλλήλων είναι 
κατάφωρα παράνομο και αντι-
συνταγματικό να στερούνται οι 
υπάλληλοι τα δικαιώματά τους 
και να παρεμποδίζεται η υπη-
ρεσιακή τους εξέλιξη εκ μόνου 
του γεγονότος ότι, δεν πρέπει να 
δοθούν οι μισθοί που αντιστοι-
χούν στα ανώτερα μισθολογικά 
κλιμάκια στα οποία θα κατατάσ-
σονταν οι προαχθέντες.

Η δε ανάθεση σε ιδιωτική 
εταιρία του έργου της αξιολό-
γησης επίτευξης των στόχων 
του Νόμου με ταυτόχρονη ανα-
στολή όλων των προαγωγών με 
το δεύτερο μνημόνιο, αποτελεί 
τρανταχτό παράδειγμα της υπο-
λειτουργικότητας του κρατικού 

Με βάση την από 09-04-2012 απόφαση της 
5ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου των διασυνδεόμενων νοσοκομεί-

ων Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξαν-
δρούπολης & Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου 
περί της παράτασης της μίσθωσης του κυλικεί-
ου του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης στο ΣΥΚΝΕ για 
χρονική περίοδο εννέα (9) ετών με δυνατότητα 
ανανέωσης ακόμη τριών (3) ετών, κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων του ΠΔ 34/1995 λεκτέα είναι τα 
ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38§1 του 
Προεδρικού Διατάγματος 715/1979 (Περί τρόπου 

ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσί-
ου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων 
και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσε-
ων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως 
και εκτελέσεως εργασιών, ΦΕΚ Α΄ 212), «Τα εις 
τα Ν.Π.Δ.Δ. ανήκοντα και εν γένει υπ’ αυτών δια-
χειριζόμενα ακίνητα εκμισθούνται δια δημοσίου 
πλειοδοτικού διαγωνισμού».

Με την παραπάνω διάταξη τίθεται ο γενικός 
κανόνας της υποχρεωτικής διενέργειας πλειοδο-
τικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτων 
ιδιοκτησίας ή εν γένει διαχείρισης νομικών προ-
σώπων δημοσίου δικαίου. 

ΜΙσΘΩσΕΙσ ΔΗΜΟσΙΟυ – ΚυΛΙΚΕΙΟ ΠΓν ΑΛΕΞΑνΔΡΟυΠΟΛΗσ

Παράνομη παράταση 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ συΜΒΟυΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟσ: ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
του ΠΑΝΟΛΑΜΠΡΟΥ, ΑΓΙΑ 
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΕνΙΚΟσ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑσ: 
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
ΠΑΥΛΟΥ, ΨΝΑ ΔΑΦΝΙ
Α’ ΑνΤΙΠΡΟΕΔΡΟσ: ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΛΠΙΣ
ΤΑΜΙΑσ: ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΕΛΠΙΣ
ΑνΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑσ: ΜΠΙΖΑΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Β’ ΑνΤΙΠΡΟΕΔΡΟσ: ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ
ΑνΑΠΛ. ΤΑΜΙΑσ: ΠΙΣΤΟΛΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 
ΑΝΔΡΕΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ, ΙΚΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, Ψ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚυΡΙΑ ΜΕΛΗ:
ΜΠΕΚΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, 
ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, Γ.Ν. 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑνΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ:
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΑνΤΙΠΡΟσΩΠΟΙ
ΓΙΑ ΤΗν ΑΔΕΔυ
ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΖΩΗ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ, Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΨΝΑ ΔΑΦΝΙ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Π.Ν. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ❱◗ 

ΕΚΛΟΓΕσ ΠΑσυνΟ-Εσυ

σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας των Νοσηλευτών 
του ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ), διενεργήθηκαν οι προβλεπόμενες αρχαι-
ρεσίες στις 14 Δεκεμβρίου 2012 στην Αθήνα με τη συμμετοχή 

των εκλεκτόρων από τα 30 σωματεία μας, από όλη την επικράτεια. Οι 
εκλογές διεξήχθησαν με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κατόπιν της σύμφωνης 
γνώμης όλων των πρωτοβάθμιων σωματείων.

Από τα αποτελέσματα, προέκυψε η σύνθεση των παρακάτω διοικητι-
κών οργάνων της Ομοσπονδίας:  

μηχανισμού. Δημιουργεί δε 
τεράστια ανασφάλεια, καθώς η 
νομοθετική και η εκτελεστική 
εξουσία αποδεικνύει εαυτόν 
ανίκανο, εκδίδοντας ένα με-
ταρρυθμιστικό νόμο, κατόπιν 
πολύμηνων διαβουλεύσεων 
και νομοπαρασκευαστικών επι-
τροπών και στη συνέχεια «πα-
ραδέχεται» ότι είναι αμφίβολη 
αυτή η ίδια η σκοπιμότητά του 
Νόμου αυτού, σχετικά με τους 
στόχους για την επίτευξη των 
οποίων ψηφίσθηκε.

Κλείνοντας, δυστυχώς οδη-
γούμαστε στο συμπέρασμα ότι 
ένας νόμος πολλά υποσχόμε-
νος αναφορικά με τη μεταρ-
ρύθμιση σε καίρια ζητήματα 
της υπηρεσιακής κατάστασης 
των δημοσίων υπαλλήλων, κα-
τέληξε να είναι ένα ακόμα φο-
ροεισπρακτικό μέσο και μια 
ακόμη απόδειξη της απόλυτης 
αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει 
την τρέχουσα περίοδο. ❱◗ 

Σημειωτέον, ότι η διάταξη 
αυτή ως ειδική, δοθέντος ότι 
αφορά το όλως εντοπισμένο 
και εξειδικευμένο ζήτημα 
της εκμίσθωσης ακινήτων 
που ανήκουν σε ΝΠΔΔ, υπε-
ρισχύει πάσης άλλης αντιθέ-
του διατάξεως. 

Συμπερασματικά, η συμ-
φωνηθείσα παράταση της 
εκμίσθωσης του κυλικείου 
του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης 
στο ΣΥΚΝΕ, με απόφαση του 
οικείου Διοικητικού Συμβου-
λίου και άνευ προηγούμενης 
διενέργειας δημόσιου πλει-
οδοτικού διαγωνισμού, είναι 
παράνομη και χρήζει περαι-
τέρω διερευνήσεως. ❱◗ 
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ΟΛΑ ΟσΑ ΠΡΕΠΕΙ νΑ ΓνΩΡΙΖΟυν ΟΙ νΟσΗΛΕυΤΕσ

Ενόψει των αλλαγών που επέρχονται με το νέο μνη-
μόνιο στο ασφαλιστικό μας σύστημα, ο δημοσι-
ογράφος των «νεΩν» κ. ηλίας Γεωργάκης, είχε 

την καλοσύνη να αποστείλει στην Πασυνο-εσυ τον 
παρακάτω ασφαλιστικό οδηγό, προκειμένου οι νοση-
λευτές να ενημερωθούν για τις επικείμενες αλλαγές. 
η αύξηση στην ηλικία συνταξιοδότησης την επόμενη 

χρονιά (1-1-2013 )ξεκινά από τα 2 έτη και σε συγκε-
κριμένες κατηγορίες, κυρίως σε γυναίκες με ανήλικα, 
φτάνει τα 5 χρόνια. ειδικότερα με το νέο μνημόνιο 
προβλέπονται:
> η αύξηση από 1-1-2013 του γενικού ορίου συνταξι-
οδότησης κατά δύο έτη (από τα 65 στα 67), αλλά και η 
αντίστοιχη αύξηση των ενδιάμεσων ορίων.
> η άμεση ισχύ από 1ης ιανουαρίου του 2013 των 
προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (όρια ηλικίας - έτη 
ασφάλισης), οι οποίες προβλεπόταν να διαμορφω-

θούν σταδιακά την 1η ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με 
τον νόμο λοβέρδου - Κουτρουμάνη (3863/2010). Με 
τον τρόπο αυτόν από το 2013 οι προϋποθέσεις συντα-
ξιοδότησης διαμορφώνονται για όλους είτε στα 62 έτη 
ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης είτε με
15 έτη ασφάλισης στο 67ο έτος της ηλικίας τους.

ΠΟΙΟΙ σΩΖΟνΤΑΙ
από την αύξηση των ορίων ηλικίας, αλλά και την αύ-
ξηση των ετών ασφάλισης,
εξαιρούνται:
> οι μέχρι το 1982 ασφαλισμένοι που εξέρχονται με 
35ετία χωρίς οριο ηλικίας.
> οι μητέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέ-
κνων.
> οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργα-
σία τέκνων.

οδηγός  
για το νέο ασφαλιστικό 

επιμέλεια:  αριστείδης δάγλας
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Κατά μία τριετία 
αυξάνονται το 2013 
τόσο τα απαιτούμενα 
έτη ασφάλισης όσο 
και το όριο ηλικίας.

> οι ασφαλισμένοι που έχουν 
ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας 
(νόμος 4024/2011).
> οσοι έχουν τις προϋποθέσεις να 
αποχωρήσουν ως τις 31 δεκεμ-
βρίου 2012.
> Όσοι κατοχυρώνουν ως τις 31 
δεκεμβρίου 2012 τις κατ’ έτος 
προβλεπόμενες προϋποθέσεις 
από τον νόμο λοβέρδου δύνα-
νται να συνταξιοδοτηθούν υπό τις 
προϋποθέσεις αυτές. δηλαδή δι-
ασφαλίζονται τα θεμελιωμένα και 
κατοχυρωμένα συνταξιοδοτικά δι-
καιώματα. Όσοι δηλαδή συμπλή-
ρωσαν το 2010 και το 2011 ή συ-
μπληρώνουν ως τις 31/12/2012 τα 
απαιτούμενα ένσημα και το όριο 
ηλικίας που ζητά ο νόμος, (θεμε-
λιωμένα δικαιώματα) δεν θίγονται 
από την αύξηση στα όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης. αντίστοιχα και 
όσοι ασφαλισμένοι έχουν συ-
μπληρώσει τον απαιτούμενο χρό-
νο ασφάλισης του 2010 ή του 2011 
ή του 2012, αλλά δεν έχουν την 
ηλικία που ζητά ο νόμος, επίσης 
δεν θίγονται καθώς κατοχυρώ-
νουν το δικαίωμα να συνταξιοδο-
τηθούν στο μέλλον με το όριο ηλι-
κίας που ισχύει την κάθε χρονιά.

Εξαιρούνται -επίσης- συγκε-
κριμένες κατηγορίες αναπήρων, 
όπως τυφλοί και από τα δύο μά-
τια, παραπληγικοί/ τετραπληγικοί, 
πάσχοντες από χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια, αιμορροφιλικοί κ.ά., 
με ποσοστό αναπηρίας τουλά-
χιστον 67%: αυτοί συνεχίζουν να 
συνταξιοδοτούνται με ευνοϊκές 
προϋποθέσεις.
>  οι γονείς και οι σύζυγοι ανα-
πήρων: συνεχίζουν να συνταξιο-
δοτούνται με τη συμπλήρωση 25 
ετών ασφάλισης και χωρίς όριο 
ηλικίας.
> οι μητέρες ανίκανων για κάθε 
βιοποριστική εργασία παιδιών, 
καθώς και οι χήροι πατέρες ανί-

κανων για κάθε βιοποριστική 
εργασία παιδιών: συνεχίζουν να 
συνταξιοδοτούνται με τη συμπλή-
ρωση 5.500 ημερών ασφάλισης 
και του 50ού (μειωμένη σύνταξη) 
ή 55ου έτους της ηλικίας (πλήρης 
σύνταξη).

ΠΟΙΟΙ ΘΙΓΟνΤΑΙ
οι κατηγορίες ασφαλισμένων ανά 
ταμείο που θίγονται με το νέο μέ-
τρο είναι οι εξής:

1. στο ΙΚΑ οι νέες προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης είναι οι εξής:
> Για τις μητέρες ανηλίκων αυ-
ξάνονται από 1.1.2013 τα όρια 
ηλικίας λήψης πλήρους και μειω-
μένης σύνταξης. Για παράδειγμα 
ασφαλισμένη μητέρα που κατά 
το έτος 2012 συμπληρώνει τις 
5.500 ημέρες ασφάλισης και έχει 
ανήλικο παιδί συνταξιοδοτείται 
οποτεδήποτε με πλήρη σύνταξη 
στο 60ό έτος της ηλικίας ή στο 
55ο έτος, με μειωμένη σύνταξη. 
ασφαλισμένη που συμπληρώ-
νει από 1η.1.2013 και εφεξής τις 
5.500 ημέρες ασφάλισης και έχει 
συγχρόνως ανήλικο παιδί, συντα-
ξιοδοτείται με πλήρη σύνταξη στο 
67ο έτος της ηλικίας ή με μειωμέ-
νη στο 62ο έτος.
> Για τους ασφαλισμένους στα 
βαρέα και ανθυγιεινά αυξάνεται 
σταδιακά αρχής γενομένης από 

1η.1.2013 το όριο ηλικίας λήψης 
πλήρους και μειωμένης σύνταξης 
με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ 
των οποίων οι 7.500 ημέρες ερ-
γασίας στα βαριά και ανθυγιεινά 
επαγγέλματα. Το όριο ηλικίας αυ-
ξάνεται από το 60ό και 9 μήνες το 
2013 για πλήρη σύνταξη στο 62ο 
και από το 58ο και 9 μήνες στο 
60ό για μειωμένη.
> Για τις ασφαλισμένες που συ-
νταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες 
ασφάλισης, το όριο ηλικίας για 
πλήρη σύνταξη αυξάνεται στο 67ο 
έτος από 1.1.2013 και για μειωμέ-
νη αντίστοιχα στο 62ο.
> Για τους ασφαλισμένους που 
συνταξιοδοτούνται λόγω 35ετί-
ας, ο χρόνος ασφάλισης από 
1η.1.2013 αναπροσαρμόζεται στα 
12.000 ημερομίσθια και το όριο 
ηλικίας συνταξιοδότησης διαμορ-
φώνεται στο 62ο έτος. σε κάθε 
περίπτωση το δικαίωμα για σύντα-
ξη μέχρι το τέλος του 2012 κατο-
χυρώνεται με το χρόνο ασφάλισης 
που απαιτείται όταν ο ασφαλισμέ-
νος έχει συμπληρώσει τις 10.500 
ημέρες ασφάλισης.
> Για τους ασφαλισμένους που 
συνταξιοδοτούνται με 10.000 ημέ-
ρες ασφάλισης αυξάνεται στο 62ο 
το όριο ηλικίας για άντρες και γυ-
ναίκες. ειδικά για τις γυναίκες αυ-
ξάνεται στις 12.000 ημέρες ασφά-
λισης ο συντάξιμος χρόνος που 
απαιτείται για τη λήψη πλήρους 
και μειωμένης σύνταξης

2. στο χώρο του δημοσίου (δημόσιοι 
υπαλληλοι) τα μεγάλα «θύματα» του 
νέου ασφαλιστικού θα ειναι οι γονείς 
ανήλικων τέκνων, καθώς μπαίνει τέ-
λος στο ειδικό καθεστώς συνταξιο-
δότησης και το όριο ηλικίας από την 
1η ιανουαρίου 2013 ανεβαίνει στο 
67ο έτος. Για όσους προλάβουν να 
«κλειδώσουν» το συνταξιοδοτικό δι-
καίωμα δεν αλλάζει το ασφαλιστικό 
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καθεστώς και δεν επηρεάζονται από τα νέα μέτρα. ειδι-
κότερα για το δημόσιο:
> συνταξιοδότηση με 35ετία. Κατά μία τριετία αυξά-
νονται το 2013 τόσο τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης 
όσο και το όριο ηλικίας. η «έξοδος» στη σύνταξη θα 
γίνεται με 40 έτη ασφάλισης σε ηλικία 62 ετών, μέτρο 
που αγγίζει όσους θα θεμελιώσουν δικαίωμα μετά 
την 1η ιανουαρίου 2013. Για τους υπόλοιπους ασφα-
λισμένους υπάρχουν οι παρακάτω δύο ενότητες:
> Όσοι συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31 δε-
κεμβρίου 2010 δεν έχουν καμία αλλαγή στα όρια ηλι-
κίας. εχουν τη δυνατότητα να 
αποχωρήσουν με 35 χρόνια 
σε ηλικία 58 ετών, εφόσον 
ασφαλίστηκαν μετά την 1η 
ιανουαρίου 1983.
> Όσοι συμπληρώνουν 35 
έτη ασφάλισης την περίοδο 
2011- 2012 ακολουθούν με-
ταβατικές ρυθμίσεις. Πέρσι 
σύνταξη καταβαλλόταν με 
36 έτη ασφάλισης στα 58, 
ενώ φέτος απαιτούνται 37 
χρόνια και η συμπλήρωση 
του 59ου έτους
> συνταξιοδότηση με 25ετία: 
Κατά μία διετία αυξάνεται το 
όριο συνταξιοδότησης την 
επόμενη χρονιά για όσους 
δημοσίους υπαλλήλους συ-
μπληρώνουν 25 έτη. Για πλή-
ρη σύνταξη θα απαιτείται η 
συμπλήρωση του 67ου έτους, 
ενώ μειωμένη θα καταβάλ-
λεται στα 62. Πάντως οι ρυθ-
μίσεις αυτές δεν αγγίζουν 
όσους ασφαλισμένους έχουν 
ήδη θεμελιώσει ή θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δι-
καίωμα μέχρι 31 δεκεμβρίου 2012. Για τους συγκεκριμέ-
νους ασφαλισμένους- εφόσον δεν έχουν ανήλικα παιδιά- 
προβλέπονται τα εξής:
α- Άντρες. Όσοι έκλεισαν 25ετία μέχρι το τέλος του 
2010 μπορούν να βγουν στη σύνταξη στα 65 (μειωμέ-
νη στα 60). Τυχεροί είναι όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα 
τη διετία 2011- 2012, καθώς προβλέπονται μειωμένα 
όρια συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα φέτος κατα-
βάλλεται πλήρης σύνταξη στα 63 και μειωμένη στα 58.
β- Γυναίκες. Όσες θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το 
τέλος του 2010 διατηρούν το δικαίωμα να αποχωρή-

σουν στα 60 με πλήρη σύνταξη και στα 55 με μειωμέ-
νη. Τη διετία 2011- 2012 προβλέπονται μεταβατικές 
ρυθμίσεις και αυξάνεται σταδιακά το όριο ηλικίας.
> συνταξιοδότηση γονέων με ανήλικα τέκνα. Για όσους 
ασφαλισμένους θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η ια-
νουαρίου 2013 δεν προβλέπεται καμία ευνοϊκή ρύθμιση 
και η έξοδος γίνεται σε ηλικία 67 ετών.
Για όσους γονείς ανηλίκων θεμελιώνουν δικαίωμα 
μέχρι 31 δεκεμβρίου 2012 οι προϋποθέσεις συντα-
ξιοδότησης παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις. ειδι-
κότερα προβλέπονται τα εξής:

α- Άντρες με ανήλικα παιδιά. 
η πόρτα εξόδου ανοίγει φέτος 
με 25ετία σε ηλικία 55 ετών. 
ακόμα ευνοϊκότερες είναι οι 
διατάξεις για όσους θεμελίω-
σαν πέρσι δικαίωμα, με το όριο 
ηλικίας να «κλειδώνει» στα 52. 
Ωστόσο από τις μεταβατικές 
αυτές ρυθμίσεις εξαιρούνται 
όσοι ασφαλισμένοι θεμελίωσαν 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 
31 δεκεμβρίου 2010. Για τους 
συγκεκριμένους ασφαλισμέ-
νους το όριο ηλικίας διατηρεί-
ται στο 65ο έτος.
β-Γυναίκες με ανήλικα παι-
διά. Τυχερές είναι όσες ασφα-
λισμένες θεμελίωσαν δικαίω-
μα μέχρι το τέλος του 2010. οι 
συγκεκριμένες ασφαλισμένες 
μπορούν να πάρουν σύνταξη σε 
ηλικία 50 ετών. η διετία 2011- 
2012 προβλέπονται μεταβατικές 
ρυθμίσεις, με το όριο ηλικίας να 
είναι σε άμεση συνάρτηση με το 
έτος συμπλήρωσης της 25ετία. 

ειδικότερα πέρσι το όριο είχε διαμορφωθεί στο 52ο 
έτος και φέτος έφτασε το 55ο έτος.

3. Για τους ασφαλισμένους πριν από το 1983 στους 
ελεύθερους επαγγελματίες (οαεε-εΤαα κ.λπ.) αυξά-
νεται για την 35ετία το όριο ηλικίας από τα 60 στα 62, για 
τις γυναίκες η 15ετία από τα 60 αυξάνεται στα 62.

4. Για τους ασφαλισμένους μετά το1983 στον ιδιωτικό 
τομέα η 35ετία στα 58 γίνεται 35ετία στα 60, για τους ελεύ-
θερους επαγγελματίες η 35ετία στα 60 αυξάνεται στα 62. 
Για τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα η 35ετία 

Tυχερές είναι όσες 
ασφαλισμένες θεμελίωσαν 
δικαίωμα μέχρι το 
τέλος του 2010.
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από τα 58 έτη αυξάνεται στα 60 και για τις μητέρες ανηλί-
κων με 25ετία το όριο ηλικίας από τα 55 αυξάνεται στα 57.

5. Για τους ασφαλισμένους μετά το1993 το 60ό έτος 
για μειωμένη σύνταξη αυξάνεται στο 62ο και από τα 
65 με 15ετία αυξάνεται στα 67.
6. Για τους ασφαλισμένους στα οικοδομικά αυξά-
νεται από τα 58 στα 60 έτη το 2013 καθώς και από τα 
60 στα 62 για τους ασφαλισμένους μετά την 1-1-1993.

7. Για τους αγρότες (ΟΓΑ) αυξάνεται το όριο ηλικίας 
συνταξιοδότησης απο τα 65 στα 67.

υΓ1: ΚΛΕΙΔΙ Η 25ΕΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΑσΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟ-
νΙΑ: στο δημόσιο η θεμελίωση δικαιώματος γίνεται 
με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης, ακόμα και αν 
δεν έχει συμπληρωθεί το όριο ηλικίας. στην 25ετία 
συμπεριλαμβάνεται κάθε χρόνος που έχει διανυθεί 
σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ιΚα) και φυσικά ο 
χρόνος στο δημόσιο. Για την συμπλήρωση της 25ετι-
ας λαμβάνονται υπόψη και οι πλασματικοί χρόνοι του 
νόμου λοβέρδου (ν. 3865/2010) ανάλογα με το πότε 
επιθυμεί κάποιος να θεμελιώσει.
διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα αναγνώρισης πλα-

σματικών χρόνων ασφάλισης εξακολουθεί να υφί-
σταται για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιο-
δότησης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και 
ισχύουν από 1-.1-2011 και εφεξής. η αίτηση μπορεί 
να υποβληθεί είτε πριν είτε μετά το έτος τις προϋπο-
θέσεις συνταξιοδότησης του οποίου επιθυμούν να 
κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι. στην πράξη έρχε-
ται μια έξτρα διευκόλυνση στην εξαγορά πλασματι-
κών ετών, καθώς ένας ασφαλισμένος μπορεί να κα-
τοχυρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του 
2011 ακόμη και μετά το 2013. Έτσι από την 1/1/2011 
μπορούν να αναγνωρίσουν:

> 4 έτη, όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν 
το 2011.
> 5 έτη, όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν 
το 2012.
> 6 έτη, όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν 
το 2013.
> 7 έτη, όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν 
το 2014 και εφεξής.

Μετά και την προσθήκη της εξαγοράς πλασματικών 
για τους γονείς και στον ιδιωτικό τομέα, τα πλασματι-
κά χρόνια είναι τα εξής:
1. O χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας. ο στρατός υπο-
λογίζεται με βάση τον τελευταίο μισθό (20%), ενώ για 
όσους θεμελιώνουν από το 2011 έως και το 2014 πα-
ρέχεται έκπτωση 30%. Πέραν αυτής της χρονολογίας, 
το κόστος περιορίζεται στο 50%.
2.  O χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.
3.  O χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 
300 ημέρες.
4.  O χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και 
μέχρι 300 ημέρες.
5.  O χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών 
και μέχρι 2 έτη.
6.  O χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο 
πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής, ή διπλώματος επαγγελματικής κατάρ-
τισης μεταδευτεροβάθμιου  ινστιτούτου επαγγελματι-
κής κατάρτισης ή διπλώματος σχολής ξεναγών, καθώς 
και ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου μετά 
την συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας σε μέσες 
τεχνικές και επαγγελματικές σχολές ή σε μονάδες της 
δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης 
από την έναρξη ισχύος του ν. 576/1977 και μετά ή στο 
ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο, ο οποίος είναι ίσος με τον 
κατά το χρόνο από φοίτησης επίσημο  χρόνο σπουδών 
της οικείας σχολής.
7. O χρόνος χωρίς ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επι-
κουρικής ασφάλισης, μετά την υπαγωγή, για πρώτη 
φορά, στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ή 
επικουρικής ασφάλισης ή το δημόσιο και ο οποίος 
δεν μπορεί να είναι λιγότερος από έναν πλήρη ημε-
ρολογιακό μήνα σε κάθε περίπτωση κενού ασφάλι-
σης μεταξύ περιόδων ασφάλισης.
8.  O προβλεπόμενος από την EΓσσE (εθνική Γενική 
συλλογική σύμβαση εργασίας) χρόνος απουσίας από 
την εργασία λόγω κύησης και λοχείας (119 ημέρες).
9. O χρόνος απεργίας.
10.  O πλασματικός χρόνος για τα παιδιά: ένα έτος για 
το πρώτο παιδί και δύο έτη για κάθε επόμενο και μέ-
χρι τα τρία (συνολικά τρία χρόνια για δύο παιδιά και 
πέντε για τρία). η αναγνώριση πλασματικού χρόνου 
γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις και από τον άνδρα 
και από τη γυναίκα με καταβολή των ασφαλιστικών 
εισφορών (20% επί του 25πλάσιου ημερομισθίου του 
ανειδίκευτου εργάτη για κύρια σύνταξη και 6% για 
επικουρική). δηλαδή περίπου 1.500 έως 1.800 ευρώ 
για κάθε χρόνο εξαγοράς. ❱◗
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ΜΕΤΑΚΙνΗσΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕυΜΕνΩν νΟσΗΛΕυΤΩν

σύμφωνα με την πάγια ερμηνευτική εκδοχή των 
διατάξεων του άρθρου 66 του δημοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα, η μετακίνηση συνιστά διοικητικό μέτρο 

εσωτερικής φύσεως. υπ’ αυτήν την έννοια η μετακίνηση 
υπαλλήλου από θέση σε άλλη θέση της ίδιας δημόσιας αρ-
χής αποτελεί πράξη ευρείας διακριτικής ευχέρειας του δι-
οικητικού οργάνου που την ενεργεί, το οποίο απλώς σταθ-
μίζει τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και γενικώς η 
πράξη αυτή δεν απαιτεί για τη νομιμότητά της αιτιολογία. 

Όταν όμως η θέση από την οποία μετακινείται κάποιος 
υπάλληλος είναι θέση εξειδικευμένη, η οποία για την κα-
τάληψή της απαιτεί την συνδρομή ειδικών τυπικών προσό-
ντων, τα οποία δεν προκύπτει ότι κατέχουν άλλοι υπάλλη-
λοι, τότε απαιτείται παράθεση ειδικής αιτιολογίας για την 
εν λόγω μετακίνηση, προκειμένου να καθίσταται ευχερής 
ο έλεγχος της τυχόν υπέρβασης των άκρων ορίων της δι-
ακριτικής ευχέρειας του οικείου διοικητικού οργάνου (Βλ. 
δεφΘεσ 894/2002). 

ενόψει των ανωτέρω είναι δυνατόν να υποστηριχθεί, 
ότι οι νοσηλευτές που υπηρετούν σε παιδιατρική κλινική, 
κατέχοντας την ειδικότητα της νοσηλευτικής παιδιατρικής 
κατ’άρθρον 5 του νόμου 1579/1985, είναι εξειδικευμένοι, 
οπότε η μετακίνησή τους σε άλλη θέση απαιτεί την παρά-
θεση ειδικής αιτιολογίας.

Περαιτέρω, τα υπηρεσιακά καθήκοντα των νοσηλευ-
τών περιγράφονται στις διατάξεις του Πδ 351/1989 και 
είναι αμιγώς νοσηλευτικά. ειδικότερα, σύμφωνα με τις 
ανωτέρω διατάξεις, οι φέροντες τον τίτλο του νοση-
λευτή, όπως αυτός καθιερώθηκε από το άρθρο 5§2 α 
του νόμου 1579/1985, είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια 
νοσηλευτικών πράξεων που γίνονται με δική τους από-
φαση και ευθύνη εκτέλεσης προς κάλυψη των αναγκών 
του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους 
τομείς υγιεινής του ίδιου και του περιβάλλοντός του, 
ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης οργανικών λειτουρ-
γιών, διατήρησης ισοζυγίων του. 

στις πράξεις αυτές περιλαμβάνεται η παροχή ολοκλη-
ρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας σε κλινήρεις 
αρρώστους, όλων των ηλικιών, που πάσχουν από διάφο-
ρα νοσήματα, η λήψη νοσηλευτικών μέτρων και επίβλε-
ψη ανάπαυσης και ύπνου, η λήψη μέτρων για πρόληψη 

και φροντίδα επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση, η 
κάλυψη των αδυναμιών αυτοφροντίδας, η υποβοήθη-
ση και φροντίδα λειτουργιών εντέρου και ουροδόχου 
κύστης, η λήψη νοσηλευτικών μέτρων για παραγωγή 
αναπνευστικής λειτουργίας, η στενή παρακολούθηση 
αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επι-
πλοκών από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα 
θεραπευτικά σχήματα, η λήψη μέτρων για πρόληψη ατυ-
χημάτων στο χώρο παροχής νοσηλευτικής φροντίδας, η 
απομόνωση και δήλωση αρρώστου με λοιμώδες νόσημα, 
η προθανάτια υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου 
και μεταθανάτια φροντίδα του αρρώστου στο θάλαμο και 
υποστήριξη της οικογένειας, η σίτιση αρρώστου με όλους 
τους τρόπους, η εφαρμογή φυσικών μέσων για πρόκλη-
ση υποθερμίας, η εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον 
άρρωστο με σκοπό την αυτοφροντίδα, η εκπαίδευση και 
παροχή βοήθειας στους οικείους του αρρώστου με σκο-
πό τη συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι, η φροντίδα και 
υποστήριξη του αρρώστου όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο 
νόσημα, η βοήθεια στην επικοινωνία μεταξύ αρρώστου, 
οικογένειας, γιατρού, προσωπικού του νοσοκομείου και 
άλλων κοινωνικών ιδρυμάτων, η διενέργεια γραπτής και 
προφορικής ενημερωτικής επικοινωνίας με τα μέλη της 
υγειονομικής ομάδας και άλλους συναφείς οργανισμούς. 

σε απουσία γιατρού, οι νοσηλευτές εφαρμόζουν τις 
πρώτες βοήθειες. Περαιτέρω, έχουν την ικανότητα 
λόγω σπουδών και πρακτικής εμπειρίας να εκτελούν 
και πιο περίπλοκες πράξεις κατ’ εφαρμογή του θερα-
πευτικού προγράμματος, όπως : μετρήσεις διαφόρων 
παραμέτρων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του 
νοσηλευτή, χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς, 
πλήρης παρεντερική θρέψη, θεραπευτικά λουτρά, 
βρογχική παροχέτευση εκκρίσεων.

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, σε απουσία ιατρού 
οι νοσηλευτές παρέχουν πρώτες βοήθειες, χωρίς κατά 
τα λοιπά να υποκαθιστούν έστω και στο ελάχιστο τον 
ρόλο και το έργο των ιατρών. 

Τέλος, σε κάθε περίπτωση ελλείψεων ιατρικού ή νοση-
λευτικού προσωπικού, δέον όπως αυτό αναφέρεται στους 
οικείους προϊσταμένους με περιγραφή και των κινδύνων 
που δημιουργούνται από τις ελλείψεις αυτές. ❱◗

Με ειδική αιτιολογία
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σ ύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 29 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 
3528/2007), «ο υπάλληλος παρέχει την ερ-

γασία του μέσα στον οριζόμενο από τις κείμενες 
γενικές ή ειδικές διατάξεις χρόνο».

Η παραπάνω κατευθυντήρια διάταξη εξειδικεύ-
εται από τις σχετικές ρυθμίσεις του Προεδρικού 
Διατάγματος 88/1999 (Ελάχιστες προδιαγραφές 
για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμ-
μόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ). Σύμφωνα, 
λοιπόν, με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ως άνω 
ΠΔ, «για κάθε περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη ανά-
παυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από έντεκα 11 
συνεχείς ώρες. Η περίοδος των 24 ωρών αρχίζει 
την 00:01 και λήγει την 24:00 ώρα».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 5 του ΠΔ 88/1999, «στους εργαζόμενους 
εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα, ελάχιστη περίοδος 
συνεχούς ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, 
η οποία συμπεριλαμβάνει κατ’ αρχήν την Κυρια-
κή, ανάλογα με τις ισχύουσες για κάθε κατηγορία 
εργαζόμενων διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας 
και πρακτικές, στις οποίες προστίθενται οι δώδε-
κα (12) συνεχείς ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης 
του άρθρου 3 του παρόντος. Αν δικαιολογείται για 
αντικειμενικούς ή τεχνικούς λόγους ή από τις συν-
θήκες οργάνωσης της εργασίας μπορεί να ορισθεί 

ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων 
(24) ωρών. Όπου προβλέπεται από τις οικείες δι-
ατάξεις η Κυριακή, ως ημέρα εβδομαδιαίας ανά-
παυσης, αυτή αρχίζει την 00:01 ώρα και λήγει την 
24:00 ώρα. Για τους εργαζόμενους σε δραστηριό-
τητες που λειτουργούν ολόκληρο το εικοσιτετρά-
ωρο με σύστημα διαδοχικών ομάδων εργασίας, η 
Κυριακή, μπορεί να αρχίζει την 06:00 ώρα ή την 
07:00 ώρα και να λήγει την αντίστοιχη ώρα της 
Δευτέρας. Οι ρυθμίσεις των αμέσως προηγούμε-
νων δύο εδαφίων ισχύουν αναλόγως και σε όσες 
περιπτώσεις, ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης 
προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία άλλη ημέ-
ρα εκτός της Κυριακής».

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξε-
ων προκύπτει, ότι υπάρχει υποχρέωσης χορήγη-
σης ελάχιστης περιόδου αναπαύσεως 24 ωρών 
ανά εβδομάδα, ήτοι τουλάχιστον ενός «ρεπό» την 
εβδομάδα, απαγορευομένης κάθε αντίθετης πρα-
κτικής, που είναι ευθέως παράνομη και καταχρη-
στική.

Κατά συνέπεια, ο υπάλληλος εκτελεί τόσες 
βάρδιες, όσες επιτρέπουν χρονικώς οι ως άνω 
ελάχιστες προϋποθέσεις για την οργάνωση του 
χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων. Οποια-
δήποτε παραβίαση των παραπάνω διατάξεων είναι 
οπωσδήποτε καταχρηστική.  ❱◗ 

ΕΛΑΧΙσΤΟυ ΧΡΟνΟυ ΑνΑΠΑυσΕΩσ 

υποχρεωτική χορήγηση

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο υπάλληλος που κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας του αποκτά 
ακόμη έναν τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας εν σχέσει με την οργανική θέση που κατέχει, 
θεμελιώνει δικαίωμα μετάταξης σε οργανική θέση ανώτερης κατηγορίας. Το ως άνω δικαίωμα 

προβλέπεται και κατοχυρώνεται ρητώς στις διατάξεις του άρθρου 70 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. 
Πέραν της προαναφερθείσας δυνατότητας για μετάταξη, δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος 
αναγνώρισης ενός υπαλλήλου ως ανήκοντος σε ανώτερη κατηγορία σε συνέχεια απόκτησης 

ενός ανώτερου τίτλου σπουδών. 
Τέλος, ακόμη και σε περίπτωση μη μετάταξης, ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον 

είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο σπουδών, μορι-
οδοτείται κατά το στάδιο των κρίσεων για την επιλογή προϊσταμένων από τα 

αρμόδια όργανα. ❱◗     

ΑνΩΤΕΡΟ ΠΤυΧΙΟ
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του νόμου 
2071/1992, «σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς νοση-
λευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους απασχό-

λησης που εργάζονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας 
και χειρουργεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ν.π.δ.δ. ή 
ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νοσοκομεία ι.Κ.α., 
όπως επίσης και σε άλλες ειδικές μονάδες των νοσηλευ-
τικών αυτών ιδρυμάτων, που καθορίζονται με απόφαση 
του υπουργού υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφα-
λίσεων μπορεί να χορηγείται επιπρόσθετη ειδική ετήσια 
άδεια μετ’ αποδοχών, τουλάχιστον 6 εργάσιμων ημερών 
πέραν της κανονικής και ειδικό επίδο-
μα. οι προϋποθέσεις για την πρόσθε-
τη ειδική άδεια, το ύψος και ο χρόνος 
έναρξης καταβολής του ειδικού επι-
δόματος και κάθε άλλη σχετική λε-
πτομέρεια εφαρμογής της προηγού-
μενης παραγράφου, καθορίζονται με 
κοινή απόφαση των υπουργών Προ-
εδρίας της Κυβέρνησης, οικονομικών 
και υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
ασφαλίσεων».
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατά-

ξεων εξεδόθη αρχικώς η υ4α/3024/93, 
ΦεΚ Β΄ 726/1994 απόφαση του 
υπουργού υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων, 
ορίζουσα τα ακόλουθα : «σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς 
νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους απασχόλη-
σης που εργάζονται σε χειρουργεία, ανάνηψη, μονάδες 
εντατικής θεραπείας, μονάδες αυξημένης φροντίδας, μο-
νάδες στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής 
κάθαρσης, μονάδες AIDS, μονάδες προώρων, αίθουσες 
τοκετών, αίθουσες παραλαβής, υπηρεσίες αιμοδοσίας, 
μονάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορροφυλικών, των 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων νΠδδ και νΠιδ μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα και νοσοκομεία του ιΚα, θα χορηγείται 
ειδική πρόσθετη άδεια και ειδικό επίδομα». 
εν συνεχεία ακολούθησε η έκδοση της υπ’αριθμ. 

2003075/204/0022, ΦεΚ Β΄ 33/1995 απόφασης των 
υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, οικονομικών 
και υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων, που 
ορίζει τα ακόλουθα : «σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς 
νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους απασχόλη-
σης που εργάζονται σε χειρουργεία, ανάνηψη, μονάδες 

εντατικής θεραπείας, αυξημένης φροντίδας, στεφανιαίων 
νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, AIDS, 
προώρων, αίθουσες τοκετών και παραλαβής, υπηρεσίες 
αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορρο-
φυλικών, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων νΠδδ και νΠιδ 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νοσοκομεία του ιΚα, 
θα χορηγούνται τα παρακάτω : 1)…, 2) ειδική πρόσθετη 
άδεια μετ’αποδοχών δέκα (10) ημερών πέραν της κανονι-
κής. η ειδική άδεια χορηγείται μετά από συνεχή υπηρεσία 
ενός (1) χρόνου, στις ανωτέρω μονάδες και σε χρονικό 
διάστημα που δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία 

των ιδρυμάτων».
Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 

άρθρου 28 σε συνδυασμό με το άρθρο 
56 του νόμου 3205/2003 (ΦεΚ α΄ 297), 
από 01.01.2004 καταργείται το ειδικό 
επίδομα του άρθρου 105 του νόμου 
2071/1992.
Όπως προκύπτει από τις παραπά-

νω διατάξεις, ως βασική προϋπόθεση 
για την χορήγηση της εν λόγω ειδικής 
άδειας είναι η συνεχής τουλάχιστον 
ετήσια υπηρεσία στις παραπάνω περι-
οριστικώς αναφερόμενες μονάδες. Με 
άλλα λόγια, με την συμπλήρωση ενός 

έτους συνεχούς υπηρεσίας στις συγκεκριμένες μονάδες, 
ο υπάλληλος θεμελιώνει δικαίωμα λήψεως της ειδικής 
άδειας, η οποία θα του χορηγηθεί υποχρεωτικώς, αλλά 
σε χρονική περίοδο που δεν θα επηρεάσει την εύρυθμη 
λειτουργία του νοσοκομείου. Μη συμπληρωθείσας της 
ετήσιας διάρκειας απασχόλησης στις προαναφερθείσες 
μονάδες, δεν θεμελιώνεται δικαίωμα μερικής χορήγη-
σης της επίμαχης άδειας.
ομοίως επισημαίνεται, ότι ο νοσηλευτής που δεν πα-

ρέχει τις υπηρεσίες του σε κάποια εκ των προαναφερ-
θεισών μονάδων δεν θεμελιώνει δικαίωμα λήψεως της 
επίμαχης ειδικής πρόσθετης άδειας. 
η επιλογή της χρονικής στιγμής χορήγησης της 

επίμαχης άδειας εναπόκειται, προφανώς, στην δια-
κριτική ευχέρεια της διοίκησης, η οποία οφείλει να 
σταθμίσει το σύνολο των υπηρεσιακών αναγκών, ώστε 
ούτε η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου να θιγεί, 
αλλά ούτε και να αλλοιωθεί το θεσμοθετημένο δικαί-
ωμα των υπαλλήλων.

οι επίμαχες διατάξεις 

Bασική προϋπόθεση 
για την χορήγηση 
της εν λόγω ειδικής 
άδειας είναι η 
συνεχής τουλάχιστον 
ετήσια υπηρεσία

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩν



w w w. p a s y n o . g r Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς  -  Ν ο έ μ β ρ ι ο ς  -  Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 2 21

Περαιτέρω επισημαίνεται, ότι μετά την συ-
μπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στα παραπάνω 
τμήματα ο υπάλληλος δικαιούται δέκα ημέρες 
ειδικής άδειας. εντεύθεν, μετά την συμπλήρωση 
και δεύτερου χρόνου υπηρεσίας ο υπάλληλος δι-
καιούται άλλες δέκα ημέρες ειδικής άδειας και 
ούτως καθεξής. 
υπογραμμίζεται για ακόμη μια φορά, ότι η χρο-

νική στιγμή χορήγησης της εν λόγω άδειας ενα-
πόκειται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, 
μετά την λήψη υπόψη των τρεχουσών υπηρεσι-
ακών αναγκών.
αναφορικά με τους νοσηλευτές, που είναι δι-

καιούχοι της επίμαχης ειδικής άδειας και οι 
οποίοι αλλάζουν φορέα απασχόλησης, εξα-
κολουθώντας, όμως, να είναι δικαιούχοι της 
άδειας, δύναται να υποστηριχτεί, ότι η χορήγηση 
της εν λόγω αδείας θα πρέπει να συνεχίζεται κα-
νονικά, αφού αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου 
που συναρτάται προεχόντως με την φύση και τον 
χώρο, όπου παρέχει τις υπηρεσίες του, και όχι με 
τον φορέα απασχόλησής του. 
Τέλος, σύμφωνα με την ρητή διατύπωση των 

ως άνω διατάξεων, αληθείς δικαιούχοι της συ-
γκεκριμένης μορφής άδειας είναι οι νοσηλευ-
τές που απασχολούνται πλήρως στις επίμαχες 
και περιοριστικώς αναφερόμενες μονάδες και 
τμήματα. εν προκειμένω, λοιπόν, γεννάται ζή-
τημα περί του κατά πόσον δύναται να θεωρηθεί 
ένας νοσηλευτής ως πλήρους απασχόλησης στα 
ανωτέρω τμήματα την στιγμή που απασχολείται 
παράλληλα και σε κάποιο άλλο τμήμα ή κλινική.
η αυστηρή γραμματική ερμηνεία των επίμαχων 

διατάξεων οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι ο νοση-
λευτής αυτός δεν είναι δικαιούχος της ειδικής 
άδειας, δοθέντος ότι δεν είναι πλήρους απασχό-
λησης. Ωστόσο, αν δύναται να βεβαιωθεί από 
τους οικείους προϊσταμένους, ότι ο νοσηλευτής 
αυτός απασχολείται εν τοις πράγμασι πλήρως εις 
ένα τέτοιο τμήμα, τότε θα πρέπει να λαμβάνει και 
την αντίστοιχη άδεια, αφού το πλήρες ή μη της 
απασχόλησης είναι ένα πραγματικό στοιχείο, που 
χρήζει αξιολόγησης κατά περίπτωση, ανεξαρτή-
τως της λειτουργικής κατανομής του προσωπικού 
ενός νοσοκομείου.
οι επίμαχες διατάξεις του άρθρου 105 του νό-

μου 2071/1992 παραμένουν σε ισχύ, δοθέντος ότι 
δεν έχει προβλεφθεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα, η 
κατάργησή τους. ❱◗

Όπως είναι ήδη γνωστό, εκ των διατάξεων 
του άρθρου 70 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώ-
δικα καθιερώνεται ρητώς ως δικαίωμα η δυνα-

τότητα μετάταξης υπαλλήλου σε θέση κλάδου ανώτερης 
κατηγορίας.

Σύμφωνα, δε, με την παράγραφο 3 του ως άνω άρ-
θρου, «ο υπάλληλος μετατάσσεται με το βαθμό που κα-
τέχει. Αν ο εισαγωγικός βαθμός του κλάδου στον οποίο 
μετατάσσεται είναι ανώτερος του βαθμού που κατέχει, 
μετατάσσεται με τον εισαγωγικό αυτό βαθμό. Ο χρόνος 
υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό με τον οποίο 
ο υπάλληλος μετατάσσεται, θεωρείται ότι έχει διανυθεί 
στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται, εφόσον 
έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για 
τον κλάδο αυτόν».

Εκ των ανωτέρω προκύπτει, ότι μόνον ως προς την 
αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στον βαθμό με τον 
οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος καθιερώνεται ένας ει-
δικός τρόπος υπολογισμού, συνδεόμενος με τον χρόνο 
απόκτησης του ανώτερου τίτλου σπουδών. 

Κατά τα λοιπά, από την στιγμή της έκδοσης της πρά-
ξης μετάταξης ο μεταταχθείς υπάλληλος αποκτά τα ίδια 
δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους λοιπούς 
υπαλλήλους του ίδιου κλάδου. 

Τα παραπάνω αποτυπώνονται και στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 
Υ10β/Γ.Π.84883/08/20-01-2009 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Προσωπικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά το μέρος που 
αναφέρει, ότι δεν ορίζεται από διάταξη νόμου διαφορε-
τική αντιμετώπιση στον υπολογισμό του χρόνου υπηρε-
σίας και την αντίστοιχη μοριοδότηση των υπαλλήλων, οι 
οποίοι έχουν μεταταγεί σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας.

Η Ε.Ν.Ε. έχει, βέβαια, εκφράσει την αντίθεσή της με 
την παραπάνω ερμηνευτική εκδοχή, η οποία, ωστόσο, 
είναι δυνατόν να ανατραπεί μόνον διά της προσφυγής 
τινός νοσηλευτή, ως φυσικού προσώπου, ενώπιον των 
αρμοδίων δικαστηρίων κατά πράξεως μοριοδότησης 
και εν συνεχεία ανάδειξης ως προϊσταμένου υπαλλήλου 
που μετατάχθηκε προσφάτως σε ανώτερη κατηγορία, 
συμμετέχοντας ούτως στις κρίσεις. ❱◗     

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗσΗ 
ΜΕΤΑΤΑΓΕνΤΟσ

ΔΕ ΤΕ
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ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑσΧΟΛΗσΗσ

Προσφάτως ετέθη σε ισχύ 
ο νόμος 3979/2011 
(ΦεΚ α’ 138/16-06-

2011) για την ηλεκτρο-
νική διακυβέρνηση 
και λοιπά ζητήματα. 
σύμφωνα, λοιπόν, με 
τις διατάξεις του άρ-
θρου 41 του ως άνω 
νόμου, η παράγρα-
φος 5 του άρθρου 1 
της πράξης νομοθε-
τικού περιεχομένου του Προέδρου της δημοκρατίας 
«περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας 
των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συ-
ναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν. 1157/1981 (α’ 126), αντικαθίσταται ως εξής : 

«α) οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας ορίζονται σε σαρά-
ντα (40): αα) για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προ-
σωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου του δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδι-
οίκησης α’ και β’ βαθμού και των λοιπών νομικών προ-
σώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και όσων κατηγοριών 
προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου και 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα ακολουθούν το ωράριο 
αυτών, ββ) για τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσω-
πικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου των υπηρεσιών και φορέων της προηγούμενης υπο-
περίπτωσης, οι οποίοι απασχολούνται σε υπηρεσίες και 
φορείς που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή με τη μορφή 
εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνεργείου ή που επιτελούν 
εργασίες υπαίθρου, γγ) (…), δδ) (…). β) η κατά τα ανωτέρω 
αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας δεν αποτελεί 
υπερωριακή ή άλλης μορφής πρόσθετη εργασία και δεν 
συνεπάγεται την αύξηση με οποιονδήποτε τρόπο των απο-
δοχών ή απολαβών ή των ειδικών επιδομάτων με οποια-
δήποτε ονομασία. γ) (…). δ) οι διατάξεις της παρ. 1 του 
δεύτερου άρθρου του ν. 1157/1981 έχουν εφαρμογή και 
στο προσωπικό της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης 
α’ της παρούσας παραγράφου. ε) Με την παρούσα διάταξη 
καταργούνται η παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 (α’ 

143), η παρ. 1 του άρθρου μό-
νου του π.δ. 588/1988 (α’ 284), 
η παρ. 5 του άρθρου 1 της αριθ. 
διαδΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 
απόφασης του υπουργού εσω-
τερικών (Β’ 769), η παρ. 5 του 
άρθρου 16 του ν. 1400/1983 (α’ 
156)».

Όπως προκύπτει εκ των ανω-
τέρω διατάξεων, οι εβδομαδι-
αίες ώρες εργασίας προσδιο-
ρίζονται πλέον σε σαράντα (40) 

για το προσωπικό του δημοσίου, των οΤα και των λοιπών 
νΠδδ. η νέα αυτή ρύθμιση φαίνεται να καταλαμβάνει και 
τους νοσηλευτές, οι οποίοι υπάγονται στην υποπερίπτωση 
ββ΄, δοθέντος ότι απασχολούνται σε υπηρεσίες, όπως π.χ. 
νοσοκομεία, που λειτουργούν σε 24ωρη βάση. 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει η διάταξη 
της περίπτωσης δ΄ των προαναφερθεισών διατάξεων, 
σύμφωνα με την οποία «οι διατάξεις της παρ. 1 του δεύ-
τερου άρθρου του ν. 1157/1981 έχουν εφαρμογή και στο 
προσωπικό της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης α’ της 
παρούσας παραγράφου», ήτοι στο προσωπικό που απα-
σχολείται σε υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, 
όπως είναι και οι νοσηλευτές.      

σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 
του δεύτερου άρθρου του νόμου 1157/1981, «προκει-
μένου περί του προσωπικού ή μέρους προσωπικού του 
εθνικού Τυπογραφείου ή ετέρων υπηρεσιών τυπογραφεί-
ου και βιβλιοδεσίας, ως  και μηχανογραφικών  υπηρεσι-
ών,  αι  κατά  την  παράγραφον 5 περίπτ. α΄ του παρόντος 
άρθρου οριζόμεναι καθ` εβδομάδα ώραι εργασίας  δύνα-
ται,  κατ’εξαίρεσιν,   λόγω  ειδικών  δυσμενών  συνθηκών  
εργασίας  του  ως  άνω προσωπικού, να μειούνται κατά 
ημίσειαν ώραν  ημερησίως  δι`  αποφάσεως του υπουργού 
Προεδρίας Κυβερνήσεως».

συμπερασματικά, ειδικώς για το νοσηλευτικό προσωπικό 
των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, που λειτουργούν 
σε 24ωρη βάση, εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα για 
την μείωση κατά μισή ώρα ημερησίως του ωραρίου απα-
σχόλησης, το οποίο, ωστόσο, είναι οκτάωρο.  ❱◗

δυνατότητα μείωσης 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟυ ΔΙΚΑΙΟυ ΟΡΙσΜΕνΟυ ΧΡΟνΟυ

Αρχικώς θα πρέπει να τονι-
στεί, ότι σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 4 παρ. 

1 του Νόμου 4024/2011, «Στις δι-
ατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου 
υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι 
πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλ-
ληλοι με σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου 
(ΙΔΑΧ): α) του Δημοσίου, β) των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη-
σης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου 
βαθμού, γ) των Νομικών Προσώ-
πων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), 
συμπεριλαμβανομένου του Οργα-
νισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(Ο.Γ.Α)».

Όπως σαφώς προκύπτει εκ των 
ανωτέρω διατάξεων, στο πεδίο 
εφαρμογής τους, που καταλαμ-
βάνει και το ζήτημα των αποδο-
χών των υπαλλήλων του δημόσι-
ου τομέα, δεν περιλαμβάνονται οι 
υπάλληλοι που παρέχουν τις υπη-
ρεσίες τους επί τη βάσει συμβά-
σεως ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου.

Πλην όμως, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 
του Νόμου 4024/2011, «Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών και Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης καθορίζονται ανάλογα 
οι αποδοχές του προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.». 

Σύμφωνα, δε, με την παράγρα-
φο 4 του ιδίου ως άνω άρθρου, «Οι 
αποφάσεις του παρόντος άρθρου 
εκδίδονται εντός διαστήματος 

ενός μηνός από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος των διατάξεων του 
παρόντος Κεφαλαίου και ισχύουν 
από την ημερομηνία αυτή».

Παρά την θέσπιση της ως άνω 
προθεσμίας, η κοινή υπουργι-
κή απόφαση περί των αποδοχών 
των υπαλλήλων με συμβάσεις 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου αντί να εκδοθεί εντός μηνός, 
ήτοι μέχρι την 1η-12-2011, εξε-
δόθη τελικώς στις 17-02-2012 
και δημοσιεύτηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως στις 23-
02-2012. Πρόκειται για την υπ’ 
αριθμ. οικ. 2/13917/0022 (ΦΕΚ Β 
414/23.2.2012) ΚΥΑ περί του κα-
θορισμού αποδοχών του προσω-
πικού με σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, 
Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ και των αναπλη-
ρωτών εκπαιδευτικών.

Η συγκεκριμένη υπουργική 
απόφαση αναπτύσσει ανα-
δρομική ισχύ, ανατρέχο-
ντας στην ημερομηνία 
θέσεως σε ισχύ 
των διατάξεων 
του Νόμου 

4024/2011, δηλαδή στην 1η-11-
2011. Η δυνατότητα αναδρομικής 
ισχύος απονέμεται ρητώς δυνάμει 
των σχετικών εξουσιοδοτικών δι-
ατάξεων που μόλις προαναφέρθη-
καν, ήτοι αυτών του άρθρου 22παρ. 
2 και 4 του Νόμου 4024/2011.

Σύμφωνα με αυτό, η αναζήτηση 
χρηματικών ποσών στο πλαίσιο 
της αναδρομικής περικοπής απο-
δοχών υπαλλήλων με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου, καίτοι προσκρούει στην αρχή 
της δικαιολογημένης εμπιστοσύ-
νης των διοικουμένων, ευρίσκει 
νομοθετικό έρεισμα. ❱◗ 

αποδοχές υπαλλήλων 



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΤυΧΗΜΕνΟ 
ΤΟ 13Ο ΠΑνΕΛΛΗνΙΟ συνΕΔΡΙΟ ΠΑσυνΟ-Εσυ σΤΗν ΑΡΑΧΩΒΑ

Για μια ακόμη φορά, ένα συνέδριο της Πασυνο-εσυ ήταν 
απολύτως επιτυχημένο. Μάλιστα, θα τολμούσαμε να πού-
με ότι ήταν το καλύτερο και από τα προηγούμενα 12 από 

άποψη παλμού, συμμετοχής και κυρίως οργάνωσης. οι σύνε-
δροι που μετακινήθηκαν από την αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και 
την περιφέρεια, είτε με δικά τους μέσα, είτε με τα πούλμαν 
που μίσθωσε η ομοσπονδία μας, κατά γενική ομολογία είχαν 
να πουν μόνο καλά λόγια. 

η αράχωβα, το σαββατοκύριακο 23 -25 νοεμβρίου γέμισε 
ασφυκτικά από νοσηλευτές, τόσο που δεν υπήρχε κανένα κενό 
δωμάτιο, όσο κι αν έψαχνε κανείς να βρει. Τα καταστήματα, οι 
πλατείες και τα κέντρα διασκέδασης της πόλης είχαν την τιμη-
τική τους, μιας και εκατοντάδες σύνεδροι έκαναν ιδιαιτέρως 
αισθητή την παρουσία τους. 

Το συνέδριο άρχισε με τους καλύτερους οιωνούς. σε μια κα-
τάμεστη αίθουσα, με έντονη την παρουσία των νοσηλευτών από 
κάθε γωνιά της χώρας και με την ενεργό συμμετοχή δεκάδων 
φοιτητών νοσηλευτικής κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, ο κεντρικός 
ομιλητής κ. Φώτης λεπίδας, με τη συγκλονιστική ομιλία του, κέρ-
δισε το ζεστό και παρατεταμένο χειροκρότημα όλων μας.

στα πλαίσια των χαιρετισμών, είχαμε την ευκαιρία να ακού-
σουμε τις θέσεις της δημοκρατικής αριστεράς για την υγεία 
δια στόματος κ. Χατζησωκράτη, να γνωρίσουμε τις ενδιαφέ-
ρουσες και φιλονοσηλευτικές θέσεις του διοικητή της 1ης 
υΠε κ. Κοντοζαμάνη και να βραβεύσουμε  τη συνάδελφο και 
κυρίως φίλη, ελένη αλμπάνη, υποδιοικήτρια πλέον της 6ης 
υΠε, για την προσφορά της στο κλάδο των νοσηλευτών και 
γενικότερα για την ανιδιοτελή και ηθική της στάση απέναντι 
στα κοινά. 

Δυνατός 
παλμός

στην αράχωβα 

αριστείδης δάγλας
Πρόεδρος Πασυνο-εσυ

αξέχαστο θα μείνει το 13ο συνέδριο της Πασυνο-εσυ

24 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 4 Π α σ υ ν ο - ε σ υ
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Την τελετή έναρξης, ακολούθησε δεξίω-
ση στην εσωτερική πισίνα του ξενοδοχεί-
ου, όπου οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να 
επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να μετα-
φέρουν τις εμπειρίες τους απ’ όλες τις γω-
νιές της χώρας, κυρίως όμως να χαλαρώ-
σουν, να διασκεδάσουν και να αστειευτούν.

η επόμενη μέρα ήταν γεμάτη από στρογ-
γυλά τραπέζια, κλινικά φροντιστήρια και 
ελεύθερες ανακοινώσεις. διακόσιες δέκα 
εργασίες παρουσιάστηκαν σε διάστημα 
μιάμισης μέρας, προσελκύοντας το ενδι-
αφέρον των συνέδρων που γέμισαν τις αί-
θουσες, παρά τα θέλγητρα της αράχωβας.

εξαιρετικό ενδιαφέρον είχαν οι παρου-
σιάσεις των δικηγόρων μας κ.κ αλέξη 
Παραρά και ελένης Παπαγεωργίου, που 
με θαυμάσιο τρόπο παρέθεσαν όλα τα 
νέα δεδομένα, τόσο για την υπαλληλική 
υπόσταση των νοσηλευτών, όσο και για τα 
νέα μέτρα που αφορούν τους τελευταίους. 
επίσης, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να 
ξεδιπλώσουν τις σκέψεις τους και να εκ-
φράσουν τις απόψεις τους στο στρογγυλό 
τραπέζι της Πασυνο-εσυ, κάτι που έχει 
πλέον αποτελέσει θεσμό για τα συνέδρια 
της ομοσπονδίας μας. 

Με γεμάτες τις μπαταρίες, ανανεώσαμε το 
ραντεβού για τη λευκάδα, όπου θα διενερ-
γηθεί το 6ο Πανελλήνιο συνέδριο της ε.ν.ε., 
από 23 έως και 26 Μαΐου 2013, με πνεύμα 
αισιοδοξίας αλλά κυρίως επαγρύπνησης.

Τέλος, ως πρόεδρος της Πασυνο-εσυ 
επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους εκείνους 
τους συναδέλφους της επιστημονικής, της 
οργανωτικής και της Τοπικής επιτροπής, 
που με την καθοριστική συμμετοχή τους 
βοήθησαν ώστε να επιτευχθεί το εξαιρετι-
κό αυτό αποτέλεσμα. ❱◗

Μαγεία

δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν τέτοιες εικόνες

Τα λυκαυγές της αράχωβας
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ο λάμπρος προσέρχεται στη γραμματεία για μια τελευταία ματιά

στον προθάλαμο της αίθουσας για την τελετή έναρξης

ο πρόεδρος κ. δάγλας κατά το χαιρετισμό του

ο κ. Καψιώτης, μαιευτής, περιστοιχιζόμενος  από τους 
κ.κ. σκουτέλη και δάγλα

η λευκάδα παρούσαΠριν την έναρξη, ικανοποίηση για την επιτυχία
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η τελετάρχης κ. Κωστίκου, πρόεδρος του συνο Πιερίας

Ζεστασιά μέσα και έξω

Παρόν και το Γ. Γεννηματάς αθηνών, δια των κυριών ντέρου, 
ανεβλαβή και Γιαννικοπούλου

Κίνηση στη Γραμματεία κατά την προσέλευση

Παλιοί συνεργάτες, ο κ. Γεωργίου με την κ. Γιαννικοπούλου ο κ. δάγλας με τον πρόεδρο του συνο λάρισας κ. Γεωργίου
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η κ. σταματοπούλου, συντονίστρια στα posters,ήταν 
υποδειγματική

συναδέλφισσες του Γ.ν. Άμφισσας 

Χαμόγελα παντού

αναμένοντας την έναρξη

Τα δικά μας κορίτσια, πάντα μπροστά σε όλες τις εκδηλώσεις

οι εργαζόμενοι στο “ANEMOLIA” ήταν άψογοι
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ο Πρόεδρος της ενε και αντιπρόεδρος της 
Πασυνο κ. σκουτέλης, φύσει αισιόδοξος 

η κ. αλμπάνη με τον κ. Χατζησωκράτη

η υποδιοικήτρια της 6ης υΠε κ. αλμπάνη με τον κ. Χατζησωκράτη της δηΜαρ 
με το προεδρείο

ο διοικητής της 1ης υΠε κ. Κοντοζαμάνης, πλαισιωμένος από τον πρόεδρο 
του συνο αρκαδίας κ. Κοσκινά και τον κ. δάγλα

η κ. Χαρατζά, ιστορικό στέλεχος της 
Πασυνο πάντα δίπλα μας

η κ. λύτρα απαστράπτουσα
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η κ. Μπεκρή ετοιμάζεται να συντονίσει

συναδέλφισσες από το νομό Καβάλας Χαμόγελα στην πρώτη σειρά

οι κ.κ. σεμιλιέτωφ, Κωτσής και νιανιόπουλος 
πλαισιώνουν την κ. Θεοχάρη

η αίθουσα ήταν κατάμεστη

ο κ. δραχτίδης χαμογελαστός και θετικός 
όπως πάντα

οι κ.κ. νιανιόπουλος και σαληκίδης
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δεν έπεφτε βελόνι…
Πλάνο από το πάνελ της έναρξης

ο κ. Παραράς, η κ. Παπαγεωργίου και το προεδρείο σε στάση εγρήγορσης

η κ. Φούτου σε πρώτο πλάνο και πίσω της οι κ.κ. Παπανδρέου, Μπεκρή, 
Τάνη, Γεωργιάδου και Παρά 

ο κ. Κοσκινάς πάντα στις επάλξεις

Έφη, Γεωργία, ολυμπία: Μια παρέα φανταστική
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από όπου κι αν κοιτάξεις, οι σύνεδροι δε χωρούσαν στην αίθουσα

η κ. Κωστίκου τα πήγε θαυμάσια στο συντονισμό

ο κ. σκουτέλης κατά το χαιρετισμό του

η νατάσα, η ιωάννα και η Τούλα σε πρώτο πλάνο

ο κ. δάγλας κατά το χαιρετισμό του

ο κ. Κοντοζαμάνης είπε εξόχως ενδιαφέροντα 
πράγματα…
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 ο κ. Χατζησωκράτης αναλύει την πολιτική κατάσταση η κ. αλμπάνη κατά το χαιρετισμό της

ιωάννα αχιλλεοπούλου, αντιπρόσωπος της ενε, 
μια θετικότατη παρουσία

Πλάνο από την αίθουσα

οι κ.κ. Ταουσάνη, ντιούδη, Ζουρνατζή, Πέγιου και ο κ. αρβανίτης

η προϊσταμένη του Τμήματος νοσηλευτικής αΤει 
Θεσσαλονίκης κ. Μπελλάλη στο βήμα
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ο κ. δάγλας απονέμει τιμητική πλακέτα στην κ. αλμπάνη

οι κ.κ. Γεωργιάδου, Μπεκρή και Τάνη, στελέχη της Πασυνο

οι κ.κ. Κοντοζαμάνης, νιανιόπουλος, Κοσκινάς και Μαντζανάς

η κ. αλμπάνη συγκινημένη και συνάμα χαρούμενη

ο κ. λεπίδας κατά την εναρκτήρια ομιλία, 
προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στο ακροατήριο
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ο κ. Κοντοζαμάνης με τον κ. Μαντζανά, επιτελικό στέλεχος του 
«αγία Όλγα»

ο κ. Κωτσής, η κ. Κωστίκου και ο κ. Μπαλιόζογλου όλο χαμόγελα

ο κ. Μπίζας με την κ. Παπαγεωργίου μέσα σε κλίμα ιλαρότητας…

ο κ. Μπαλιόζογλου περιστοιχιζόμενος από τις κ.κ. Ταουσάνη και 
Ζουρνατζή

 ομάδα φανταστική…

ο κ. λεπίδας με τον κ. δάγλα
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η Έφη, η αμαλία και ο Μιχάλης, άπαντες νοσηλευτές του αγία Όλγα Πλούσια τα ελέη της δεξίωσης

ο κ. Μαντζανάς πλαισιωμένος από τις κ.κ. σαρίδη και ρεκλείτη

ο Μιχάλης, η Μαρία και ο Άρης, φίλοι πρωτίστως κι έπειτα συνεργάτες

η κ. Μπαστάκη, συνάδελφος από το Γ.ν. νίκαιας

στελέχη του Γ.ν. νίκαιας
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ο κ. Παραράς με τον κ. δάγλα σε στιγμές χαλάρωσης Χαμόγελα

ο κ. και η κ. Μπακέλα, πάντα στην πρώτη γραμμή οι συναδέλφισσες ήρθαν απ’ την Κέρκυρα 

Τα κορίτσια της Πασυνο κατά τη δεξίωση αισιοδοξία παρά την κατήφεια των ημερών
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ο δημοσθένης, η Μαριάννα, ο λάμπρος και η σούλα 

η Τζένη Παρά με τη Ζωή σάκκουλα, μαζί στο 
πρωτοβάθμιο της αθήνας

η Τζένη με το δημήτρη σχεδιάζουν την έξοδο

η επιτυχία ήταν εμφανής, όπου κι αν κοίταζε κανείς

ελένη, Τζένη, σοφία, αγαθή, Άννα, Μαρία, Παναγιώτης, Μαρία, ελευθερία: 
Μια παρέα φανταστική

ο κ. δόντσιος και ο κ. Μπαλιόζογλου, στυλοβάτες της Πασυνο και της 
ενε στη Θεσσαλονίκη, αλλά προπάντων φίλοι και συνεργάτες άψογοι
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η ελένη με τη Ζωή, όλο χαμόγελα

η Κ. Καζόλη με τον κ. δάγλα

η καρδιά της Πασυνο χτυπάει έντονα πια και στη Βόρεια ελλάδα

η ομάδα των ιωαννίνων κάνει θαύματα

η Cinderella πλαισιωμένη από αγαπημένες φίλες
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ο νίκος και η νότα όλο χαμόγελα

ο κ. Παπανδρέου με τις κ.κ. Μπεκρή, Γεωργιάδου και Παρά ο κ. Παπανδρέου με την κ. ευαγγελίδου συντονίζουν

η κ. ρεκλείτη στο ειδικό φροντιστήριο

η κ. σαρίδη παρουσιάζει 

το ειδικό φροντιστήριο
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σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 29 του Δημοσι-
οϋπαλληλικού Κώδικα, «ο 

υπάλληλος παρέχει την εργασία 
του μέσα στον οριζόμενο από τις 
κείμενες γενικές ή ειδικές διατά-
ξεις χρόνο. Εφόσον έκτακτες και 
εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες 
το επιβάλλουν, ο υπάλληλος οφεί-
λει να εργαστεί και πέρα από το 
χρόνο εργασίας ή σε μη εργάσιμες 
ημέρες. Στην περίπτωση αυτή κα-
ταβάλλεται στον υπάλληλο αποζη-
μίωση σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις». 

Κατά την πάγια ερμηνευτική εκ-
δοχή των ανωτέρω διατάξεων, η 
υποχρέωση προσφοράς υπηρεσί-
ας για πρόσθετες ώρες (υπερωρί-
ες) έχει ως βασική προϋπόθεση, 
ότι συντρέχουν υπηρεσιακές ανά-
γκες, που χαρακτηρίζονται αφε-
νός ως έκτακτες, ήτοι μη προβλε-
φθείσες ή άλλως εμφανισθείσες 
απρόοπτα και πέρα από τον κα-
νονικό προγραμματισμό εργασίας, 
αφετέρου ως εξαιρετικές, δηλαδή 
μη συνηθισμένες ή άλλως ιδιαίτε-
ρης σημασίας. 

Η κρίση περί της συνδρομής των 
ανωτέρω προϋποθέσεων ανήκει 
στον οικείο προϊστάμενο που επι-
βάλλει την πρόσθετη εργασία και 
σε τελευταίο βαθμό στα αρμόδια 
Δικαστήρια.

Εφόσον συντρέχουν οι προανα-
φερθείσες προϋποθέσεις, τότε ο 
μεν υπάλληλος έχει υποχρέωση 
παροχής υπερωριακής εργασίας, 
η δε Διοίκηση έχει υποχρέωση 
καταβολής της νόμιμης αποζημί-

ωσης, όπως αυτή προσδιορίζεται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδι-
κές διατάξεις. 

Σε περίπτωση κατά την οποία οι 
υπηρεσιακές ανάγκες δεν δύνα-
νται να χαρακτηρισθούν ως έκτα-
κτες και εξαιρετικές, όπως για πα-
ράδειγμα η έλλειψη προσωπικού 
που αποτελεί πάγια και γνωστή 
κατάσταση, τότε δεν γεννάται υπο-
χρέωση του υπαλλήλου για παρο-

χή υπερωριακής εργασίας.
Περαιτέρω έχει κριθεί, ότι εξο-

μοιώνεται προς την παροχή εργα-
σίας και η διατήρηση του υπαλ-
λήλου σε ετοιμότητα (on call) για 
παροχή εργασίας, που δύναται να 
του επιβληθεί δια της υποχρεω-
τικής παραμονής του στον τόπο 
εργασίας του μετά την λήξη της 
υποχρεωτικής ημερήσιας εργασί-
ας, καθώς και με την υποχρεωτι-
κή διανυκτέρευση στον τόπο αυτό 
(Βλ. ενδεικτικώς την υπ’ αριθμ. 
2058/1960 Απόφαση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας). 

Εν προκειμένω, λοιπόν, οι υπη-
ρεσιακές ανάγκες που καλούνται 
να καλύψουν οι νοσηλευτές της 

μονάδας μεταμοσχεύσεων του 
ΠΓΝ Ιωαννίνων διά της υποχρεω-
τικής υπερωριακής απασχόλησής 
τους δεν είναι ούτε έκτακτες, ούτε 
εξαιρετικές, αλλά οφείλονται απο-
κλειστικά και μόνον στην έλλειψη 
προσωπικού και στις ιδιαιτερότη-
τες της εν λόγω μονάδας. Με άλλα 
λόγια πρόκειται περί υπηρεσιακών 
αναγκών, που είναι ήδη γνωστές, 
προβλέψιμες και συνηθισμένες 
για το συγκεκριμένο νοσοκομείο 
και την συγκεκριμένη μονάδα. 

Με βάση τις παραπάνω παρα-
τηρήσεις, η επιβολή της υπο-
χρέωσης παροχής υπερωριακής 
εργασίας είναι παράνομη και κα-
ταχρηστική ως αντιβαίνουσα πλή-
ρως το γράμμα και το πνεύμα των 
διατάξεων του άρθρου 29 του Δη-
μοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Σε κάθε, πάντως, περίπτωση, η 
παροχή υπερωριακής εργασίας 
θεμελιώνει αξίωση – δικαίωμα 
του υπαλλήλου για την εις αυτόν 
καταβολή της αντίστοιχης υπερω-
ριακής αμοιβής.

Περαιτέρω, ζήτημα γεννάται ως 
προς τη νομιμότητα της υποχρέ-
ωσης παροχής υπηρεσίας εκτός 
του φορέα απασχόλησης και μα-
κριά από την έδρα όπου βρίσκεται 
η οργανική θέση που κατέχει ένας 
νοσηλευτής. Με άλλα λόγια, ο νοση-
λευτής που διορίζεται σε οργανική 
θέση νοσοκομείου συνδέεται και 
τοπικά, ως προς την άσκηση των 
καθηκόντων του, με το συγκεκρι-
μένο νοσοκομείο, δοθέντος ότι δεν 
χωρεί η υποχρέωσή του για παροχή 
υπηρεσιών εκτός νοσοκομείου. ❱◗    

Έκτακτες... ελλείψεις 
υΠΕΡΩΡΙΑΚΗ υΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑσΧΟΛΗσΗ 

H επιβολή της 
υποχρέωσης 
παροχής 
υπερωριακής 
εργασίας είναι 
παράνομη και 
καταχρηστική
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Όπως μας καταγγέλλουν 
μέλη μας, στην α’ και Β’ 
Πνευμονολογική Κλινική 

του ειδικού νοσοκομείου Θώρακος 
Πατρών «ο Άγιος λουκάς», υπηρε-
τούν μόνον τέσσερις νοσηλευτές 
συνολικά, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί 
στην πλήρη σωματική και ψυχική 
εξουθένωση. οι δύο κλινικές είναι 
πλήρως αποδυναμωμένες από νο-
σηλευτικό Προσωπικό και η αναλογία 
νοσηλευτή-κλίνης κάθε άλλο παρά 
ανταποκρίνεται στις επιταγές του Πα-
γκοσμίου οργανισμού υγείας. 

οι νοσηλευτές, λόγω της έλλειψης 
του νοσηλευτικού προσωπικού και 
των τεράστιων αναγκών της υπηρε-
σίας, δεν λαμβάνουν τις κανονικές 
τους άδειες, εργαζόμενοι χωρίς να 
αναπαύονται επαρκώς και υπερ-
βάλλοντας εαυτόν, προκειμένου 
να ανταποκριθούν στις αυξημένες 
απαιτήσεις των Κλινικών.  συνέπεια 
της εξουθένωσης στην οποία έχουν 
οδηγηθεί, σε συνδυασμό με την ίδια 
τη φύση της εργασίας τους, είναι η 
διακινδύνευση της ίδιας της υγείας 
των ασθενών, χωρίς υπαιτιότητα των 
νοσηλευτών. 

 επιπροσθέτως οι νοσηλευτές ερ-
γάζονται αρκετές νύχτες ανά εβδο-
μάδα, σε αντίθεση με τις νομοθετι-
κές επιταγές (άρθρο 44 υΚ και πδ 
88/1999), ενώ πολλές βάρδιες του 
κυλιόμενου ωραρίου στελεχώνονται 
καλύπτονται μόνον από δε Βοηθούς 
νοσηλευτών- αδερφών νοσοκόμων.

αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής 
είναι η κατάφωρη παραβίαση των συ-

νταγματικά και από διεθνή συμβατικά 
κείμενα κατοχυρωμένων δικαιωμά-
των των νοσηλευτών: Το δικαίωμα 
στον ελεύθερο χρόνο και την ανά-
παυση κατοχυρώνεται στην διεθνή 
σύμβαση εργασίας «για την απασχό-
ληση και τους όρους εργασίας και 
ζωής του νοσηλευτικού  προσωπι-
κού», στην οικουμενικής διακήρυξη 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στον 
ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, στο 
Χάρτη των Θεμελιωδών δικαιωμά-
των της ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
και στο ελληνικό σύνταγμα ως ειδι-
κότερη έκφανση του δικαιώματος της 
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπι-
κότητας και εκδήλωση σεβασμού της 
αξίας του ανθρώπου.

από όλα τα παραπάνω εσωτερικά, 

διεθνή και κοινοτικά συμβατικά κεί-
μενα, που υπερισχύουν κάθε αντίθε-
της εσωτερικής διάταξης, προκύπτει 
ότι κάθε εργαζόμενος έχει απόλυτο 
και αναφαίρετο δικαίωμα σε συνθή-
κες εργασίας οι οποίες σέβονται την 
υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέ-
πειά του και έχει δικαίωμα σε ένα 
όριο μέγιστης διάρκειας εργασίας, σε 
ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιό-
δους ανάπαυσης καθώς και σε ετή-
σια περίοδο αμειβόμενων διακοπών.

Το άρθρο 44 παρ.1 του ισχύοντος 
Κώδικα δημοσίων υπαλλήλων προ-
βλέπει: «οι υπάλληλοι έχουν δι-
καίωμα στη διασφάλιση συνθηκών 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο ερ-
γασίας τους.»

σύμφωνα δε με την υπ’ αριθ. 
88555/3293/1988 απόφαση υπουρ-
γών Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
εσωτερικών, οικονομικών και εργα-
σίας  (ΦεΚ Β 721/4-10-88), η οποία 
κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ  νόμου 
από την περίπτ. α’ του άρθρου 16 του 
ν.  1810/1988 (α’ 223) και από τα άρ-
θρα 39 του ν.  1836/1989 (α’ 79) και 
ιι παρ. 4 του ν. 1839/ 1989 (α’ 90), 
επεκτείνεται η εφαρμογή των διατά-
ξεων του ν. 1568/1985 «υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζομένων» και 
στο δημόσιο, τα νομικά Πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου και τους οργα-
νισμούς Τοπικής αυτοδιοίκησης.  
Κατά τη ρύθμιση του άρθρου 32 του 
1568/1985 : «ο εργοδότης έχει υπο-
χρέωση:1. να λαμβάνει κάθε μέτρο 
που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζο-
νται οι εργαζόμενοι και ο τρίτοι που 

Ελάχιστοι σε αριθμό 
και εξουθενωμένοι 
Νοσηλευτές, δεν 
είναι αντικειμενικά 
και με βάση 
τα ανθρώπινα 
μέτρα δυνατόν να 
«νοσηλεύσουν», 
αλλά είναι πιθανόν 
να «νοσηλευθούν.»

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟυ 7Ου Π.Τ. ΤΗσ ΕνΩσΗσ νΟσΗΛΕυΤΩν ΕΛΛΑΔΟσ 
ΓΙΑ ΤΙσ συνΘΗΚΕσ ΕΡΓΑσΙΑσ σΤΟ ΕΙΔΙΚΟ νΟσΟΚΟΜΕΙΟ ΘΩΡΑΚΟσ ΠΑΤΡΩν 

«ΑΓΙΟσ ΛΟυΚΑσ» 

Παραβίαση δικαιωμάτων 



w w w. p a s y n o . g r Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς  -  Ν ο έ μ β ρ ι ο ς  -  Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 2 43

παραβρίσκονται στους τόπους εργασίας από κάθε κίνδυ-
νο που μπορεί να απειλήσει την υγεία ή τη σωματική τους 
ακεραιότητα.»

 στο άρθρο 8 του πδ 88/1999, στο πεδίο εφαρμογής του 
οποίου εμπίπτουν επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκμεταλ-
λεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημοσίου το-
μέα, προβλέπεται: «1. ο κανονικός χρόνος εργασίας των 
εργαζομένων τη νύχτα δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά 
μέσο όρο τις οκτώ ώρες ανά εικοσιτετράωρο σε περίοδο 
μιας εβδομάδας.  2. οι εργαζόμενοι τη νύχτα, όταν η ερ-
γασία την οποία εκτελούν ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή 
σημαντική σωματική ή πνευματική ένταση, δεν πρέπει να 
εργάζονται περισσότερο από οκτώ ώρες κατά τη διάρκεια 
εικοσιτετράωρης περιόδου στην οποία πραγματοποιούν 
νυχτερινή εργασία.».

επιπροσθέτως, η προστασία της δημόσιας υγείας κα-
τοχυρώνεται συνταγματικά στο άρθρο 21 παρ 3 το οποίο 
θεσπίζει κρατική υποχρέωση για την «μεριμνά για την 
υγεία των πολιτών ..». η στελέχωση βαρδιών αποκλειστικά 
και μόνον με δε Βοηθούς νοσηλευτών, κάθε άλλο παρά 
επαρκή μέριμνα για την υγεία αποτελεί.

Τα δικαιώματα που προστατεύουν οι ανωτέρω διατάξεις 
αυξημένης ισχύος παραβιάζονται καθημερινά για τους 
νοσηλευτές, ενώ το αγαθό της υγείας των ασθενών όχι 
μόνο δεν προστατεύεται, αλλά βρίσκεται σε διαρκή διακιν-
δύνευση. ελάχιστοι σε αριθμό και εξουθενωμένοι νοση-
λευτές, δεν είναι αντικειμενικά και με βάση τα ανθρώπινα 
μέτρα δυνατόν να «νοσηλεύσουν», αλλά είναι πιθανόν να 
«νοσηλευθούν.». δεν είναι δε σε καμία περίπτωση σύν-
νομη η στελέχωση βαρδιών αποκλειστικά μόνον από δε 
Βοηθούς νοσηλευτών.

Μοναδική λύση στο πρόβλημα αποτελεί η ενδυνάμωση 
των δυο κλινικών με νοσηλευτικό προσωπικό, ούτως ώστε 
να τηρείται κατά το δυνατόν η αναλογία νοσηλευτή- κλί-
νης του Παγκοσμίου οργανισμού υγείας, να χορηγηθούν 
οι οφειλόμενες από την υπηρεσία άδειες και ημέρες 
ανάπαυσης, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να 
καταστούν ασφαλέστερες και οι ικανότατοι νοσηλευτές 
που υπηρετούν στις δύο κλινικές, να είναι σε θέση να απο-
δώσουν τα μέγιστα κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, 
προς όφελος των ασθενών.

σε κάθε βάρδια δε, θα πρέπει οπωσδήποτε να εργάζεται 
τουλάχιστον ένας νοσηλευτής.

η Ένωση νοσηλευτών ελλάδος, το επαγγελματικό επι-
μελητήριο των νοσηλευτών της χώρας, με θεμελιώδη 
καταστατικό σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των 
νοσηλευτών, σας επισημαίνει τα ανωτέρω και σας καλεί 
για τις άμεσες δικές σας ενέργειες για την εξεύρεση εφαρ-
μοστέας λύσης σε συμμόρφωση με τη νομιμότητα. ❱◗

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ συ.νΟ. 
ΘΕσσΑΛΟνΙΚΗσ – Εσυ ΚΑΙ 

ΕΠΙσΤΟΛΗ σΤΟν ΠΡΩΘυΠΟυΡΓΟ 

Δεν θα πληρωθούν τελικά οι νοσηλευτές 
στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονί-
κης τα εξαιρέσιμα που έχουν δουλέψει 

από το μήνα Μάρτιο. Σύμφωνα με καταγγελία 
του Συλλόγου Νοσηλευτών Νομού Θεσσαλονί-
κης στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
φέτος για πρώτη φορά οι νοσηλευτές, ενώ έχουν 
δουλέψει κανονικά τις βάρδιες τους σύμφω-
να με το πρόγραμμα, από τον μήνα Μάρτιο δεν 
έχουν πληρωθεί τα εξαιρέσιμα που τους αναλο-
γούν. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου είναι απών 
και αδιάφορος. Κρύβεται και το μόνο που τον 
ενδιαφέρει είναι να διατηρήσει την θέση του. Ο 
διοικητής και Υποδιοικητής της 3ης Υγειονομι-
κής Περιφέρειας που ανήκει το Ψυχιατρικό Νο-
σοκομείο προσπάθησαν και κατάφεραν τον τε-
λευταίο μήνα να διασφαλίσουν τα χρήματα από 
άλλα Νοσηλευτικά ιδρύματα, αλλά δεν μπόρεσαν 
ακόμα να δαμάσουν το τέρας τη γραφειοκρατίας.

Συνεπώς, λίγες ημέρες πριν από την αλλαγή 
του έτους, ένα ολόκληρο νοσοκομείο είναι ανά-
στατο και κινδυνεύει να χάσει τα δεδουλευμένα 
του. Ο κίνδυνος είναι ορατός διότι από τον μήνα 
Φεβρουάριο αλλάζει το οικονομικό έτος και τα 
χρήματα αυτά δεν θα μπορούν να μεταφερθούν 
στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Η επιστολή στον Πρωθυπουργό
Ο Σύλλογος Νοσηλευτών Νομού Θεσσαλονίκης 
έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό, περιγρά-
φοντας το εν λόγω πρόβλημα και ζητώντας την 
παρέμβασή του για να δοθεί μια λύση. «Έχοντας 
χάσει κάθε ελπίδα για το κοινός λεγόμενο περί 
δικαίου αίσθημα, ο Σύλλογος Νοσηλευτών Νο-
μού Θεσσαλονίκης, αισθάνεται την ανάγκη να 
επικοινωνήσει μαζί σας, ελπίζοντας να δικαιω-
θούμε έστω και την τελευταία στιγμή, κατόπιν 
δική σας παρέμβασης», τονίζει ο Σύλλογος στην 
επιστολή του. ❱◗

δεδουλευμένα και 
απλήρωτα 
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Ο ΟΡΙσΜΟσ νΟσΗΛΕυΤΗ Ωσ συνΟΔΟυ 
σΕ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑσΘΕνΩν ΜΕ ΑσΘΕνΟΦΟΡΟ 

Παράνομος και καταχρηστικός 

Τα επαγγελματικά δικαιώ-
ματα και υποχρεώσεις του 
κλάδου των νοσηλευτών 

περιγράφονται από τις διατάξεις 
του Προεδρικού Διατάγματος 
351/1989. Στις παραπάνω διατά-
ξεις δεν αναφέρεται, ότι στις αρ-
μοδιότητες των νοσηλευτών συ-
γκαταλέγεται και η συμμετοχή σε 
διακομιδή ασθενούς εκτός του 
χώρου του νοσοκομείου. Σε κάθε, 
δε, περίπτωση τα πάσης φύσεως 
καθήκοντα των νοσηλευτών εκτε-
λούνται εντός των νοσοκομείων 
όπου απασχολούνται, στο πλαίσιο 
της συνολικής δράσης της οικείας 
νοσηλευτικής υπηρεσίας. Με άλλα 
λόγια η παροχή υπηρεσιών εκ μέ-
ρους των νοσηλευτών συνδέεται 
άρρηκτα με τον τόπο, όπου εδρεύ-
ει ο φορέας απασχόλησής τους 
(νοσοκομείο, κέντρο υγείας κλπ). 

Περαιτέρω υπογραμμίζεται, 
ότι η συνοδεία κατά την διακο-
μιδή ασθενών αποτελεί καθήκον 
και επαγγελματικό δικαίωμα των 
κατόχων διπλώματος του Οργα-
νισμού Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης 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 διατά-
ξεις του Προεδρικού Διατάγματος 
62/2007. 

Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι 
στις διατάξεις του ανωτέρω ΠΔ 
γίνεται ρητώς λόγος περί του 

προνοσοκομειακού χώρου, στον 
οποίο και δραστηριοποιούνται οι 
διασώστες. Ως προνοσοκομειακός 
χώρος νοούνται τα ασθενοφόρα, 
οι κινητές ιατρικές μονάδες, ενα-
έρια και πλωτά μέσα και γενικώς 
κάθε μονάδα που δεν διαθέτει 
σταθερή βάση και έχει την δυνα-
τότητα μετακίνησης. Σε αντίθεση 
με τον προνοσοκομειακό χώρο, 
όπως αυτός προσδιορίζεται από 
τις παραπάνω διατάξεις και απο-
τελεί τομέα δράσης των διασω-
στών, οι νοσηλευτές παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους στον αμιγώς νο-
σοκομειακό χώρο. 

Με βάση τα παραπάνω καθί-
σταται προφανές, ότι ο ορισμός 
νοσηλευτή ως συνοδού σε διακο-
μιδή ασθενούς με ασθενοφόρο ή 
με οποιοδήποτε άλλο μέσο έρχε-
ται σε ευθεία αντίθεση με το πλαί-

σιο που διαμορφώνουν οι προα-
ναφερθείσες ειδικές διατάξεις, ως 
εκ τούτου, δε, είναι παράνομος και 
καταχρηστικός. 

Πολλώ δε μάλλον, όταν η σχετι-
κή εντολή προέρχεται από ιατρό, ο 
οποίος εξ ορισμού ανήκει σε άλλη 
υπηρεσία του νοσοκομείου και 
δη την ιατρική, έναντι της οποί-
ας η νοσηλευτική υπηρεσία είναι 
καθ’όλα ισότιμη, διατηρώντας την 
αυτοτέλειά της.

Συμπερασματικά, σε περίπτω-
ση έκδοσης παρόμοιας εντολής 
θα πρέπει να γίνεται σχετική ανα-
φορά στο πλαίσιο του άρθρου 25 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, 
που ορίζει ότι αν η διαταγή είναι 
προδήλως παράνομη ο υπάλληλος 
οφείλει να μην την εκτελέσει και 
να το αναφέρει χωρίς αναβολή, 
ήτοι άμεσα. ❱◗     
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Προϋποθέσεις και διαδικασία 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 58 του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα (Νόμος 

3528/2007), όπως ισχύει, «1. Για τη 
συμμετοχή του υπαλλήλου σε προ-
γράμματα μετεκπαίδευσης και προ-
γράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης, ο υπάλληλος δικαιού-
ται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής 
εκπαίδευσης. Άδεια δεν χορηγείται 
αν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλ-
λήλου που απομένει μετά το πέρας 
της άδειας είναι μικρότερος του τε-
τραπλάσιου της χρονικής διάρκειας 
της άδειας. Επίσης η ανωτέρω άδεια 
δεν χορηγείται αν ο υπάλληλος δεν 
έχει συμπληρώσει τη δοκιμαστική 
υπηρεσία. 

2. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαί-
δευσης χορηγείται από τον αρμόδιο 
Υπουργό ή από τη διοίκηση του οι-
κείου νομικού προσώπου δημοσί-
ου δικαίου ύστερα από αίτηση του 
υπαλλήλου και μετά από σύμφωνη 
γνώμη του υπηρεσιακού συμβου-
λίου, το οποίο ελέγχει τη συνδρομή 
των προϋποθέσεων της παρ. 1 και 
συνεκτιμά τη συνάφεια της μετεκ-
παίδευσης ή της μεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης με το αντικείμενο της 
υπηρεσίας του, την υπηρεσιακή επί-
δοση και τις γνώσεις του υπαλλήλου. 
Ειδικά, προκειμένου περί εκπαιδευ-
τικής άδειας στο εξωτερικό, απαιτεί-
ται πολύ καλή γνώση της γλώσσας 
της χώρας στην οποία πρόκειται να 
μεταβεί ο υπάλληλος. 

3. Η άδεια χορηγείται υποχρε-
ωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει 
υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών. Υποτροφία από άλλο 

ίδρυμα ή οργανισμό ημεδαπό, διεθνή 
ή αλλοδαπό ή αλλοδαπή κυβέρνηση 
για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση σχετιζόμενη με το αντι-
κείμενο της υπηρεσίας του υπαλλή-
λου συνεκτιμάται για τη χορήγηση 
της άδειας. Η άρνηση χορήγησης της 
άδειας πρέπει να αιτιολογείται ειδι-
κώς. 

4. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαί-
δευσης δεν μπορεί να υπερβεί τη δι-
ετία. Σε περίπτωση φοίτησης σε προ-
γράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών 
σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών ή 
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, 
η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης 
δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ή τα 
τέσσερα (4) χρόνια αντίστοιχα. Καθ’ 
όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του 
υπαλλήλου δεν μπορεί να χορηγηθεί 
σε αυτόν άδεια υπηρεσιακής εκπαί-
δευσης πέρα των πέντε (5) ετών. 

5. Ο υπάλληλος στον οποίο χο-
ρηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαί-
δευσης λαμβάνει τις αποδοχές του. 
Στους υπαλλήλους που χορηγείται 
άδεια για μετεκπαίδευση ή μετα-
πτυχιακή εκπαίδευση στο εσωτερι-
κό παρέχονται αποδοχές αυξημένες 
κατά 20%. Αν η μετεκπαίδευση ή με-
ταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται εκτός 
της περιοχής του δήμου που εδρεύει 
η υπηρεσία του υπαλλήλου, μπορεί 
να ορίζεται προσαύξηση έως και 40% 
με απόφαση του υπηρεσιακού συμ-
βουλίου. Σε περίπτωση τμηματικής 
χορήγησης της άδειας για μετεκπαί-
δευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση 
στο εσωτερικό παρέχονται, για το 
χρονικό διάστημα της εκπαιδευτικής 
άδειας, αποδοχές αυξημένες κατά 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Αν η με-
τεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαί-
δευση γίνεται σε εκπαιδευτικό ίδρυ-
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δικαιούχοι   του επιδόματος Βαε; 

Όπως είναι γνωστό, κατ’ εξουσιοδότηση των 
διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 1 του Νόμου 
4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), έχει εκ-

δοθεί η υπ’ αριθμ. οικ.2/16519/0022 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ Β΄465/24/02/2012) περί του καθο-
ρισμού του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
εργασίας. 

Το εν λόγω επίδομα καθορίσθηκε για τους μό-
νιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και 
υπαλλήλους με σχέση 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 ειδικό-
τητες:

α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργα-
στηρίων και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι απο-
κλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανί-
σεις, 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 Ψυχικής Υγείας, των 
Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ια-
τρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία. 
Οι Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλι-
νικών. 

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

γ) Το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή 
και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, κατα-
στροφή απορριμμάτων σε συνεργεία συντήρησης και 
επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύ-
σιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες 
αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι 
εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι καθαριστές 
οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι 
τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές 

μα το οποίο βρίσκεται εκτός της περιοχής του Δήμου 
που εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου, μπορεί να ορί-
ζεται προσαύξηση αποδοχών έως και τριάντα τοις εκατό 
(30%) με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Στους 
υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση 
ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό παρέχονται 
αποδοχές αυξημένες στο διπλάσιο. Η προσαύξηση των 
αποδοχών μειώνεται κατά το μέρος που καλύπτεται από 
υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή αποζη-
μίωση που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο στο εσω-
τερικό ή το εξωτερικό. Ο υπάλληλος δικαιούται επίσης 
οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής. 

6. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης μπορεί να 
ανακαλείται για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν στην 
υπηρεσία ή για λόγους που ανάγονται στην επίδοση του 
υπαλλήλου πριν από την πάροδο του χρόνου της λήξης 
της με πράξη του αρμόδιου για τη χορήγηση της οργά-
νου, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη και ειδικώς 
αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. 

7. Μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο υπάλλη-
λος υποχρεούται να υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομι-
κό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για χρονικό διάστημα ίσο 
με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας. Σε περίπτωση 
αθέτησης της υποχρέωσης του αυτής ο υπάλληλος υπο-
χρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το 
χρόνο της άδειας, ο οποίος δεν υπολογίζεται στην περί-
πτωση αυτή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσι-
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται οι υπο-
χρεώσεις των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της άδειας 
του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια». 

Εκ των ανωτέρω διατάξεων ρυθμίζεται κάθε ζήτη-
μα που άπτεται των προϋποθέσεων και της διαδικασίας 
χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών. Τονίζεται, ότι η χο-
ρήγηση της συγκεκριμένης μορφής άδειας εναπόκειται 
στην διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, η οποία οφεί-
λει, ωστόσο, να αιτιολογεί επαρκώς κάθε πράξη απόρ-
ριψης σχετικών αιτήσεων. Η μοναδική περίπτωση υπο-
χρεωτικής χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας είναι όταν 
ο υπάλληλος είναι υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών. 

Υπογραμμίζεται, περαιτέρω, ότι μέχρι και το τέλος 
του τρέχοντος έτους έχει απαγορευθεί δια Νόμου η 
χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών, ενώ σύμφωνα με 
τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του Νόμου 4093/2012 
(Μνημόνιο ΙΙΙ) περικόπηκε η προσαύξηση αποδοχών 
κατά την χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας για σπουδές 
στο εσωτερικό. ❱◗     
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δικαιούχοι   του επιδόματος Βαε; 

και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς 
και εκδορείς ζώων και πτηνών, οι 
εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες 
και τεχνίτες αποχέτευσης, οι οδη-
γοί ανοιχτών φορτηγών και βαρέων 
φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 
3,5 τόνων και λεωφορείων και οι 
χειριστές μηχανημάτων έργου. 

δ) Το προσωπικό των σωφρονι-
στικών και αναμορφωτικών κατα-
στημάτων του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. 

ε) Οι οδηγοί ειδικών οχημάτων 
μεταφοράς πυρομαχικών και ειδι-
κών εύφλεκτων καυσίμων.

Εκ των ανωτέρω διατάξεων 
προκύπτει, ότι μόνον οι νοσηλευ-
τές που απασχολούνται στους ως 
άνω περιοριστικώς αναφερομένους 
φορείς δικαιούνται να λαμβάνουν 
το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα επι-
κίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 
Σημειωτέον, ότι το ανωτέρω επίδο-
μα καταβάλλεται με την απαραίτητη 
προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυ-
τού προσφέρουν υπηρεσία με πλή-
ρη και αποκλειστική απασχόληση 
στους χώρους και στις ειδικότητες 
που δικαιολογούν την καταβολή 
του.

Εν προκειμένω ζήτημα γεννάται 
ως προς την υπαγωγή στο ρυθμιστι-
κό πεδίο των ανωτέρω διατάξεων 
των νοσηλευτών εκείνων, που υπη-
ρετούν στην Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Προεδρικού Διατάγματος 373/2002 
(Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, 
μετάταξη και εξέλιξη αστυνομικού 
προσωπικού ειδικών καθηκόντων 

της Ελληνικής Αστυνομίας, ΦΕΚ 
Α΄ 320/18-12-2002), οι νοσηλευ-
τές που υπηρετούν στην Ελληνική 
Αστυνομία αποτελούν αξιωματι-
κούς ειδικών καθηκόντων.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 51 του Νόμου 
3205/2003, δεν προβλέπεται η κα-
ταβολή επιδόματος επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής απασχόλησης στο προ-
σωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Σημειωτέον, ότι οι ρυθμίσεις του 
άρθρου 51 εντάσσονται στο Μέρος 
Β’ του Νόμου 3205/2003. 

Η ως άνω επισήμανση γίνεται, 
δοθέντος ότι σύμφωνα με την διά-
ταξη του άρθρου 4 παρ. 2 του Νό-
μου 4024/2011, υπάλληλοι και λει-
τουργοί που δεν εμπίπτουν ευθέως 
στις διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου, καθώς και οι κατηγο-
ρίες υπαλλήλων ή λειτουργών που 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής 
των διατάξεων του Μέρους Β` του ν. 
3205/2003 εξαιρούνται από το πε-
δίο εφαρμογής των διατάξεων του 
παρόντος Κεφαλαίου, με την επιφύ-
λαξη των διατάξεων του άρθρου 17. 
Εν προκειμένω εννοείται το Κεφά-
λαιο Δεύτερο, που συμπεριλαμβά-
νει και το άρθρο 15 περί του επιδό-
ματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
απασχόλησης.

Από τον συνδυασμό όλων των 
ανωτέρω διατάξεων διαφαίνεται, 
ότι οι νοσηλευτές της Ελληνικής 
Αστυνομίας δεν δικαιούνται να λαμ-
βάνουν το επίμαχο επίδομα. 

Παρά ταύτα θα πρέπει να επιση-
μανθεί, ότι εφόσον οι νοσηλευτές 
της ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζονται εκ της 

κείμενης νομοθεσίας ως προσωπι-
κό ειδικών καθηκόντων, αυτομάτως 
γίνεται αντιληπτό, ότι θα πρέπει να 
τυγχάνουν και ειδικής αντιμετώπι-
σης, ανάλογα με τα ιδιαίτερα υπη-
ρεσιακά καθήκοντα του κλάδου και 
της ειδικότητάς τους. 

Υπ’ αυτήν την έννοια και ως 
προσωπικό ειδικών καθηκόντων οι 
νοσηλευτές της ΕΛ.ΑΣ. θα πρέπει 
να απολαμβάνουν ειδικής μεταχεί-
ρισης, κατ’ εφαρμογή της συνταγ-
ματικής αρχής της ισότητας, που 
επιτάσσει την διαφορετική αντιμε-
τώπιση ανόμοιων καταστάσεων. 

Με βάση την παραπάνω ερμη-
νευτική εκδοχή θα μπορούσε να 
γίνει δεκτό, ότι και οι συγκεκριμένοι 
νοσηλευτές δύνανται να χαρακτη-
ριστούν ως αληθείς δικαιούχοι του 
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυ-
γιεινής απασχόλησης. Σημειωτέον, 
ότι μια τέτοια άποψη θα μπορούσε 
κάλλιστα να υποστηριχθεί ενώπιον 
παντός αρμοδίου Δικαστηρίου σε 
περίπτωση δικαστικής διεκδίκησης 
του εν λόγω επιδόματος.  ❱◗

Ως προσωπικό 
ειδικών 
καθηκόντων οι 
νοσηλευτές της 
ΕΛ.ΑΣ. θα πρέπει 
να απολαμβάνουν 
ειδικής 
μεταχείρισης 
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ΕΠΑνΕΓΚΑΤΑσΤΑσΗ ΤΗσ ΕΛΟνΟσΙΑσ σΤΗν ΕΛΛΑΔΑ

Η ελονοσία (malaria) αποτελεί επικίνδυνη για 
τη δημόσια υγεία λοιμώδη νόσο, η οποία με-
ταδίδεται στον άνθρωπο μόνο από το κου-

νούπι Ανωφελές (Anopheles). Αιτία της νόσου είναι 
τα πλασμώδια P. falciparum, P. vivax, P. ovale ή P. 
malariae. Η διαδικασία επώασης του παρασίτου δι-
αρκεί από 10 ημέρες έως 4 βδομάδες και οι τύποι 
της ελονοσίας από το P. vivax και το P. οvale μπορεί 
να είναι υποτροπιάζουσες.

Πάνω από εκατό χώρες στον κόσμο είναι ενδημι-
κές, κυρίως οι χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και 
της Νοτιοανατολικής Ασίας. Το 2010, σχεδόν ο μι-
σός πληθυσμός του πλανήτη βρισκόταν σε κίνδυνο 
νόσησης (περίπου 3,3 δις άνθρωποι), ενώ καταγρά-
φηκαν 216 εκατομμύρια περιστατικά ελονοσίας και 
655.000 θάνατοι εξαιτίας της νόσου, κυρίως σε μι-
κρά παιδιά. Χαρακτηριστική είναι η μείωση κατά 25% 
των θανατηφόρων κρουσμάτων ελονοσίας σε σχέση 
με το 2000, με την μεγαλύτερη μείωση να καταγρά-
φεται στην Ευρώπη. Οι χώρες που την τελευταία 

5ετία έχουν χαρακτηριστεί «ελεύθερες ελονοσίας» 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) είναι 
το Μαρόκο, το Τουρκμενιστάν, η Αρμενία (2011) και 
το Καζακστάν (2012). Ο παγκόσμιος χάρτης για την 
ελονοσία του CDC παρέχει πληροφορίες για όλες τις 
ενδημικές χώρες, ανάλογα με το μέγεθος του πλη-
θυσμού, το υψόμετρο και την εποχή (Εικόνα 1). 

Η Ελλάδα ως το 1960 θεωρείτο ενδημική χώρα, 
ενώ από το 1974 έχει λάβει την επίσημη πιστοποίηση 
από τον ΠΟΥ ως «ελεύθερη ελονοσίας». Ως το 2009 
δηλώνονταν ελάχιστα κρούσματα ετησίως, κυρίως 
εισαγόμενα από ενδημικές χώρες. Το 2010 όμως 
δηλώθηκαν 44 κρούσματα ελονοσίας (τα 3 αυτό-
χθονα), ενώ το 2011, 63 κρούσματα, εκ των οποίων 
τα 40 αυτόχθονα, σε άτομα χωρίς ιστορικό ταξιδιού 
σε ενδημικές χώρες και τα υπόλοιπα 23 εισαγόμε-
να (μετανάστες από ενδημικές χώρες). Σύμφωνα με 
την τελευταία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης 
του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ως τις 22/10/2012 έχουν καταγρα-
φεί 75 διαγνωσμένα κρούσματα της νόσου, εκ των 

Ένας υπαρκτός
κίνδυνος 
Γράφει η ρεκλείτη Μαρία

Εικόνα 2. Παγκόσμιος Χάρτης για την Ελονοσία - 
Ελλάδα (πηγή: CDC Malaria Map Application)

Εικόνα 1. Παγκόσμιος Χάρτης για την Ελονοσία 
(πηγή: CDC Malaria Map Application)
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οποίων τα 53 αφορούσαν μετανάστες από ενδημι-
κές χώρες και τα 6 έλληνες ταξιδιώτες. Για τα υπό-
λοιπα κρούσματα έχουν καταγραφεί ενδείξεις εγ-
χώριας μετάδοσης (Πίνακας 1). Όπως φαίνεται στην 
Εικόνα 2, το CDC παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
τις περιοχές που έχουν καταγραφεί κρούσματα 
(Λακωνία, Καρδίτσα, Ανατολική Αττική, Ξάνθη και 
Βοιωτία) και προτείνει χημειοπροφύλαξη με ατο-
βακόνη/προγουανίλη, χλωροκίνη, μεφλοκίνη και 
πριμακίνη για τις συγκεκριμένες μόνο περιοχές. 

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στα πλαίσια της παγκόσμιας 
δράσης για την καταπολέμηση της ελονοσίας και 
με αφορμή την αυξητική τάση των κρουσμάτων στη 
χώρα την τελευταία τριετία, ανάπτυξε Σχέδιο Αντι-
μετώπισης για την ελονοσία, ενημερώνοντας τους 
εμπλεκόμενους φορείς του τομέα υγείας και των 
τοπικών αυτοδιοικήσεων, καθώς και τους επαγγελ-

ματίες υγείας για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου, 
ενίσχυσε την επιδημιολογική επιτήρηση και διεξά-
γει μαζικό προσυμπτωματικό έλεγχο σε μετανάστες 
στις περιοχές αυξημένου κινδύνου. 

Ο κίνδυνος επανεγκατάστασης της νόσου στην 
Ελλάδα είναι υπαρκτός εξαιτίας της αύξησης των 
μεταναστών από ενδημικές χώρες και των κλιματι-
κών αλλαγών, οι οποίες ευνοούν την αναπαραγωγή 
και δραστηριοποίηση των ανωφελών κουνουπιών. 
Η ανάπτυξη στρατηγικών για συντονισμένη δρά-
ση όλων των αρμοδίων αρχών, η ενημέρωση του 
κοινού σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και η εκ-
παίδευση των επαγγελματιών υγείας για έγκαιρη 
ανίχνευση και αντιμετώπιση των κρουσμάτων της 
νόσου, αποτελούν κύριες συνιστώσες για τον έλεγ-
χο της ελονοσίας, απομακρύνοντας τον εφιάλτη του 
χαρακτηρισμού της χώρας ως «ενδημική». ❱◗

Πίνακας 1. Τόπος κατοικίας, καταγωγή και κατάταξη κρουσμάτων ελονοσίας,  Ελλάδα, 01.01.2012 - 22.10.2012

Π.Ε. Κατοικίας

Κατάταξη Κρουσμάτων Ελονοσίας

Εισαγώμενα
Με ενδείξεις εγχώριας 

μετάδοσηςΜετανάστες από 
ενδημικές χώρες

Ταξιδιώτες  
σε ενδημικές χώρες

Σύνολο

Αιτωλοακαρνανίας 1 0 1 0

Αργολίδας 1 0 1 0

Αττικής 18 5 23 4

Βοιωτίας 1 0 1 1

Θεσσαλονίκης 2 0 2 0

Ιωαννίνων 3 0 3 0

Καρδίτσας 8 1 9 2

Κέρκυρας 1 0 1 0

Κορινθίας 1 0 1 0

Λακωνίας 15 0 15 8

Ξάνθης 0 0 0 1

Ρεθύμνου 1 0 1 0

Χανίων 1 0 1 0

σύνολο 53 6 59 16

Πίνακας 1. Κρούσματα ελονοσίας στην Ελλάδα από 01/01/2012 έως 22/10/2012 
(πηγή: ΚΕ.ΕΛ.Π.νΟ. Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης)
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1.  CDC. Malaria. CDC Malaria Map Application. Available at: http://www.cdc.gov/malaria/map/index.html
2.  ECDC, Annual Epidemiological Report on Communicable Diseases in Europe 2011. Available at: http://cdc-malaria.ncsa.uiuc.edu/
3.  Saridi M, Vasiliki P, Saroglou G. The efficacy of malaria chemoprophylaxis. Health Science Journal 2008; 2(1): 3-14.
4.  WHO, World Malaria Report 2011, WHO Press, 2011.
5.  WHO CISID (Centralized Information System for Infectious Diseases).  Available at: www.euro.who.int
6.  ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης. Ελονοσία στη Ελλάδα, περίοδος 2012 (01/01/2012 έως 22/10/2012).  

Διαθέσιμο σε: http://www.keelpno.gr/ 
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Πυρρίχιος δρόμος
Γράφει η ΠυΘια

θεωρήσει ως πυρρίχια πορεία και την πορεία της χώ-
ρας ανά τους αιώνες. Όμως είναι  δυστυχώς αδόκιμο 
να χαρακτηρίσεις την πορεία της χώρας σήμερα ως 
πυρρίχη. Μόνο ως προς το μέρος της φωτιάς αλλά 
όχι της  εντυπωσιακής περηφάνιας, της ρώμης και 
της γενναιότητας.
σήμερα είναι  όλοι σκυφτοί και όχι όρθιοι. αισθά-

νονται ντροπιασμένοι και όχι περήφανοι. δεν κρατάει 
ο ένας τον άλλον από τα χέρια, δεν υπάρχει αλλη-
λεγγύη. Τα χέρια δεν είναι υψωμένα, οι ώμοι είναι 
σκυφτοί. Το τραγούδι δεν είναι πολεμικό, δεν είναι 
δυνατό, δεν ακούγεται σαν διθυραμβική ιαχή, ακού-
γεται περισσότερο σαν καρτερικό μοιρολόι.
διορατικός και ο ποιητής: «στα πνευστά των δέντρων  

Ε τυμολογικά η ερ-
μηνεία της λέξης 
πυρρίχιος μπορεί να 

αποδοθεί στην λέξη πυρρί-
χη ή την λέξη πυρρά, αλλά 
όποια και αν είναι η ρίζα 
της αποδίδει έναν πολεμι-
κό αρχαίο χορό. η πυρρίχη  
ήταν ένας μεγαλοπρεπής, 
εντυπωσιακός και γρήγο-
ρος χορός, με παιδευτικό 
χαρακτήρα. οι κινήσεις 
του μιμούνται πολεμικές 
κινήσεις και χορευόταν 
συνήθως στις δωρικές  
πολιτείες και πολύ αργό-
τερα υιοθετήθηκε από τον 
Ποντιακό και ευρύτερα τον 
Μικρασιατικό ελληνισμό. 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
του είναι ότι χορεύεται κυ-
ρίως από άνδρες. αυτός ο 
τραντέλλενος  χορός φω-
τογραφίζει την γενναιότη-
τα του πολεμιστή πριν τη 
μάχη. δείχνει ότι είναι όρ-
θιος και δυνατός, χορεύει, 
τραγουδά και αναμένει με 
θάρρος τον θάνατο, και 
ετοιμάζεται με δύναμη για 
την μάχη.
η έκφραση πυρρίχιος 

δρόμος θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί αλληγορική. 
αυτός ο πυρρίχιος δρόμος, 
ο δρόμος της φωτιάς, χα-
ρακτηρίζει 90 χρόνια τώρα 
την πορεία του ξεριζωμέ-
νου ελληνισμού μετά τη 
Μικρασιατική καταστροφή. 
Θα μπορούσε κάποιος να 

και κρούοντας ο Πυρρίχι-
ος. δόρατα και σπαθιά  να 
λες άκουσα εσύ. Μυστικά 
προστάγματα  και παρθε-
νοβίωτα. Με την έκλαμψη 
πρασίνων αστέρων λόγια. 
Και πάνω απ’ την άβυσσο 
αιωρούμενη γνώρισα. Του 
σΠαΘιου Την ΤροΜερη. 
Ήρθαν ντυμένοι «φίλοι» 
αμέτρητες φορές οι εχθροί 
μου το παμπάλαιο χώμα 
πατώντας. Και το χώμα δεν 
έδεσε ποτέ με τη φτέρνα 
τους. Έφεραν τον σοφό, 
τον οικιστή και τον Γεω-
μέτρη. Βίβλους γραμμά-
των και αριθμών. Την πάσα 
υποταγή και δύναμη, το 
παμπάλαιο φως εξουσιά-
ζοντας».(Το αΞιον εσΤι. 
οδ.ελυΤησ).
ανήκω σε μια φυλή ακρι-

τών από την Καπαδδοκία, 
με οικογένεια που ξερι-
ζώθηκε  το 1924. οι πρό-
γονοί μου αντιμετώπισαν 
με περηφάνια τον διωγμό, 
τη φτώχεια και την ανέ-
χεια που αναγκάστηκαν 
να βιώσουν ξαφνικά. Και 
δεν σταμάτησαν, ξεκίνη-
σαν από την αρχή, δημι-
ούργησαν ξαναχόρεψαν 
πυρρίχιο. αντιθέτως εμείς 
οι απόγονοί  τους ξεχνάμε, 
δεν μιλάμε , δεν τραγου-
δάμε , δεν πολεμάμε. 
εγώ πάλι θεωρώ ότι τους 

οφείλω την άρνηση στην 
υποταγή. ❱◗
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Πέρασαν κι οι γιορτές...
Γράφει η   Όλγα αλεξίου  

νοσηλεύτρια Π.ν. ιωαννίνων

Πέρασαν και οι γιορτές, όμως φέτος τις περιμέ-
ναμε με λιγότερη χαρά εμείς οι μεγάλοι. Κάπο-
τε παίρναμε τα δώρα μας, μετά το δώρο έγινε 

φιλοδώρημα και έπειτα κόπηκε, ενώ υπάρχουν επί-
μονες προσπάθειες από πλευράς των πολιτικών μας, 
να μην πληρωνόμαστε καθόλου. Προς το παρόν βέ-
βαια, δεν τα έχουν καταφέρει να απαλλαγούν από το 
«δυσβάσταχτο έξοδο» της μισθοδοσίας μας, παρά το 
γεγονός ότι ψήφισαν τρία μνημόνια, απέλυσαν ένα 
σωρό κόσμο και δημιούργησαν μία πανδαισία έκτα-
κτων φορολογικών μπουναμάδων, προκειμένου να 
γεμίσουν τα ταμεία του κράτους που, προς το παρόν 
τουλάχιστον, παραμένουν άδεια. Τόσο άδεια που σε 
πιάνει απελπισία.
Πέρασαν και οι γιορτές, και όπως φαίνεται, η οικο-

νομική κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει, κάθε 
άλλο παρά στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων 
οφείλεται. Με τόσες περικοπές, το χρέος μας θα έπρε-
πε να έχει υποστεί, τουλάχιστον, κάποια υποτυπώδη 
μείωση κι εμείς καμαρώνουμε, γιατί  συγκρίνοντάς το 
με παλαιότερα χρόνια, τολμάμε να πούμε ότι είναι στα 
ίδια επίπεδα. Βέβαια, αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι, 
τα χρηματικά ποσά που παλαιότερα αντιπροσώπευαν 
μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους κοινωνικές παρο-
χές απουσιάζουν αισθητά από τις τσέπες των πολιτών, 
όλη αυτή η ενασχόληση με τα οικονομικά θέματα, έχει 
χαρίσει σε όλους μας απίστευτες γνώσεις πάνω σε οι-
κονομικά θέματα. Παλαιότερα η λέξη επιμήκυνση μας 
έφερνε στο μυαλό, συνειρμικά, κάτι που αυξάνεται, 
που γίνεται μεγαλύτερο, και σε καμία περίπτωση, δεν 
θέλεις κάτι τέτοιο για το χρέος σου. Θέλεις να γίνε-
ται όλο και μικρότερο, μέχρι να εξαφανιστεί τελείως. 
Όμως παραδόξως αυτό είναι καλό για ένα χρέος, δεν 
ξέρω ακριβώς πώς, αλλά είναι . Το ίδιο ισχύει βέβαια 
και για τη λέξη βιωσιμότητα. Μέχρι τώρα, βιώσιμο 
ήξερα ότι ήταν κάτι που έχει πιθανότητες, δυνατότη-
τες να επιζήσει. Ψυχολογικά, δεν με ανακουφίζει να 
ξέρω ότι μπορεί να επιζήσει κάτι που με βασανίζει 
και μου «ρουφάει το οξυγόνο» μου, όπως ένα χρέος, 
αλλά και πάλι, για να είναι τόσο χαρούμενοι όλοι τους 
στην τηλεόραση που εξασφάλισαν την βιωσιμότητα 

του χρέους μας, κάτι παραπάνω θα γνωρίζουν. Πού 
θα πάει, θα μάθουμε κι εμείς οι «αμαθείς». 
Πέρασαν και οι γιορτές, και προκειμένου να πά-

ρουμε την επόμενη δόση, καταβάλλονται φιλότιμες 
προσπάθειες, και τα δικά μας παιδάκια, να γίνουν 
τόσο φτωχά και δυστυχισμένα, όσο τα παιδάκια του 
νίγηρα. λάθος στόχος, γιατί και τα δικά μας παιδά-
κια, αλλά και αυτά του νίγηρα, θα έπρεπε να γίνονται 
επίμονες προσπάθειες να έχουν  βιοτικό επίπεδο σαν 
αυτό της Γαλλίας, της Γερμανίας, της νορβηγίας και 
άλλων προηγμένων χωρών, που χαρακτηρίζονται από 
κράτος πρόνοιας. 
Πέρασαν και οι γιορτές, και πρέπει να βοηθήσουμε 

ο ένας τον άλλο, γιατί από αλλού βοήθεια δεν βλέπω. 
Για να μας δώσουν ένα, μας παίρνουν δέκα. αν θέ-
λεις να βοηθήσεις κάποιον, πρέπει να κάνεις ότι είναι 
δυνατόν για να σταθεί στα πόδια του. Πρέπει να έχει 
δουλειά, ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι του, μία στέγη 
πάνω από το κεφάλι του, λίγο ζέστη το χειμώνα. αυτά 
είναι βασικές ανάγκες και όχι πολυτέλεια. Και όμως, 
όσοι έχουν πια δουλειά θεωρούνται προνομιούχοι. 
Όταν κάποιος βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού και 
κινδυνεύει να τσακιστεί απλώς τον τραβάς προς τα 
πίσω. δεν είναι λύση να τον σπρώξεις και να του πεις 
ότι, αφού απολαύσει την υπέροχη πτώση, που είναι 
μια αξέχαστη εμπειρία, έχει και κάποιες πιθανότητες 
να σωθεί, αν είναι τυχερός. Όλη αυτή η παράνοια μου 
θυμίζει αυτό που έλεγε η γιαγιά μου: «να σε κάψω 
Γιάννη μου, να σ’ αλείψω λάδι». 
Πέρασαν και οι γιορτές, και παρά το γεγονός ότι, για 

πολλοστή φορά, μας υποσχέθηκαν ότι αυτά τα μέτρα 
λιτότητας θα είναι τα τελευταία, ο μόνος που μπορεί 
να μας βοηθήσει, γιατί πάντα κρατάει τι λόγο του, είναι 
ο Άγιος Βασίλης. ας κάνουμε λοιπόν μια ευχή στον 
αγαπημένο των παιδικών μας χρόνων, ότι θέλει να ευ-
χηθεί ο καθένας. Ίσως να είμαστε τυχεροί  και ο νέος 
χρόνος  να έρθει με λίγο πιο γεμάτες τις αποσκευές 
του, να γελάσουν τα πρόσωπά μας και να ζεσταθούν 
οι καρδιές μας.

ευΤυΧισΜενοσ Για ολουσ ο νεοσ Χρονοσ  ❱◗
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Μετά τους μακραί-
ωνους αγώνες για 
εθνική κυριαρχία 

και την φτηνή αναβίω-
ση μαχών ενός έθνους 
που τίποτα δεν θυμίζει το 
1821, αλλά συνεχίζει να 
βρίσκεται  υπό καθεστώς 
ομηρίας, ήρθε και η πε-
ρίοδος των γιορτών. Χρι-
στούγεννα λοιπόν, ημέρες 
γιορτινές και χαρμόσυνες 
«θείων» μαντάτων. Σε 
κάθε γωνιά και σε κάθε 
δρομάκι να αντηχούν ήχοι 
μουσικοί, ακούσματα με-
ταξύ «τσίου-τσίου» και 
αμερικάνικων τραγου-
διών τύπου Σινάτρα και τα 
«σκυλάδικα» να προσπα-
θούν να αναβιώσουν την 
περασμένη αίγλη τους.

Χριστούγεννα  και δειλά 
- δειλά προσπαθούν να ανά-
ψουν τα λιγοστά λαμπιόνια φέτος που χάνονται στο 
βάθος της αιθαλομίχλης του ουρανού της Αθήνας. 
Η άπνοια τις κρύες νύχτες του φετινού Δεκέμβρη, 
απλώνεται σαν πνιγηρό πέπλο μέσα από τη βρόμικη 
καπνιά της αναπάντεχης κρίσης, ενός λαού που εί-
ναι ακόμη σε βαριά λήθη για το δύσμοιρο πρόσφατο 
παρελθόν του.

Κατηφορίζοντας στα σοκάκια της κεντρικής Αθή-
νας, οι μυρωδιές των γιορτών δείχνουν να έχουν 
ανακατευτεί από τους πάγκους των λαθραίων Gucci 
και Prada, καθώς και των μεγάλων εμπορικών των 
κινέζικων προϊόντων. Πιο πέρα ένας μαυρισμένος 
Άγιος Βασίλης, σαν να ξεχάστηκε στο δυνατό «σο-
λάριουμ»,  απισχνασμένος έξω από την πόρτα να 
κουνάει απεγνωσμένα ένα κουδουνάκι να χαρεί ο 
κόσμος, που ήρθαν επιτέλους και φέτος οι γιορτές.

Ένα συνονθύλευμα μιας παράλογης παγκοσμιο-

ποίησης, αδυσώπητης με 
παράταιρα χρώματα μετα-
ξύ τους, προσπαθούν να 
περάσουν το φετινό μήνυ-
μα των γιορτών. Μια στάση 
απλώς από την βουή του 
αγανακτισμένου πολίτη, 
ένα ξαπόσταμα…

Ξαπόσταμα από τι άρα-
γε; Μια γιορτινή ευχή εδώ, 
μια κατάρα πιο εκεί για τις 
αναθεματισμένες περικο-
πές,  ένα σκισμένο πιο πέρα 
πανό από τον προηγούμενο 
ξεχασμένο αγώνα. Ευτυχώς 
ήρθε το απόγευμα και θα 
μαζευτούμε όλοι στο σπίτι 
σαν οικογένεια γύρω από 
την «Σιλά», και τον «Σουλεϊ-
μάν». Οι ειδήσεις μας κού-
ρασαν λένε όλοι , εξάλλου 
τι να μας πούμε; Για τα επό-
μενα χαράτσια…; Το πολύ 

πολύ να ακούσει κανείς τα κάλαντα σε νέα βερσιόν, 
όπως αρμόζει σε κάποια κινητή τηλεφωνία από τις 
πολλές που έχουν κατακλύσει τα τηλεοπτικά σποτ.

Η κυβέρνηση αιωρείται απλά σαν φάντασμα, είναι 
αρκετά απασχολημένη με τις ξένες επαναστάσεις, 
η κρίση καλά κρατεί και η μυρωδιά των γιορτινών 
ημερών είναι λίγο μελομακάρονο και λίγο γαλοπού-
λα και ευτυχώς να λέμε που ακόμη μπορούν κάποιοι 
να τα έχουν και αυτά. Έχουμε και τα γιορτινά σκάν-
δαλα των πολιτικών, μα ποιος δίνει πια σημασία σε 
αυτά…; 

Ποιος ξεχνάει εξάλλου τον τσάρο της οικονομίας 
και έσχατο μανδαρίνο του κυβερνητικού Τιτανικού 
που θέλει ολάκερη την πίττα γι’ αυτόν και τους συν 
αυτώ;  Πίτα; Μην φεύγετε είναι η ώρα της μαγειρικής 
στα χαζοκούτια, αν μάθετε να μαγειρεύετε η κρίση 
θα αλλάξει πρόσωπο, μπορεί και να σας χαμογελά-
σει…❱◗ 

ο απόηχος της δίνης των γιορτών 
Γράφει η   ελένη Μπεκρή,  

μέλος δσ Πα.συ.νο- εσυ
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Ο μισθός εκεί είναι πάρα πολύ καλός, 
καθότι οι Νοσηλευτές είναι από τα καλύτερα 
αμειβόμενα επαγγέλματα.

Η νέα κατάσταση πραγμάτων, 
όπως έχει διαμορφωθεί στη 
χώρα μας τα δύο τελευταία 

χρόνια, καθιστά δύσκολη έως αδύ-
νατη την εύρεση εργασίας εντός 
Ελλάδος. Οι νέοι οι οποίοι με κόπο 
και χαρά πέρασαν τις εξετάσεις για 
την ανώτερη εκπαίδευση και απο-
φοίτησαν από κάποια σχολή, βγή-
καν σε μια άδεια αγορά εργασίας. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό 
για αυτούς. Μία καλή λύση λοι-
πόν είναι να αναζητήσουν εργασία 
εκτός των συνόρων μας. Σε χώρες 
της Ευρώπης, της Αυστραλίας, του 
Καναδά και γιατί όχι των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων. Στην Ευρώπη 
η κατάσταση είναι λίγο έως πολύ η 
ίδια με την Ελλάδα, και αν όχι τεί-
νει να γίνει. Στον Καναδά και στην 
Αυστραλία υπάρχουν δουλειές και 
ευκαιρίες για Νοσηλευτές ΤΕ και 
ΠΕ κατηγορίας. Βασική βέβαια προ-
ϋπόθεση είναι να είναι εγγεγραμμέ-
νοι (registered nurse)  στο Επιμελη-
τήριό τους, την E.N.E.. 

Ο μισθός εκεί είναι πάρα πολύ κα-
λός, καθότι οι Νοσηλευτές είναι από 
τα καλύτερα αμειβόμενα επαγγέλ-
ματα. Για να πάνε όμως εκεί, πρέπει 
να έχουν στείλει το βιογραφικό τους 
σημείωμα σε κάποιο από τα νοσο-
κομεία το οποίο ζητά προσωπικό, 
να κάνουν αίτηση και αφού γίνουν 
δεκτοί να συμπληρώσουν κάποια 
έγγραφα για να μπορέσουν έτσι να  
εργαστούν σε εκείνες τις χώρες. Θα 
υπάρξει μία προφορική- τηλεφω-
νική συνέντευξη και αν περάσουν  
γίνονται δεκτοί. Διαφορετικά δεν 
τους δέχονται. Πληρώνουν φόρους, 

ασφάλεια, ενοίκιο. Ο μισθός τους 
καλύπτει την ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και μέρος της οδοντια-
τρικής περίθαλψης.

Στις χώρες στα Αραβικά Εμιράτα 
τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. 
Η αναζήτηση εργασίας γίνεται και 
εδώ με τον ίδιο τρόπο, αλλά μπο-
ρεί κάποιος να πληρώσει μία εται-
ρεία να του βρει δουλειά. Βασική 
προϋπόθεση και εδώ είναι να είναι 
εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ν.Ε. Η 
διαφορά είναι στο ότι οι χώρες αυ-
τές σου παρέχουν σπίτι, μισθό, ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη και 
μέρος της οδοντιατρικής και δεν 
πληρώνεις φόρους. Σου παρέχουν 
ακόμα και το αεροπορικό εισιτήριο 
για να πας. Το μόνο που πληρώνεις 

είναι το φαγητό και η ασφάλεια. Το 
ωράριο και  οι ημέρες άδειας είναι 
ίδιες περίπου. Το μειονέκτημα είναι 
ότι η ζωή στα κράτη αυτά είναι πε-
ριορισμένη για τις γυναίκες. Γενικά 
στο εξωτερικό δεν υπάρχει η νυχτε-
ρινή ζωή που υπάρχει στην Ελλάδα. 

Βασική προϋπόθεση βέβαια για 
εργασία σε χώρες εκτός Ελλάδος 
είναι η πολύ καλή γνώση της Αγγλι-
κής γλώσσας. Όσοι ενδιαφέρονται 
λοιπόν μπορούν να αναζητούν τα 
νοσοκομεία που θέλουν προσωπικό 
στα διάφορα sites, αλλά πριν στεί-
λουν το Βιογραφικό τους σημείωμα 
να επικοινωνήσουν με την Πρε-
σβεία μας εκεί και να βεβαιώσουν 
ότι πρόκειται πράγματι για εργασία 
σε Νοσοκομείο και όχι κάτι άλλο. ❱◗     

εργασία εκτός ελλάδος
επιμέλεια:  Ζιάμπρα ευαγγελία, 

νάσκου ευαγγελία
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Δεκέμβρης. Βραδάκι με υγρασία και ψυχρούλα και η φύση δείχνει να ησυχάζει, όσο μπορεί 
βέβαια κι αυτή με τα όσα βλέπουμε να γίνονται τελευταία, αλλά κυρίως μ’ αυτά που δε βλέ-
πουμε, ούτε και θα δούμε ποτέ… Κι ενώ ο κόσμος αλλάζει και η Γη δείχνει να γυρίζει γρη-
γορότερα, οι γνωστοί μίζεροι και σκατόψυχοι (εκ του «εσχατόψυχοι» για να μην παρεξηγη-
θούμε) της δικής μας μικροκοινωνίας, φαίνεται να μην καταλαβαίνουνε δράμι. Έχουνε βάλει 
αμέτι  μωχαμέτη την …εκπόρθηση των  επαγγελματικών κι επιστημονικών θώκων τρομάρα 
τους, θυμίζοντάς μας τα χρυσόψαρα που νοιάζονται μόνο για τα όσα συμβαίνουνε μέσα στη 
γυάλα τους, μη μπορώντας να δούνε τη γάτα που καταφθάνει… 

Έτσι, παρότι ο Βάκιλος συνήθως ετοιμάζεται στο τέλος κάθε τριμήνου, είπα αυτή τη φορά να 
αρχίσει λίγο νωρίτερα γιατί φαίνεται ότι θα’ χει πολλά να σχολιάσει. Είναι κρίμα λοιπόν κάποιοι 
και κάποιες να μείνουν παραπονεμένοι, μιας και έμειναν ασχολίαστοι επί μακρόν, πράγμα που 
μάλλον θεώρησαν ως αδυναμία του εν θέματι βακτηριδίου…

Αρχίζοντας από τις …εργατικές συνοικίες, δε μπορούμε να μην αναφερθούμε στη διευ-
θύνουσα παράκεντρου αθηναϊκού νοσοκομείου ξακουστή για την ικανότητά της να αλλάζει 
χρώμα ανάλογα με την περίπτωση. Μια μπλε, μια πράσινη…

Το έπαθλο της Δ.Ν.Υ Κομοτηνής για τις καινοτό-
μες στρατηγικές management που εφαρμόζει 
με το βασιλικό διάταγμα του ’68..

Ο Φοβερός Προβατηνέας θα ενσκύψει απ’ το Βορρά Παλιά φωτογραφία ένδοξων ημερών που 
κάποιες ονειρεύονται να τις ξαναφέρουν 

Ο Παλαιός των ημερών Αρχιγίδαρος, φοβερός  
την όψη, έτοιμος να κυβερνήσει πάλι τον Αχταρμά
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Ντα- Ντουμ ηχούν τα τύμπανα του πολέμου
Μετά την ΚΑΤ-αι-γίδα που προκλήθηκε από τον προπερασμένο βάκιλο και τις 
απειλές που δεχτήκαμε από την φερόμενη ως θιγείσα ΚΑΤατρεγμένη, ήρθε 
η ώρα να ασχοληθούμε με μια ακόμα ΚΑΤ αιγίδα, χωρίς το πρόσφυμα «κατ» 
να αποτελεί αυτή τη φορά απαραίτητο συνθετικό. Η εν λόγω κυρία λοιπόν, 
εσχατοπράσινη και παλαιοκυανή, δρώσα υπό τη σκιά της σαπιοκοιλιάς φίλου 
της κολλητού,  άεργου φραπεδοσυνδικαλιστή της φυλής των ούγκα μπούγκα 
πορδεδήν, νόμισε πως θα μείνει ασχολίαστη… Τα τύμπανα του πολέμου όμως 
άρχισαν να χτυπούν: Νταμ- ντουμ και να που βγήκαν και τα όπλα με σφαίρες 
ντουμ ντουμ. Το λέει και ο αείμνηστος Νικόλας Άσιμος: «Μας εκτελούνε με 
σφαίρες ντούμ-ντούμ... κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούμ....».  Έτσι 
και η συγκεκριμένη κυρία, ξεσπάθωσε και νόμισε ότι μπορεί να κάνει ό,τι γου-
στάρει στο νοσοκομείο που υπηρετεί, σα να επρόκειτο για το γιουσουρούμ.  
Δε σφάξανε όμως, και δη προβατίνα.    Έρχεται η ώρα που οι εφιάλτες της θα 
εδραιωθούν και θα τη στοιχειώνουν καθημερινά.

       Ανάρμοστη σχέση
Ο υπαρχηγός Προβατινέας, γνωστός για τις ακαδημαϊ-
κές του ανησυχίες, σύναξε το ασκέρι του Αχταρμά που 
φαίνονταν μισοδιαλυμένο και μαζί με το φυσικό ηγέτη 
Αρχιγιδοβοσκό και το νυν φύλαρχο Γιδαρέλη, αποφά-
σισαν να χαράξουν «κυβερνητική» πολιτική σε θέμα-
τα παιδείας. Συνεπικουρούμενοι απ’ το φαιδρό πλέον 
αρλεκίνο Απίκο, έστειλαν φιρμάνι  όπου μπόρεσαν και 
κάλεσαν όλο το σύμπαν για brainstorming… Ακόμα 
και το CNN το κάλυψε… Τρέμε Δελμούζε, τρέμε Τρια-
νταφυλλίδη, τρέμε Μπαμπινιώτη, ο Προβατινέας αφό-
πλισε και εφορμά… 

Μα, τί μαθαίνω; Το παλικάρι του Βορρά δεν είναι 
μόνο. Μαζί του κατέβηκε στο πεδίο του ιδεοκαται-

γισμού και η πολυθρύλητη βαρύγδουπη καθηγήτρια Ξινίδου, με όλο το ειδικό της 
βάρος και τους αποδεκατισμένους αυλικούς της από το σύλλογο- θυρίδα. (Άραγε 
ήταν και η Καλλιρρόη; Αχ αυτή η Καλλιρρόη… Βλέμμα μπακλαβάς και πριν το 
καταλάβεις βρέθηκες πισθάγκωνα στο μεσιανό κατάρτι… Χαλάλι της).

Πού είχαμε μείνει; Α,  στην κ. Ξινίδου. Λέτε να μη μπόρεσε να αντισταθεί στα 
θέλγητρα του χλεμπονιάρη και να λύθηκε στα λάγνα λόγια του και στη βαρβατίλα 
της θωριάς του; Σκέτος Κόναν ο Βάρβαρος είναι το παλικάρι, Μωάμεθ ο Μεγαλο-
πρεπής, ειδικά όταν βγάζει λόγο και φτύνει στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα για 
να μη ματιαστούν τα’ ασκέρια του. Είπαμε, άλλοι με ορδές κι άλλοι με πορδές… 

Κι εκείνη; Αβρή σαν κρινοδάχτυλη μεσαιωνική φιγούρα, με το βλέμμα γεμάτο 
υπονοούμενα, δε μπόρεσε να αντισταθεί πολύ σ’ αυτή την ανάρμοστη πρόταση. 
Υπέκυψε αφήνοντας ένα βογκητό στην τριβολιασμένη αγκαλιά του Πάνα και μέ-
θυσε γλυκά με τη ξινόπικρη μυρωδιά της βαρβατίλας του που την τσάγκωσε στο 
λαιμό…

Υ.Γ: Και σας έλεγα: Πάμε ρε παιδιά κι εμείς… Τα χάνουν αυτά τα πράγματα;

Τhe phantom of the Tower 
στοιχειώνει ακόμα τα όνειρα του 
Απίκου

Θα γραφτείς και συ στο  
γιδοβοσκέικο ρε; 

Η Νοσηλευτική Ιεραρχία, όπως τη 
φαντάζονται κάποιες στο Νταμ- Ντουμ

Αιμοδιψής Προβατινέας ο 
Μεγαλοπρεπής reloaded
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Μαθήματα ετυμολογίας και φιλολογικές συσχετίσεις
Ακόμα και στην ελληνική μυθολογία το όνομα Καλλιρρόη, είχε πολλά και διαφορετικά  
πρόσωπα. Ας δούμε μερικά από αυτά. Ήταν λοιπόν:

1. Μία από τις Ωκεανίδες, αναφερόμενη και ως μία από τις Νύμφες που αποτελούσαν 
την ακολουθία της Περσεφόνης (ξέρετε τη Βασίλισσα του Κάτω Κόσμου). Η Καλλιρρόη 
υπήρξε μητέρα αρκετών παιδιών με διάφορους ερωτικούς συντρόφους. Τσαχπίνα δηλα-
δή που θα’ λεγε κι ο Τσιφόρος…

2. Κόρη του Αχελώου, η οποία παντρεύτηκε τον Αλκμέωνα όταν ο δεύτερος αναζήτησε 
καταφύγιο στις όχθες του ποταμού Αχελώου. Κάποτε η Καλλιρρόη ζήτησε από τον Αλ-
κμέωνα να της φέρει το περιδέραιο της Εριφύλης (σα δε ντράπηκε η ζηλιάρα). Αλλά όταν 
ο Αλκμέων επέστρεφε στην Ψωφίδα τον σκότωσαν οι αδελφοί της πρώτης του συζύγου 
(μπελαλού η Καλλιρρόη μας). 

3. Κόρη του Μαιάνδρου και σύζυγος του Κάρα, μητέρα του επώνυμου ήρωα των Αλα-
βάνδων (να’ τος και ο Μαίανδρος… Και μετά λένε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρ-
σα. Κοίτα να δεις που το ίδιο γίνεται και με τη Μυθολογία…).

4. Παρθένος από την Καλυδώνα την οποία ερωτεύθηκε παράφορα ο ιερέας του θεού 
Διονύσου Κόρεσος. Επειδή όμως η Καλλιρρόη απέκρουσε τον έρωτά του, ο Κόρεσος 
παραπονέθηκε γι’ αυτό το θέμα στον Διόνυσο, με αποτέλεσμα ο θεός να στείλει στους 
κατοίκους της Καλυδώνας τρέλα (μανία). Για να απαλλαγούν από αυτή, οι Καλυδώνιοι, 
σύμφωνα με χρησμό από το Μαντείο της Δωδώνης, όφειλαν να θυσιάσουν στον Διόνυσο 
την Καλλιρρόη. Αλλά ο Κόρεσος, ερωτευμένος καθώς ήταν, δεν άντεξε να θυσιάσει την 
κοπέλα, οπότε αυτοκτόνησε. Στη συνέχεια η Καλλιρρόη, από τις τύψεις και τη ντροπή της, 
έπεσε μέσα στη λιμνούλα μιας πηγής, η οποία από τότε πήρε το όνομά της. Τότε βλέπετε 
υπήρχε ντροπή. Σήμερα χάθηκε…

5. Κόρη του Λύκου, βασιλιά της Λιβύης. Κατά την επιστροφή του από τον Τρωικό Πόλε-
μο ο Διομήδης βγήκε στις ακτές της Λιβύης εξαιτίας της τρικυμίας. Ο Λύκος τον φυλάκι-
σε, αλλά η Καλλιρρόη τον ερωτεύθηκε και τον ελευθέρωσε ενώ ο πατέρας της σκόπευε 
να τον θυσιάσει στον Άρη. Μετά από αυτό όμως ο Διομήδης φάνηκε αγνώμονας και την 
εγκατέλειψε. Τότε η Καλλιρρόη από την απογοήτευσή της κρεμάστηκε. Κρίμα η καημένη..

Αλλά αρκετά ασχοληθήκαμε με την προσφιλή Ωκεανίδα, Νύμφη, Παρθένο ή 
πριγκίπισσα. Ας δούμε λιγάκι και άλλες συμπαθείς λέξεις. Σύμφωνα λοιπόν με το 
γνωστό slang λεξικό, (http://www.slang.gr/lemma/show/karga_7192) ας δούμε τι 
έχουμε για μια άλλη λεξούλα, που ενίοτε λαμβάνει τη μορφή ποσοτικού επιρρή-
ματος. Τη λέξη «Κάργα»: Μάγκικος τρόπος για να πούμε ότι κάτι είναι γεμάτο, στα 

Ο τέως κυρίλεψε και 
κατεβαίνει αποσπασμένος 
για σύκα στα νότια 

Μετάλλαξη: Πρώτα υπογράφεις το 
(άκυρο) καταστατικό και μετά βγά-
ζεις τις νοστιμάδες στη μούρη

Η Πρόεδρος της …θυρίδας  
φλερτάρει με την επικείμενη εξουσία

Πες μου τη μοίρα μου 
γιδοβοσκέ μου. Πότε 
θα πάρουμε την πόλη; 

Μαζί με κάθε μνημόνιο 
μοιράζουν κι από’ να 
τέτοιο…

Γοργίδα: Η μετεξέλιξη 
μιας φερέλπιδος πεφω-
τισμένης μετά το… γάμο 
αλα γιδοβοσκικά

Ελλάδα 2020: Ο ΕΣΝΕ έχει 
αλώσει την ΕΝΕ και φέρνει 

επιτέλους άλλα ήθη  
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όρια του κορεσμού, ή υπάρχει σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Ταυτόσημες λέξεις για τους «πολλά βαρύ και όχι» 
φίλους μας είναι τίγκα και μπίμπα…

Σημείωση από τη Συντακτική Ομάδα: (Βλ. και φίσκα) 1. (Greek καμάκι σε τουρίστρια) >- Αϊ λάβ γιού κάργα, 
ντού γιού λάβ μί καμπόσο; >- Excuse me; >- Τι εξκιούζ και ξεσκιούζ καλέ;  

2. (Μεταξύ νταλικέρηδων) >- Τι έμαθα ρε Μήτσο; Τράκαρες με το Σκάνια; >- Άστα ρε φίλε... ερχόμασταν 
πατημένοι από Μαλακάσα, γλίστραγε ο δρόμος, ήμασταν και φορτωμένοι κάργα και διπλαρώσαμε σε στροφή.

3. (Σε ύποπτο μπαράκι) >- Τι είναι εδώ που μας έφερες ρε μ…; >- Γιατί ρε παιδιά, τι έχει; >- Τι γιατί ρε; 
Κάργα στους π……. είναι εδώ μέσα!

Σύμφωνα δε, με το βικιλεξικό, (http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE
%B1) κάργια και κάργα σημαίνει: 1. πουλί με μαύρο φτέρωμα (Corvus monedula) 2. (μεταφορικά) αντιπαθητική 
γυναίκα που έχει κακία μέσα της 

Εμείς τί να πούμε; Το μόνο που πρέπει, είναι ότι κάθε ομοιότης με πρόσωπα ή… καρακάξες είναι εντελώς 
συμπτωματική και τυχαία.

Η διευθύνουσα του Γ.Ν. Κομοτηνής ξέθαψε το …πουλί της Χούντας
«Η προϊσταμένη Αδελφή νυκτός επισκέπτεται τους θαλάμους ασθενών τη νύκτα, λαμβάνει γνώσιν των συμβαινό-
ντων... κτλ». Με αυτό το Βασιλικό Διάταγμα του 1968, ό,τι πιο σύγχρονο δηλαδή υπάρχει στο management της Υγείας, 
επιχειρεί να διοικήσει η διευθύνουσα του Γ.Ν. Κομοτηνής τους Νοσηλευτές του φορέα της.

Δε νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμός. Ας της απονείμουμε ομού, το χρυσό σεμέν… Καιρό είχα-
με εξάλλου να ακούσουμε κάτι τόσο… προοδευτικό.

Άντε και μακάρι να ανακαλύψει τον κώδικα του Χαμουραμπί...

Ερρίκος Ντυνάν: Μαύρη Τρύπα από κάθε άποψη
«Για τη νοσηλεία τους, οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, μπορούν 
να κάνουν χρήση μόνο του ταμείου τους ή σε συνδυασμό με 
την ιδιωτική τους ασφάλιση. Υπενθυμίζεται ότι τα τιμολόγια 
του Νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, δεν επιβαρύνονται με 
φόρους, εξασφαλίζοντας ακόμα χαμηλότερες τιμές για το 
κοινό του».

Αυτό ακριβώς αναφέρει η ιστοσελίδα του νοσοκομείου, 
ακόμα και σήμερα, όταν έχει γίνει ολόκληρο νομοσχέδιο για 
τη διάσωσή του, χορηγώντας στο ίδρυμα ασφαλιστική ενη-
μερότητα μέχρι τέλος του 2012, παρά τα τεράστια χρέη του. 
Την ίδια στιγμή, χιλιάδες πολίτες οδηγούνται στη φτώχια, κυ-
νηγιούνται βάναυσα από την εφορία ακόμη και για μικροπο-
σά και διασύρονται από το κράτος, χωρίς καμία δυνατότητα 
αντίστασης. Χιλιάδες νοικοκυριά δεν έχουν πλέον ηλεκτρικό 
ρεύμα, πετρέλαιο θέρμανσης και αυτοκίνητο να μετακινού-
νται. Πάνω από 3000 συμπολίτες μας αυτοκτόνησαν για οικο-
νομικά προβλήματα, πολλές χιλιάδες έχουν μείνει ανασφά-
λιστοι, αλλά το Ίδρυμα της ασυδοσίας πρέπει να διασωθεί 
πάσει θυσία.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατ’ όνομα νοσηλευτών, ομή-
ρων της διοίκησης, δεν διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος, μιας και είναι απόφοιτοι της παράνομης τετραετούς 
σχολής του Ιδρύματος του ΕΕΣ. Πώς γίνεται σ’ ένα νοσο-
κομείο με πανάκριβα νοσήλια να μη μπορεί να γίνει ορθή 
διαχείριση και να χρεοκοπεί; Τι πραγματικά συμβαίνει στο 
Ερρίκος Ντυνάν; Πρέπει να μάθουμε όλη την αλήθεια. ❱◗   

Nα πάτε αλλού. Τι μου κοπιάσατε απέναντι;   
 

Οίκος Αδελφών  
Ευαγγελισμού, 

2012… Μια εικόνα 
χίλιες λέξεις, και 

μετά μας φταίνε οι 
άλλοι 








