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5ο Πανευρωπαϊκό 
Επιστημονικό & Επαγγελματικό 
Ν ο σ η λ ε υ τ ι κ ό  Σ υ ν έ δ ρ ι ο

μΕΤΑΦΟρΑ ΤωΝ ΣΥΝΕδρωΝ 
ΣΤηΝ ΛΕυΚΑΔΑ



Η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές ιδιαιτερότητες της εποχής, 
αποφάσισε να προχωρήσει στην εκμίσθωση λεωφορείων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σύνεδροι 
που έχουν κάνει χρήση του οικονομικού πακέτου (εγγραφή και διαμονή) μέσω της αναδόχου εταιρείας, με 
συμβολικό τίμημα, από την Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη.
Τα λεωφορεία θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν και οι σύνεδροι που έχουν πραγματοποιήσει μόνο την 
εγγραφή τους, από τις παραπάνω πόλεις.

Α.  Οι σύνεδροι της πρώτης περίπτωσης (εγγραφή και διαμονή), θα μεταφερθούν από την πόλη αφετηρίας 
τους στα ξενοδοχεία όπου θα διαμένουν και καθ΄ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου θα μετακινούνται 
από και προς το συνεδριακό κέντρο, ανά τακτά χρονικά διαστήματα που θα πληροφορηθούν εγκαίρως.  
Την ημέρα της αναχώρησης, θα επιβιβαστούν στα πούλμαν, απευθείας από τα ξενοδοχεία που διαμένουν. 

Οι τιμές της περίπτωσης αυτής έχουν ως εξής:  Αθήνα - Λευκάδα - Αθήνα : 50 €
 Θεσσαλονίκη - Λευκάδα - Θεσσαλονίκη: 55 €
 Πάτρα - Λευκάδα - Πάτρα: 30 €
Β.  Οι σύνεδροι της δεύτερης περίπτωσης (απλή εγγραφή), θα αποβιβαστούν σε κεντρικό σημείο της πόλης 

της Λευκάδας, στο παραλιακό πάρκο πλησίον του ξενοδοχείου IONION STAR, από όπου θα επιβιβαστούν 
την ημέρα της αναχώρησης για την επιστροφή τους. Επίσης θα μπορούν να μετακινούνται από και 
προς το συνεδριακό κέντρο, εφόσον τους εξυπηρετούν τα προκαθορισμένα εσωτερικά δρομολόγια των 
λεωφορείων, για τα οποία θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.

Οι τιμές της περίπτωσης αυτής έχουν ως εξής: Αθήνα - Λευκάδα - Αθήνα : 65 €
 Θεσσαλονίκη - Λευκάδα - Θεσσαλονίκη: 70 €
 Πάτρα - Λευκάδα - Πάτρα: 35 €
Οι κρατήσεις των θέσεων, θα γίνονται μέσω της εταιρείας FREI TRAVEL στα τηλέφωνα: 211 600 668  
(κ. Χριστιάνα Σερβετά) και 211 600 5677 (κ. Άρτεμις Λύτρα).
Το κόστος για τα συνοδά μέλη, θα είναι το ίδιο με τους συνέδρους της δεύτερης περίπτωσης.

Σημεία αναχώρησης για Λευκάδα: Αθήνα: Πέμπτη 23/5/2013 και ώρα 9.00 πμ από το HILTON
 Θεσσαλονίκη: Πέμπτη 23/5/2013 και ώρα 8.30 πμ από το Λευκό Πύργο
  Πάτρα: Πέμπτη 23/5/2013 και ώρα 10.00 πμ έξω από το κτήριο της 6ης 

υΠΕ, υπάτης και ν.Ε.Ο Πατρών.

Ενόψει της αναχώρησης από Λευκάδα, οι σύνεδροι της πρώτης περίπτωσης, θα επιβιβαστούν στα 
πούλμαν από τα ξενοδοχεία που διαμένουν, την Κυριακή 26/5/2013 και ώρα 14.00.

Για τους συνέδρους της δεύτερης περίπτωσης, σημείο αναχώρησης από τη Λευκάδα, την Κυριακή 
26/5/2013 και ώρα 15.00, ορίζεται το παραλιακό πάρκο πλησίον ξενοδοχείου IONION STAR. 

Οι κρατήσεις για τα λεωφορεία θα γίνονται μέχρι τη Δευτέρα 13/5/2013.
 Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

ΑνΑΚΟΙνΩΣΗ
ΓιΑ Τη μΕΤΑΦΟρΑ

ΤωΝ ΣΥΝΕδρωΝ μΕ ΠΟΥλμΑΝ
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Για τους Συγγραφείς: Οι Συνδρομητές μας που επιθυμούν τη δημοσίευση 
κειμένων τους στο περιοδικό, παρακαλούνται ν’ αποστέλλουν τα κείμενα 
μέσω e-mail, γραμμένα σε Word 6.0-9.0 (Office 95/97/2000/2003/2007) για 
Windows 95/98/2000/2003/2007 ή έστω σε μορφή Plain Text (ASCII) και τυ-
πωμένα σε δύο (2) αντίτυπα. Στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται εναλλακτικά 
τα συστήματα Vancouver και Harvard. 

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

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

Ίντας Γεώργιος
Μπεκρή Ελένη
Γεωργιάδου Αναστασία
Κακλαμάνου Ευδοκία
Ντάσκα Ελευθερία
Παρά Πολυξένη 
Στούκα Χρυσούλα
Σαληκίδης Δημοσθένης   
Κωτσής Απόστολος 
Τάνη Σοφία 
Κοσκινάς Παναγιώτης  
Μπακέλας Ιωάννης   
Μπαλιόζογλου Γεώργιος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε.

ΔΙΑνΕΜΕΤΑΙ  ΔΩΡΕΑν ΣΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΠΟΨΕΙΣ 

Παράνομες οι περισσότερες διακομιδές

Βέλη υπάρχουν

Σχολικά προγράμματα Αγωγής Υγείας και Νοσηλευτική

Το χθες και το σήμερα μιας νοσηλεύτριας

Άνεργοι νοσηλευτές: γεγονός ή μυθιστόρημα;

O Μαυρομάτης

 

Ο ΒΑΚIΛΟΣ ΤΟυ... ΩΧ 
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Χρυσάφι 
θαμμένο στη 

λάσπη

Αναλογιζόμενος τα περί της Νοσηλευτικής, με 
ευρύτητα θεώρησης των παραμέτρων που την 
καθορίζουν από καταβολής της ως ανθρωπιστι-

κή επιστήμη, έρχεται στο μυαλό μου ξανά και ξανά ο 
μύθος του Σισύφου, του άτυχου μυθικού ήρωα που είχε 
τιμωρηθεί από τους Θεούς να μεταφέρει αενάως ένα τε-
ράστιο λιθάρι στην κορυφή ενός βουνού και χωρίς αυτό 
να σταθεροποιείται ποτέ, κυλούσε πάντοτε στη βάση του, 
χωρίς το μαρτύριο του Σίσυφου να έχει τέλος. Παρόμοια 
ήταν και η τύχη των Δαναΐδων, όπου καταδικάστηκαν να 
ματαιοπονούν εσαεί να γεμίσουν τον «άπληστον και τε-
τρημένον πίθον», ένα πιθάρι με χιλιοτρυπημένο πάτο…

Η σχέση των παραπάνω αναφορών στη γεμάτη πα-
ραλληλισμούς ελληνική μυθολογία με τη Νοσηλευτική 
στη χώρα μας, έγκειται στην (τουλάχιστον έως σήμερα) 
διαχρονική αδυναμία των εκπροσώπων της, αλλά και 
των χιλιάδων νοσηλευτών που την υπηρέτησαν και την 
υπηρετούν, να δείξουν στην κοινωνία το τί πραγματικά 
κάνουν και γιατί είναι απολύτως αναγκαίοι, όχι μόνο στη 
λειτουργία του υγειονομικού μας συστήματος, αλλά και 
γενικότερα στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού.

Αν κάποιος αναζητήσει τις αιτίες της αφάνειας, ή 
στην καλύτερη περίπτωση της υποβάθμισης της αξί-
ας της Νοσηλευτικής επιστήμης και τέχνης, θα πρέπει 
να σκάψει βαθιά στην ιστορία, τότε που η εδραιωμένη 
(κοινωνικά και οικονομικά) ισχυρή κάστα των γιατρών, 
εμφάνισε το αναδυόμενο επάγγελμα των νοσηλευτριών 
ως ιατρικό πάρεργο με καθαρά επικουρικό χαρακτήρα. 
Η αντιμετώπιση αυτή, μπολιάστηκε στο DNA πρωτίστως 
εκείνων των νοσηλευτριών, λειτουργώντας ως βαλβίδα 
ασφαλείας σε οποιαδήποτε σκέψη για διεκδίκηση των 
αυτονόητων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αντιθέτως, 
με πρόσχημα την ανιδιοτελή προσφορά στο συνάνθρωπο 
και το λειτουργηματικό χαρακτήρα της Νοσηλευτικής, 
σφαγιάστηκαν και ενοχοποιήθηκαν -και για το μακρινό 
μέλλον- οι όποιες σκέψεις για απογαλακτισμό της Νο-
σηλευτικής από τη δηλητηριώδη επιρροή του ιατρικού 
κατεστημένου. Βέβαια, κανείς δεν αναρωτήθηκε γιατί οι 
γιατροί ασκούν επάγγελμα, ενώ οι νοσηλευτές λειτούρ-
γημα και μάλιστα ανιδιοτελές…

Αριστείδης δάγλας
Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
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Συνεχίζοντας τη σκέψη μου, θεωρώ ότι δε θα δι-
αφωνήσει κανείς στο ότι, αν και οι γιατροί οργανώ-
θηκαν σε επιμελητηριακό επίπεδο προ πολλών δε-
καετιών, το επιμελητήριο των Νοσηλευτών δεν έχει 
συμπληρώσει ακόμα μια δεκαετία ύπαρξης. Οι λόγοι, 
προφανείς. Οι ανεπαρκέστατοι μέχρι τότε άτυποι εκ-
πρόσωποι του κλάδου, έχοντας εξασφαλίσει βασιλικά 
προνόμια για τους ίδιους και τους αυλικούς τους, κά-
ποια από τα οποία διατηρούνται έως και σήμερα, δε 
δίστασαν να υποθηκεύσουν το μέλλον των χιλιάδων 
νοσηλευτών για δεκαετίες, στο όνομα του Πατρός και 
του Υιού και του Αγίου Πνεύματος…   

Παρότι οι ευθύνες των προαναφερθέντων είναι βα-
ρύτατες και καθοριστικές για το μέχρι τώρα ενταφια-
σμό της χρησιμότητας και του ρόλου της Νοσηλευτικής 
στην κοινωνία μας, δε θα πρέπει να παραλείψουμε τη 
δική μας αυτοκριτική, κυρίως σε επίπεδο ατομικό. Θε-
ωρώ ότι παρά τη σύγχρονη τεχνολογική πρόοδο και την 
ευκολία της επικοινωνίας, δεν ενημερωνόμαστε επαρ-
κώς και κυρίως δεν ασχολούμαστε με τα τεκταινόμενα 
στο επάγγελμά μας. Η δικαιολογία της επαγγελματικής 
εξουθένωσης, μάλλον αρνητικά μπορεί να εκληφθεί, 
μιας και ο θιγόμενος προσπαθεί να βγει από την κα-
τάσταση που τον επιβαρύνει με ενημέρωση, δράση και 
προσωπική συμμετοχή. Περιμένοντας από τους άλλους 
να ασχοληθούν με τα δικά μας προβλήματα, δίνουμε 
μια πρώτης τάξης ευκαιρία σ’ αυτούς που επιθυμούν 
τη διαιώνιση της παρούσας κατάστασης.

Οι Νοσηλευτές, αν και ψάχνουμε συνεχώς για 
επιμόρφωση και αναβάθμιση επιστημονική και επαγ-
γελματική, αν και εκτελούμε πολυσύνθετες κλινικές 
αρμοδιότητες με επιτυχία αξιοζήλευτη, αν και δια-
θέτουμε έγκυρη και απαιτητική εκπαίδευση και κα-
τάρτιση, εντούτοις δε καταφέραμε να το περάσουμε 
στην κοινωνία. Αυτό είναι το μεγάλο μας μειονέκτημα. 
Πώς μπορείς να πείσεις την κοινή γνώμη ότι δικαι-
ούσαι πολύ περισσότερα από αυτά που λαμβάνεις, 
σε υλικό και ηθικό επίπεδο, όταν η τελευταία αγνοεί 
παντελώς το ρόλο σου, ή -ακόμα χειρότερα- τον έχει 
παρερμηνεύσει και διαστρεβλώσει, απονέμοντάς του 
χαρακτηριστικά, αποκλειστικά και μόνον επικουρικού 
χαρακτήρα, με «ταπεινές» αρμοδιότητες;

Το χρυσάφι λοιπόν που επιμελώς θάφτηκε στη λά-
σπη του συστήματος, πρέπει να αναδυθεί με δική μας 
πρωτοβουλία και κινήσεις συντεταγμένες και καλά 
σχεδιασμένες. Οι δρόμοι πλέον είναι ανοιχτοί. Δικαι-
ολογίες δεν υπάρχουν. Αρκετά με την εσωστρέφεια, 
τη μιζέρια και την αυτοενοχοποίηση. Η Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδας και η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, πέρα από κομ-
ματισμούς και μικροσυμφέροντα είναι οι φορείς που 
χρειάζονται οι Νοσηλευτές της χώρας για να ανέβουν 
στο βαγόνι της κοινωνικής εκτίμησης.

Ήδη τα δείγματα των πρώτων προσπαθειών, έγιναν 
δήγματα γι’ αυτούς που κρατούσαν το κάρο κολλημέ-
νο στη λάσπη. Ελπίζω και πιστεύω η συνέχεια, με τη 
συμμετοχή όλων μας, να είναι ανάλογη. ❱◗



ΣυΖΗΤΗΘΗΚΑν ΣΗΜΑνΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΟυ ΑΠΑΣΧΟΛΟυν ΤΟν ΚΛΑΔΟ ΤΩν νΟΣΗΛΕυΤΩν
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Την Τετάρτη 27 Μαρτίου, αντιπροσωπεία της ΕΝΕ συνα-
ντήθηκε με τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο 
προκειμένου να θέσει ορισμένα ζητήματα που απασχο-

λούν τον κλάδο των νοσηλευτών.
Το πρώτο θέμα που ετέθη, ήταν η τραγική υποστελέχωση των 

νοσοκομείων από νοσηλευτές και η ανάγκη άμεσης πρόσλη-
ψης μονίμων νοσηλευτών και όχι μέσω κάθε είδους συμβά-
σεων. Έγινε αναλυτική ενημέρωση για τις αθρόες αποχωρή-
σεις νοσηλευτών την τελευταία τριετία και για τις μηδενικές 
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Τονίστηκε ότι υπάρχουν στη 
χώρα πάνω από 7.500 άνεργοι νοσηλευτές, παρότι το σύστημα 
έχει τεράστια κενά σε νοσηλευτικό δυναμικό. Επ’ αυτού ο κ. 
Υπουργός δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του Μάη θα εξαντλη-
θεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο, ώστε να  προκηρυχθούν 

θέσεις μόνιμων νοσηλευτών 
μέσω ΑΣΕΠ, για να ενισχυθεί 
το δοκιμαζόμενο σύστημα της 
Υγείας.

Ακολούθως ετέθη το θέμα 
της αξιοκρατίας στην ιεραρ-
χική εξέλιξη των νοσηλευ-
τών και στην άρση του απο-
κλεισμού των νοσηλευτών ΤΕ 
από τις επικείμενες κρίσεις. 
Η απάντηση που λάβαμε ήταν 
θετική και τονίστηκε από την 
πλευρά του κ. Υπουργού ότι 
η ισονομία στις κρίσεις των 

Συνάντηση της Ε.Ν.Ε.
με τον Υπουργό Υγείας
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νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ, όπως 
ίσχυε μέχρι πρότινος, θα κα-
τοχυρωθεί νομοθετικά.

Επιπλέον, υπογραμμίσαμε 
την ανάγκη της άμεσης δρο-
μολόγησης της σύστασης και 
λειτουργίας των Υπηρεσια-
κών Συμβουλίων των ΥΠΕ και 
των Νοσοκομείων, προκειμέ-
νου να τεθεί τέλος στο τέλμα 
στο οποίο έχουν περιέλθει 
εκατοντάδες υπάλληλοι που 
αναμένουν να κριθούν βάσει 
της τυπικής διαδικασίας και 
όχι με την άτυπη διαδικασία 
των αναθέσεων. Η απάντη-
ση του κ. Υπουργού ήταν ότι 
μέσα στην πρώτη εβδομάδα 
του Απρίλη, η εν θέματι δια-
δικασία θα δρομολογηθεί χω-
ρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Αναφορικά με τα προγράμ-
ματα του ΕΣΠΑ που εκπονού-
νται από την ΕΝΕ, ο κ. Υπουρ-
γός τόνισε την ικανοποίησή 
του για την υποδειγματική 
εκτέλεση των έργων που έχει 
αναλάβει και διενεργεί η 
Ένωσή μας και εξέφρασε την 
πρόθεση να εγκρίνει και άλλα 
νεότερα, προς όφελος της 
νοσηλευτικής κοινότητας που 
ομολογουμένως δοκιμάζεται 
με τις περικοπές των τελευ-
ταίων ετών.

Στο τραπέζι του διαλόγου 
ετέθη και το θέμα της άμεσης 
αποπληρωμής των δεδουλευ-
μένων εξαιρέσιμων στο νοση-
λευτικό προσωπικό, κάτι που 
ήδη έχει αρχίσει να υλοποι-
είται, μετά και την προ μηνός 
παρέμβασή μας στον κ. Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου.

Η επόμενη συνάντηση προ-
γραμματίστηκε για το Μάη, 
όπου θα γίνει ο απολογισμός 
της χθεσινής μας συνάντη-
σης.  ❱◗ 
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ΤΟ υΠ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5734/20-3-13 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Κ. ΦΩΤΙΑΔΟυ

Aναφορικά με το υπ’ αριθ. πρωτ. 5734/20-3-13 έγγραφο 
της Διευθύντριας του ΓΝ Κατερίνης που ετέθη υπόψιν 
μας, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ επισημαίνει τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 25 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα – Ν. 
3528/2007- ο οποίος κατήργησε τον Ν. 2683/1999- και συγκε-
κριμένα στην παράγραφο 5 αυτού που ρυθμίζει το ζήτημα της 
προσυπογραφής εγγράφων από τον Προϊστάμενο προβλέπεται: 
«5. Οι προϊστάμενοι όλων των βαθμίδων οφείλουν να προσυπο-
γράφουν τα έγγραφα που ανήκουν στην αρμοδιότητα τους και 
εκδίδονται με την υπογραφή του προϊσταμένου τους. Αν δια-
φωνούν, οφείλουν να διατυπώσουν εγγράφως τις τυχόν αντιρ-
ρήσεις τους. Αν παραλείψουν να προσυπογράψουν το έγγραφο, 
θεωρείται ότι το προσυπέγραψαν.»

Η διάταξη αυτή ρυθμίζει τα σχετικά με την προσυπογραφή 
των εγγράφων για την έκδοση των οποίων είναι αναγκαία εκ 
του Νόμου η υπογραφή του Προϊσταμένου. Ο Προϊστάμενος που 
διαφωνεί οφείλει να διατυπώσει τη διαφωνία του εγγράφως και 
αν παραλείπει να προσυπογράψει το έγγραφο, θεωρείται ότι το 
προσυπέγραψε.  

Η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου, της οποίας εσφαλμένως 
γίνεται επίκληση, κάνει λόγο για απαλλαγή του υπαλλήλου από 
την ευθύνη, κατόπιν εγγράφου διατύπωσης των αντιρρήσεων 
του με εντελλόμενη ενέργεια  και όχι για απαλλαγή του Προϊ-
σταμένου. Αν ο Νομοθέτης επιθυμούσε την απαλλαγή και των 
Προϊσταμένων από την ευθύνη, σε περίπτωση εγγράφου διατυ-
πώσεως αντιρρήσεων, θα το ανέφερε ρητά και στην παράγραφο 
5 του άρθρου 25.

Η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, είναι ιεραρχικώς 
Προϊστάμενη όλων των Νοσηλευτών του Νοσοκομείου και όχι 
απλή υπάλληλος ώστε να επικαλείται την παράγραφο 4 του 
άρθρου  25 του Υπαλληλικού Κώδικα.  Δυνάμει των βασικών 
αρχών που εφαρμόζονται στη Δημόσια Διοίκηση, άλλωστε, δεν 
νοείται γενική ρήτρα απαλλαγής από την ευθύνη των Προϊστα-
μένων, οι οποίοι κατέχουν θέσεις ευθύνης και λαμβάνουν το 
προβλεπόμενο επίδομα ακριβώς εξ αυτού του λόγου.

Η δήλωσή της Διευθύντριας ΝΥ περί γενικής απαλλαγής της 
από την ευθύνη για τα έγγραφα που δεν έχει προσυπογράψει 
είναι κατά νόμον ανυπόστατη, άλλως άκυρη. ❱◗

Άκυρο και
ανυπόστατο
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Η ΑνΑΚΟΙνΩΣΗ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ νΟΣΗΛΕυΤΩν ΕΣυ ν. ΑΧΑΪΑΣ
ΓΙΑ ΤΟυΣ νΟΣΗΛΕυΤΕΣ ΤΟυ Π.Γ.ν.Π. ΡΙΟ

Με αφορμή  την δημοσίευση στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» της έρευνας που παρουσιάστηκε 
στην 1η Νοσηλευτική διημερίδα  του 7ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.  από ομάδα Νοσηλευτών του ΤΕΠ του 
Π.Γ.Ν.Π ρίο με θέμα: «Βαθμός εκπλήρωσης βασικών δικαιωμάτων ασθενών εν μέσω οικονο-

μικής κρίσης. Ερευνητική μελέτη μεταξύ ασθενών και επαγγελματιών υγείας» και τα όσα επακολού-
θησαν, ο Σύλλογος  Νοσηλευτών – ΕΣΥ Ν. Αχαΐας επισημαίνει τα 

εξής:
•  Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη και  αδικαιολόγητη δυ-

σαρέσκεια  της διοίκησης που προκάλεσε η δημοσί-
ευση της εν λόγω έρευνας στο Π.Γ.Ν.Π. ρίο
•  η έρευνα είχε λάβει  την έγκριση του Επιστημονι-

κού Συμβουλίου και στηρίχτηκε σε διεθνώς απο-
δεκτά  θεμελιώδη δικαιώματα ασθενών. 
•  Προσπάθειες φίμωσης παραπέμπουν σε άλλες 

εποχές και μάλιστα όταν αυτές εκπορεύονται 
από εκπροσώπους εργαζομένων με παρωχημέ-
νες αντιλήψεις. 

•  η υπόθεση των δικαιωμάτων των ασθενών δεν 
είναι υπόθεση μόνο των επαγγελματιών υγείας 
αλλά υπόθεση όλης της κοινωνίας. 

•  Ο στόχος  κάθε  ερευνητικής προσπάθειας  δεν 
είναι η  δυσφήμιση του φορέα που υλοποιείται 
αλλά η βελτίωσή του!

Ο Σύλλογος Νοσηλευτών –ΕΣΥ Ν. Αχαΐας 
τάσσεται στο πλευρό των συναδέλφων και δη-
λώνει απερίφραστα ότι θα τους συμπαρασταθεί 
με όλες  του τις δυνάμεις σε ο,τιδήποτε του ζη-
τηθεί.

Τέλος, ας κατανοήσει η διοίκηση του ρίου  
ότι η ενθάρρυνση τέτοιων προσπαθειών, στόχο 
έχει τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας 
υγείας και ότι με την συγκάλυψη και την αμ-
φισβήτηση των αποτελεσμάτων, το μόνο που 
πετυχαίνει  είναι  να κρύβει  τα προβλήματα 
«κάτω από το χαλί».

μόνη λύση για τη διοίκηση, είναι  η άμε-
ση εφαρμογή της Υ4α/οικ 4472/15-01-2003 
απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Πρό-
νοιας  που καθορίζει ρητά το  θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας των ΤΕΠ του ΕΣΥ, που 
συστηματικά αρνείται να υλοποιήσει  παρά 

τις συνεχείς παρεμβάσεις μας. ❱◗

Κανείς δεν θα μας φιμώσει 
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ΓΡΕΒΕνΑ 

 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ Συ. νΟ νΟΜΟυ ΠΕΛΛΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΠΑΣυνΟ-ΕΣυ)
Στις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν στο ΣΥ.ΝΟ Πέλλας στις 28/2/2013, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Μέσα σε ένα περιβάλλον υγειονομικής φροντίδας 
όπου οι ανάγκες των ασθενών αυξάνουν καθημε-
ρινά, προτεραιότητα αποτελεί η παροχή ισότιμων 

και ποιοτικών Υπηρεσιών Υγείας σε όλους.
μετά από παρέμβαση με επιστολή του 3ου Περιφερεια-

κού Τμήματος  της Ε.Ν.Ε. με  Αρ. Πρωτ. 03-96 18/02/2013 
στον Υπουργό Υγείας σχετικά με τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Γρεβενών, ένα δελτίο Τύπου από 
01/03/2013 αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έρχεται να απαντήσει και να δώσει λύση στα προ-
βλήματα, αναβαθμίζοντας τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Γρεβενών καθώς 
και άλλες οκτώ δομές αυτού σε αυτοτελείς  Νομαρχιακές 
και Τοπικές  μονάδες Υγείας με την ακόλουθη διάρθρωση: 
>  Τμήμα ιατρικής Περίθαλψης και Προληπτικής ιατρικής 
> Τμήμα Νοσηλευτικού 
>  Γραφείο (αυτοτελές) φαρμακευτικού  

>  Γραφείο (αυτοτελές) διοικητικού.
Σκοπός είναι η εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της 
γεωγραφικής τους θέσης, προκειμένου να παρέχονται 
υπηρεσίες ποιοτικές, αποτελεσματικές, προσπελάσιμες 
και ισότιμες σε όλους τους ασφαλισμένους.

Αυτό που μένει τώρα είναι να τα δούμε όλα αυτά κατά 
πράξη και εφαρμογή.

Το συμπέρασμα όμως που προκύπτει αβίαστα, είναι ότι 
όλα τα ζητήματα αντιμετωπίζονται με τρόπο οργανωμένο 
και σοβαρό, όχι με γενικόλογους αφορισμούς και κενό-
δοξες πομφόλυγες.

Ο ΣΥ. ΝΟ Γρεβενών και το 3ο Π.Τ της ΕΝΕ, λειτουργούν 
πλέον με τρόπο αποτελεσματικό και αποτελούν τους πυλώ-
νες των νοσηλευτικών διεκδικήσεων στη δυτική μακεδο-
νία, κομίζοντας νέα ήθη στο υγειονομικό γίγνεσθαι. ❱◗

Αλλαγές στον  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
για την αναβάθμιση της  Π.Φ.Υ.

Γράφει η  Καλλιόπη Καραλιόλιου,  
Πρόεδρος ΣΥ. ΝΟ Γρεβενών και Αντιπρόεδρος 3ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.

> ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣυΜΒΟυΛΙΟ
Πρόεδρος: 
Ταουσάνη μαργαρίτα του Γεωργίου,  
ΚΥ ΣΚΥδρΑΣ
Αντιπρόεδρος: 
Παναγιωτίδου Ελένη του Γεωργίου,  
Γ.Ν. Γιαννιτσών 
Γεν. Γραμματέας: 
Πλατσιώτα Ευαγγελία του Πέτρου, 
Γ.Ν. Έδεσσας 
Αν. Γεν. Γραμματέας: 
ιωσηφίδου μαρία του Νικολάου, Γ.Ν. Έδεσσας
Ταμίας: 
Γρίβα διαλεκτή του Κων/νου, Γ.Ν. Έδεσσας
Μέλη: 
Καραϊσκάκης Αλέξανδρος του Κων/νου, 
Γ.Ν. Γιαννιτσών
δουλκερίδου Κωνσταντία του Γεωργίου, Γ.Ν. Έδεσσας                                                                                         

Αναπληρωματικά Μέλη:
μπάτση μόρφω του Νικολάου, Γ.Ν. Έδεσσας 
Πουλίδου Ελένη του ιωάννη, Γ.Ν. Γιαννιτσών
μπαλλή Γεωργία του Βάλκου, Γ.Ν. Γιαννιτσών
μπόγια μελπομένη του Γεωργίου, KY  Άρνισσας

> ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γιάντση Φανή του Γεωργίου, Γ.Ν. Έδεσσας
δημολιάρα μαλαματή του Ευαγγέλου, Γ.Ν. Έδεσσας 
Τζιωρτζίδου μαρία  του Κυριάκου, Γ.Ν.Γιαννιτσών
Αναπληρωματικά Μέλη:
ιορδανόπουλος Σωκράτης του Θεοδώρου, Γ.Ν.Γιαννι-
τσών
Απατσίδου μαρία του Χρήστου, Γ.Ν. Έδεσσας

> ΑνΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΠΑΣυνΟ-ΕΣυ
Ταουσάνη μαργαρίτα
Πλατσιώτα Ευαγγελία
Παναγιωτίδου Ελένη
δουλκερίδου Κωνσταντία.
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Γράφει η  Ελένη Παπαγεωργίου, 
δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΕΝΕ

ΟΤΑν ΤΟ ΑυΤΟνΟΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑνΤΙΚΕΙΜΕνΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ

Σχεδόν τριάντα χρόνια μετά τη θεσμοθέτη-
ση της βασικής νομοθεσίας για το Εθνικό 
Σύστημα υγείας και δυστυχώς ακόμη, πα-

ρατηρούνται φαινόμενα υποτίμησης της νοση-
λευτικής υπηρεσίας των νοσοκομείων και πα-
ράνομων επεμβάσεων στη λειτουργία της.

1.  Η ανεξαρτησία Ιατρικής και νοσηλευτικής 
υπηρεσίας

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του πδ 87/1986 όπως 
ισχύει σήμερα: «1. Κάθε Νοσοκομείο απαρτίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της  παραγράφου 2 του 
άρθρου 10 του νόμου 1397/83, από τρεις υπηρεσίες 
α) την ιατρική, β) την Νοσηλευτική και γ) την διοι-
κητική. 2. Κάθε υπηρεσία έχει την δική της ξεχωρι-
στή συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση. Οι τρεις 
υπηρεσίες είναι μεταξύ τους ιεραρχικά ισότιμες 
και υπάγονται ιεραρχικά στον Πρόεδρο του διοι-
κητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου». Στο άρθρο 
10 του ιδίου νομοθετήματος προβλέπεται: «1. Αρ-
μοδιότητες της ιατρικής Υπηρεσίας είναι: η προώ-
θηση και προαγωγή  της υγείας, της έρευνας και 
της εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών υγείας και 
ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών. 2. Αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας είναι: η παροχή νοσηλείας στους αρρώ-
στους, σύμφωνα με τα διδάγματα της νοσηλευτικής 
και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων 
σε κάθε περίπτωση γιατρών, η προώθηση και προ-
αγωγή της νοσηλευτικής και της  εκπαίδευσης στον 
τομέα αυτό, και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος 
των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σε όλους τους Οργανισμούς των Νοσοκομείων 
προβλέπεται ξεχωριστή συγκρότηση και διάρ-
θρωση καθεμίας από τις Υπηρεσίες: ιατρική, Νο-
σηλευτική, Τεχνική και διοικητική. Οι Υπηρεσίες 

είναι μεταξύ τους ισότιμες και υπάγονται στον 
διοικητή - Πρόεδρο του δΣ του  Νοσοκομείου. 
Από την κείμενη νομοθεσία επομένως συνάγε-
ται  με απόλυτη σαφήνεια η ισοτιμία, η αυτο-
τέλεια και η ανεξαρτησία των διαφόρων υπη-
ρεσιών των νοσοκομείων και το διακριτό των 
αρμοδιοτήτων τους. 

η Νοσηλευτική Υπηρεσία, της οποίας προΐστα-
ται η διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, είναι 
απόλυτα αυτόνομη από τις λοιπές Υπηρεσίες -με-
ταξύ των οποίων και η ιατρική- και αποκλειστικά 
αρμόδια για τα θέματα ελέγχου, προγραμματι-
σμού και εποπτείας της παροχής νοσηλείας στους 
ασθενείς και για όλα τα ζητήματα που συνέχονται 
με αυτή, με σκοπό πάντοτε την εύρυθμη λειτουρ-
γία της και την παροχή των καλύτερων δυνατών 
υπηρεσιών.

2.  Περιπτωσιολογία επεμβάσεων στο έργο της 
νοσηλευτικής  υπηρεσίας

α. Επέμβαση ιατρών στη λειτουργία της νοση-
λευτικής υπηρεσίας
 Σε ορισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας πα-
ρατηρείται το φαινόμενο ιατροί να απαιτούν από τη 
διοίκηση την μετακίνηση Νοσηλευτικού προσω-
πικού. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παράνομες 
επεμβάσεις στο έργο της Νοσηλευτικής Υπηρε-
σίας και καταδεικνύουν το αντίθετο της διάθεσης 
προσφοράς στον ασθενή, δημιουργώντας αναιτίως 
εμπόδια στην ορθή και αποτελεσματική λειτουργία 
των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και υπο-
τιμώντας τον επιστημονικό ρόλο των Νοσηλευτών. 

Όταν γίνεται λόγος για θεραπευτήρια και νοση-
λευτικά ιδρύματα, πρέπει εξ ορισμού να γίνεται 
λόγος για συλλειτουργούς και συνοδοιπόρους που 
συνυπηρετούν τον ασθενή, χωρίς να υποτιμούν 

Αυτονομία
νοσηλευτική υπηρεσίας 
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το ρόλο του συνεργάτη τους και κυρίως χωρίς να 
πραγματοποιούν επίδειξη ισχύος. η αμφισβήτηση 
του ρόλου των λοιπών επιστημόνων μιας μονάδας 
αποτελεί αμφισβήτηση του ίδιου του συστήματος 
υγείας, το οποίο είναι αδύνατον να λειτουργήσει 
αν ελλείπουν κάποια κομμάτια του.

Αιτήματα για εσωτερική μετακίνηση νοσηλευτών 
συχνά υποβάλλονται και από ιατρούς- διευθυντές 
Κλινικών και μονάδων, κατ’ επίκληση του άρθρου 
7 παρ. 9 α του Ν. 2889/2001, κατά το οποίο:: «Ο 
διευθυντής του τμήματος είναι υπεύθυνος για τη 
λειτουργία του τμήματος. Ειδικότερα: α) Συντονί-
ζει τη λειτουργία όλου του προσωπικού, ιατρικού, 
νοσηλευτικού, παραϊατρικού και διοικητικού, που 
εργάζεται στο τμήμα του».

η διάταξη αυτή έχει την έννοια 
ότι ο διευθυντής Τμήματος συ-
ντονίζει το προσωπικό που υπη-
ρετεί στο Τμήμα του αποκλειστι-
κά και μόνο υπό την έννοια της 
«λειτουργικής» εποπτείας, ήτοι 
με σκοπό την καλή και χωρίς 
προβλήματα λειτουργία αυτού. Σε 
καμία περίπτωση ο «συντονισμός 
λειτουργίας» αυτός δεν σχετίζε-
ται με την υπηρεσιακή κατάσταση 
(πχ μετακινήσεις) των υπαλλή-
λων. Το προσωπικό που «συντονί-
ζει»  εξακολουθεί να ανήκει στην 
Υπηρεσία που ανήκει (διοικητική/
νοσηλευτική κλπ) και να εποπτεύ-
εται από αυτή και μόνο. η παρο-
χή της δυνατότητας «συντονισμού 
λειτουργίας» και μόνο δεν καθι-
στά τον διευθυντή Τμήματος Προ-
ϊστάμενο των υπαλλήλων που υπηρετούν στο τμή-
μα αυτό και δεν αφαιρεί από τους διευθυντές των 
Υπηρεσιών ουδεμία εκ των αρμοδιοτήτων τους. Η 
νοσηλευτική υπηρεσία είναι αδιαμφισβήτητα 
η αποκλειστικά αρμόδια της για όλα τα θέματα 
που συνέχονται με την υπηρεσιακή κατάσταση 
του νοσηλευτικού προσωπικού και τη στελέχω-
ση των τμημάτων του νοσοκομείου με νοσηλευ-
τικό προσωπικό.

Κατά συνέπεια και αυτά τα αιτήματα αποτελούν 
παράνομη και αδικαιολόγητη παρέμβαση των ια-
τρών στο έργο και τις αρμοδιότητες της Νοσηλευ-
τικής Υπηρεσίας, κατά παράβαση των διατάξεων 
που καθορίζουν την αυτοτέλειά της,

β. Επέμβαση της Διοικητικής υπηρεσίας στο έργο 
της νοσηλευτικής 
 Πρόσφατα σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας, κατά 
την εφαρμογή της υπ΄ αριθ. 2/16519/0022/24-2-2012 
κοινής Υπουργικής απόφασης για την χορήγηση του 
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, 
παρατηρήθηκαν φαινόμενα κατάφωρης υποτίμησης 
του ρόλου της Νοσηλευτικής διεύθυνσης. 

Στο άρθρο 6 της απόφασης ορίζεται : Για τη συν-
δρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων (χορήγη-
σης του επιδόματος) εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση 
του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μι-
σθοδοτική κατάσταση. 

Σε μεγάλο νοσοκομείο της επαρχίας ο διοικητικός 
διευθυντής προέβη στην περικοπή 
του επιδόματος στους Τομεάρχες, 
τη διευθύντρια και το προσωπικό 
του γραφείου της Νοσηλευτικής 
διεύθυνσης, ενεργώντας αυθαί-
ρετα και παράνομα ως «ο οικείος 
Προϊστάμενος» του κειμένου της 
Υπουργικής Απόφασης, κατά παρά-
βαση των κανόνων περί αυτοτέλει-
ας των Υπηρεσιών και της διοικη-
τικής ιεραρχίας και «λησμονώντας» 
ότι Προϊσταμένη  των Τομεαρχών 
και των Νοσηλευτών του Γραφείου 
της  είναι η διευθύντρια Νοσηλευ-
τικής Υπηρεσίας, ισότιμη ιεραρχικά 
με τον ίδιο και όχι υφισταμένη του. 

Σε άλλο νοσοκομείο, μικρότερης 
πόλης, αποφασίστηκε αιφνιδίως η 
περικοπή του επιδόματος από ένα 
σύνολο Νοσηλευτών, αυθαίρετα, με 
βεβαίωση της μη συνδρομής των 

προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος και 
λήψη της απόφασης περικοπής από το ίδιο όργα-
νο- το διοικητικό διευθυντή, ενέργεια που αποτελεί 
ανεπίτρεπτη υπέρβαση αρμοδιοτήτων και αντιποίηση 
διοικητικής Αρχής.

Τα φαινόμενα που αναφέραμε αποτελούν ενδει-
κτικά παραδείγματα υποβάθμισης του ρόλου της νο-
σηλευτικής υπηρεσίας.  Διερωτώμεθα πόσα ακόμα 
χρόνια πρέπει να περάσουν μέχρι να καταστεί κοινή 
γνώση το αυτονόητο: ότι η νοσηλευτική υπηρεσία 
είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής υπηρεσία των νο-
σοκομείων, μη υπαγόμενη στη Διοικητική υπηρεσία 
και απαρτιζόμενη από Επιστήμονες νοσηλευτές, 
όπως ακριβώς και η Ιατρική υπηρεσία. ❱◗

Η Νοσηλευτική 
Υπηρεσία είναι 
ανεξάρτητη και 
αυτοτελής υπηρεσία 
των Νοσοκομείων, 
μη υπαγόμενη στη 
Διοικητική Υπηρεσία 
και απαρτιζόμενη 
από Επιστήμονες 
Νοσηλευτές 
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ΦΡΕνΟ ΣΤΗν ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟυ νΟΣΗΛΕυΤΙΚΟυ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟυ  
ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΑΣΘΕνΩν ΑΠΟ ΤΟ ΨνΑ «ΔΑΦνΙ»  

ΣΕ ΑΛΛΑ νΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΒΑΖΕΙ Ο ΣυνΟΨυνΟ 

Παράνομη, απαράδεκτη, ακυρωτέα  

Μετά τις αιμοληψίες, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, την εκτέλεση βαρδιών σε άλλα νοσοκομεία, τη φύ-
λαξη – νοσηλεία ασθενών με το άρθρο 69 του ΠΚ και πολλά άλλα, ο ΣΥΝΟΨΥΝΟ ταράζει τα νερά στο ΨΝΑ 
«δΑΦΝι» καταγγέλλοντας προς πάσα κατεύθυνση τον απαράδεκτο τρόπο που γίνονται οι διακομιδές.

Ακολουθεί η καταλυτική ανακοίνωση που έβαλε τα πράγματα στη θέση τους.

Προς Διοικητή του ΨνΑ «ΔΑΦνΙ»
Διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας του ΨνΑ «ΔΑΦνΙ» 
Διευθυντή Ιατρικής υπηρεσίας του ΨνΑ «ΔΑΦνΙ»

Κοινοποίηση: Σώμα Επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και Πρόνοιας

Θέμα: Συνοδεία νοσηλευτικού προσωπικού σε διακομιδές ασθενών.

Ο Σύλλογος Νοσηλευτών των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. του 
Νομού Αττικής (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ.-ΕΣΥ ΑΤΤιΚηΣ) σχετικά με την ανάθεση 
της συνοδείας νοσηλευτικού προσωπικού σε διακομιδές από το ΨΝΑ σε 
άλλα νοσοκομεία, επισημαίνει τα ακόλουθα:

Το ΨνΑ ακολουθεί μια τακτική όσον αφορά τις διακομιδές σε άλλα 
νοσοκομεία η οποία εκθέτει σε κίνδυνο τους ασθενείς και προκα-
λεί σοβαρές δυσλειτουργίες στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας 
στους νοσηλευόμενους ασθενείς. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη διαδικασία της διακομιδής, οι γιατροί 
αξιολογούν την κατάσταση του ασθενή για την αντιμετώπιση ενός οξέος 
προβλήματος που προκύπτει και εφόσον κρίνουν ότι πρέπει να διακομι-
στεί ο ασθενής σε άλλο νοσοκομείο, συμπληρώνουν το ιατρικό σημείωμα 
μετακίνησης χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «επείγον» και δίνουν οδη-
γία για διακομιδή σε άλλο νοσοκομείο για εργαστηριακές εξετάσεις π.χ. 
Αξονική Τομογραφία εγκεφάλου ή για εξετάσεις από γιατρούς άλλων 
ειδικοτήτων που δεν διαθέτει το νοσοκομείο μας π.χ. νευροχειρουργό, 
χειρουργό κλπ. 

δυστυχώς όμως, ενώ το περιστατικό χαρακτηρίζεται «επείγον», μπορεί 
δηλαδή να απειλείται η ζωή του ασθενή εκείνη τη στιγμή,  δεν συνο-
δεύεται από ιατρικό προσωπικό αλλά και ούτε υπάρχει ενημέρωση του 
ιατρού που υπογράφει το σημείωμα μετακίνησης με τον εφημερεύοντα 
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ιατρό του νοσοκομείου που πρόκειται να διακομιστεί ο ασθενής, όπως 
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 740/2005). 

Φυσικά, χαρακτηρισμοί όπως «δε χρήζει συνοδείας ιατρού» (για 
την αποφυγή της συνοδείας) δε στέκονται ούτε νομικά, ούτε επιστη-
μονικά, ούτε ηθικά βάση του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. 

Σε άλλες περιπτώσεις γνωρίζουμε επίσης, ότι το περιστατικό χαρα-
κτηρίζεται ως «επείγον», ενώ δεν είναι. Συγκεκριμένα για λόγους δια-
φοροδιαγνωστικούς και επειδή καθυστερεί το ραντεβού για κάποιες συ-
γκεκριμένες εξετάσεις αρκετές μέρες έως και μήνες π.χ. υπέρηχοι κτλ., 
χαρακτηρίζεται το περιστατικό «επείγον», μήπως και τη μέρα της εφημε-
ρίας (όπου δέχονται χωρίς ραντεβού) δεχτούν οι εφημερεύοντες ιατροί 
και του κάνουν την εξέταση. Τακτική βέβαια όπου δημιουργεί έντονες 
αντιδράσεις από το εφημερεύον ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου 
υποδοχής, που εκτιμώντας την κατάσταση του ασθενή αγανακτεί για 
τους λόγους της διακομιδής και φυσικά η εξέταση δεν πραγματοποιεί-
ται.  Επίσης, στρέφεται κατά του νοσηλευτικού προσωπικού που ενώ δεν 
είναι αρμόδιο και υπεύθυνο για την διακομιδή, δέχεται τις αντιδράσεις. 
η παραπάνω τακτική δεν είναι τόσο σπάνια. 

Σύμφωνα λοιπόν, με την υπουργική Απόφαση με αριθμό 
2/23523/0022 (ΦΕΚ 681/2009) στην παρ. 4γ διευκρινίζεται ότι η συ-
νοδεία περιστατικών (διακομιδές) αποτελεί υποχρέωση των ιατρών 
των νοσοκομείων (αμειβόμενη ιατρική πράξη). 

Περαιτέρω, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ορθολογικός τρόπος κα-
τανομής αρμοδιοτήτων στο σύνολο των υπαλλήλων της Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας και εν γένει του νοσηλευτικού προσωπικού Νοσοκομείων 
αποτελεί τη μόνη οδό για την εύρυθμη λειτουργία όλων των νοσηλευ-
τικών ιδρυμάτων και την καλύτερη δυνατή ποιότητα των παρεχομένων 
υπηρεσιών υγείας. Ο έλληνας νομοθέτης, αναλογιζόμενος την παραπά-
νω διαπίστωση, φρόντισε να επιβάλλει ορισμένους κανόνες, έχοντας ως 
κύριο μέλημά του τον σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων των Νοση-
λευτών, των Βοηθών Νοσηλευτών και του λοιπού προσωπικού που δρα-
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στηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας. 
η βούληση αυτή του νομοθέτη επιβεβαιώνεται από τις διατάξεις που 

αφορούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των παραπάνω κατηγοριών 
υπαλλήλων. 

Ειδικότερα με:
Α) Το Προεδρικό διάταγμα 351/1989  
Β) Το Προεδρικό διάταγμα 210/2001
θεσπίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των Νοσηλευτών και των Β. 

Νοσηλευτών.
Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, η συνοδεία ασθενών 

κατά τη μεταφορά τους με ασθενοφόρο δεν εμπίπτει στο πεδίο των θε-
σμοθετημένων αρμοδιοτήτων ούτε των Νοσηλευτών, ούτε των Βοηθών 
Νοσηλευτών. 

Επιπλέον, η ανάθεση παρόμοιων καθηκόντων δημιουργεί σοβαρά προ-
βλήματα δυσλειτουργίας στην ήδη αποδυναμωμένη από προσωπικό Νο-
σηλευτική Υπηρεσία. 

Σε κάθε τμήμα υπάρχουν δύο άτομα νοσηλευτικό προσωπικό, ο αριθ-
μός αυτός είναι ήδη κάτω από το όριο ασφαλείας και δε δύναται να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες στις οποίες προκύπτουν (ασθένειες, υπερ-
πλήρωση των τμημάτων, περιορισμοί ασθενών κ.α. ). Αρκετές φορές ο 
ένας εφημερεύων νοσηλευτής καλύπτει βάρδια σε τμήμα αφήνοντας 
το Διοικητικό έργο που του έχει ανατεθεί για την εποπτεία και έλεγχο 
όλων των μονάδων του νοσοκομείου (πάνω από 150 δομές εντός και 
εκτός) στον άλλον εφημερεύοντα, με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί 
έτσι και το γραφείο εφημερευόντων νοσηλευτών. Τα πράγματα γίνονται 
ακόμη δυσκολότερα όταν στην περίπτωση του περιορισμού ενός ασθενή, 
όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρωτόκολλο περιορισμού τουλάχιστον 
πέντε άνδρες, αρκετά τμήματα να μένουν με μία γυναίκα υπάλληλο για 
αρκετή ώρα. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα τμήματα ει-
σαγωγών και όχι μόνο. Το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα δεν είναι λίγοι οι 
τραυματισμοί προσωπικού κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Τονίζεται, ότι τα προαναφερθέντα νομοθετήματα δεν παρέχουν στη δι-
οίκηση, δια ειδικών εξουσιοδοτικών διατάξεων, τη δυνατότητα να θεσπί-
σει και νέες αρμοδιότητες. Επομένως, οποιαδήποτε κανονιστική πράξη, 
που αναθέτει νέα καθήκοντα και αρμοδιότητες στο Νοσηλευτικό προσω-
πικό είναι παράνομη και ακυρωτέα. 

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι διατάξεις κανονιστικού περιεχομένου δεν 
έχουν θέση σε κείμενο ερμηνευτικής εγκυκλίου, που εκδίδεται από τον 
ιεραρχικώς προϊστάμενο και απλώς επαναλαμβάνει, σχολιάζει και επε-
ξηγεί τις διατάξεις των νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων, παρέχο-
ντας οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής τους. 

Το νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται στο νοσοκομείο δεν 
δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του εκτός των ορίων των υπηρεσι-
ών του νοσοκομείου και δεν έχει εκπαιδευτεί να παρέχει τις υπηρε-
σίες του εντός των ασθενοφόρων οχημάτων.

Συνεπώς, η υποχρέωση των Νοσηλευτών και των Β. Νοσηλευτών 
όπως συνοδεύουν ασθενείς κατά τη διακομιδή τους με ασθενοφόρο δεν 
μπορεί να επιβληθεί με εγκύκλιο, ούτε με ανάθεση.   

Έτσι η ανάθεση στο νοσηλευτικό προσωπικό της συνοδείας ασθενή 
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σε διακομιδή από το ΨΝΑ σε άλλο νοσοκομείο, είναι παράνομη και 
ακυρωτέα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι εάν η διοίκηση επιβάλλει προς το νο-
σηλευτικό προσωπικό τη διακομιδή ασθενή και προκύψει ατύχημα, 
ο υπάλληλος της νοσηλευτικής υπηρεσίας δεν θα έχει την κάλυψη 
από ασφαλιστικό φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) διότι ξεκάθαρα δεν 
όφειλε να παρέχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. 

Ειδικότερα, για το περιστατικό που έλαβε χώρα στις 10/3/2013 
απαιτούμε  διερεύνηση για την ύπαρξη ή μη ειδικευμένου εφημε-
ρεύοντα παθολόγου/χειρουργού στο νοσοκομείο, για την εκτίμηση 
της κατάστασης του ασθενή και την παροχή άμεσης ιατρικής παρέμ-
βασης από ειδικευμένο ιατρό και επιπλέον, αν υπάρχει δικαίωμα 
άρνησης του ειδικευόμενου ιατρού, ο οποίος σύμφωνα με πληρο-
φορίες ήταν ο μόνος εφημερεύοντας ιατρός, πλην του εφημ. ψυχιά-
τρου που βρισκόταν στο νοσοκομείο, στη συνοδεία του περιστατικού 
και την τήρηση των διαδικασιών σύμφωνα με το ΦΕΚ 681/2009 και 
του ΦΕΚ 740/2005.

Τέλος, θεωρούμε απαράδεκτο, τη διαδικασία της εκτίμησης της 
κατάστασης ενός ασθενή ο οποίος χρήζει άμεσης ιατρικής παρέμ-
βασης να γίνεται στα Εξωτερικά Ιατρεία του  νοσοκομείου και όχι 
στο τμήμα και στο σημείο δηλαδή που έχει άμεση ανάγκη ο ασθε-
νής και επιπλέον, όταν υπάρχει ακόμη έστω και στα Εξωτερικά 
Ιατρεία διαπιστωμένη η αναγκαιότητα διακομιδής λόγω έκτακτης 
και επείγουσας ανάγκης, ο ιατρός να επικαλείται δήθεν «ιατρι-
κούς λόγους» για τη μη συνοδεία του ασθενή σε άλλο νοσοκομείο. 

Εν κατακλείδι, η διαπίστωση της σωματικής ή ψυχικής υγείας του 
ασθενή θα πρέπει να γίνεται στο σημείο που βρίσκεται ο ασθενής, 
με την παρουσία ΕιδιΚΕΥμΕΝΟΥ ιατρού, ο οποίος θα δώσει οδηγίες 
για τυχόν άμεσες παρεμβάσεις και επιπλέον, σύμφωνα με την κείμε-
νη νομοθεσία είναι ο πλέον αρμόδιος να συνοδέψει το περιστατικό 
σε άλλο νοσοκομείο, ενημερώνοντας παράλληλα τον εφημερεύοντα 
ιατρό του νοσοκομείου υποδοχής. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε διαθέσιμοι 
για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία.

Συνημμένα: 
Α) Π.δ. 351/1989  
Β) Π.δ. 210/2001
Γ) ΦΕΚ 681.2009 Υ.Α. Αριθμ. 2/23523/0022 ΠΑρ. Γ)
δ) ΦΕΚ 740. 2005 Υ.Α. 4δ/Γ.Ποικ. .53080 ΠΑρ. ιδ3

με εκτίμηση

Για το διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. του Νομού 
Αττικής

Ο Πρόεδρος                 η Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Αβραμίδης    Ελένη Ντάτση 

Το νοσηλευτικό 
προσωπικό που 
απασχολείται στο 
νοσοκομείο δεν 
δύναται να παρέχει 
τις υπηρεσίες του 
εκτός των ορίων 
των υπηρεσιών του 
νοσοκομείου και 
δεν έχει εκπαιδευτεί 
να παρέχει τις 
υπηρεσίες του εντός 
των ασθενοφόρων 
οχημάτων.
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ΑνΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟυ Συ.νΟ. ΘΕΣΣΑΛΟνΙΚΗΣ 

Επιστροφή στο παρελθόν 

Ο Συ.νΟ. Θεσσαλονίκης αφού 
εξάντλησε όλα τα περιθώ-
ρια διαλόγου και υπομονής, 

βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση 
να καταγγείλει προς πάσα κατεύ-
θυνση τον διοικητή του Ψυχιατρι-
κού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
κ. Καλτσίδη που με καθημερινές 
πρακτικές και αποφάσεις γυρίζει 
το ΨΝΘ, πολλά χρόνια πίσω, πριν 
ξεκινήσει η ψυχιατρική μεταρρύθ-
μιση στη χώρα μας.

Εδώ και ορισμένους μήνες λόγω 
της έλλειψης στο προσωπικό εστί-
ασης, ο διοικητής μετά από πιέσεις 
αναγκάστηκε να κάνει σύμβαση με 
ιδιωτικό συνεργείο. Από τη στιγμή 
όμως που δεν ανανέωσε εκ νέου 
τη σύμβαση, στο ΨΝΘ επικρατούν 

καταστάσεις που τις θυμούνται 
μόνο οι παλαιοί υπάλληλοι.

Οι νοσηλευτές βάρδιας έχουν 
αποκτήσει άλλη μία ειδικότητα, 
αυτή του τραπεζοκόμου. Το πρό-
βλημα γίνεται κάθε μέρα και πιο 
έντονο με αναρρωτικές, με ρεπό 
οφειλόμενα αλλά και με συνταξι-
οδοτήσεις που βρίσκονται σε εξέ-
λιξη. Σε όλα αυτά ο διοικητής δεν 
κάνει καμία απολύτως ενέργεια, 
ενώ αντίθετα στο διασυνδεόμενο 
ΓΝ Παπανικολάου, τουλάχιστον τέ-
τοια θέματα είναι δρομολογημένα.

Ο ΣΥ.ΝΟ Θεσσαλονίκης εκφράζει 
την έντονη αντίθεση του στην ανά-
θεση καθηκόντων τραπεζοκόμου 
σε Νοσηλευτές. Οι Νοσηλευτές 
είναι Επιστήμονες Υγείας, απόφοι-

τοι της Ανώτατης Εκπαίδευσης και 
σύμφωνα με το Π.δ 351/1989 το 
οποίο και ρυθμίζει τα επαγγελμα-
τικά τους δικαιώματα καθώς και τις 
κλινικές τους αρμοδιότητες, όπως 
σαφώς περιγράφονται σε αυτό, σε 
καμία περίπτωση δεν προβλέπεται 
η ανάθεση αλλότριων καθηκόντων, 
όπως αυτά του τραπεζοκόμου.

Ο ΣΥ.ΝΟ Θεσσαλονίκης απευ-
θυνόμενος προς τα μέλη του, επι-
σημαίνει ότι κανένας Νοσηλευτής 
δεν πρέπει να συμμορφωθεί με 
την παρούσα κατάσταση, δηλώνο-
ντας προς πάσα κατεύθυνση ότι, 
αν η διοίκηση δεν προχωρήσει σε 
άμεση επίλυση του συγκεκριμένου 
ζητήματος θα ακολουθήσουν έντο-
νες αντιδράσεις. ❱◗
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Με αφορμή το υπ’ αριθ. 
πρωτ. 1388/22-3-2013 έγ-
γραφο της ΠΟΕδηΝ, το 

οποίο αναρμοδίως και αναιτίως 
υπεβλήθη προς τον διεπιστημο-
νικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτ-
λων Ακαδημαϊκών και Πληροφό-
ρησης (δΟΑΤΑΠ), εμείς, τα μέλη 
του συλλόγου με την επωνυμία 
«ΣΥλλΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟιΤωΝ του διε-
θνούς τηλεματικού Πανεπιστημίου 
της ιταλίας Università Telematica 
Internazionale UNINETTUNO στην 
Ελλάδα», διαμαρτυρόμαστε έντονα 
για την άσκοπη και επιβλαβή για τα 
συμφέροντά μας δημιουργία ψευ-
δών εντυπώσεων που επιχειρείται 
και σας καταστούμε σαφή τα ακό-
λουθα:

Ο δΟΑΤΑΠ, αποτελεί νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου επο-
πτευόμενο από το Υπουργείο Παι-
δείας, με σκοπό την αναγνώριση 
τίτλων σπουδών που απονέμονται 
από ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα ανώτατης εκπαίδευσης, πα-
νεπιστημιακής και τεχνολογικής 
κατεύθυνσης της αλλοδαπής και 
την παροχή πληροφοριών σχετικά 
με σπουδές στην ανώτατη εκπαί-
δευση στην ημεδαπή και αλλοδα-
πή.

Αναφορικά με την παροχή 
πληροφοριών αυτή, ο Νόμος 
3328/2005 στο άρθρο 14 καθορίζει 
την διαδικασία, αλλά και τις προϋ-
ποθέσεις και προβλέπει: 
«1.  Ο Οργανισμός είναι η αρμόδια 

κρατική αρχή ενημέρωσης για 
θέματα Οργάνωσης και λειτουρ-
γίας της ανώτατης εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα. Ενημερώνει τους 
ενδιαφερόμενους και τα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα.

 2.  Ο Οργανισμός επίσης παρέχει 
πληροφορίες στο κοινό σχετικά 
με τα ιδρύματα και τα προγράμ-

ματα σπουδών ανώτατης εκπαί-
δευσης της αλλοδαπής, όπως 
επίσης και για τα ισχύοντα και 
τις διαδικασίες αναγνώρισης 
των τίτλων. Στόχος του είναι 
κυρίως η έγκυρη και έγκαιρη 
ενημέρωση των ενδιαφερο-
μένων, που προτίθενται ή που 
ήδη πραγματοποιούν σπουδές 
σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
αλλοδαπής σχετικά με όλες τις 
προϋποθέσεις, για την αναγνώ-
ριση και το επίπεδο του τίτλου 
που θα τους απονεμηθεί».

Είναι σαφές και προκύπτει ευχε-
ρώς από την ίδια τη διατύπωση του 
Νόμου ότι η παροχή πληροφοριών 
δεν γίνεται προς κάθε πολίτη, αλλά 
μόνον στους ενδιαφερόμενους για 
την πραγματοποίηση σπουδών σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλο-
δαπής, οι οποίοι έχουν προφανές 
έννομο συμφέρον για πλήρη και 
λεπτομερή ενημέρωση αναφορικά 
με την ισχύ στην Ελλάδα των απο-
νεμόμενων τίτλων. Αυτό το δικαίω-
μα ενημέρωσης και λήψης πληρο-
φοριών δεν συνεπάγεται σε καμία 
περίπτωση απονομή δικαιώματος 
ελέγχου νομιμότητας ή σκοπιμό-
τητας των αποφάσεων του Οργα-
νισμού. η εποπτεία και ο έλεγχος 
των αποφάσεων είναι αποκλει-
στική αρμοδιότητα του Υπουργού 
Παιδείας και όχι συνδικαλιστικών 
οργανώσεων ή άλλων παρόμοιων 
φορέων.

Ειδικότερα επί των υποβληθέ-
ντων προς τον δΟΑΤΑΠ ερωτημά-
των, τα οποία από την εσφαλμένη 
διατύπωσή τους και την προχειρό-
τητα που τα διακρίνει καταδεικνύ-
ουν την κακοβουλία των συνταξά-
ντων το έγγραφο, οφείλουμε να 
τονίσουμε ότι:
1.  δεν νοείται ομοταγής τίτλος αλλά 

μόνον ομοταγές εκπαιδευτικό 
ίδρυμα. Οι αναγνωριζόμενοι από 
τον δΟΑΤΑΠ τίτλοι είναι ισότιμοι 
ή ισότιμοι και αντίστοιχοι- ανα-
λόγως εκπαιδευτικής βαθμίδας.

2.  δεν υπάρχει σε καμία περίπτω-
ση έννομο συμφέρον και νόμιμη 
αρμοδιότητα της συνδικαλιστι-
κής οργάνωσης να ελέγξει τους 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΜΑΡΤυΡΙΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΑΠΟΦΟΙΤΩν 
ΤΟυ ΔΙΕΘνΟυΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟυ ΠΑνΕΠΙΣΤΗΜΙΟυ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΤΗν ΕΛΛΑΔΑ

Ψευδείς εντυπώσεις  

Η εποπτεία και 
ο έλεγχος των 
αποφάσεων είναι 
αποκλειστική 
αρμοδιότητα 
του Υπουργού 
Παιδείας και όχι 
συνδικαλιστικών 
οργανώσεων ή 
άλλων παρόμοιων 
φορέων.
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λόγους έκδοσης της οικείας 
απόφασης του δΣ του δΟΑ-
ΤΑΠ το έτος 2013.  Επαναλαμ-
βάνουμε ότι σχετικό έννομο 
συμφέρον έχουν μόνο οι αιτού-
ντες την αναγνώριση, η δε επο-
πτεία ανήκει αποκλειστικά στον 
Υπουργό Παιδείας.

3.  δεν τίθεται θέμα αναδρομικής 
ισχύος των αποφάσεων του 
δΟΑΤΑΠ και τα ζητήματα που 
ανακύπτουν σχετικά με την 
βαθμολογική και μισθολογική 
αναγνώριση των τίτλων ρυθμί-
ζονται από τον δημοσιοϋπαλ-
ληλικό Κώδικα και την κείμενη 
Νομοθεσία.

4.  η αποστολή των πρακτικών 
της Ολομέλειας του δ.Σ. του 
δΟΑΤΑΠ και των σχετικών ει-
σηγήσεων – αποφάσεων δεν 
είναι νόμιμη κατά τον Κώδικα 
διοικητικής διαδικασίας. Για 
τη λήψη γνώσης εγγράφων- η 
οποία λαμβάνει χώρα με επι-
τόπια μελέτη ή χορήγηση αντι-

γράφων- απαιτείται εύλογο 
ενδιαφέρον- ήτοι το πρόσωπο 
που αιτείται να λάβει γνώση 
των εγγράφων να εμπίπτει 
στην έννοια «ενδιαφερόμε-
νος».  Για να στοιχειοθετείται 
εύλογο ενδιαφέρον θα πρέπει 
να γίνεται επίκληση ή ύπαρξη, 
κατά τρόπο αντικειμενικό, μιας 
συγκεκριμένης προσωπικής 
έννομης σχέσεως που συνδέει 
τον αιτούντα με το περιεχόμε-
νο των εγγράφων αυτών, των 
οποίων ζητεί να λάβει γνώση. 
Εύλογο δεν μπορεί να θεω-
ρηθεί το γενικό ενδιαφέρον 
κάθε πολίτη για την εύρυθμη 
άσκηση των καθηκόντων της 
διοικήσεως και της τήρησης 
των Νόμων από μέρους της.   
(Γνωμοδότηση ΝΣΚ  256/2011, 
ΣτΕ 1214/2000, ΝΣΚ 548/2008, 
390/2007, 354/2006, 93/2005, 
610/2004, 16/2003). η διοίκη-
ση δεν υποχρεούται να ικα-
νοποιήσει αόριστα αιτήματα 

στα οποία δεν αναφέρεται η 
ύπαρξη μιας συγκεκριμένης 
προσωπικής έννομης σχέσης 
του αιτούντος, που να τον συν-
δέει με το περιεχόμενο αυτού 
(Γνωμοδότηση ΝΣΚ 344/2011).
Από τα παραπάνω συνεπάγεται 

ότι η συνδικαλιστική οργάνωση 
ΠΟΕδηΝ δεν εμπίπτει στην κατά 
Νόμον έννοια «ενδιαφερόμενος» 
και δεν έχει εύλογο ενδιαφέρον 
για τη χορήγηση των αιτούμενων 
εγγράφων.

δυνάμει όλων των ανωτέρω, 
σας ενημερώνουμε για τα ισχύ-
οντα στην κείμενη Νομοθεσία, 
επισημαίνουμε για μια εισέτι 
φορά το αβάσιμο και παράνο-
μο των αιτημάτων της ΠΟΕδηΝ 
και  καλούμε τους αρμοδίους 
φορείς να μην λάβουν υπόψη 
το περιεχόμενό του και να μας 
συνδράμουν με κάθε μέσον 
στην προάσπιση των δικαιωμά-
των μας που θίγονται αναρμο-
δίως και αναιτίως! ❱◗
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Τα ΤΕΠ αποτελούν ιδιαίτερα τμήματα εξαιρετι-
κής φύσεως και δομής, που καλούνται να αντι-
μετωπίσουν αιφνίδιες καταστάσεις, επείγουσες 

και ενδεχομένως απειλητικές για την ανθρώπινη ζωή. 
Ο χαρακτήρας τους αυτός οδήγησε την κανονιστικώς 
δρώσα διοίκηση να θεσπίσει ειδικές ρυθμίσεις, προ-
κειμένου να διασφαλίζεται στον μέγιστο δυνατό βαθ-
μό η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους.

Στο πλαίσιο αυτό εξεδόθη η υπ’αριθμ. Υ4α/οικ. 
117448/2007 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης περί της οργάνωσης, λειτουρ-
γίας και στελέχωσης του Τμήματος Επειγόντων Περι-
στατικών (Τ.Ε.Π.) των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. (ΦΕΚ Β΄ 
1900/14.9.2007). 

Εκ των ως άνω διατάξεων καθίσταται προφανές, ότι 
η επιτυχής λειτουργία του ΤΕΠ στηρίζεται πρωτίστως 
στην επάρκεια και αδιάκοπη παρουσία εξειδικευμέ-
νου προσωπικού, που τελεί σε κατάσταση ετοιμότητας 
για την παραλαβή παντός επείγοντος περιστατικού. 

Σημειωτέον, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 4§4 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, «οι 
ιατροί του Τ.Ε.Π. μπορούν να καλούν για την αντιμε-
τώπιση συγκεκριμένων περιστατικών, ιατρούς άλλων 
ειδικοτήτων από τους εφημερεύοντες στα τμήματα, οι 
οποίοι υποχρεούνται να προσέλθουν και να προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους στο Τ.Ε.Π.. Για το σκοπό αυτό 
συντάσσεται από το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσί-
ας, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Τμημάτων 
μηνιαίος κατάλογος από τους εφημερεύοντες ιατρούς 
των τμημάτων του νοσοκομείου που θα καλύπτουν τις 
ανάγκες του Τ.Ε.Π.». 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, το ΤΕΠ είναι 
δυνατόν να ζητήσει την συνδρομή ιατρών και άλλων 
τμημάτων, οι οποίοι υποχρεούνται να ανταποκριθούν 
και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΤΕΠ. Κατά 
συνέπεια, το νομικώς ορθόν και συνήθως συμβαίνον 
είναι το ΤΕΠ να συνεπικουρείται στη λειτουργία του 
και από το προσωπικό άλλων τμημάτων. Η αντίστροφη 
πρακτική, ήτοι η διάθεση του προσωπικού του ΤΕΠ για 
την παροχή υπηρεσιών σε άλλα τμήματα, ούτε προ-

βλέπεται, ούτε κατοχυρώνεται νομοθετικά, ούτε κρί-
νεται ως ασφαλής μέθοδος για την εύρυθμη λειτουρ-
γία των ΤΕΠ.

Υπ’ αυτήν την έννοια, η πρακτική του να υποχρεώ-
νονται οι εκεί απασχολούμενοι νοσηλευτές να εγκα-
ταλείπουν το τμήμα και να μεταβαίνουν για παροχή 
υπηρεσιών σε άλλα τμήματα είναι παράνομη και κα-
ταχρηστική, ενώ δύναται να αποβεί και επικίνδυνη για 
την υγεία των νοσηλευομένων ασθενών. 

Πάσα παρόμοια πρακτική θα πρέπει να εγκαταλεί-
πεται άμεσα και να μη επαναλαμβάνεται εις το μέλλον.

Συμπερασματικά, η στελέχωση των ΤΕΠ από νοση-
λευτές της μονάδας τεχνητού νεφρού είναι τουλάχι-
στον πρωτότυπη και δεν προβλέπεται από το οικείο 
ρυθμιστικό πλαίσιο.

Περαιτέρω, όπως έχει κριθεί με την υπ’ αριθμ. 
2058/1960 απόφαση του ΣτΕ, με την παροχή εργασίας 
από τον υπάλληλο εξομοιούται και η διατήρηση τού-
του σε ετοιμότητα προς παροχή εργασίας. 

Ομοίως σύμφωνα με την απόφαση 10/2009 της Ολο-
μελείας του Αρείου Πάγου, έχει κριθεί ότι κατά κα-
νόνα, η εργασιακή σχέση προϋποθέτει ενεργό ή θετι-
κή παραδοχή πνευματικής ή σωματικής ανθρώπινης 
δραστηριότητας για την επίτευξη κάποιου οικονομικού 
αποτελέσματος. Ωστόσο υπάρχει παροχή εξαρτημένης 
εργασίας και όταν απλώς δεσμεύεται η ελευθερία του 
μισθωτού, με την υποχρέωσή του να παραμένει στον 
καθοριζόμενο από τον εργοδότη τόπο και χρόνο, για 
να είναι έτοιμος προς παροχή της εργασίας του, αν 
από τις περιστάσεις παραστεί ανάγκη.

Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για «σχέση ετοι-
μότητας για εργασία», η οποία ανάλογα με το βαθμό 
ετοιμότητας, διακρίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες: (α) 
μία πρώτη κατηγορία που είναι και η πιο συνηθισμέ-
νη στην πρακτική, συνιστά η λεγόμενη «γνήσια ετοι-
μότητα για εργασία», στην οποία ο μισθωτός οφείλει 
να βρίσκεται σε ορισμένο τόπο (της επιχείρησης ή και 
εκτός αυτής από όπου καλούμενος να έχει την δυνα-
τότητα να προσέλθει στον τόπο εργασίας) και χρόνο, 
διατηρώντας τις σωματικές και πνευματικές του δυνά-

Τρόπος και τόπος
παροχής υπηρεσιών 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟνΤΩν ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩν



22 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 5 Π Α Σ Υ Ν Ο - Ε Σ Υ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3§2 του 
Προεδρικού Διατάγματος 351/1989, οι επι-
σκέπτες υγείας δραστηριοποιούνται, μεταξύ 

άλλων χώρων, και στα κέντρα αιμοδοσίας. 
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-

θρου 3§3 περίπτωση 22 του ως άνω ΠΔ, μεταξύ 
των αντικειμένων απασχόλησης των επισκεπτών 
υγείας συγκαταλέγεται η οργάνωση προγραμμά-
των για εθελοντική αιμοδοσία στο νοσοκομείο, 
στην κοινότητα, σε χώρους εργασίας, καθώς και η 
συμμετοχή σε προγράμματα αιμοδοσίας και προ-
γράμματα για δωρητές σώματος.

Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων 
είναι δυνατόν να υποστηριχθεί, ότι οι επισκέπτες 
υγείας έχουν ως αρμοδιότητα την διενέργεια αι-
μοληψίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η προαναφερ-
θείσα θεσμοθετημένη δραστηριοποίησή τους σε 
κέντρα αιμοδοσίας και η συμμετοχή τους σε προ-
γράμματα αιμοδοσίας καθίσταται επί της ουσίας 
άνευ αντικειμένου. 

Κατά τα λοιπά, εφόσον ένα κέντρο αιμοδοσίας 
λειτουργεί με το σύστημα της παροχής υπηρεσίας 
ανά βάρδιες, όλο το εκεί απασχολούμενο προσω-
πικό θα πρέπει να συμμετέχει στο κυκλικό ωράριο 
με βάση τον κανόνα της ίσης μεταχείρισης των ερ-
γαζομένων. ❱◗     

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ υΓΕΙΑΣ

μεις σε ένταση για να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του μόλις παραστεί ανάγκη, οπότε σε αυτήν τη 
μορφή ετοιμότητας θεωρείται ότι υπάρχει πλή-
ρης απασχόληση, ανεξάρτητα αν θα παρουσια-
σθούν περιστατικά για την παροχή εργασίας και 
έτσι η ετοιμότητα εξομοιώνεται ολότελα με την 
κανονική εργασία, γιατί, εκτός από τη δέσμευ-
ση της ελευθερίας, υπάρχει και εγρήγορση των 
δυνάμεων του μισθωτού, (β) μία δεύτερη κατη-
γορία είναι η λεγόμενη «μη γνήσια ετοιμότητα ή 
ετοιμότητα κλήσης», κατά την οποία ο μισθωτός 
δεν υποχρεούται να έχει σε εγρήγορση τις σω-
ματικές ή πνευματικές του δυνάμεις, έχοντας τη 
δυνατότητα να κοιμάται ή να βρίσκεται έξω από 
τον τόπο εργασίας, και (γ) μεταξύ της μιας και 
της άλλης κατηγορίας ετοιμότητας μπορούν να 
υπάρχουν «ενδιάμεσες βαθμίδες ετοιμότητας» 
και μερική εγρήγορση του μισθωτού, οπότε ανά-
λογα με τα χρονικά διαστήματα υπολογίζονται 
και οι αποδοχές του μισθωτού. 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, προς την 
παροχή εργασίας εξομοιούται και η διατήρηση 
του υπαλλήλου σε ετοιμότητα, ευρισκομένου 
ακόμη και στην οικία του. 

Υπ’αυτήν την έννοια θεωρητικώς θα ήταν εφι-
κτή η εκτέλεση της νυχτερινής βάρδιας των νο-
σηλευτών της μονάδας τεχνητού νεφρού από 
το σπίτι, διατηρουμένων τούτων σε κατάσταση 
ετοιμότητας. 

Βέβαια, ενόψει των ιδιαιτεροτήτων που πα-
ρουσιάζει η λειτουργία ενός νοσοκομείου, δο-
θέντος ότι αποτελεί φορέα παροχής υπηρεσιών 
υγείας, θα μπορούσε να υποστηριχθεί, ότι η δια-
τήρηση των υπαλλήλων σε κατ’ οίκον ετοιμότητα 
ενδεχομένως δεν συνάδει με την φύση και την 
ευαισθησία των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Επιπλέον, δοθέντος ότι η σχέση που συνδέει 
έναν νοσηλευτή δημόσιου νοσοκομείου με τον 
φορέα απασχόλησής του είναι σχέση δημοσίου 
δικαίου, διεπόμενη από κανόνες αναγκαστικού 
δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
περί του προσδιορισμού των ωρών προσέλευσης 
και αποχώρησης των υπαλλήλων, είναι δυνατόν 
να υποστηριχθεί, ότι εφόσον οι σχετικοί κανόνες 
ομιλούν περί προσέλευσης και αποχώρησης, 
απαιτείται η φυσική παρουσία του υπαλλήλου 
στον τόπο παροχής των υπηρεσιών του και όχι 
απλώς η διατήρησή του σε ετοιμότητα στον χώρο 
της οικίας του.  ❱◗     
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51§1 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 
3528/2007), «επιτρέπεται η χορήγηση στον 

υπάλληλο, μετά από αίτηση του, άδειας χωρίς 
αποδοχές, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το 
επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί 
τον ένα (1) μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού 
έτους». 

Η ως άνω διάταξη αφορά την πλέον απλή πε-
ρίπτωση χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών. 
Στην σχετική αίτηση του υπαλλήλου θα πρέπει 
να αναφέρονται οι λόγοι για τους 
οποίους υποβάλλεται το αίτημα.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 
του ιδίου ως άνω άρθρου, «στους 
υπαλλήλους επιτρέπεται η χο-
ρήγηση άδειας χωρίς αποδοχές 
συνολικής διάρκειας έως πέντε 
(5) ετών, ύστερα από αίτηση τους 
και γνώμη του υπηρεσιακού συμ-
βουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς 
λόγους».

Στην περίπτωση αυτή ο υπάλ-
ληλος, προκειμένου να λάβει την 
αιτούμενη άδεια άνευ αποδοχών, 
θα πρέπει να επικαλεστεί σοβα-
ρούς ιδιωτικούς λόγους, ένεκα 
των οποίων αδυνατεί να παρέχει 
τις υπηρεσίες του για συγκεκρι-
μένο χρονικό διάστημα. Εκ των 
ανωτέρω διατάξεων και κυρίως εκ του σκοπού 
τον οποίο υπηρετούν οι εν λόγω διατάξεις, προ-
κύπτει, ότι η άσκηση ιδιωτικού έργου επ’αμοι-
βή δεν δύναται να συμπεριληφθεί στην έννοια 
των σοβαρών ιδιωτικών λόγων, η επίκληση των 
οποίων θα οδηγούσε το οικείο υπηρεσιακό συμ-
βούλιο να εκφέρει θετική γνώμη περί της απο-
δοχής της αιτήσεως για χορήγηση άδειας άνευ 
αποδοχών. 

Υπογραμμίζεται, ότι αν πράγματι προβληθούν 
σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι για τη χορήγηση της 

άδειας άνευ αποδοχών και εν συνεχεία αποδει-
χθεί ότι αυτοί οι λόγοι δεν συντρέχουν, αλλά η 
αίτηση υπεβλήθη προκειμένου ο υπάλληλος να 
έχει την δυνατότητα να εργαστεί στον ιδιωτικό 
τομέα, τότε είναι δυνατή η ανάκληση της πράξης 
χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών, δοθέντος 
ότι η διοίκηση θα έχει οδηγηθεί στην έκδοσή της 
εκ δολίου ενεργείας του υπαλλήλου. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 31 παρ. 1-2 του Δημοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα, «Μετά από άδεια ο υπάλληλος 

μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο 
ή εργασία με αμοιβή, εφόσον 
συμβιβάζεται με τα καθήκοντα 
της θέσης του και δεν παρεμπο-
δίζει την ομαλή εκτέλεση της 
υπηρεσίας του. Η άδεια χορη-
γείται για συγκεκριμένο έργο ή 
εργασία μετά από σύμφωνη αι-
τιολογημένη γνώμη του υπηρε-
σιακού συμβουλίου και μπορεί 
να ανακαλείται με τον ίδιο τρό-
πο. Η άδεια στους υπαλλήλους 
του Δημοσίου χορηγείται από 
τον οικείο υπουργό και στους 
υπαλλήλους των νομικών προ-
σώπων δημοσίου δικαίου από 
το ανώτατο μονομελές όργανο 
διοίκησης και αν δεν υπάρχει 
τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο 

του συλλογικού οργάνου διοίκησης». 
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, 

προκειμένου ο υπάλληλος να ασκήσει ιδιωτικό 
έργο επ’ αμοιβή, απαιτείται να εκδοθεί σχετική 
άδεια από την υπηρεσία του κατόπιν, εννοείται, 
υποβολής σχετικής αιτήσεως. Συνάγεται, δε, ότι 
η παροχή εργασίας στον ιδιωτικό τομέα χωρίς 
την προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας αποτελεί 
παραβίαση των προαναφερθεισών διατάξεων, 
και δύναται, υπό προϋποθέσεις, να επισύρει πει-
θαρχικές κυρώσεις εις βάρος του υπαλλήλου.  ❱◗     

Άδεια άνευ αποδοχών  
- ιδιωτικό έργο

Προκειμένου ο 
υπάλληλος να 
ασκήσει ιδιωτικό 
έργο επ’ αμοιβή, 
απαιτείται να εκδοθεί 
σχετική άδεια από 
την υπηρεσία του
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Σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 22 παρ. 2 του 
Νόμου 4024/2011, «Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης καθορίζο-
νται ανάλογα οι αποδοχές του 
προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α.».

Κατ’ εφαρμογή των ως άνω 
εξουσιοδοτικών διατάξεων εξε-
δόθη η 2/13917/0022 (ΦΕΚ Β 
414/23.2.2012) Απόφαση των 
Υπουργών Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης & Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης και Οικονομικών 
περί του καθορισμού των απο-
δοχών του προσωπικού με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου που απασχο-
λείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και 
ΟΤΑ και των αναπληρωτών εκ-
παιδευτικών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ως άνω Κοινής Υπουργικής Από-
φασης, 
«1.  Το προσωπικό με σχέση ερ-

γασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου του Δη-
μοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 
καθώς και οι αναπληρωτές 
εκπαιδευτικοί λαμβάνουν το 
βασικό μισθό που αντιστοιχεί 
στον εισαγωγικό βαθμό της 
κατηγορίας τους, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 
12 και 13 του ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226Α).

2.  Για τη μισθολογική εξέλιξη 
του ανωτέρω προσωπικού 
στα Μ.Κ. του άρθρου 12 του 
ανωτέρω νόμου, λαμβάνεται 
υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας 
μέχρι επτά (7) έτη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 
και 4 του άρθρου 6 του ίδιου 
νόμου.

3.  Πέραν του βασικού μισθού, οι 
ανωτέρω δικαιούνται τα επι-
δόματα και τις παροχές, που 
προβλέπονται από τις διατά-
ξεις των άρθρων 15,16,17 και 
20, του Ν. 4024/ 2011 (ΦΕΚ 
226Α), εφόσον τηρούνται οι 

προϋποθέσεις χορήγησης 
τους. Για τυχόν περικοπή 
των αποδοχών των ανωτέρω 
εφαρμογή έχουν οι διατάξεις 
του άρθρου 23 του ανωτέρω 
νόμου. Για το προσωπικό που 
υπηρετεί κατά την έναρξη 
ισχύος του νέου μισθολογίου 
(1-11-2011), εφαρμογή έχουν 
και οι διατάξεις του άρθρου 29 
παρ. 2 του ίδιου νόμου.

4.  Η παρούσα απόφαση ισχύει 
από 1-11-2011 και από την ημε-
ρομηνία αυτή παύουν να ισχύ-
ουν οι αριθμ. 2/5916/0022/2-
2-2004 (ΦΕΚ 214 Β`) και 
2/7093/0022/5-2- 2004 (ΦΕΚ 
215 Β`) κοινής υπουργικής 
απόφασης, καθώς και κάθε 
άλλη ρύθμιση (υπουργική 
απόφαση κλπ.) που καθορί-
ζει αποδοχές του με οποια-
δήποτε ιδιότητα προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου ή 
διάρκειας του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.».

Ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο εί-
ναι η αναδρομικότητα της ισχύ-
ος των παραπάνω διατάξεων, 
που άρχεται από την 1η-11-2011, 
παρόλο που η υπουργική από-
φαση εξεδόθη και δημοσιεύ-
τηκε στις 23-02-2012. Με άλλα 
λόγια, δυνάμει των επίμαχων δι-
ατάξεων επέρχονται σε συγκε-
κριμένες περιπτώσεις αναδρο-
μικές περικοπές των αποδοχών 
υπαλλήλων που απασχολούνται 
με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου.  ❱◗     

ΑΠΟΔΟΧΕΣ υΠΑΛΛΗΛΩν ΙΔΟΧ 

Αναδρομικές περικοπές  
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Σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 54 του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα, 

«Στον υπάλληλο που είναι ασθε-
νής ή χρειάζεται να αναρρώσει, 
χορηγείται αναρρωτική άδεια 
με αποδοχές τόσων μηνών όσα 
είναι τα έτη της υπηρεσίας του, 
από την οποία αφαιρείται το 
σύνολο των αναρρωτικών 
αδειών που τυχόν έχει λάβει 
μέσα στην προηγούμενη 
πενταετία. Αναρρωτική 
άδεια χορηγούμενη 
χωρίς διακοπή δεν 
μπορεί να υπερ-
βεί τους δώδεκα 
(12) μήνες. Χρόνος 
υπηρεσίας τουλά-
χιστον έξι (6) μηνών 
θεωρείται ως πλήρες 
έτος. Υπάλληλος, ο οποί-
ος δεν έχει συμπληρώ-
σει χρόνο υπηρεσίας έξι 
(6) μηνών, δικαιούται να 
λάβει τις βραχυχρόνιες 
αναρρωτικές άδειες που 

προβλέπονται. Μετά την εξά-
ντλησή τους, ο υπάλληλος δικαι-
ούται άδεια άνευ αποδοχών».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 100 παρ. 1 του 

Κώδικα, «Ο υπάλληλος τίθεται, αυ-
τεπάγγελτα ή με αίτηση του, σε δι-
αθεσιμότητα λόγω ασθένειας, όταν 
αυτή παρατείνεται πέρα από το μέ-
γιστο χρόνο αναρρωτικής άδειας 
του άρθρου 54 του παρόντος, είναι 
όμως, κατά την εκτίμηση της υγει-
ονομικής επιτροπής, ιάσιμη».

Εν προκειμένω προκύπτει, ότι 
όταν εξαντληθεί ο μέγιστος 

προβλεπόμενος χρόνος 
αναρρωτικής άδειας, 
τότε ο υπάλληλος τίθε-
ται σε διαθεσιμότητα. 
Με άλλα λόγια η θέση 
σε διαθεσιμότητα απο-
τελεί τεκμήριο περί εξά-
ντλησης του χρόνου του 
άρθρου 54.

Σε κάθε περίπτωση, η 
χρονική δυνατότητα χο-
ρήγησης αναρρωτικής 
άδειας αξιολογείται με 
βάση τους κανόνες που 
θέτει το άρθρο 54 του 
Δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα. ❱◗     

ΑνΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ  

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος 
έχει επανειλημμένως τονίσει, 
ότι τάσσεται ανεπιφύλακτα 

υπέρ της ισότητας και της ίσης με-
ταχείρισης των εργαζομένων, ως 
θεμελιώδη προϋπόθεση για την 
διατήρηση της εργασιακής ειρήνης 
στους χώρους απασχόλησης και 
την επίτευξη της μέγιστης δυνατής 
αποδοτικότητας των απασχολουμένων.

Μη υπαρχούσης, δε, σχετικής αντιθέ-
του νομοθετικής προβλέψεως, επί υπηρεσιών που 

λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση 
η αρχή της ίσης μεταχείρισης των 
εργαζομένων μεταφράζεται με την 
συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως στο 
κυκλικό ωράριο και στο πρόγραμμα 
των βαρδιών. 

Μοναδικές περιπτώσεις εξαί-
ρεσης θα μπορούσαν να δικαιο-

λογηθούν ένεκα λόγων κοινωνικής 
αλληλεγγύης, σχετιζομένων με την 

οικογενειακή κατάσταση κάποιων υπαλλή-
λων ή την κατάσταση της υγείας τους. ❱◗     

ΚυΚΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ  

Ίση μεταχείριση   
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 50 παρ. 1 του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Οι 

υπάλληλοι έχουν δικαίωμα άδειας 
απουσίας με αποδοχές πέντε (5) 
εργασίμων ημερών σε περίπτω-
ση γάμου και τριών (3) εργασίμων 
ημερών σε περίπτωση θανάτου 
συζύγου τους ή και συγγενούς έως 
και β’ βαθμού».

Η ως άνω μορφή άδειας, που κα-
ταλαμβάνει ως συγγενείς β΄ βαθ-
μού τους γονείς, τα τέκνα, τα αδέλ-
φια, τα εγγόνια και τους παππούδες 
(βλέπε άρθρα 1463 – 1464 του Αστι-
κού Κώδικα), αποτελεί ειδική άδεια 
που χορηγείται στο πλαίσιο της κοι-
νωνικής αλληλεγγύης.

Εκ των προαναφερθεισών δι-
ατάξεων δεν τάσσεται χρονι-
κός ορίζοντας χορήγησης της 
εν λόγω άδειας. Ομοίως τέτοια 
πρόβλεψη δεν υπάρχει ούτε 
και στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙ-
ΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-05-2007 
Εγκύκλιο της πλέον αρμόδιας Δι-
εύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Υπουργείου Δημό-
σιας Διοίκησης και νυν Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης. 

Ελλείψει σχετικής ρητής πρό-
βλεψης, η πάροδος χρονικής πε-
ριόδου μόλις δεκαπέντε ημερών 
από την ημερομηνία θανάτου δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί 
πάροδο ευλόγου χρονικού διαστή-
ματος, που έχει ως συνέπεια την 
απόσβεση του σχετικού δικαιώμα-
τος του υπαλλήλου. Οποιαδήποτε 
αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή δεν 
βρίσκει έρεισμα στην αρχή της 
κοινωνικής αλληλεγγύης και στην 
αληθή βούληση του νομοθέτη του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που 
επιβάλλει την χορήγηση της επί-
μαχης άδειας άνευ τινος χρονικού 
προσδιορισμού.  ❱◗     

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 περ. 7 του Προε-
δρικού Διατάγματος 483/1984 (Διευκόλυνση των σπουδών 
των εργαζομένων σπουδαστών των τεχνολογικών εκπαι-

δευτικών ιδρυμάτων), οι διευκολύνσεις προς τους σπουδαστές 
των τεχνολογικών ιδρυμάτων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την 
υποχρεωτική τοποθέτηση του εργαζομένου σπουδαστή στο τμήμα 
ή τη θέση της επιχείρησης ή της υπηρεσίας που υπηρετεί, η οποία 
του παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την πρακτική 
άσκησή του στο επάγγελμα και για όσο χρόνο διαρκεί η άσκηση.

Όπως σαφώς προκύπτει από την παραπάνω διάταξη, το θεσμικό 
πλαίσιο οργάνωσης των ΤΕΙ παρέχει διευκολύνσεις στους σπου-
δαστές που εργάζονται στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα κατά 
την διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης. Μια εξ αυ-
τών είναι η υποχρέωση του εργοδότη του εργαζόμενου σπουδα-
στή των ΤΕΙ να τον τοποθετήσει σε θέση, όπου να του παρέχεται η 
δυνατότητα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.

Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων υποστηρίζεται, ότι κάθε φο-
ρέας απασχόλησης, άρα και τα δημόσια νοσοκομεία, υποχρεού-
νται να εξετάζουν το ενδεχόμενο τοποθέτησης ενός υπαλλήλου 
– σπουδαστή των ΤΕΙ σε θέση που να του επιτρέπει την εκτέλεση 
της πρακτικής του άσκησης, εκτός και αν κάτι τέτοιο είναι ανέ-
φικτο λόγω υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες θα πρέπει να είναι 
συγκεκριμένες και να δικαιολογούν την επιλογή της διοίκησης. 

Τέλος, για την άσκηση εκ μέρους δημοσίου υπαλλήλου ιδιω-
τικού έργου με αμοιβή απαιτείται προηγούμενη άδεια της υπη-
ρεσίας. Εξ αντιδιαστολής προκύπτει, ότι για την παροχή εργασί-
ας άνευ αμοιβής ουδέν κώλυμα υφίσταται και ουδεμία ευθύνη 
υπέχει ο υπάλληλος έναντι της υπηρεσίας του, αρκεί η όποια 
απασχόλησή του να μην παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση των 
υπηρεσιακών του καθηκόντων. ❱◗     

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑνΑΤΟυ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ – ΔΙΕυΚΟΛυνΣΕΙΣ 

Παροχή 
διευκολύνσεων 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 
Υ4α/ΟΙΚ 39170 (ΦΕΚ Β 1248 

11.4.2012) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης περί του Οργανισμού 
του ΓΝ – ΚΥ Λήμνου, η οικεία 
νοσηλευτική υπηρεσία αποτελεί 
Διεύθυνση, ενώ διαρθρώνεται σε 
οκτώ (8) τμήματα. 

Ακολούθως, στις διατάξεις του 
άρθρου 16 περί των προϊσταμέ-
νων γίνεται λόγος περί ύπαρξης 
και νοσηλευτικού τομέα, πέραν 
των τμημάτων. Αναμφίβολα πρό-
κειται περί αντίφασης και ερμη-

νευτικού κενού. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει, 

ωστόσο, να επισημανθεί, ότι σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 8§2 του Νόμου 2889/2001 
(Βελτίωση και εκσυγχρονισμός 
του Εθνικού Συστήματος Υγεί-
ας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α’ 
37/2001), «η Νοσηλευτική Υπηρε-
σία διαρθρώνεται σε τομείς, που 
ακολουθούν τη διάρθρωση της 
Ιατρικής Υπηρεσίας. Επικεφαλής 
των τομέων είναι Τομεάρχες, που 
ορίζονται από το Διοικητή του νο-
σοκομείου μετά από επιλογή τους 

από το Νοσηλευτικό Συμβούλιο 
του Πε.Σ.Υ., κατά τα οριζόμενα 
στη παράγραφο 8 του άρθρου 2 
του νόμου αυτού».

Κατά συνέπεια, η διάρθρωση των 
νοσηλευτικών υπηρεσιών σε το-
μείς προβλέπεται ευθέως εκ του 
Νόμου, ώστε να μην είναι νομικώς 
ανεκτή η αντιμετώπιση του εν λόγω 
ζητήματος με διαφορετικό τρόπο.

Εντεύθεν, θα πρέπει να ληφθεί 
μέριμνα προκειμένου να εναρμο-
νιστεί ο οργανισμός του ΓΝ – ΚΥ 
Λήμνου με τις προαναφερθείσες 
νομοθετικές επιταγές. ❱◗     

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40§2 του Δημοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), «οι δόκιμοι υπάλληλοι, 
κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, παρακο-

λουθούν προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης που οργανώνο-
νται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 47 του παρόντος».

Σύμφωνα, δε, με την αμέσως επόμενη παράγραφο 3, «με τη 
συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας οι υπάλλη-
λοι μονιμοποιούνται αυτοδίκαια, με εξαίρεση τους υπαλλήλους 
στους οποίους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή για τους 
οποίους υφίσταται πειθαρχική εκκρεμότητα ή υπάρχει δυσμε-
νής έκθεση αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων».

Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, μετά την πάροδο 
της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας ο νομοθέτης του υπαλληλι-
κού κώδικα δέχεται την ύπαρξη τεκμηρίου καταλληλότητας του 
δόκιμου υπαλλήλου, προκειμένου αυτός να καταστεί μόνιμος. Το 
ως άνω τεκμήριο είναι γενικής ισχύος και θεωρείται μαχητό μό-
νον στην περίπτωση επιβολής πειθαρχικής ποινής, εκκρεμούσης 
πειθαρχικής διώξεως, ή δυσμενούς έκθεσης αξιολόγησης των 
ουσιαστικών του προσόντων. Με άλλα λόγια, εφόσον δεν συντρέ-
χουν οι προαναφερθείσες δυσμενείς προϋποθέσεις, η μονιμο-
ποίηση του δόκιμου υπαλλήλου ενεργείται αυτοδικαίως.

Συμπερασματικά, η απουσία του υπαλλήλου σε αναρρωτικές 
άδειες ή σε άδεια ανατροφής ανηλίκου τέκνου κωλύει, μεν, 
την διαδικασία μονιμοποίησης λόγω μη παρακολούθησης των 
προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης, πλην όμως ουδόλως 
συνιστά λόγο απόλυσης του υπαλλήλου. ❱◗     

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 26§4 του Κώδικα Κατά-
στασης Δημοτικών & Κοινοτικών 

Υπαλλήλων (Νόμος 3584/2007), «αφετη-
ρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας 
των υπαλλήλων αποτελεί η χρονολογία 
δημοσίευσης στο φύλλο της Εφημερί-
δας της Κυβερνήσεως της πράξεως δι-
ορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανά-
ληψη υπηρεσίας γίνεται εντός ενός (1) 
μηνός από την κοινοποίηση της πράξεως 
διορισμού, διαφορετικά η ημερομηνία 
ανάληψης υπηρεσίας».  

Με τις παραπάνω διατάξεις τίθεται ένα 
πλασματικό όριο υπολογισμού του χρό-
νου υπηρεσίας, ώστε να υπάρχει σταθε-
ρό χρονικό σημείο και ίση μεταχείριση 
όσων διορίζονται με την ίδια πράξη. Ο 
εν λόγω, όμως, υπολογισμός δεν ισχύει 
αν παρέλθει μήνας από την κοινοποίηση 
της πράξης διορισμού και δεν έχει γίνει 
ακόμη ανάληψη της υπηρεσίας. Εις αυ-
τήν την περίπτωση ο υπολογισμός δεν 
είναι πλέον πλασματικός αλλά πραγμα-
τικός, με βάση την ακριβή ημερομηνία 
ανάληψης υπηρεσίας. ❱◗     

ΜΟνΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΑνΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 

Ναι μεν, αλλά...  
ΧΡΟνΟΣ υΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩν ΚΟΙνΟΤΙΚΩν 
υΠΑΛΛΗΛΩν

ΟΡΓΑνΙΣΜΟΣ Γν – Κυ ΛΗΜνΟυ 
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ΜΙΣΘΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩν υΠΑΛΛΗΛΩν – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

Αναφορικά με την διαμόρφωση του μισθού, ήτοι 
των μηνιαίων απολαβών των δημοσίων υπαλλή-
λων, μνημονεύονται σχετικώς οι διατάξεις του 

άρθρου 13 του Νόμου 4024/2011, σύμφωνα με τις οποίες 
«1.  Ο εισαγωγικός μηνιαίος βασικός μισθός του Βαθ-

μού ΣΤ’ της ΥΕ κατηγορίας προσωπικού ορίζεται 
σε επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ. 

2.  Οι εισαγωγικοί μηνιαίοι βασικοί μισθοί των υπό-
λοιπων κατηγοριών προσωπικού προσδιορίζονται 
με βάση το μισθό της προηγούμενης παραγράφου, 
πολλαπλασιαζόμενο με τους παρακάτω συντελε-
στές, στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη μο-
νάδα ευρώ: ΚΑΤηΓΟριΑ ΒΑΘμΟΣ ΣΥΝΤΕλΕΣΤΕΣ 

 δΕ ΣΤ’ 1,10 
 ΤΕ ΣΤ’ 1,33 
 ΠΕ ΣΤ’ 1,40 
3.  Οι βασικοί μισθοί των λοιπών βαθμών όλων των κα-

τηγοριών διαμορφώνονται ως εξής: Α. Του βαθμού 
Ε’ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού 
ΣΤ’ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). Β. Του βαθμού 
δ’ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού 

Ε σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%). Γ. Του 
βαθμού Γ’ με προσαύξηση του βασικού μισθού του 
βαθμού δ’ σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%). δ. 
Του βαθμού Β’ με προσαύξηση του βασικού μισθού 
του βαθμού Γ’ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Ε. 
Του βαθμού Α’ με προσαύξηση του βασικού μισθού 
του βαθμού Β’ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). 

4.  Οι βασικοί μισθοί των μ.Κ. των Βαθμών διαμορφώνονται 
ως εξής: α) Του πρώτου μ.Κ. κάθε βαθμού και κατηγορί-
ας με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού αυ-
τού κατά δύο τοις εκατό (2%). β) Του κάθε επόμενου μ.Κ. 
με προσαύξηση του βασικού μισθού του προηγούμενου 
μισθολογικού κλιμακίου σε ποσοστό ίδιο με αυτό που 
ορίζεται στην προηγούμενη περίπτωση. Οι βασικοί μι-
σθοί που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας 
και της προηγούμενης παραγράφου στρογγυλοποιούνται 
στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ».
με βάση τους παραπάνω κανόνες και λαμβάνοντας ως 

βάση υπολογισμού τον βασικό μισθό των 780 ευρώ είναι 
δυνατός ο προσδιορισμός του μισθού εκάστου δημοσίου 
υπαλλήλου, με βάση την κατηγορία και τον βαθμό εις τον 

Τι ισχύει; 
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Υπάλληλοι με 
σακχαρώδη 

διαβήτη 

οποίο ανήκει.
Στο βασικό μισθό δύνανται να προστεθούν τα κάτωθι:
Όπως είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’α-

ριθμ. οικ.2/16519/0022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
Β΄465/24/02/2012) περί του καθορισμού του επιδόματος επικίν-
δυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), καθορίζεται το μηνιαίο 
επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους 
και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου 
(ιδΑΧ - ιδΟΧ) του δημοσίου, Ν.Π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού 
ανά κατηγορία ως εξής: 

α) Κατηγορία Α` σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες :
α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων και 

καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολο-
γικούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθε-
νοφόρων - 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 ιατρείων τα οποία υπάγονται στα 
δημόσια Νοσοκομεία. Οι Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκο-
μείων και Κλινικών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νό-
μου 4024/2011, για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, 
που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, χορηγεί-
ται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή 
κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής: Για υπάλληλο με τέκνα ανή-
λικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού 
επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, η παροχή 
ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ για ένα τέκνο, σε εβδομήντα (70) 
ευρώ συνολικά για δύο τέκνα, σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ συ-
νολικά για τρία τέκνα, σε εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά 
για τέσσερα τέκνα, και προσαυξάνεται κατά εβδομήντα (70) ευρώ 
ανά επιπλέον τέκνο. η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για 
τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, 
εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας 
τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη μέση Εκπαίδευση.

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του Νό-
μου 4024/2011,  στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων του 
δημοσίου «Ν.Π.δ.δ. και Ο.Τ.Α.,» οποιουδήποτε επιπέδου κατα-
βάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα της, μηνιαίο επί-
δομα θέσης ευθύνης οριζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής: 
α) Προϊστάμενοι διοίκησης: αα) Προϊστάμενοι Γενικών διευθύν-
σεων διοίκησης, εννιακόσια (900) ευρώ. ββ) Προϊστάμενοι διευ-
θύνσεων διοίκησης, τετρακόσια (400) ευρώ. «γγ) Προϊστάμενοι 
Υποδιευθύνσεων διοίκησης τριακόσια (300) ευρώ, δδ΄ Προϊστά-
μενοι Τμημάτων διοίκησης διακόσια πενήντα (250) ευρώ. ❱◗

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
50§2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώ-
δικα, «Υπάλληλοι που πάσχουν ή 

έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από 
νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές με-
ταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής 
νοσηλείας δικαιούνται ειδική άδεια με 
αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες 
ημέρες το χρόνο».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 4 του ιδίου ως άνω άρ-
θρου, «Υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας 
πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαι-
ούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολο-
γιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) ερ-
γασίμων ημερών επιπλέον της κανονικής 
τους άδειας».

Πέραν των ως άνω περιπτώσεων, κατά 
τις οποίες ο νομοθέτης αναγνωρίζει στους 
υπαλλήλους το δικαίωμα χορήγησης επι-
πλέον άδειας για λόγους υγείας, δεν προ-
βλέπεται κάτι αντίστοιχο για υπαλλήλους 
που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη.

Συναφώς δεν υπάρχει κάποια πρόβλε-
ψη για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους 
περί της εντάξεώς τους σε ειδική μορφή 
του ωραρίου απασχόλησης. Βέβαια, στο 
πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης, η 
οικεία προϊσταμένη αρχή οφείλει πάντα 
να εξετάζει σχετικά αιτήματα των υπαλλή-
λων περί εξαίρεσεώς τους, για παράδειγ-
μα από το κυκλικό ωράριο ή τη νυχτερινή 
βάρδια, εφόσον συντρέχουν λόγοι που να 
δικαιολογούν μια τέτοια αντιμετώπιση και 
εφόσον το επιτρέπουν οι τρέχουσες υπη-
ρεσιακές ανάγκες.  ❱◗     

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟυΣ υΓΕΙΑΣ
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ΒΑΕ ΚΑΙ νΟΣΗΛΕυΤΕΣ νΠΙΔ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υπ’ αριθμ. οικ.2/16519/0022 
Κοινής Υπουργικής Απόφα-

σης (ΦΕΚ Β΄465/24/02/2012) περί 
του καθορισμού του επιδόματος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής ερ-
γασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 
του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-
10-2011), καθορίζεται το μηνιαίο 
επίδομα επικίνδυνης και ανθυγι-
εινής εργασίας για τους μόνιμους 
και δόκιμους πολιτικούς υπαλλή-
λους και υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου 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 πενή-
ντα (150) ευρώ.

Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνο-
νται οι κάτωθι ειδικότητες :

α) Το προσωπικό νοσηλευτικής 
υπηρεσίας, εργαστηρίων και καθα-
ριότητας, οι απασχολούμενοι απο-
κλειστικά σε ακτινολογικούς θαλά-
μους και εμφανίσεις, οι οδηγοί και 
βοηθοί ασθενοφόρων - διασώστες 
και οι συντηρητές πειραματόζωων 
των Νοσοκομείων, των μονάδων 
Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, 
του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοή-
θειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγεί-
ας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, 
των Ν.Π.δ.δ. του Τομέα Πρόνοιας 
και των Αγροτικών ιατρείων τα οποία 
υπάγονται στα δημόσια Νοσοκο-
μεία. Οι Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών 
Νοσοκομείων και Κλινικών. 

β) Οι απασχολούμενοι στην Α’ 
Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευ-
νας Φυσικών Επιστημών «δημόκρι-
τος» και της Ελληνικής Επιτροπής 

Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.). 
γ) Το προσωπικό που απασχολεί-

ται στη συγκομιδή και αποκομιδή, 
μεταφορά, διαλογή, επιστασία, κα-
ταστροφή απορριμμάτων σε συνερ-
γεία συντήρησης και επισκευής των 
μέσων καθαριότητας και με το πλύ-
σιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθα-
ριστές, οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι 
χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι 
εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, 
οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και 
τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοπο-
θετητές μαρμάρων και πλακών, οι 
κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, 
οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και 
πτηνών, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, 
οι εργάτες και τεχνίτες αποχέτευ-
σης, οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών 
και βαρέων φορτηγών μεικτού βά-
ρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφο-
ρείων και οι χειριστές μηχανημάτων 
έργου. 

δ) Το προσωπικό των σωφρονιστι-
κών και αναμορφωτικών καταστη-
μάτων του Υπουργείου δικαιοσύνης, 
διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων. 

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

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, 
το επίδομα του άρθρου 15 του Νό-
μου 4024/2011 αφορά μόνον τους 
μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς 
υπαλλήλους και υπαλλήλους με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου και ορισμένου χρό-
νου (ιδΑΧ - ιδΟΧ) του δημοσίου, 
Ν.Π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού 
και όχι τους απασχολουμένους σε 
ΝΠιδ, ήτοι σε φορείς ιδιωτικού δι-
καίου.

Είναι γεγονός, ότι το παραπάνω 
φαινόμενο πλήττει τους νοσηλευτές 
που απασχολούνται σε φορείς υπό 

Όχι στις δυσμενείς διακρίσεις 
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την μορφή ΝΠιδ, κατά παράβαση 
της αρχής της ισότητας και της αρ-
χής της ίσης μεταχείρισης των εργα-
ζομένων. 

με άλλα λόγια η Ε.Ν.Ε. υποστη-
ρίζει, ότι όλοι οι νοσηλευτές που 
ασκούν εν τοις πράγμασι το νοση-
λευτικό επάγγελμα, παρέχοντας 
νοσηλεία σε ασθενείς, δικαιούνται 
να λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυ-
νης και ανθυγιεινής απασχόλησης. 
Οποιαδήποτε αντίθετη πρακτική συ-
νιστά δυσμενή διάκριση, ερχόμενη 
σε πλήρη αντίθεση με θεμελιώδεις 
συνταγματικούς κανόνες και δικαι-
ώματα των εργαζομένων. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 
2 παρ. 1 του Συντάγματος: «Ο σεβα-
σμός και η προστασία της αξίας του 
ανθρώπου αποτελούν την πρωταρ-
χική υποχρέωση της Πολιτείας». 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 
Συντ.: «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώ-
πιον του νόμου». Σύμφωνα με το 
άρθρο 22 παρ. 1 Συντ.: «η εργασία 
αποτελεί δικαίωμα και προστατεύε-
ται από το Κράτος, που μεριμνά για 
τη δημιουργία συνθηκών απασχό-
λησης όλων των πολιτών και για 
την ηθική και υλική εξύψωση του 
εργαζομένου αγροτικού και αστικού 
πληθυσμού. Όλοι οι εργαζόμενοι, 
ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διά-
κριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής 
για παρεχόμενη εργασία ίσης αξί-
ας». Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 
1 Συντ.: «Τα δικαιώματα του ανθρώ-
που ως ατόμου και ως μέλους του 
κοινωνικού συνόλου και η αρχή του 
κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν 
υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα 
τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να 
διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και 
αποτελεσματική άσκησή τους. Τα 
δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις 
σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποί-
ες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους 
περιορισμοί που μπορούν κατά το 
Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαι-

ώματα αυτά πρέπει να προβλέπο-
νται είτε από το Σύνταγμα είτε από 
το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλα-
ξη υπέρ αυτού και να σέβονται την 
αρχή της αναλογικότητας». 

Συνεπώς, δεν επιτρέπεται από το 
Σύνταγμα η διαφορετική μεταχείρι-
ση ουσιωδώς ομοίων καταστάσεων, 
ακόμη και εάν αυτή προβλέπεται 
από πράξεις του Νομοθέτη ή της 
κανονιστικώς δρώσας διοίκησης, 
διότι στην περίπτωση αυτή η δρά-
ση των εν λόγω οργάνων αντίκει-

ται στο Σύνταγμα (ΣτΕ 2860/93 ΤοΣ 
20.441, ΑΠ 423/92 Ελδ 35.1021, 
ΑΠ(Ολ) 7/93 ΕδΚΑ 36.164, ΑΠ(Ολ) 
1/91 δΕΝ 47.87, ΑΠ(Ολ) 913/80 
ΤοΣ 7.708), πλην αν η διαφορετι-
κή μεταχείριση δεν είναι αυθαί-
ρετη, αλλά επιβάλλεται από λό-
γους δημοσίου συμφέροντος (ΣτΕ 
1661/1980, ΑΠ(Ολ) 1336/85, ΑΠ 
43/87, ΑΠ 5/82). η συνδρομή των 
λόγων δημοσίου συμφέροντος που 
δικαιολογούν τη διαφορετική μετα-
χείριση υπόκειται στον έλεγχο των 
δικαστηρίων, τα οποία, κατά πάγια 
νομολογία, κρίνοντας αντισυνταγ-
ματική την εξαίρεση και εφόσον 
πρόκειται για παροχή προβλεπόμε-
νη από το νόμο που καθιέρωσε την 

εξαίρεση, επιδικάζουν την παροχή 
και σε αυτούς οι οποίοι αυθαιρέ-
τως εξαιρέθηκαν από την καταβολή 
της (ΑΠ 550/2001, ΑΠ 1542/2001 
ΕΕργδ 2002.363, ΑΠ 779/1999, 
ΟλΑΠ 15/1999 ΝοΒ 2000.456, ΟλΑΠ 
12/1997 ΝοΒ 1998.40, ΑΠ 456/1999 
Ελδνη 1999.1726, ΑΠ 462/1999 
Ελδνη 40.1727, ΣτΕ 466/1999, ΑΠ 
1806/1986 ΕδΚΑ 1987.731).

με βάση τις ως άνω διατάξεις του 
εθνικού Συντάγματος, έχει παγιωθεί 
νομολογία σύμφωνα με την οποία 
δεν επιτρέπεται διαφορετική (δυσμε-
νής) μεταχείριση εργαζομένων έναντι 
άλλων, οι οποίοι εργάζονται με όμοι-
ους όρους και συνθήκες εργασίας 
(λ.χ. Α.Π. 1666/2001, δΕΝ 2002.307, 
ΑΠ 635/1993, ΕΕδ 1994.430, ΑΠ 
211/1992, δΕΝ 1992.672). Έτσι, η 
αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν απα-
γορεύει μόνο την άνιση μεταχείριση 
μεμονωμένων εργαζομένων, αλλά 
και την άνιση μεταχείριση κατηγο-
ριών εργαζομένων (λεβέντης, ΝοΒ 
1992.53, Ζερδελής, Ατομικές εργα-
σιακές σχέσεις, σελ. 190 και δΕΝ 
1997.1313, Κουκιάδης, Ατομικές ερ-
γασιακές σχέσεις, σελ. 665, Γεωργι-
άδου, η αρχή της ίσης μεταχείρισης 
των εργαζομένων, σελ. 99). 

μάλιστα, έχει κριθεί ότι η εργαζό-
μενη με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου η οποία παρέχει «όχι μόνο 
την ίδια αλλά ποιοτικώς υπέρτερη 
εργασία» από τους συναδέλφους 
της με σχέση δημοσίου δικαίου, 
έχει αξίωση ίσης μεταχείρισης (Εφ.
Αθ. 3282/1996, δΕΝ 1997.78). 

Εκ των ανωτέρω παρατηρήσεων 
καθίσταται σαφές, ότι δεν μπο-
ρεί να γίνεται δεκτή οποιαδήποτε 
μορφή δυσμενούς διάκρισης εις 
βάρος των νοσηλευτών που απα-
σχολούνται σε νΠΙΔ, οι εργαζόμε-
νοι των οποίων έχουν ενταχθεί στο 
ενιαίο μισθολόγιο δυνάμει των δι-
ατάξεων του άρθρου 31 του νόμου 
4024/2011. ❱◗

Δεν μπορεί  
να γίνεται δεκτή 
οποιαδήποτε μορφή 
δυσμενούς διάκρισης 
εις βάρος των 
νοσηλευτών που 
απασχολούνται  
σε ΝΠΙΔ 
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ΑνΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕνΩν ΛΑΡΙΣΑ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 58613/19-12-2012 από-
φαση του διοικητή των δια-

συνδεόμενων νοσοκομείων ΠΓΝ 
λάρισας & ΓΝ λάρισας περί της 
επανατοποθέτησης προϊσταμένων 
οργανικών μονάδων της οικείας νο-
σηλευτικής υπηρεσίας, επισημαίνο-
νται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της πα-
ραγράφου 1 του ένατου άρθρου του 
Νόμου 4057/2012, «η κατάργηση ή 
συγχώνευση οργανικής μονάδας 
επιπέδου Γενικής διεύθυνσης, δι-
εύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή Τμή-
ματος συνεπάγεται την επανατοπο-
θέτηση από το αρμόδιο προς τούτο 
όργανο όλων των προϊσταμένων του 
ιδίου επιπέδου, στις θέσεις προϊστα-
μένων που διατηρούνται, με βάση τη 
μοριοδότηση της τελευταίας κρίσης 
για τις επιλογές προϊσταμένων του 
κάθε επιπέδου».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέ-
ρω διατάξεων, σε περίπτωση συγ-
χώνευσης ή κατάργησης οργανι-
κών μονάδων οι ήδη υπηρετούντες 
προϊστάμενοι, εφόσον πλεονάζουν, 
επανατοποθετούνται στις θέσεις 
προϊσταμένων του ίδιου επιπέδου, 
οι οποίες διατηρούνται. 

με άλλα λόγια ο νομοθέτης λαμ-
βάνει μέριμνα, ώστε σε κάθε περί-
πτωση περιορισμού των υφιστάμε-
νων οργανικών μονάδων, αυτές που 
τελικώς εναπομένουν να διαθέτουν 
οπωσδήποτε προϊστάμενο. 

Εν προκειμένω, ωστόσο, διά της 
έκδοσης της ως άνω απόφασης 
παρατηρείται το εξής παράδο-
ξο. Ειδικότερα, ενώ οι υπάλληλοι 
Στεργιαννή ΓΚΟΥΝΤρΟΥμΠη και 
δέσποινα ΚΑρΑΝΑΣΤΑΣη υπη-

ρετούσαν σε θέσεις τομεαρχών, 
ήτοι υποδιευθυντών, της οικείας 
νοσηλευτικής υπηρεσίας, κατόπιν 
εκδόσεως καθόλα νόμιμων πρά-
ξεων τοποθέτησης, υποβιβάζονται 
σε θέσεις προϊσταμένων τμημάτων, 
χωρίς, όμως, να συντρέχει η βασική 
προϋπόθεση της προαναφερθείσας 
παραγράφου 1 του ένατου άρθρου 
του Νόμου 4057/2012, ήτοι χωρίς να 
πλεονάζουν, δοθέντος ότι ακόμη και 
μετά την συγχώνευση – κατάργηση 
μονάδων παραμένουν κενές δύο εκ 
των διατηρουμένων θέσεων τομε-
αρχών.

Υπ’ αυτό το πρίσμα και κατά το 
μέρος τούτο η επίμαχη απόφαση 

του διοικητή των διασυνδεόμενων 
νοσοκομείων ΠΓΝ λάρισας & ΓΝ 
λάρισας είναι παράνομη και ακυ-
ρωτέα λόγω παράβασης κατ’ ουσίαν 
διατάξεως νόμου. 

Περαιτέρω, και αν ήθελε υπο-
τεθεί ότι οι συγκεκριμένες υπάλ-
ληλοι υποβιβάστηκαν ενόψει των 
διατάξεων του άρθρου 18 του νέου 
Οργανισμού του ΠΓΝ λάρισας, σύμ-
φωνα με τις οποίες στη διεύθυνση 
και στους τομείς της νοσηλευτικής 
υπηρεσίας προΐστανται μόνον νοση-
λευτές της κατηγορίας ΠΕ, χωρούν 
οι ακόλουθες παρατηρήσεις.

Αρχικώς θα πρέπει να τονιστεί, ότι 
οι επίμαχες διατάξεις του Οργανι-
σμού έρχονται σε προφανή αντίθεση 
με τις ανώτερης τυπικής ισχύος δι-
ατάξεις του άρθρου 103 του Νόμου 
2071/1992, που προβλέπουν ρητώς, 
ότι οι θέσεις ευθύνης των νοσηλευ-
τικών υπηρεσιών καταλαμβάνονται 
από νοσηλευτές αμφοτέρων των 
κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, χωρίς μά-
λιστα να διαφαίνεται ίχνος νομοθε-
τικής βούλησης περί καθιέρωσης 
κάποιας μορφής προβαδίσματος 
υπέρ της μιας κατηγορίας έναντι της 
άλλης.

Κατά τα λοιπά υπογραμμίζεται, ότι 
το κύρος εκάστης διοικητικής πρά-
ξεως κρίνεται και αξιολογείται με 
βάση το νομικό και πραγματικό κα-
θεστώς που ίσχυε και εφαρμοζόταν 
κατά τον χρόνο έκδοσής της. Όλες, 
δε, οι διοικητικές πράξεις καλύπτο-
νται από το τεκμήριο νομιμότητας, 
ήτοι εκλαμβάνονται ως έγκυρες και 
νόμιμες μέχρι την ανάκλησή τους, ή 
την δικαστική τους ακύρωση ή την 
καθ’οιονδήποτε άλλο τρόπο παύση 
της ισχύος τους. 

Παράνομη απόφαση 



w w w. p a s y n o . g r 33I α ν ο υ ά ρ ι ο ς  -  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  -  μ ά ρ τ ι ο ς  2 0 1 3

Εν προκειμένω, οι πράξεις το-
ποθέτησης των συγκεκριμένων 
δύο υπαλλήλων σε θέσεις τομε-
αρχών εξεδόθησαν με καθόλα 
νόμιμο τρόπο, τηρουμένου εις το 
ακέραιον του νομοθετικού και εν 
γένει κανονιστικού πλαισίου που 
ίσχυε κατά τον χρόνο εκδόσε-
ως αυτών. Υπ’ αυτό το πρίσμα οι 
πράξεις αυτές τεκμαίρονται ως 
νόμιμες και εξακολουθούν να 
παράγουν έννομα αποτελέσματα 
και συνέπειες, ανεξαρτήτως αν 
επιγενομένως επήλθε μεταβολή 
των κανονιστικού περιεχομένου 
οργανικών διατάξεων του ΠΓΝ 
λάρισας.

με άλλα λόγια, η όψιμη τρο-
ποποίηση των οργανικών δι-
ατάξεων, ουδόλως αποτελεί 
λόγο λειτουργικού υποβιβασμού 
των ως άνω δύο υπαλλήλων, οι 
οποίες θα πρέπει να εξακολου-
θήσουν να ασκούν καθήκοντα 
τομεάρχη.

Σημειωτέον, τέλος, ότι η αρ-
μοδιότητα για την έκδοση, άρα 
και για την ανάκληση, πράξεων 
τοποθέτησης διευθυντών, υπο-
διευθυντών και τομεαρχών ορ-
γανικών μονάδων των ΦΠΥΥΚΑ 
μιας Υ.ΠΕ. ανήκει, κατ’ άρθρον 
3§5 του Νόμου 3329/2005, στο 
διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ. και 
όχι στους διοικητές των υπαγο-
μένων στην εν λόγω Υ.ΠΕ. νοσο-
κομείων.

Συμπερασματικά, η υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 58613/19-12-
2012 απόφαση του διοικητή 
των διασυνδεόμενων νοσο-
κομείων ΠΓΝ λάρισας & ΓΝ 
λάρισας, κατά το μέρος που 
τοποθετεί τις υπαλλήλους 
Στεργιαννή ΓΚΟΥΝΤρΟΥμΠη 
και δέσποινα ΚΑρΑΝΑΣΤΑΣη 
σε θέσεις τμηματαρχών, είναι 
παράνομη και χρήζει αμέσου 
ανακλήσεως. ❱◗

Όπως είναι γνωστό η ελληνική δημόσια διοίκηση χαρακτηρίζεται από μια 
ιεραρχική διάρθρωση, που υλοποιείται στην πράξη μέσω της ύπαρξης προ-
ϊσταμένων και υφισταμένων. Η έννοια της υπαλληλικής ιεραρχίας κατοχυ-

ρώνεται, εξάλλου, ρητώς και στις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος. 
Εκ των διατάξεων τούτων, καθώς και των αντίστοιχων του Δημοσιοϋπαλληλικού 

Κώδικα καθιερώνεται σαφής υποχρέωση για κάλυψη όλων των βαθμίδων των ορ-
γανικών μονάδων με προϊσταμένους, οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ όσων διαθέτουν 
τα κατά νόμο απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Σε περίπτωση μη κάλυψης των κενών θέσεων προϊσταμένων ερμηνευτικώς γί-
νεται δεκτό, ότι παραλείπεται οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια, όπως αναφέρει η υπ’ 
αριθμ. 592/1995 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

Σημειωτέον, ότι ειδικώς επί των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων υπάρχει ει-
δική ρύθμιση. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7§8 περ.  14 
του Νόμου 3329/2005, ο διοικητής εκάστου νοσοκομείου, μεταξύ των λοιπών αρμο-
διοτήτων του, αναθέτει προσωρινά καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Υποδιεύ-
θυνσης και Τομέα μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών.

Με τον τρόπο αυτό ο νομοθέτης καθιστά σαφές ότι ειδικώς στα νοσοκομεία, λόγω 
προφανώς της κοινωνικής προσφοράς των, οι θέσεις προϊσταμένων θα πρέπει να 
καλύπτονται προκειμένου να εξασφαλίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εύρυθ-
μη λειτουργία τους. 

Υπ’ αυτό το πρίσμα, η μη πλήρωση κενών θέσεων τομεαρχών στο ΓΝ Νάουσας 
έρχεται σε αντίθεση με τις παραπάνω παρατηρήσεις και εγείρει εύλογα ερωτημα-
τικά. Συμπερασματικά, ο οικείος διοικητής θα πρέπει να ασκήσει την συγκεκριμένη 
αρμοδιότητά του αναθέτοντας προσωρινά καθήκοντα στους ικανότερους και αξιότε-
ρους υπαλλήλους. ❱◗     

Είναι σαφές, ότι το ζήτημα της ασφαλούς παρασκευής των κυτταροστατικών 
φαρμάκων είναι μείζονος σημασίας τόσο για τους ασθενείς που τα λαμβάνουν, 
όσο και για το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους παρασκευής. Λόγω 

της υψηλής τοξικότητας των συγκεκριμένων φαρμάκων και των δυσμενών συνεπειών 
στην υγεία όσων τα εισπνέουν, η διάλυση των κυτταροστατικών πρέπει να γίνεται σε 
ειδικό χώρο, πλήρως απομονωμένο, επαρκούς επιφάνειας και με επαρκή εξαερισμό.

Οποιαδήποτε αντίθετη πρακτική θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την δημόσια υγεία και κυ-
ρίως την υγεία των εργαζομένων. Υπ’ αυτό το πρίσμα η καταγγελλόμενη πρακτική, που 
ακολουθείται στο ΓΝ – ΚΥ Νάξου, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους κανόνες υγιει-
νής και ασφάλειας, όπως αυτοί περιγράφονται στις διατάξεις του Νόμου 3850/2010 
και σε λοιπά ειδικά νομοθετήματα. Η παραβίαση, δε, των διατάξεων αυτών επισύρει 
πειθαρχικές, ποινικές και αστικής φύσεως ευθύνες παντός υπευθύνου.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα υπηρεσιακά καθήκοντα των νοσηλευτών είναι αμιγώς 
νοσηλευτικά και περιορίζονται στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας και υγείας στους 
νοσηλευομένους ασθενείς. Οιαδήποτε άλλη ενέργεια τεχνικής ή διοικητικής φύσε-
ως δεν δύναται να αποτελεί νοσηλευτικό καθήκον, παρά αρμοδιότητα άλλων κλάδων 
απασχολουμένων. Συναφώς προβάλλεται, ότι ειδικώς ο νοσηλευτής που παρέχει τις 
υπηρεσίες του σε ΤΕΠ θεωρείται αδιανόητο να απομακρύνεται από το τμήμα αυτό με 
οποιοδήποτε πρόσχημα. ❱◗     

ΚΑΛυΨΗ ΘΕΣΕΩν ΠΡΟΪΣΤΑΜΕνΩν

υΓΙΕΙνΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
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ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟ

Σύμφωνα με τις αρχικές δια-
τάξεις του άρθρου 10§1 και 4 
του Νόμου 3754/2009, «το νο-

σηλευτικό προσωπικό των νοσοκο-
μείων και των λοιπών νοσηλευτικών 
μονάδων του ΕΣΥ προσλαμβάνεται 
κατόπιν ενιαίων προκηρύξεων σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
18 του ν. 2190/1994, όπως εκάστο-
τε ισχύει. (…). Από την ημερομηνία 
πρόσληψής τους και για μία πεντα-
ετία, οι υπάλληλοι που προσλαμβά-
νονται με την εξαιρετική διαδικασία 
του παρόντος άρθρου δεν επιτρέ-
πεται να μετακινηθούν από τη θέση 
για την οποία προσλήφθηκαν, για 
οποιονδήποτε λόγο, και με οποια-
δήποτε διαδικασία, όπως απόσπα-
ση, μετάταξη, μετάθεση». 

Οι παραπάνω διατάξεις αντικατα-
στάθηκαν εν συνεχεία από τις δια-
τάξεις του άρθρου 2§4 του Νόμου 
3812/2009 ως εξής : «Το νοσηλευτι-
κό προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, 
TE, δΕ, ΥΕ, καθώς και TE Επισκε-
πτών Υγείας και TE μαιευτικής των 
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. προ-
σλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, 
όπως εκάστοτε ισχύει. Από την ημε-
ρομηνία πρόσληψης του και για μία 
πενταετία το προσωπικό των ως άνω 
κατηγοριών και κλάδων δεν επιτρέ-
πεται να απομακρυνθεί από τη θέση 
στην οποία διορίστηκε για οποιον-
δήποτε λόγο και με οποιαδήποτε 
διαδικασία (απόσπαση, μετάταξη, 
μετάθεση)(…)».

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από 
την δημοσίευσή τους, χωρίς ο νομο-
θέτης να τους προσδίδει αναδρομι-
κή ισχύ, γεγονός που σημαίνει ότι η 
εφαρμογή τους δε δύναται να επε-

κταθεί επί υπαλλήλων που διορίστη-
καν προ της έναρξης ισχύος τους. 

Περαιτέρω αξίζει να σημειωθεί, 
ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 72§1 του δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα (Νόμος 3528/2007), «κενές 
θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και 
Ν.Π.δ.δ. των παραμεθόριων περιο-
χών είναι δυνατόν να καλύπτονται με 

μετάταξη υπαλλήλων που διαθέτουν 
τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για 
τη θέση στην οποία μετατάσσονται. η 
μετάταξη αυτή διενεργείται σε κλάδο 
ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ύστε-
ρα από αίτηση του υπαλλήλου, οπο-
τεδήποτε, χωρίς γνώμη υπηρεσια-
κών συμβουλίων, με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, δημόσι-
ας διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
των κατά περίπτωση συναρμόδιων 
Υπουργών».

Όπως προκύπτει από τα παραπά-
νω, οι μετατάξεις σε παραμεθόριο 
περιοχή ενεργούνται οποτεδήποτε, 

ήτοι χωρίς τον χρονικό περιορισμό 
της πενταετίας. Το ίδιο συμπέρα-
σμα εξάγεται και από την ρητή δι-
ατύπωση της διάταξης του άρθρου 
71§5 του δημοσιοϋπαλληλικού Κώ-
δικα, σύμφωνα με την οποία «δεν 
επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου 
στις υπηρεσίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, όπως ισχύει, πριν παρέλ-
θουν πέντε (5) έτη από το διορισμό 
ή από προηγούμενη μετάταξη, με 
τις διατάξεις αυτές ή άλλες ειδικές 
διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις 
που προβλέπουν τη μετάταξη σε 
παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία 
μετάταξη υπαλλήλων».

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι ο 
νομοθέτης επιχειρεί να διασφαλί-
σει την κατά το δυνατόν ακώλυτη 
και άνευ χρονικών περιορισμών 
μετάταξη υπαλλήλων προς τις πα-
ραμεθόριες περιοχές, σε μια εμ-
φανή προσπάθεια ενίσχυσης των 
συγκεκριμένων περιοχών, λόγω της 
ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν. 
Το εγχείρημα, δε, αυτό συντελείται 
μέσω ειδικών διατάξεων, οι οποίες 
ερμηνευτικώς υπερισχύουν πάσης 
άλλης αντιθέτου διατάξεως γενικού 
περιεχομένου. 

Για την ενεργοποίηση των ως 
άνω ειδικών διατάξεων απαιτείται 
η προηγούμενη υποβολή σχετικής 
αίτησης από τον ενδιαφερόμενο 
υπάλληλο.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η 
σχετική αίτηση απορριφθεί, χωρεί 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδί-
ων διοικητικών δικαστηρίων εντός 
προθεσμίας εξήντα ημερών από 
της κοινοποίησης της απορριπτικής 
πράξεως. ❱◗

Χωρίς χρονικό περιθώριο 
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ΚΑΘΗΚΟνΤΟΛΟΓΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕυΟνΤΟΣ νΟΣΗΛΕυΤΗ

Είναι γεγονός, ότι η εφημερία του Νοσηλευτή αντι-
μετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε νο-
σηλευτικό ίδρυμα, φαινόμενο που οφείλεται στην 

έλλειψη σαφούς νομοθετικού πλαισίου, που να ρυθμί-
ζει ενιαία τον εν λόγω θεσμό. Συνέπεια της απουσίας ει-
δικών διατάξεων στην ελληνική νομοθεσία, δεν υπάρχει 
κατοχυρωμένο καθηκοντολόγιο για τον εφημερεύοντα 
νοσηλευτή, όπως επίσης δεν υπάρχει περιγραφή προϋ-
ποθέσεων που θα πρέπει να πληρούνται, όπως βαθμός 
ή χρόνια προϋπηρεσίας, προκειμένου κάποιος νοση-
λευτής να δύναται να οριστεί ως εφημερεύων.

ωστόσο, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος θεωρεί και 
υποστηρίζει ορισμένες βασικές αρχές, που θα πρέπει 
να διέπουν την εφημερία του νοσηλευτή. Ειδικότερα, ο 
εφημερεύων νοσηλευτής οφείλει να απασχολείται με 
ζητήματα που άπτονται αποκλειστικά της λειτουργίας 
της νοσηλευτικής υπηρεσίας, δεν θα πρέπει να εκτελεί 
και βάρδια σε τμήμα παράλληλα με την εφημερία, ενώ 
θα πρέπει να διαθέτει επαρκή επαγγελματική εμπειρία, 
ήτοι να έχει διανύσει την διετή δοκιμαστική υπηρεσία.

Ενόψει της απουσίας σαφούς θεσμικού πλαισίου 
περί των αρμοδιοτήτων που αντιστοιχούν στους εφη-
μερεύοντες νοσηλευτές, οι ως άνω αρμοδιότητες δύ-
νανται να προσδιορίζονται δια της εκδόσεως σχετικής 
απόφασης των οργάνων διοίκησης εκάστου νοσηλευ-
τικού ιδρύματος, κατόπιν εισηγήσεως της πλέον αρ-
μόδιας υπηρεσίας, ήτοι της νοσηλευτικής υπηρεσίας, 
η οποία δέον να ζητεί και να λαμβάνει υπόψη τις ειση-
γήσεις και τις σχετικές προτάσεις της Ένωσης Νοση-
λευτών Ελλάδος, ως της κατά τεκμήριο αρμόδιας αρ-
χής για την διατύπωση εισηγήσεων περί νοσηλευτικών 

θεμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του 
Νόμου 3252/2004.

Εκ των ανωτέρω παρατηρήσεων συνάγεται, ότι ο εφη-
μερεύων νοσηλευτής δεν δύναται να υποχρεωθεί εις 
εκτέλεση ενεργειών, οι οποίες ως εκ της φύσεώς τους 
ανήκουν στην αρμοδιότητα είτε των διοικητικών υπαλ-
λήλων, είτε των ιατρών, μονίμων και ειδικευομένων. 

Ενόψει των ανωτέρω, οι νοσηλευτές που εφημερεύ-
ουν κατά την απογευματινή και την νυχτερινή βάρδια θα 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί αναφορικά με 
την εις αυτούς ανάθεση καθηκόντων που δεν συνάδουν 
με τα υπηρεσιακά καθήκοντά τους, όπως αυτά προσδι-
ορίζονται από τις διατάξεις του Πδ 351/1989. 

Σε κάθε, δε, περίπτωση επιφόρτισής τους με αλλότρια 
καθήκοντα οφείλουν να καταθέτουν σχετική αναφορά 
περί της αναρμοδιότητάς τους στην οικεία προϊσταμένη 
αρχή, επικαλούμενοι τον αμιγώς νοσηλευτικό χαρακτή-
ρα των καθηκόντων τους και την αδυναμία αλλοίωσής 
του με δραστηριότητες που ταιριάζουν στο ιατρικό, δι-
οικητικό, τεχνικό ή ακόμη και φυλακτικό προσωπικό. ❱◗

Όπως είναι ήδη γνωστό, δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 3839/2010 καθιερώνεται ένα αντικει-
μενικό σύστημα μοριοδότησης όλων των υποψήφιων προϊσταμένων, που στηρίζεται στην αξιο-
λόγηση του συνόλου των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων, τα οποία και μοριοδοτούνται 

με βάση συγκεκριμένους συντελεστές.
Ενδεικτικώς ως κριτήρια μοριοδοτούνται ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών, ο βαθμός τυχόν δεύ-

τερου τίτλου σπουδών, η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, η γνώση 
ξένης γλώσσας (άριστη, πολύ καλή, καλή), η πιστοποιημένη επιμόρφωση, ο χρόνος προϋπηρεσίας, ο 
χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου κλπ.  

Κατά συνέπεια, το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει έκαστος υποψήφιος είναι καθοριστικό για την 
κατάταξή του μεταξύ των λοιπών συνυποψηφίων του και την κρίση του ή μη για την κατάληψη θέσης ευθύνης.

Κατά τα λοιπά, στην παραπάνω διαδικασία για την κατάληψη θέσεων ευθύνης των νοσηλευτικών υπη-
ρεσιών συντρέχουν ισοτίμως άπαντες οι φέροντες τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 103 του Νόμου 2071/1992. ❱◗     

ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΕ ΤΕ
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Tα υπηρεσιακά καθήκοντα 
των νοσηλευτών περιγρά-
φονται κατά τρόπο περιορι-

στικό από τις διατάξεις του Προ-
εδρικού Διατάγματος 351/1989, το 
οποίο δεν έχει υποστεί μέχρι σή-
μερα κάποια τροποποίηση. 

 Σύμφωνα με τις ανωτέρω δια-
τάξεις, οι φέροντες τον τίτλο του 
Νοσηλευτή, όπως αυτός καθιερώ-
θηκε από το άρθρο 5§2 Α του Νό-
μου 1579/1985, είναι αρμόδιοι για 
τη διενέργεια νοσηλευτικών πρά-
ξεων που γίνονται με δική τους 
απόφαση και ευθύνη εκτέλεσης 
προς κάλυψη των αναγκών του 
ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική 
οντότητα, στους τομείς υγιεινής 
του ίδιου και του περιβάλλοντός 
του, ασφάλειας, άνεσης, υποβο-
ήθησης οργανικών λειτουργιών, 
διατήρησης ισοζυγίων του. 

Στις πράξεις αυτές περιλαμβά-
νεται η παροχή ολοκληρωμένης 
και εξατομικευμένης φροντίδας 
σε κλινήρεις αρρώστους, όλων 
των ηλικιών, που πάσχουν από 
διάφορα νοσήματα, η λήψη νο-
σηλευτικών μέτρων και επίβλεψη 
ανάπαυσης και ύπνου, η λήψη μέ-
τρων για πρόληψη και φροντίδα 
επιπλοκών από μακροχρόνια κα-
τάκλιση, η κάλυψη των αδυναμιών 
αυτοφροντίδας, η υποβοήθηση και 
φροντίδα λειτουργιών εντέρου και 
ουροδόχου κύστης, η λήψη νοση-
λευτικών μέτρων για παραγωγή 
αναπνευστικής λειτουργίας, η στε-
νή παρακολούθηση αρρώστων για 
έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών 
ή επιπλοκών από τη νόσο, τις δια-
γνωστικές εξετάσεις και τα θερα-
πευτικά σχήματα, η λήψη μέτρων 

για πρόληψη ατυχημάτων στο 
χώρο παροχής νοσηλευτικής φρο-
ντίδας, η απομόνωση και δήλωση 
αρρώστου με λοιμώδες νόσημα, 
η προθανάτια υποστήριξη και 
φροντίδα του αρρώστου και μετα-
θανάτια φροντίδα του αρρώστου 
στο θάλαμο και υποστήριξη της 
οικογένειας, η σίτιση αρρώστου 
με όλους τους τρόπους, η εφαρ-
μογή 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 
σκοπό τη συνέχιση της φροντίδας 
στο σπίτι, η φροντίδα και υποστή-
ριξη του αρρώστου όταν υπάρχει 
χρόνιο ή ανίατο νόσημα, η βο-

ήθεια στην επικοινωνία μεταξύ 
αρρώστου, οικογένειας, γιατρού, 
προσωπικού του νοσοκομείου και 
άλλων κοινωνικών ιδρυμάτων, η 
διενέργεια γραπτής και προφορι-
κής ενημερωτικής επικοινωνίας 
με τα μέλη της υγειονομικής ομά-
δας και άλλους συναφείς Οργανι-
σμούς. 

Σε απουσία γιατρού, οι Νοση-
λευτές εφαρμόζουν τις πρώτες 
βοήθειες. Περαιτέρω, έχουν την 
ικανότητα λόγω σπουδών και 
πρακτικής εμπειρίας να εκτε-
λούν και πιο περίπλοκες πράξεις 
κατ’ εφαρμογή του θεραπευτικού 
προγράμματος, όπως : μετρή-
σεις διαφόρων παραμέτρων που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του 
νοσηλευτή, χορήγηση φαρμάκων 

Αμιγώς νοσηλευτικά 
ΚΑΘΗΚΟνΤΑ νΟΣΗΛΕυΤΩν
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από όλες τις οδούς, πλήρης παρεντερική θρέψη, θε-
ραπευτικά λουτρά, βρογχική παροχέτευση εκκρίσεων. 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, τα υπηρεσιακά 
καθήκοντα των νοσηλευτών είναι αμιγώς νοσηλευτικά. 
Μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει, ωστόσο, πλήρης 
και λεπτομερής καταγραφή των νοσηλευτικών πράξε-
ων, οπότε ως σημείο αναφοράς παραμένουν πάντα οι 
προαναφερθείσες διατάξεις του ΠΔ 351/1989.

Σε κάθε περίπτωση ουδείς νοσηλευτής δύναται να 
επιφορτιστεί με την εκτέλεση καθηκόντων, που δεν 
αντιστοιχούν στα προαναφερθέντα επαγγελματικά 
του δικαιώματα. Συναφώς προβάλλεται, ότι η παρο-
χή υπηρεσίας εκ μέρους των νοσηλευτών ενεργείται, 
προφανώς, στους χώρους απασχόλησης και όχι εκτός 
αυτών. Η διακομιδή ασθενών, που ενέχει το στοιχείο 
της μετακίνησης από τον οικείο χώρο απασχόλησης, 
δεν αποτελεί αρμοδιότητα των νοσηλευτών.

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

Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι στις διατάξεις του 
ανωτέρω ΠΔ γίνεται ρητώς λόγος περί του προνοσο-
κομειακού χώρου, στον οποίο και δραστηριοποιούνται 
οι διασώστες. Ως προνοσοκομειακός χώρος νοούνται 
τα ασθενοφόρα, οι κινητές ιατρικές μονάδες, εναέρια 
και πλωτά μέσα και γενικώς κάθε μονάδα που δεν δια-
θέτει σταθερή βάση και έχει την δυνατότητα μετακίνη-
σης. Σε αντίθεση με τον προνοσοκομειακό χώρο, όπως 
αυτός προσδιορίζεται από τις παραπάνω διατάξεις και 
αποτελεί τομέα δράσης των διασωστών, οι νοσηλευτές 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον αμιγώς νοσοκομει-
ακό χώρο.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι σε περίπτωση σοβαρής 
πάθησης τινός υπαλλήλου και στο πλαίσιο της κοι-
νωνικής αλληλεγγύης ως κατευθυντήριας αρχής του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, θα πρέπει να ερευνάται 
το ενδεχόμενο ελάφρυνσης του προγράμματος απα-
σχόλησής του ή ανάθεσης καθηκόντων, που να μην 
επιβαρύνουν την κατάσταση της υγείας του.

Προς αυτήν την κατεύθυνση κρίνεται σκόπιμη η πα-
ραπομπή του υπαλλήλου στην οικεία υγειονομική επι-
τροπή, προκειμένου να γνωμοδοτήσει αρμοδίως. ❱◗    

Η μετακίνηση υπαλλήλου, ως υπη-
ρεσιακή μεταβολή, αποτελεί επί 
της ουσίας αλλαγή οργανικής 

μονάδας, όπως για παράδειγμα αλλαγή 
τμήματος, ενώ ενεργείται με απόφαση 
του οικείου προϊσταμένου, όπως προ-
βλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
66 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Εκ των ως άνω διατάξεων ναι μεν δεν 
καθιερώνεται ως προϋπόθεση η πάρο-
δος ενός ελάχιστου χρόνου μεταξύ δύο 
διαδοχικών πράξεων μετακίνησης, πλην 
όμως η μετακίνηση υπαλλήλου μέσω 
του εβδομαδιαίου προγράμματος απα-
σχόλησης σε δύο ή και τρία διαφορετικά 
τμήματα μέσα στην ίδια εβδομάδα σα-
φώς και υπερβαίνει το γράμμα και την 
έννοια των διατάξεων του άρθρου 66. 
Η ούτως ενεργούμενη εν τοις πράγμα-
σι μετακίνηση αποτελεί καταχρηστική 
πρακτική, μη ευρίσκουσα έρεισμα στις 
προαναφερθείσες διατάξεις, τις οποίες 
και καταστρατηγεί. 

Περαιτέρω επισημαίνεται, ότι κατά την 
αξιολόγηση των αιτήσεων μετάταξης 
λαμβάνονται υπόψη διάφορα κριτήρια 
προ της εκφοράς γνώμης από το οικείο 
υπηρεσιακό συμβούλιο. Παγίως γίνεται 
δεκτό, ότι η απόρριψη αίτησης μετάταξης 
κατ’ επίκληση υπηρεσιακών αναγκών, 
χωρίς οι ανάγκες αυτές να προσδιορί-
ζονται επακριβώς και να εξειδικεύονται 
δεόντως, είναι παράνομη και ακυρωτέα 
κατόπιν δικαστικής προσβολής.

Πολλώ δε μάλλον μια τέτοια πράξη 
απόρριψης αποβαίνει παράνομη, όταν 
η ίδια υπηρεσία κάνει δεκτή άλλη αί-
τηση μετάταξης υπαλλήλου του ιδίου 
κλάδου και ειδικότητας, παραβλέποντας 
τις υπηρεσιακές ανάγκες. Σε μια τέτοια 
περίπτωση απαιτείται παράθεση σαφούς 
αιτιολογίας, που να δίδει επαρκείς εξη-
γήσεις για την διαφορετική αντιμετώπι-
ση δύο παρεμφερών αιτήσεων μετάτα-
ξης. ❱◗     

ΜΕΤΑΚΙνΗΣΗ υΠΑΛΛΗΛΟυ
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ΧΡΟνΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑνΑΠΑυΣΗΣ 

Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις διατάξεις του άρθρου 29§1 του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Ο υπάλληλος παρέχει την 
εργασία του μέσα στον οριζόμενο από τις κείμενες γενικές 

ή ειδικές διατάξεις χρόνο».
Η ως άνω γενική κατευθυντήρια διάταξη εξειδικεύεται και 

υλοποιείται με την εφαρμογή των ειδικότερων ρυθμίσεων, κυρί-
ως, δε, αυτών 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 ως άνω ΠΔ, για κάθε 
περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κα-
τώτερη από έντεκα (11) συνεχείς ώρες. Η περίοδος των 24 ωρών 
αρχίζει την 00:01 και λήγει την 24:00 ώρα.

 Όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες, 
πρέπει να χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά τη 
διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυν-
θούν από τη θέση εργασίας τους. Τα διαλείμματα αυτά δεν επι-
τρέπεται να χορηγούνται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη 
της ημερήσιας εργασίας.

Στους εργαζόμενους εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα, ελάχιστη 
περίοδος συνεχούς ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, η 
οποία συμπεριλαμβάνει κατ’ αρχήν την Κυριακή, ανάλογα με τις 
ισχύουσες για κάθε κατηγορία εργαζόμενων διατάξεις της ερ-
γατικής νομοθεσίας και πρακτικές, στις οποίες προστίθενται οι 
δώδεκα (12) συνεχείς ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης του άρ-
θρου 3 του παρόντος. Αν δικαιολογείται για αντικειμενικούς ή 
τεχνικούς λόγους ή από τις συνθήκες οργάνωσης της εργασίας 
μπορεί να ορισθεί ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης εικοσιτεσσά-
ρων (24) ωρών.

Όπου προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις η Κυριακή, ως 
ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης, αυτή αρχίζει την 00:01 ώρα και 
λήγει την 24:00 ώρα. Για τους εργαζόμενους σε δραστηριότητες 
που λειτουργούν ολόκληρο το εικοσιτετράωρο με σύστημα δι-
αδοχικών 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 προηγούμενων δύο εδαφίων 
ισχύουν αναλόγως και σε όσες περιπτώσεις, ως ημέρα εβδομα-
διαίας ανάπαυσης προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία άλλη 
ημέρα εκτός της Κυριακής.

Ο κανονικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων τη νύχτα δεν 
πρέπει να υπερβαίνει κατά μέσο όρο τις οκτώ ώρες ανά εικοσιτε-
τράωρο σε περίοδο μιας εβδομάδας. Μπορεί να ορίζεται διαφορε-
τική από την παραπάνω περίοδο αναφοράς με συλλογικές συμβά-
σεις εργασίας που συνάπτονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Δυνάμει των παραπάνω κανόνων ρυθμίζεται το ζήτημα της 
διευθέτησης του χρόνου απασχόλησης και ανάπαυσης των εργα-
ζομένων και στο δημόσιο τομέα. ❱◗

Είναι αυτονόητο, ότι η καταβολή 
στο προσωπικό της αμοιβής που 
αντιστοιχεί σε παρασχεθείσα ερ-

γασία κατά την διάρκεια της νύχτας η 
ημερών αργίας αποτελεί δικαίωμα του 
εργαζόμενου και υποχρέωση της διοί-
κησης.

Εφόσον το νοσοκομείο καθυστερεί 
την παραπάνω καταβολή και καθί-
σταται ούτως υπερήμερο ως προς την 
υποχρέωσή του ταύτη, το προσωπικό 
θα πρέπει να υποβάλει σχετική προς 
τούτο αναφορά – αίτηση, ζητώντας την 
άμεση καταβολή του ακριβούς ποσού 
που αντιστοιχεί στην παρασχεθείσα 
εργασία, διατυπώνοντας παράλληλα 
ρητή επιφύλαξη για την κατά νόμο 
διεκδίκηση παντός δικαιώματος και 
προάσπιση παντός εννόμου συμφέρο-
ντος. Η αίτηση αυτή δύναται να λάβει 
και την μορφή εξώδικης δήλωσης – 
αίτησης – διαμαρτυρίας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της 
διοίκησης, τότε χωρεί έγερση αγωγής 
κατά του νομικού προσώπου του νοσο-
κομείου. Σημειώνεται, ότι κατά πάγια 
ερμηνευτική εκδοχή των ελληνικών 
δικαστηρίων, ο χρόνος παραγραφής 
των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλή-
λων είναι δύο έτη από την ημερομηνία 
γέννησης της απαίτησής τους. ❱◗     

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΔΕΔΟυΛΕυΜΕνΩν 

νυΧΤΕΡΙνΩν
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Εδώ και χρόνια παρακολουθούμε συνεχώς νέα 
επεισόδια στο σήριαλ της νοσηλευτικής εκπαίδευ-
σης. Αμαρτίες όμως, δεν πληρώνουν μόνο οι φοι-

τητές των Τ.Ε.Ι. και των Α.Ε.Ι. αλλά και ολόκληρος ο κλά-
δος και κατ’ επέκταση το σύστημα υγείας. Η ποικιλία στις 
βαθμίδες του νοσηλευτικού προσωπικού είναι τεράστια, 
όπως επίσης και στο επίπεδο μόρφωσής τους. Νοσηλευ-
τές και βοηθοί νοσηλευτών στα μάτια του κόσμου φαί-
νονται το ίδιο πράγμα αφού, όπως λένε ορισμένοι, στην 
ουσία κάνουν και το ίδιο πράγμα. Το καθηκοντολόγιο 
είναι κάτι που δεν μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο λόγω 
έλλειψης τόλμης, αλλά και λόγω έλλειψης προσωπικού 
και οικονομικής δυσχέρειας.

Όσο για τους νοσηλευτές, η έριδα συνεχίζεται. Οι φοι-
τητές των Α.Ε.Ι. , έχοντας κατά κύριο λόγο θεωρητικές 
γνώσεις, μετά την αποφοίτησή τους από την σχολή, εί-
ναι έτοιμοι να κατακτήσουν την κορυφή της νοσηλευτι-
κής ηγεσίας και της νοσηλευτικής εκπαίδευσης, ενώ οι 
φοιτητές των Τ.Ε.Ι. σπουδάζουν στην «σχολή που βγάζει 
προϊστάμενους». 

Γιατί κανένας δεν ασχολήθηκε ποτέ να τους εξηγήσει 
ότι ο άρρωστος δεν είναι μόνο «εικαστικό δρώμενο» στη 
σκηνή και στην οθόνη και δεν αρκεί να τον γνωρίζεις 
μόνο βιβλιογραφικά αλλά και κατ’ ουσία; Πώς θα διδά-
ξεις για τον ασθενή αν δεν ξέρεις πώς είναι ο ασθενής, 
πότε πονάει, πότε φοβάται, πώς νοιώθει, πώς μυρίζει; 

Πώς θα γίνεις προϊστάμενος σε κάποια κλινική όταν δεν 
γνωρίζεις τίποτα σχετικό με τη λειτουργία της;

Πρέπει να αρχίσουμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας, 
να καταλάβουμε την αξία και την δύναμή μας, για να 
πετύχουμε επιτέλους κάτι. Δεν υπάρχει καμία πιθα-
νότητα να σου δώσει κάποιος αξία και να σε υπολο-
γίσει αν ο ίδιος δεν εκτιμήσεις τον εαυτό σου, και δεν 
πρόκειται να σε θεωρήσουν αξιόλογο άτομο αν ο ίδιος 
είσαι ένα τίποτα και παριστάνεις πως είσαι κάποιος. 
Και αυτά για να τα πετύχουμε χρειάζεται γνώση, αλλά 
και πρακτική εξάσκηση. Χρειάζεται να ξέρεις πώς λει-
τουργεί ολόκληρος ο μηχανισμός του Νοσοκομείου 
για να μπορείς να διοικήσεις. Αυτό όμως δεν μαθαί-
νεται στις σχολές αλλά όταν πια είσαι «μάχιμος» νοση-
λευτής, και για να διδάξεις νοσηλευτική πρέπει πρώ-
τα να την έχεις «νοιώσει στο πετσί» σου διαφορετικά 
αναπαράγεις αερολογίες.

Ειλικρινά εύχομαι κάποια στιγμή να δούμε το «αίσιο 
τέλος» σε αυτό το σήριαλ της νοσηλευτικής εκπαίδευσης 
που χρόνια τώρα συνεχίζεται. Η ενοποίηση στην εκπαί-
δευσή μας είναι απαραίτητη. Ας παραδειγματιστούμε από 
τους δασκάλους που έκαναν κάτι ακόμα δυσκολότερο. 
Ενοποίησαν τις Ακαδημίες που ήταν διετούς φοίτησης με 
τις σχολές των Α.Ε.Ι. Νομίζω πως για την νοσηλευτική 
αυτή η «απόσταση» που πρέπει να διανυθεί είναι σαφώς 
μικρότερη. ❱◗

Το σήριαλ  
της νοσηλευτικής εκπαίδευσης

Γράφει η   Όλγα Αλεξίου, Νοσηλεύτρια Π.Ν. ιωαννίνων
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Γράφει o   Αργύρης ηλίας  
Νοσηλευτής ΤΕ

Θ έμα του άρ-
θρου, είναι 
να αποκατα-

στήσει την αλήθεια 
αναφορικά με το 
ευαίσθητο ζήτημα 
των διακομιδών 
των ασθενών με 
ιδιωτικά ασθενο-
φόρα, τόσο για να 
πληροφορηθούν 
οι νοσηλευτές, 
όσο κυρίως για να 
διαφυλαχθεί η εύ-
θραυστη υγεία των 
προς διακομιδή 
ασθενών. 
με αφορμή λοιπόν 

δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου και κοινοβουλευ-
τικές ερωτήσεις http://www.hellenicparliament.gr/
Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-
Elegxou?pcm_id=f455ecd1-244e-4ee2-a06e-
5d1b63b931e5 -σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας 
των ιδιωτικών ασθενοφόρων- θεωρούμε σκόπιμο να 
σας ενημερώσουμε για την υφιστάμενη κατάσταση 
στο χώρο σήμερα.
Γνωρίζετε άραγε ότι σχεδόν το 90% των διακομιδών 

που πραγματοποιούνται με ιδιωτικά ασθενοφόρα  εί-
ναι παράνομες; μάλλον όχι.
Άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ασθενοφόρων μπορούν 

να λαμβάνουν κλινικές, θεραπευτήρια, διαγνωστικά 
κέντρα, καθώς και μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα εξυπηρετούν μόνο όσους 
κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους και χωρίς καμία 

οικονομική επιβά-
ρυνση. 
Οι κλινικές λοι-

πόν, έχουν δικαί-
ωμα να διακο-
μίζουν ασθενείς 
από και προς την 
κλινική και υπο-
χρέωση η διακο-
μιδή αυτή να γίνε-
ται δωρεάν (ΦΕΚ 
17/2/1993 αρ. φύλ-
λου 74 και αριθ. 
Α2/3369/1574 περί 
τροποποίησης της 
κανονιστικής από-
φασης για την χο-
ρήγηση αδειών κυ-

κλοφορίας Φ.ι.Χ. αυτ/των). 
Πολλοί κλινικάρχες αναζητώντας την εμπορική εκ-

μετάλλευση της δυνατότητας που έχουν για άδεια 
ασθενοφόρου, προβαίνουν σε αγορά ασθενοφόρου 
για παράνομη εμπορική εκμετάλλευσή του.
 η ανοχή δε των ελεγκτικών μηχανισμών της πολι-

τείας στην προφανή παράνομη διακίνηση των ασθε-
νών, όπου διαπιστώνεται, ενέχει δόλο. Παράλληλα δε 
με αυτά τα ασθενοφόρα, κυκλοφορούν και ασθενο-
φόρα-φορτηγά χωρίς κανένα έλεγχο απ’ το ΕΚΑΒ και 
χωρίς άδεια ασθενοφόρου1.  
Επίσης, άδεια λειτουργίας ασθενοφόρου μπορούν 

να λάβουν οι ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου 
βοηθείας για την εξυπηρέτηση των    συνδρομητών 
τους, όπως επισημαίνεται στην υπουργική απόφα-
ση 754/-6-20052. ❱◗

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΣΘΕνΟΦΟΡΑ

Παράνομες
οι περισσότερες διακομιδές

1.  Τα φορτηγά-ασθενοφόρα δεν έχουν έγκριση από το ΕΚΑΒ διότι ποτέ δεν ελέχθηκαν από το ΕΚΑΒ, ως αρμόδιο φορέα ελέγχου τόσο της μετασκευής των οχημάτων όσο και του εξοπλισμού τους. Επίσης δεν έχουν υποστεί τον 
υποχρεωτικό τελωνειακό έλεγχο μετασκευής των φορτηγών σε ασθενοφόρα οχήματα και φυσικά δεν έτσι δεν έχουν καταβάλλει ποτέ τους νόμιμους δασμούς στο κράτος –ειδικό τέλος ταξινόμησης ασθενοφόρων οχημάτων 
-κοντά στις 15.500 €-.

2.  Τις άδειες λειτουργίας των οχημάτων τις δίνει το υπουργείο μεταφορών με την έκδοση των πινακίδων ως ασθενοφόρο, αλλά προϋποθέτει προηγουμένως την έγκριση του οχήματος και των προδιαγραφών του από το ΕΚΑΒ.
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Βέλη υπάρχουν! 

Ο νοσηλευτικός 
κλάδος, από τότε 
που αποφάσισε 

να πάρει την τύχη στα 
χέρια του με την δραστη-
ριοποίησή του μέσω της 
ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ, δεχόταν 
συνεχώς βέλη εναντίον 
του. η ενδυνάμωση του 
συνδικαλιστικού του φο-
ρέα  ήταν φυσικό να αυ-
ξήσει τις «ρίψεις», αφού 
πλέον ο «στόχος» γίνεται 
ογκώδης και προσβάλ-
λει τα συμφέροντα της 
καθεστηκυίας τάξης. 
Τα όποια βέλη θα ήταν 
απολύτως φυσικό να 
προέρχονται από άλλες 
ειδικότητες, που είχαν 
συνηθίσει οι νοσηλευτές 
να εργάζονται σε εξα-
ντλητικούς ρυθμούς, να 
πληρώνονται υποπολ-
λαπλάσια του έργου που 
προσέφεραν, να είναι ο «δούρειος 
ίππος» για να κερδίζουν δικαιώμα-
τα όλοι οι υπόλοιποι πλην αυτών 
και να αναλαμβάνουν δουλειές 
άλλων ειδικοτήτων στο χώρο του 
Νοσοκομείου χωρίς να αντιδρούν.  

η ικανότητα αυτού του κλάδου 
ήταν ανέκαθεν να έχει «ηγεσίες» 
που συντηρούσαν το υπάρχον 
συνδικαλιστικό και επαγγελμα-
τικό καθεστώς με αντίτιμο το 
βόλεμα στις καρέκλες ενός διοι-
κητικού Συμβουλίου, την αυστη-
ρότητα της εξουσίας τους προς 
τους εργαζόμενους νοσηλευτές, 
σε αντιδιαστολή προς τις γονυ-

κλισίες προς όλους τους υπολοί-
πους προς χάριν της συντήρησης 
του καθεστώτος.

Και ξαφνικά, κάποιοι «ατί-
θασοι» αποφάσισαν να ανεβά-
σουν τη Νοσηλευτική στη θέση 
που της αρμόζει. Κατάφεραν 
να πετύχουν την ίδρυση και την 
εδραίωση του Επιμελητηρίου 
τους που οι «φιλοκαθεστωτι-
κοί» χρόνια «προσπαθούσαν». 
η φωνή τους και οι προτάσεις 
τους εισακούγονταν πλέον στα 
Υπουργεία. Απέκτησαν φωνή 
οι εργαζόμενοι και κέρδισαν 
το ανθυγιεινό επίδομα που επί 

δεκαετίες οι «ηγεσίες» 
των νοσηλευτών αδυνα-
τούσαν να το κερδίσουν. 
Εταράχθησαν οι κύκλοι 
των επαγγελματιών συν-
δικαλιστών γιατί αυτοί οι 
νέοι «ατίθασοι», αντί να 
βολεύονται με μια μέρα 
απεργίας ανά τρίμηνο κά-
νουν παρεμβάσεις στα κέ-
ντρα εξουσίας με προτά-
σεις τόσο για την βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας 
των νοσηλευτών όσο και 
συνολικά για την σωστή 
λειτουργία του τομέα της 
Υγείας στη χώρα μας. Ζη-
τούν (άκουσον, άκουσον) 
καθηκοντολόγιο, νοση-
λευτικά πρωτόκολλα, ειδι-
κό μισθολόγιο και το «χει-
ρότερο» όλων την ΕΝιΑιΑ 
ΠΑΝΕΠιΣΤημιΑΚη ΝΟ-
ΣηλΕΥΤιΚη. 

Ζητώ συγνώμη από τους 
οσφυοκάμπτες λάτρεις του αυτι-

στικού συνδικαλισμού, ενός συν-
δικαλισμού που πέθανε, αλλά δεν 
σας το είπαν ακόμη. Χιλιάδες Νο-
σηλευτές πλέον τασσόμαστε υπέρ 
των «αντισυμβατικών ή ατίθασων» 
που είχαν και έχουν το σθένος να 
διεκδικούν και να κερδίζουν. 

 Απλά να εκφράσω μια απο-
ρία. Αφού βέλη υπάρχουν και τα 
χρησιμοποιείτε κατά κόρον, γιατί 
τα ρίχνετε κατακόρυφα; δεν έχε-
τε καταλάβει ότι έρχονται κατα-
πάνω σας;

Πόσα «Γεώργιος Γεννηματάς» 
έχετε κουράγιο να αντέξετε;  ❱◗

Γράφει o   Νικόλαος Παπανδρέου  
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Αττικής
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Σχολικά προγράμματα  
Αγωγής Υγείας και Νοσηλευτική

Γράφει η   μαρία Σαρίδη  
διευθύντρια Ν.Υ. Νοσοκομείου Κορίνθου

Η κοινή αντίληψη και πεποίθηση των κρατών – 
μελών ότι αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα 
στον τομέα της υγείας (γήρανση πληθυσμού, 

κρίση ασφαλιστικών συστημάτων) και κοινές απει-
λές, (μετανάστευση-αναβίωση μεταδοτικών νοσημά-
των) οδήγησε, παρά την παραδοχή ότι η υγεία πα-
ραμένει ζήτημα του κάθε κράτους, στην αναγνώριση 
της Προαγωγής  και Αγωγής Υγείας, ως σημαντικής 
και καθοριστικής παραμέτρου για την ευημερία και 
την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης( ΕΕ).
η υπογραφή της συνθήκης του μάαστριχ το 1992, 

έβαλε τη δημόσια υγεία στην πολιτική ατζέντα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 129 της συνθήκης, 
αναφέρεται ειδικά στην προστασία της δημόσιας 
υγείας και ιδίως στην πρόληψη. Το ενδιαφέρον της 
ΕΕ για την υγεία των πολιτών της καταδεικνύεται 
επίσης από την διακριτή και λεπτομερή αναφορά, 
στη  δημόσια Υγεία, της Συνθήκης του Άμστερνταμ. 
η αναφορά στην δημόσια υγεία γίνεται σε διάφο-
ρα άρθρα της συνθήκης, κυρίως όμως στα άρθρα 3 

και 152.  Το 2000 η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε 
τη στρατηγική για την δημόσια υγεία, της περιόδου 
2000-2008, που εστιάζει δράσεις πρόληψης αλλά 
κυρίως στην ενεργοποίηση προγραμμάτων αγωγής 
υγείας και ιδιαίτερα σε σχολικό  μέσα από το εκπαι-
δευτικό σύστημα (COM 2000/285).
η εκπαίδευση βέβαια δεν αποτελεί σταθερό, αυτό-

νομο σύστημα, αντίθετα, η εξελισσόμενη και μετα-
βαλλόμενη κοινωνία συνεπάγεται και μια αντίστοιχα 
εξελισσόμενη εκπαίδευση, ενώ απαιτείται μια συνε-
χής προσαρμογή στη δυναμική των καιρών και στην 
αναπτυξιακή πορεία της κάθε χώρας. Εννοείται ότι 
αυτές οι εξελίξεις επιβάλλουν αναπροσαρμογές, 
τόσο στα περιεχόμενα διδασκαλίας, όσο και στους 
τρόπους μάθησης. 
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ένα αποτελεσματικό πρό-

γραμμα σχολικής υγείας μπορεί να αποδειχτεί μία 
από τις περισσότερο αποτελεσματικές επενδύσεις 
που μπορεί να εφαρμόσει ένα κράτος, για την πα-
ράλληλη βελτίωση της εκπαίδευσης και της υγείας. 
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Σε αυτό το πλαίσιο ο ΠΟΥ προωθεί τα σχολικά προ-
γράμματα υγείας ως ένα στρατηγικό μέτρο για την 
πρόληψη σημαντικών κινδύνων για την υγεία μεταξύ 
των νέων και με απώτερο στόχο να εμπλέξει τον εκ-
παιδευτικό τομέα στις προσπάθειες για την αλλαγή 
των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, οικονομικών και 
πολιτικών συνθηκών που επηρεάζουν τους κινδύ-
νους για την υγεία.
η Αγωγή Υγείας αποτελεί το κυριότερο μέσο με το 

οποίο μια κοινωνία μπορεί να καταφέρει να τροπο-
ποιήσει συμπεριφορές. Εξάλλου αυτό προσδιορίζεται 
και από τον ορισμό της  Αγωγής Υγείας, σύμφωνα με 
την οποία ορίζεται ως η αρχή με την οποία άτομα και 
ομάδες ανθρώπων μαθαίνουν να συμπεριφέρονται 
με έναν τρόπο πρόσφορο και αποτελεσματικό για την 
προαγωγή, διατήρηση ή αποκατάσταση της υγείας 
τους. Ο τελικός στόχος των μεθόδων Αγωγής Υγείας 
είναι η θετική τροποποίηση της συμπεριφοράς.
Το Υπουργείο παιδείας εφαρμόζει προγράμματα  

Αγωγής Υγείας στα σχολεία με στόχο την πρόληψη 
και την προαγωγή υγείας. η Αγωγή Υγείας αποτελεί 
μια καινοτόμο δράση, η οποία έχει ως στόχο να συμ-
βάλλει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και στη 
σύνδεσή της με την κοινωνική πραγματικότητα. Απο-
τελεί δε την πρώτη προσέγγιση για τον περιορισμό 
των φαινομένων εκείνων που απειλούν τη σωματική 
και ψυχική υγεία των νέων ανθρώπων και συντελούν 
στον κοινωνικό τους αποκλεισμό αλλά και στον πι-
θανό αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας. 
η Αγωγή Υγείας στο σχολικό περιβάλλον αποτελεί 

μια διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση, που 
σχεδιάζεται και διεξάγεται με σκοπό την προάσπιση, 
τη βελτίωση και την προαγωγή  της υγείας των μα-
θητών. Από τα τέλη του 1960, η αγωγή υγείας και η 
εφαρμογή προγραμμάτων  πρωτογενούς πρόληψης, 
άρχισε να οργανώνεται στο σχολικό περιβάλλον. Το 
σχολείο αποτελεί την έκφραση της συστηματικής και 
τυπικά διαρθρωμένης διαδικασίας της αγωγής, ανα-
λαμβάνει τη διαπαιδαγώγηση, την κοινωνικοποίηση, 
τη μόρφωση και την εκπαίδευση των νέων ανθρώ-
πων. Παρ όλο που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συ-
νείδηση η αναγκαιότητα εφαρμογής προγραμμάτων 
αγωγής υγείας στα σχολεία σε μόνιμη βάση. 
Στον σχεδιασμό αλλά κυρίως στην εφαρμογή τέτοιων 

προγραμμάτων υπάρχει ένα κενό πλαίσιο το οποίο 
δεν επιτρέπει τη συστηματική ανάπτυξη προγραμμά-
των Αγωγής Υγείας. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν  μια 
βασική ομάδα της κοινωνίας που με την κατάλληλη 
επιμόρφωση θα μπορέσουν να συμμετάσχουν ενερ-

γητικά στην εφαρμογή μερικών προγραμμάτων. Όμως 
η τεχνογνωσία την οποία έχουν οι επαγγελματίες 
υγείας σε ότι αφορά αυτή τη θεματολογία, καθιστά 
μονόδρομο την εμπλοκή τους στην διαδικασία αυτή. 
Σε σύγχρονα κράτη ο ρόλος του σχολικού νοσηλευτή 
έχει δώσει μια πολύ καλή λύση στο ποιος θα είναι 
ο «εκπαιδευτής» θεμάτων Αγωγής Υγείας. Στη χώρα 
μας αυτό το θέμα για πολλούς λόγους έχει αδρανήσει 
και παρ όλο που έχει νομικά θεσμοθετηθεί ο ρόλος 
του σχολικού νοσηλευτή, εντούτοις δεν έχει εφαρμο-
στεί εκτός από μια μικρή εξαίρεση σε ειδικά σχολεία 
πριν από 15 χρόνια περίπου.
Στην κωλυσιεργία όμως του κράτους αντιπαρατάσ-

σεται η αντίδραση της κοινωνίας, η οποία προσπαθεί 
να ενεργοποιήσει υγιείς δυνάμεις στα πλαίσια κυρί-
ως της εθελοντικής πρωτοβουλίας με στόχο την ενη-
μέρωση και την εκπαίδευση. Έχει αρχίσει πλέον η 
εκπαιδευτική κοινότητα να ζητά από καταρτισμένους 
νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας, να 
συνδράμουν σε αυτό. Σημαντικό βήμα  σε αυτήν την 
κατάρτιση των νοσηλευτών, εκτός από τα μεταπτυχι-
ακά προγράμματα, δίνουν και τα προγράμματα ΚΕΚ 
τα οποία υλοποιούνται από την Ε.Ν.Ε. με σχετική θε-
ματολογία. Έτσι η κοινωνία που αφουγκράζεται και 
ενημερώνεται σωστά, αντιλαμβάνεται πως η ομάδα 
εκείνη που θα συμπληρώσει το κενό του κράτους εί-
ναι οι νοσηλευτές, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν 
την εκπαιδευτική και ενημερωτική διαδικασία της 
Αγωγής Υγείας στην κοινότητα.
Το σχολείο είναι ίσως η πιο ενεργής πηγή ανατρο-

φοδότησης μια κοινωνίας, ένας χώρος που εκκολά-
πτονται οι επόμενοι πολίτες, που θα αποτελέσουν 
μια επιθυμητά βέλτιστη ομάδα υγιών ανθρώπων, με 
νέους στόχους και πρωτοπόρα οράματα. Είναι κατα-
νοητό πως για την επίτευξη αυτού του στόχου, όλες 
οι κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες θα πρέπει 
να συμβάλουν τα μέγιστα. 
Ο τομέας της εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπλεύ-

σει και να συνεργαστεί προς αυτόν τον σκοπό με 
τον τομέα της υγείας, ενεργοποιώντας τους νοση-
λευτές οι οποίοι αποτελούν μια αναδυόμενη δυνα-
μική κοινότητα με πολύπλευρες δράσεις και δεξι-
ότητες, πέρα από το αυστηρό επαγγελματικό  τους 
πρόσωπο που αφορά την παροχή φροντίδας υγείας 
σε νοσοκομειακές δομές. Ένας νέος ρόλος εξίσου 
σημαντικός είναι και εκείνος του κοινωνού της ενη-
μέρωσης μέσα από τα προγράμματα Αγωγής Υγεί-
ας σε όλες της δομές της κοινότητας που το έχουν 
ανάγκη.  ❱◗
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Λόγια απλά, χωρίς βαρύγδουπες λέξεις, δίχως 
φιλοσοφικές προτάσεις… Απλή καταγραφή 
σκέψεων, κατάθεση συναισθημάτων μετά από 

ένα συμβάν στο τμήμα μου. Υπάρχουν κάποια σημάδια 
που σου δείχνουν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα ακόμη 
και αν τα γνωρίζεις από χρόνια. Είναι αυτό που λέμε, 
«το σημάδι»…
Πριν λίγες ημέρες ήρθε στο τμήμα που εργάζομαι 

υψηλόβαθμος ιατρός μαζί με τους...παρατρεχάμε-
νους. Απαίτησε να διαλύσουμε κυτταροστατικά για 
να  ξεκινήσει μια χημειοθεραπεία. ως υπεύθυνη του 
τμήματος τους εξήγησα ότι αυτό απαγορεύεται και 
θα έπρεπε να γνωρίζει ότι οι διαλύσεις γίνονται στο 
Ογκολογικό Τμήμα του νοσοκομείου. 
Οφείλω να ομολογήσω ότι κατά τη διάλυση των κυτ-

ταροστατικών στο Νοσοκομείο, οι κείμενες διατάξεις 
τηρούνται σε μεγάλο ποσοστό που φθάνει ίσως στο 
90 % του συνόλου και απομένει ένα 10 % που και αυτό 
σιγά σιγά εύχομαι  να  υλοποιηθεί.
η  δεύτερη την τάξη ιατρός, θέλοντας να δείξει καλή 

διαγωγή (…), πήρε τα φάρμακα και πήγε στο εργα-
στήριο για να κάνει διάλυση μόνη της.  δεν θα ανα-
φέρω το ύφος που μου μιλούσε, αλλά την ικανοποί-
ηση όλων των νοσηλευτών και την δική μου, όταν της 
απαγόρευσα να κάνει κάτι τέτοιο. Πέταξε ένα...περί 
συνδικαλιστικών αιτημάτων, της τόνισα ότι πλέον δεν 
είναι αιτήματα, αλλά διΚΑιωμΑΤΑ, πήρε τα φάρμακα 
της και τα έστειλε στο Ογκολογικό, όπου έγινε και η 
διάλυση. Ποιος ο λόγος που δεν το έκανε από την 
αρχή; δεν γνωρίζω, δεν με απασχολούν οι πολιτικές 
μεταξύ των ιατρών.
Εν ολίγοις αυτό ήταν το συμβάν. Απλό, συνηθισμένο 

και δίχως ουσία θα μου πει κάποιος. Και όμως, για 
εμένα ήταν τα πάντα. Έτυχε να είναι αυτό, (τόσα και 
τόσα έχουμε αντιμετωπίσει, αλλά κάποιο σου μένει). 
Όλο αυτό με ανάγκασε με έναν όμορφο τρόπο να 

κάνω αναδρομή στο παρελθόν. Είμαι από αυτές που 
έζησαν και τις δύο καταστάσεις.

Άρχισα να σκέφτομαι πόσες φορές κάναμε διάλυση 
μέσα σε ένα απλό εργαστήριο, με ένα ζευγάρι απλά 
γάντια και μια διάφανη μάσκα, κάποιες φορές και 
τρεις την ημέρα, χωρίς καμιά προφύλαξη και, κυρί-
ως, χωρίς καμιά υποστήριξη στα αιτήματά μας. Πόρ-
τες παντού κλειστές. Από νοσηλευτικές διευθύνσεις 
(ίσως από φόβο; Ίσως για να εξυπηρετήσουν κάποια 
συμφέροντα;), από γιατρούς που έπρεπε να τους υπη-
ρετήσουμε, δίχως να μπορούμε να αρνηθούμε, από 
διοικήσεις που δεν μας δεχόταν ποτέ, και κυρίως από 
σωματεία που δεν ήξεραν τί έπρεπε να κάνουν, όχι 
μόνο από άγνοια, αλλά από σύγχυση για το ποιους 
να υποστηρίξουν: Εμάς; Θα έχαναν ψήφους από τους 
γιατρούς. Τους άλλους; Θα έχαναν ψήφους από εμάς 
και έτσι έμπαιναν στο αρχείο.. Κι εμείς συνεχίζαμε την 
δουλεία και την υποταγή. 
Και να που σήμερα, ήρθε η στιγμή της δικαίωσης. 

Ο Νοσηλευτής σταμάτησε να είναι ο...λαντζέρης του 
νοσοκομείου. 
ιδρύθηκε η Ένωσή του, άρχισε να γιγαντώνεται η 

Ομοσπονδία του. Κανείς πλέον δεν τον θεωρεί ένα 
απροστάτευτο υπάλληλο, που πάνω στις πλάτες του 
μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όποιος και να είναι αυτός 
που θα προσπαθήσει να το κάνει, θα πρέπει να ξέρει 
ότι πίσω από εμένα, πίσω από όλους μας βρίσκεται 
ένας γίγαντας, βρίσκεται η Ένωση Νοσηλευτών και, 
κυρίως, η Ομοσπονδία μας, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ. 
Όλα αυτά τα είχα ζήσει βήμα βήμα, στην αρχή με 

τις αμφιβολίες μου (αν θα πετύχαινε) και σιγά σιγά, 
έβλεπα όλον αυτόν τον αγώνα να θεριεύει, να βγαί-
νουν οι αποφάσεις που δικαιώνουν τους νοσηλευτές, 
που τους προστατεύουν, που τους έδιναν ακριβώς τον 
τίτλο που τους ταιριάζει, «επιστήμονας», και όχι βο-
ηθός και υπόδουλος του καθενός. Και όλα  αυτά; Για 
τον πιο απλό και ευνόητο λόγο, διότι αυτοί που μας 
εκπροσωπούσαν δεν είχαν ανάγκη τα ψηφαλάκια των 
διοικητικών, των γιατρών, των μαγείρων, κ.λπ. Αγω-
νιζόταν μόνο για τον κλάδο μας. δεν υποχωρούσαν 

Γράφει η   Σάκκουλα Ζωή  
μαχόμενη νοσηλεύτρια και περήφανη στρατιώτης της ΠΑΣΥΝΟ

Το χθες και το σήμερα 
μιας νοσηλεύτριας
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μπροστά σε απειλές, ούτε φοβό-
ντουσαν τις αναμετρήσεις. 
Ήταν και είναι και οι ίδιοι νοση-

λευτές.
δεν είναι ένα τσουβάλι που πε-

ριέχει τους πάντες. Είναι ποτέ 
δυνατόν να σκεφτεί μια άλλη ομο-
σπονδία, ένα σύλλογος τους νοση-
λευτές, όταν το 90 % αποτελείται 
από όλες τις άλλες ειδικότητες;
Όμως αυτό από μόνο του δεν αρ-

κεί. δεν μπορούμε να συνεχίσουμε 
τον αγώνα μας αν δεν καταλάβου-
με όλοι, ότι η μόνη Ομοσπονδία 
που δίνει αγώνα για τα δικαιώματα 
του κλάδου μας, είναι η Ομοσπον-
δία των Νοσηλευτών, η ΠΑΣΥΝΟ-
ΕΣΥ. Ας κάνουμε μια ερώτηση στον 
εαυτό μας και μετά στον  συνάδελ-
φο που δεν γνωρίζει. 
 Ας τον παροτρύνουμε να μπει 

στις επίσημες ιστοσελίδες της 
Ομοσπονδίας και της Ένωσης, για 
να ενημερωθεί για τα επιτεύγματα, 
αλλά και για τους στόχους.
Ποιος θα διεκδικήσει τα δικαι-

ώματα μας; Ο διοικητικός; Ποιος 
θα μιλήσει για το ανθυγιεινό; Ο 
κλητήρας; Ποιος θα με προστατέ-
ψει; Ο μάγειρας; με όλους είμαστε 

συνεργάτες σε έναν χώρο, αλλά με 
διαφορετικά αιτήματα και πολλές 
φορές αντικρουόμενα. 
Να μάθουμε επιτέλους τα δικαι-

ώματα μας και να μην σκύβουμε το 
κεφάλι λόγω άγνοιας. Αυτό ίσως 
είναι ένα από τα πρώτα και μεγα-
λύτερα επιτεύγματα της Ομοσπον-
δίας μας.
Ο καθένας έχει το δικαίωμα να 

είναι γραμμένος όπου θέλει, αλλά 
αν θέλει να επιτύχει και να προχω-
ρήσει ο κλάδος, αν θέλει να κερ-
δίσει περισσότερους αγώνες, θα 
πρέπει να καταλάβει ότι η βοήθειά 
του, η εγγραφή του, είναι η μεγάλη 
δύναμη που θα μας δικαιώσει.
Εμείς οι παλιοί κάποια στιγμή θα 

αποχωρήσουμε, τουλάχιστον οι 
νέοι να βρουν μπροστά τους πιο 
πολλά αποτελέσματα, και αυτό θα 
γίνει  με τους αγώνες όλων μας, 
ωΣ  ΝΟΣηλΕΥΤΕΣ και δίχως εκ-
πτώσεις. Πρέπει να ξεφύγουμε 
από τις «σειρήνες», ωραίο το τρα-
γούδι τους, αλλά αν ο Οδυσσέας  
δεν είχε δεθεί στα κατάρτι και οι 
σύντροφοί του δεν είχαν κλείσει τα 
αυτιά τους, θα ήταν τροφή αυτών 
των όμορφων τεράτων… ❱◗

 

Να μάθουμε επιτέλους 
τα δικαιώματα μας 
και να μην σκύβουμε 
το κεφάλι λόγω 
άγνοιας. Αυτό ίσως 
είναι ένα από τα 
πρώτα και μεγαλύτερα 
επιτεύγματα της 
Ομοσπονδίας μας.
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Η νοσηλευτική αντιμετωπιζόταν πάντα ως ο το-
μέας εργασίας με τις «αιώνιες» ελλείψεις. Πλέ-
ον όμως διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα 

για τους νοσηλευτές, που αφορά τη δυσκολία της εύ-
ρεσης εργασίας και τον αυξανόμενο δείκτη ανεργίας.
η παγκόσμια οικονομική ύφεση έχει επιδράσει αρ-

νητικά στον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας σε 
όλους τους τομείς. Στις ηΠΑ όμως, τα στοιχεία ανα-
φέρουν ότι οι θέσεις εργασίας στον τομέα της υγείας 
δεν έχουν ακόμα επηρεαστεί και η προσφορά ερ-
γασίας κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Το παράδοξο 
όμως είναι η υψηλή ανεργία που πλήττει τους νέους 
νοσηλευτές, γεγονός που έχει προκαλέσει πληθώρα 
δημοσιεύσεων σε έγκυρες έντυπες και ηλεκτρονικές 
εφημερίδες και περιοδικά (π.χ. news-medical.net, 
CNN) και συζητήσεων και αντιπαραθέσεων μέσα από 
επίσημες διαδικτυακές νοσηλευτικές κοινότητες και 
forums (π.χ. allnurses.com, workingnurse.com).
Επειδή όμως «το παράδειγμα είναι πάντοτε πιο 

αποτελεσματικό από το δίδαγμα» (S. Johnson), ας 
κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στη σειρά των γεγο-
νότων. Το καλοκαίρι του 2010, το Αμερικανικό Συμ-
βούλιο για τη Νοσηλευτική (Tri-Council for Nursing) 
εξέδωσε επίσημη δήλωση, σύμφωνα με την οποία 
εξέφραζε σοβαρές ανησυχίες για την έλλειψη νοση-
λευτικού προσωπικού στη χώρα, καθορίζοντας ως 
κύρια αιτία το μειωμένο αριθμό αποφοίτων Νοση-
λευτικής, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση, 
ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της επικείμενης υγειονομι-
κής μεταρρύθμισης, που είχε εξαγγείλει η κυβέρ-
νηση των ηΠΑ. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλε-
σμα τη δημιουργία περισσότερων πανεπιστημιακών 
σχολών νοσηλευτικής σε πολλές πολιτείες των ηΠΑ, 
αύξηση του αριθμού των εισακτέων φοιτητών, ακόμα 
και την έναρξη προγραμμάτων νοσηλευτικών σπου-
δών εξ’ αποστάσεως (π.χ. Πανεπιστήμιο της Καλι-

φόρνια). Το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 αρχίζει να 
παρατηρείται μεγάλη προσέλευση φοιτητών σε νοση-
λευτικές σχολές και οι εγγραφές ήταν διπλάσιες σε 
σχέση με της προηγούμενης δεκαετίας, αγγίζοντας 
τις 169.000, σύμφωνα με τα στοιχεία της American 
Association of Colleges of Nursing. Επίσης, πολλά 
νοσοκομεία παρέχοντας υποτροφίες, παρότρυναν 
τους licensed practical νοσηλευτές  (LPN) να παρα-
κολουθήσουν προγράμματα σπουδών νοσηλευτικής 
και να εξελιχθούν σε registered νοσηλευτές (RN) ή 
να αποκτήσουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλω-
μα σπουδών, με την προϋπόθεση να εργαστούν για 
τουλάχιστον δύο χρόνια στο νοσοκομείο που τους 
παρείχε την υποτροφία.   
Τον Απρίλιο του 2011, η Monthly Labor Review 

αναφέρει ότι στη βιομηχανία της υγειονομικής πε-
ρίθαλψης έχουν προστεθεί την τελευταία τριετία 
428.000 νέες θέσεις εργασίας για νοσηλευτές, και 
παρά την ύφεση σε όλο τον εργασιακό τομέα, η ζή-
τηση εξακολουθεί να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό. 
Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία του Τμήματος 
Εργασίας της κυβέρνησης των ηΠΑ, τον μάρτιο του 
2011 προστέθηκαν  37.000 νέες θέσεις εργασίας για 
νοσηλευτές και καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση 
από οποιονδήποτε άλλο τομέα εργασίας. Επίσης, μία 
από τις μεγαλύτερες εταιρείες αγγελιών εργασίας 
των ηΠΑ, η WANTED Analytics, ανέφερε ότι το μάιο 
του 2011 δημοσιεύθηκαν περισσότερες από 121.000 
νέες αγγελίες εργασίας για νοσηλευτές, 46% περισ-
σότερες σε σχέση με το μάιο του 2010. 
Το 2012, οι Staiger et al, έχοντας διερευνήσει το 

αναδυόμενο πρόβλημα της ανεργίας στο νοσηλευ-
τικό κλάδο στις ηΠΑ, δημοσιεύουν σχετική μελέτη 
τους στο New England Journal of Medicine, στην 
οποία αναφέρουν ότι το 90% του συνόλου των ερ-
γαζόμενων νοσηλευτών στα νοσοκομεία και τις κοι-

Γράφει η   μαρία ρεκλείτη  
Νοσηλεύτρια MSc, PhD c , Γ.Ν. Κορίνθου

ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩν ΗΠΑ

Άνεργοι νοσηλευτές: 
γεγονός ή μυθιστόρημα;
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νοτικές δομές είναι γυναίκες, το 
60% έγγαμες με παιδιά και το ¼ 
ηλικίας άνω των 50 ετών. Εύρημα 
που αντιτίθεται σε προηγούμενα 
επίσημα δεδομένα, σύμφωνα με 
τα οποία 73.000 εργαζόμενοι νο-
σηλευτές παραιτούνταν κάθε έτος 
λόγω ανατροφής τέκνων, επαγ-
γελματικής εξουθένωσης, αναπη-
ρίας ή άλλων λόγων, ενώ η συνή-
θης ηλικία συνταξιοδότησης ήταν 
το 50ο έτος ηλικίας. 
Σύμφωνα με έρευνα της American 

Society of Registered Nurses (ια-
νουάριος 2013) περίπου το 36% των 
αποφοίτων νοσηλευτικής σε εθνικό 
επίπεδο είναι άνεργοι, τουλάχιστον 
4 μήνες μετά την αποφοίτησή τους, 
ενώ  στην πολιτεία της Καλιφόρνια 

καταγράφεται ποσοστό ανεργίας 
43%, 18 μήνες από την κτήση πτυχί-
ου, παρά τις χιλιάδες προσφερόμε-
νες θέσεις εργασίας σε νοσοκομεία 
και κοινοτικές δομές.
Όπως αναφέρουν οι οικονομικοί 

αναλυτές της Wall Street Journal, 
οι θέσεις εργασίας των νοσηλευ-
τών έχουν αποδειχθεί ιστορικά 
ανθεκτικές κατά τη διάρκεια των 
οικονομικών κρίσεων. η διαφορά 
του παρελθόντος με το παρόν, είναι 
ότι η παρούσα οικονομική ύφεση 
έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά.  
Ο αριθμός των ασφαλισμένων 

αμερικανών είναι μικρότερος, οπό-
τε και τα έσοδα στο ασφαλιστικό 
σύστημα είναι μειωμένα, και κατ’ 
επέκταση τα έσοδα της βιομηχανί-

ας της υγειονομικής περίθαλψης. 
Επίσης, οι επιλογές υγειονομικής 
περίθαλψης είναι περιορισμένες, 
αφού μικρό ποσοστό ασφαλισμέ-
νων αμερικανών αγοράζει πακέτα 
πλήρους ασφάλισης και αποφεύ-
γει την αγορά υπηρεσιών υγείας, 
οι οποίες δεν καλύπτονται από το 
ασφαλιστήριό τους. 
η διαμορφούμενη αυτή κατά-

σταση έχει αντίκτυπο τόσο στα νο-
σοκομεία, τα οποία είτε κλείνουν, 
απολύοντας το προσωπικό, είτε 
καθυστερούν σχέδια επέκτασης 
νέων μονάδων υγείας ή κλινών και 
αγορές διαγνωστικού εξοπλισμού, 
όσο και στις κοινοτικές δομές, οι 
οποίες λιγοστεύουν σε αρκετές 
πολιτείες, κυρίως στο εσωτερικό 

 Μεγάλο μέρος 
της επιτυχίας του 
νοσηλευτή ως 
επαγγελματία υγείας 
και της Νοσηλευτικής 
ως συνεχώς 
εξελισσόμενης 
ανθρωπιστικής 
επιστήμης, βασίζεται 
στην ικανότητα 
ευελιξίας: όταν 
συναντηθούν με 
την πρόκληση, να 
μην ξεχάσουν να 
επιμείνουν.
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της χώρας. Παράλληλα, η αύξηση 
των σχολών  νοσηλευτικής την τε-
λευταία τετραετία και η παραγωγή 
μεγάλου αριθμού εργατικού δυνα-
μικού οδήγησε τους μάνατζερ των 
νοσοκομείων να θέτουν πιο υψηλά 
κριτήρια σχετικά με τα προσόντα 
που θα έπρεπε να διαθέτει ένας 
νοσηλευτής προκειμένου να κερ-
δίσει μια νέα θέση εργασίας. Το 
σύνολο σχεδόν των αγγελιών για 
νοσηλευτές ζητά ως προαπαιτού-
μενη τη διετή εμπειρία σε ανάλογη 
δομή ή τμήμα, ενώ ο αριθμός των 
εξειδικευμένων νοσηλευτών (MSc, 
PhD) καθιστά σχεδόν απαγορευτι-
κή την υποβολή βιογραφικού από 
έναν νέο απόφοιτο.  Επιπλέον, τα 
νοσοκομεία, ως ιδιωτικές εταιρεί-
ες, έχουν περιορίσει κατά πολύ 
τις θέσεις μη έμπειρου και ειδι-
κευμένου νοσηλευτικού προσω-
πικού, στοχεύοντας στην παροχή 
περίθαλψης υψηλής ποιότητας στα 
πλαίσια του αυξανόμενου ανταγω-
νισμού στον τομέα της υγείας. Απο-
τέλεσμα είναι η ελάχιστη απορρό-
φηση των νέων και χωρίς εμπειρία 
νοσηλευτών, ακόμα και για κλινική 
εκπαίδευση με συμβολική αμοιβή, 
γεγονός που εκτινάσσει στα ύψη τα 
ποσοστά ανεργίας. 
Άλλη μία ακόμα παράμετρος 

είναι ότι μεγάλος αριθμός νοση-
λευτών άνω των 50 ετών καθυ-
στερούν τη συνταξιοδότησή τους, 
αφού η οικονομική ύφεση μεί-
ωσε γενικά τις θέσεις εργασίας 
και μπορεί από μια οικογένεια να 
εργάζεται μόνο ένας, κι αυτός ως 
νοσηλευτής. Επίσης, τα οικονο-
μικά σκάνδαλα στη χρηματιστη-
ριακή αγορά (όπως το σκάνδαλο 
Madoff) έχουν αντίκτυπο στα προ-
γράμματα συνταξιοδότησης και 
τις επενδύσεις πολλών εργαζομέ-
νων νοσηλευτών, με αποτέλεσμα 
να επανεξετάζεται από τους εργα-
ζόμενους νοσηλευτές άνω των 50 

ετών το σχέδιο αποχώ-
ρησης από την εργασία. 
Σε όλα τα παραπάνω πρέ-
πει να συνυπολογιστεί και το 
γεγονός ότι πολλές μητέρες 
νοσηλεύτριες δεν αποσύρονται 
από την εργασία τους για αναθρέ-
ψουν τα παιδιά τους, όπως συνή-
θως συνέβαινε τα προηγούμενα 
χρόνια, εξαιτίας της αβεβαιότητας  
στην αγορά. 
Στην Ελλάδα, τα επίσημα στοι-

χεία της Ε.Ν.Ε. δείχνουν ότι 7.500 
νοσηλευτές είναι σήμερα άνεργοι 
και παρά τις πολυάριθμες προ-
σλήψεις νοσηλευτών την πεντα-
ετία 2004-2009, ο αριθμός των 
εργαζόμενων νοσηλευτών σήμε-
ρα δεν αρκεί να καλύψει τις ανά-
γκες περίθαλψης του ελλαδικού 
πληθυσμού. Επιπλέον, οι πιέσεις 
που ασκούνται σε όλα τα εργασι-
ακά επίπεδα λόγω της οικονομι-
κής κρίσης των τελευταίων ετών, 
καθιστά απογοητευτική την αγορά 
εργασίας για τους νοσηλευτές και 
δημιουργεί εσωτερικές αμφισβη-
τήσεις ιδιαίτερα στους νέους απο-
φοίτους, γεγονός όμως που δεν 
πρέπει να οδηγεί σε απόγνωση, 
αφού μία κλειστή πόρτα εργασίας 
δεν σημαίνει κλειστή αγορά. 
μια θετική προσέγγιση θα ήταν 

να θεωρηθεί ως ευκαιρία για 
αυτοαξιολόγηση των «εμπορεύ-
σιμων» ή μη επαγγελματικών 
στοιχείων του κάθε νοσηλευτή, 
εργαζόμενου και μη, για ανάπτυ-
ξη των δεξιοτήτων και των γνώ-

σεων και για επαναπροσδιορισμό 
τόσο των προσωπικών, όσο και 
των συλλογικών στόχων με ρεαλι-
σμό. μεγάλο μέρος της επιτυχίας 
του νοσηλευτή ως επαγγελματία 
υγείας και της Νοσηλευτικής ως 
συνεχώς εξελισσόμενης ανθρω-
πιστικής επιστήμης, βασίζεται 
στην ικανότητα ευελιξίας: όταν 
συναντηθούν με την πρόκληση, να 
μην ξεχάσουν να επιμείνουν. ❱◗
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Λένε ότι η κρίση, σε όποιο τομέα κι αν είναι, 
αποκαλύπτει και αναδομεί την ύπαρξη. Το λυ-
πηρό είναι ότι μόνο την αποκάλυψη είδα, την 

αναδόμηση δεν την αναμένω. Τη θεωρώ άκυρη, του-
λάχιστον τώρα, τουλάχιστον εδώ. Ευτυχώς που απο-
τελεί μειοψηφία (απ’ ότι μου λένε) αυτός ο νεοέλλη-
νας νοσηλευτής σε διοικητική θέση που συνάντησα, 
θερμός οπαδός της νοοτροπίας του…μαυρομάτη! 
Βολεψάκιας, μοχθηρός, αδαής, θρασύδειλος, κουτο-
πόνηρος, μοιρολάτρης, χαφιεδάκος, εκμεταλλευτής 
φίλων και εχθρών, παράσιτο, με νοοτροπία ραγιά, να 
ενδιαφέρεται μόνο για την ξάπλα του! δημόσιες σχέ-
σεις, ρουφιανιές, γλύψιμο, εκμετάλλευση της ανοχής 
των ανωτέρων και μαγειρέματα, μόνο και μόνο για 
να καθίσει στη θεσούλα που θα του εξασφαλίσει το 
μόνιμο πρωινό και τα ελεύθερα σαββατοκύριακα! μη 
έχοντας ιδέα από διαχείριση, διοίκηση, οργάνωση και 

προγραμματισμό! διατηρώντας αγέρωχα εγωιστική 
στάση, πιστεύοντας ότι αυτός είναι κι άλλος κανείς, με 
την ιδέα του αναντικατάστατου, σκληρός και άδικος 
με τους υφισταμένους του, με απειλητικό εργαλείο το 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα. μου θυμίζει στίχους από 
την «Αφήγηση» του Σεφέρη: «…Τον συνηθίσαμε δεν 
αντιπροσωπεύει τίποτα / Σαν όλα τα πράγματα που 
έχετε συνηθίσει / Και σας μιλώ γι’ αυτόν γιατί δεν βρί-
σκω τίποτα…».
Χαθήκαμε μέσα στη συνήθεια, στα πνιγηρά αρώματα 

της αντίκας! μήπως έφτασε η ώρα να ανοίξουμε τα 
παραθύρια, να αφήσουμε τον άητο άνεμο να διαπερά-
σει ότι η συνήθειά μας χρόνια τώρα δεν άφηνε; μή-
πως έφτασε η στιγμή να ακούσουμε την παρότρυνση 
του Καζαντζάκη: «Να ‘σαι ανήσυχος, αφχαρίστητος, 
απροσάρμοστος πάντα. Όταν μια συνήθεια καταντήσει 
βολική, να τη συντρίβεις». μήπως... ❱◗  

Γράφει η   ιππολύτη 

Ο μαυρομάτης
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Κάθε φορά, ελπίζω να μη φάω πολύ χώρο από το περιοδικό σχολιάζοντας τα φαιδρά και 
ευτράπελα που συμβαίνουν στο χώρο μας, φαίνεται όμως ότι οι πρωταγωνιστές του διευ-
ρυνόμενου τσίρκου ολοένα και αυξάνονται, διαγκωνιζόμενοι ποιος θα πρωτοτρυπώσει στις 
πεπερασμένες (αριθμητικά και μόνον) σελίδες του Βάκιλου.

Πλάκα πλάκα, η συγκεκριμένη στήλη κλείνει 12 χρόνια ζωής και θαρρώ πως έχει καταστεί 
πλέον απαραίτητη όχι μόνο για τους αναγνώστες του περιοδικού, αλλά κυρίως για τους πρωτα-
γωνιστές της. Αυτό το τελευταίο, προκύπτει αβίαστα, από το πόσο θέλουν ορισμένοι να φιγου-
ράρουν στις συγκεκριμένες σελίδες, σε σημείο που θα νόμιζε κανείς ότι το προκαλούν κιόλας.

Αρκετά όμως με τον πρόλογο, μιας και έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα και ζουμερά να σχο-
λιάσουμε σ’ αυτό το τεύχος. Την τιμητική του έχει πάλι το ζωικό βασίλειο, αλλά και φιγούρες 
από το παρελθόν, τόσο το εγγύτερο, όσο και το απώτερο. Αρχίζουμε λοιπόν:

Από πού ν’ αρχίσω…

Η Ψηλή Ξανθιά Συνδικαλίστρια- εκδικήτρια reloaded
Κάποιοι θυμόμαστε πριν αρκετό καιρό, διάφορες κακεντρεχείς και 
χολοσταγείς πένες να απευθύνουν ερωτήματα στα υπουργεία και στις 
αρμόδιες αρχές για ένα μεταπτυχιακό πανεπιστημίου του εξωτερι-
κού, βγάζοντας ένα απύθμενο μίσος για όσους το παρακολουθούσαν 
και για όσους το υποστήριξαν. Αίφνης, όλοι οι «γραμματιζούμενοι» 
συνδικαλιστές, απαρτίζοντας έναν ετερόκλητο και ευκαιριακό θίασο, 
έπιασαν τα μολύβια και πυροβολούσαν προς όλες τις κατευθύνσεις, 
επιχαίροντας για το φημολογούμενο ναυάγιο της αναγνώρισης του εν 
λόγω τίτλου.
Ξεχωριστή θέση στους όψιμους «υπερασπιστές» της δημόσιας παιδεί-
ας, που με μύδρους κατακεραύνωναν όσους εξέφραζαν την υποστήριξή 
τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, κατείχαν διάφορες γκροτεσκικές 
υπάρξεις, άλλες ξανθές λυσίκομες φαρμακομάτες, άλλες ξερακιανές 
καουμπόισσες ξανθοκέφαλες, άλλες σταφιδιασμένες φουντόμαλλες 
κατωαυλακιώτισσες και άλλες ευρύνωτες  δυσειδείς κεκαρμένες. Πε-
ριστασιακά στο θέμα τούτο, συμμετείχαν και γνωστότεροι παλιάτσοι, 
γελοιωδέστεροι των ανωτέρω αναφερθέντων, ήτοι η ηγεσία του γιδοβο-
σκέικου, ο γελωτοποιός του πύργου και έτερες ευκαιριακές φιγούρες 
του περιφερόμενου τσίρκου μας… 
Φαντάζομαι λοιπόν, ότι μόλις ο αρμόδιος φορέας ανακοίνωσε την 
αναγνώριση του τίτλου αυτού πριν λίγο καιρό, όλοι αυτοί έχασαν τον 
ύπνο τους. 
Έφαγαν τέτοια ήττα, που όμοιά της δεν είχαν ξανανιώσει. Το μίσος 
που τους κατέκλυσε ήταν αβυσσαλέο και η ανάσα τους σκάλωσε στο 
λαιμό τους… 
Πιο πολύ όμως, πληγώθηκε η… αριστερόστροφη ξανθιά ψιλόλιγνη 
συνδικαλίστρια. Τα μακριά άχαρα πόδια της κόπηκαν και τα όνειρά 

Το Κουνάβι σε παλαιότερες ένδοξες εποχές

Το Κουνάβι οσονούπω…
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της γέμισαν στοιχειά 
και εφιάλτες. Τέτοια 
σφαλιάρα, δε την πε-
ρίμενε. Ο αρχηγός της, 
την απογοήτευσε. Σκέ-
φτηκε να τον βάλει να 
ξυρίσει το μουστάκι… 
Αυτός, για να ξεπλύνει 
την προσβολή, ξανά-
πιασε το μολύβι… Για-
τί λέτε; Για να γράψει 
γράμμα ή για να ζω-
γραφίσει μουστάκι;
Όσο για την ξανθόκω-
μη επαναστάτρια, ας 
κάνει καμιά βουτιά στη 
θάλασσα… Ξέρει αυτή.

-Εντάξει σταμάτα, θα γραφτώ στον Αχταρμά...

Ο Σοφός Γιδαρέλης πήρε το δισάκι του και μη τον 
είδατε…

Η σοφιστικέ Καλλιρόη με την κατάλληλη μετάλλαξη 
άδει τον ύμνο της …τρόικας

Το Κουνάβι μεταλλαγμένο σε κατσικοκούναβο για να 
ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του με τους συνδαιτυμό-
νες του (γλώσσα λανθάνουσα…)

Το κουνάβι της οργής
Καλόμαθε στα σύκα το κουνάβι και έφαγε (τρώγω, έρτωγον, έφαγον, έδομαι, εδήδοκα, εδηδώκειν) και τα συ-
κόφυλλα, που λέει ο σοφός λαός. Αυτό που δεν είπε όμως, είναι ότι το έξυπνο κουνάβι από τη μουτσούνα πιά-
νεται… Ο Κούναβος της ιστορίας μας, μονόφθαλμος μεταξύ των τυφλών… συνδαιτυμόνων του, νόμισε ότι θα 
ξεγελάει για πάντα το δόκανο και θα το παίζει μονίμως πονηρός. Αμ δε…Αντί να μείνει στο λαγούμι του λοιπόν 
και να τρωγοπίνει όπως ήξερε καλά μέχρι τώρα, αποφάσισε να βγει στο φως για να κυριαρχήσει στους αιθέρες. 
Ας πρόσεχε…
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Αυτο-κράτορας στον πράσινο 
χώρο ο Ντάμπο… 

Η ισχύς εν τη ενώσει και τα σκυλιά δεμένα.

Ο ΣΥΔΝΟΧ και οι άλλοι
Με αφορμή τις τελευταίες εκλογές του ΣΥΔΝΟΧ, σπεύδω 
να διατυπώσω ορισμένα ερωτήματα, όχι για να ενοχλήσω 
τους αξιότιμους και νεοεκλεγμένους συναδέλφους, αλλά 
για να τονίσω ότι παρότι δεν ασχολούμαστε με ορισμένα 
πράγματα, δεν τρώμε κουτόχορτο. Ρωτώ λοιπόν:
1. Σε ποιο σημείο του καταστατικού του ΣΥΔΝΟΧ περι-
γράφεται ότι η εν λόγω ένωση, νομιμοποιείται να τοποθε-
τείται επισήμως και να προσπαθεί να διατυπώσει άποψη 
προς τα κρατικά όργανα για θέματα πέραν του χώρου 
που εκπροσωπεί; 
2. Πού ακριβώς περιγράφεται στο καταστατικό του, ότι οι 
εκλογές γίνονται με δικαστικό αντιπρόσωπο; Παρότι φέ-
τος λέγεται ότι διόρισαν στην Αθήνα (και μπράβο τους), 
πώς καταμετρήθηκαν οι ψήφοι από την περιφέρεια;
3. Γνωρίζουν οι εκπρόσωποί του, ότι αν και οι γιατροί δια-
θέτουν δεκάδες επιστημονικές ενώσεις, στο διάλογο με την 
Πολιτεία προσέρχονται οι Ιατρικοί Σύλλογοι και  η ΟΕΝΓΕ;
4. Γιατί μετά από τόσο καιρό (σ.σ 23/3/13), τα αποτελέ-
σματα δεν βρίσκονται ακόμα στην ιστοσελίδα τους;
Αυτά για να μη νομίζουν οι καλοί συνάδελφοι νοσηλευ-
τές του Χειρουργείου, ότι ρωτάμε παράλογα πράγματα. 
Ας μας απαντήσει κάποιος. 

Μαθήματα ετυμολογίας
Το Κουνάβι ή Ικτίς η δενδρόβιος είναι είδος αρπακτικών 
ζώων που ανήκει στην οικογένεια Ικτίδες της τάξης των 
σαρκοφάγων. Σύμφωνα με την ιστορία, από την αρχαιό-
τητα, επειδή ήταν ποντικοφάγο, επιχειρήθηκε να χρησι-
μοποιηθεί και ως κατοικίδιο, αλλά η δυσάρεστη μυρωδιά 
του υγρού που έκκριναν οι πρωκτικοί του αδένες χάλα-
σαν το γάμο…(τίποτα δεν είναι τυχαίο βρε παιδί μου). Εί-
ναι ζώο δενδρόβιο και αναρριχάται με μεγάλη επιδεξιό-
τητα. Κλέβει και τρώει το μέλι από τις κυψέλες. Τρέφεται 
όμως και με καρπούς, όπως σύκα και δη, καλαματιανά. 
Μπορεί να το δείτε και διοπτροφόρο ενίοτε. Αδηφάγο 
καθώς είναι, δε λέει όχι ακόμα και για σουβλακόπιτες. 
Προστατεύεται από τη σύμβαση της Βέρνης ως είδος της 
πανίδας υπό προστασία και ως ενδημικό υποείδος στον 
Ελλαδικό χώρο. Τουλάχιστον μέχρι τώρα… 

Ποιός είναι πασοκοπράσινος, «πε-
ντάμορφος» με μεγάλα αυτιά; Για 
κει πάει και μένα ο νους μου…

Το Γιακ, είναι είδος βοδιού που χρησιμοποιείται για 
τη μεταφορά φορτίων, μιας και εξημερώνεται εύκολα 
και δε φημίζεται για τη νοητική του οξύτητα. Αποδέ-
χεται εύκολα τη θέση που του προσφέρει ο αφέντης 
του και με τις μέτριες ικανότητές του, λειτουργεί ως 
διεκπεραιωτής των όποιων εργασιών του ανατίθενται. 
Ρε τι σου’ ναι η φύση…

Kουΐζ για υποψιασμένους Νοσηλευτές 
και κυρίως Μακεδόνες
Ποιά Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γενικού 
Νοσοκομείου της κεντρικής Μακεδονίας, εισάγοντας 
νέα ήθη στα νοσηλευτικά διοικητικά δρώμενα, κάνει 
εφόδους στις 4 και 5 η ώρα τα χαράματα και ελέγχει 
τις εφημερεύουσες αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους;
Ξεκινάει ζητώντας να μάθει μέσα στο άγριο χάρα-
μα αν υπήρξαν νεκροί στη βάρδια, αν συνάδελφοι 
ζήτησαν άδεια και φτάνει μέχρι ποιοί και κάθε 
πόση ώρα πηγαίνουν και συχνάζουν στο κυλικείο 
του νοσοκομείου. Φαίνεται πως στο συγκεκριμένο 
νοσοκομείο δεν υπάρχει βιβλίο λογοδοσίας, αλλά 
λειτουργούν για εκφοβισμό τάγματα εφόδου με 
μπροστάρισσα την ίδια την διευθύντρια.
Η εν λόγω διευθύντρια βέβαια χρόνια αγωνίστρια 
και συνδικαλίστρια, δημοκράτισσα κατά τ΄ άλλα, δεν 
έχει ασχοληθεί καθόλου με τα εξαιρέσιμα του νο-
σηλευτικού προσωπικού που οφείλονται από πέρσι 
στο νοσοκομείο της, ούτε έχει μπει στο κόπο να τα 
ζητήσει εγγράφως από τον Διοικητή. 
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Άνοιξε παράρτημα και στη Ζάμπια ο 
Αχταρμάς και γράφει τους Ζουλού

Οι Πεφωτισμένοι 
τώρα και σε ταινία

Σουβλακόπιτες: Είναι ένα 
φετίχ των γιδοβοσκών, 
είναι μονάδα συναλλαγής 
ή αντικείμενο επένδυσης; 
Σύντομα θα μάθουμε.

Το Γιακ βάφτεικαι πράσηνω κι ετημάζαιτε να κιρειαρχήσοι 
(τρομάρα του)

Προς Πεφωτισμένους και Πεφωτισμένες
Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι αγαπημένοι,
Παρότι δε γεμίζετε ταξί, το θράσος σας είναι απαράμιλλο. Σας βγάζουμε το καπέλο όλοι 
εμείς οι παρακατιανοί νοσηλευτές που δεν είχαμε την τύχη να περάσουμε την κλειδα-
ρότρυπα της θυρίδας σας. Ρίγη συγκίνησης κατακυριεύουν τα θνητά κορμιά μας, όταν οι 
υψηλότητές σας καταδέχονται να καταπιαστούν με μας, τους ταπεινούς νοσηλευτές, τους 
αναλώσιμους εργάτες του οικοδομήματος της υμέτερης βασίλισσας και της περισπούδα-
στης αυλής της.
Με ανακοινώσεις λάβρες, ποπολάρικες, σα να ξεπήδησαν από σελίδες άλλων αιώνων, ο 
πυρετός της ανωτετρότητάς αναβλύζει αβίαστα, πνίγοντας τη θλιβερή μας κατωτερότητα 
και θυμίζοντάς μας τί θα πει αρία φυλή.
Κατορθώνοντας με μαεστρία περισσή να καταστήσετε δούλους και θεραπαινίδες τους ευ-
νούχους γιδοβοσκούς, που δεν άρθρωσαν ουδέποτε λέξη για τον ακαριαίο εξανδραποδι-
σμό τους απ’ το δικό σας δωδεκάθεο (παρότι είστε πεντέξι),  επιχειρείτε τώρα να πείσετε 
άπαντες τους κοινούς θνητούς, τα πολιτικά κόμματα και όσους δύνασθε να πλησιάσετε, ότι 
ο ήλιος δύει από την ανατολή.
Συνεχίστε να εξευτελίζετε τον κοινό νου. Θα κατορθώσετε ίσως να λάβετε τα σκήπτρα αυ-
τού που σας αρμόζει: Του επόμενου βασιλιά καρνάβαλου, μέσα σε μια τεράστια θυρίδα…

Δεν έχει κάνει καμία απολύτως παρέμβαση.
Όπως επίσης και για το ότι η νυχτερινή εφημερεύουσα προέρχεται πάντα από 
το τμήμα της Αιμοδοσίας, καλύπτοντας δηλαδή δύο βάρδιες και όταν συντρέχει 
λόγος εγκαταλείπει το τμήμα της και τρέχει όπου είναι απαραίτητο στο νοσο-
κομείο. Όλα είναι νόμιμα δηλαδή, γι αυτό η διευθύντρια, επειδή τα βράδια δεν 
έχει ύπνο, προσπαθεί με την... επιβλητική της παρουσία να δώσει λύσει στα 
προβλήματα. 
Άσε που ένα πουλάκι μας είπε πως στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων 
της Ε.Ν.Ε., ενώ οι σύνεδροι τοποθετούνταν για τα προβλήματα του κλάδου, η 
ίδια έλυνε μετά μανίας σταυρόλεξα... Λέτε να τη φωτογράφισαν κιόλας; Α πα 
πα... Θα δείξει... 








