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αφορμή για την σύνταξη της παρούσας ανα-
κοίνωσης είναι η πρακτική που ακολουθείται 
στο νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεή-

μων» εκ μέρους του οικείου σωματείου εργαζομέ-
νων – μέλους της ΠΟΕΔΗΝ. 

Το εν λόγω σωματείο, στο πλαίσιο μιας ολοκλη-
ρωτικής και προφανώς σκόπιμης παρανόησης των 
διατάξεων του θεμελιώδους συνδικαλιστικού Νόμου 
1264/1982, όλως αυθαιρέτως εκλαμβάνει ως δεδο-
μένο, ότι όλοι οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου νο-
σοκομείου είναι μέλη του, ακόμη και αν δεν έχουν 
υποβάλει σχετική αίτηση εγγραφής ! 

Προφανώς η συγκεκριμένη συνδικαλιστική οργά-
νωση θεωρεί ότι το συνδικαλίζεσθαι αποτελεί υπο-
χρέωση και όχι δικαίωμα των εργαζομένων, αδιαφο-
ρώντας παντελώς για την αρνητική μορφή αυτού του 
ιερού εργασιακού δικαιώματος, δηλαδή την βούληση 
ενός εργαζομένου να μην μετέχει σε καμία συνδικα-
λιστική οργάνωση. 

Πέραν τούτου, το εν λόγω σωματείο διαστρεβλώ-
νει και την θετική εκδοχή του ως άνω δικαιώματος, 
θεωρώντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι όχι μόνο υπο-
χρεούνται να συνδικαλίζονται, αλλά οφείλουν να το 
πράττουν μέσω του συγκεκριμένου σωματείου! Προ-
φανώς το πρωτοβάθμιο σωματείο της ΠΟΕΔΗΝ στο 
ΓΝ Νικαίας πιστεύει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του 
ένα τεκμήριο μοναδικότητας ή βέλτιστης συνδικαλι-
στικής εκπροσώπησης των συμφερόντων των εργα-
ζομένων. 

Αυτή η μορφή ολοκληρωτικής σκέψης των ιθυ-
νόντων του εν λόγω σωματείου επιστεγάζεται με την 
αυτόματη παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφο-

ράς των «υποχρεωτικών» μελών του, χωρίς, βέβαια, 
να έχει προηγηθεί η νομοθετικώς προβλεπόμενη 
υποβολή έγγραφης θετικής δήλωσης – συναίνεσης 
του εργαζόμενου προς τον εργοδότη.

Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται, βέβαια, και η 
πλημμελής έως σκανδαλώδης συμπεριφορά των αρ-
μοδίων υπαλλήλων του νοσοκομείου, που διενεργούν 
την παρακράτηση άνευ της συναίνεσης των εργαζο-
μένων ! Για το ζήτημα αυτό και για τον καταλογισμό 
ευθυνών έχει ήδη διαταχθεί η διενέργεια Ένορκης 
Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

Με βάση αυτά εφιστούμε την προσοχή όλων των 
νοσηλευτών σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, όπου 
ενδεχομένως παρατηρούνται αντίστοιχα φαινόμενα. 

Συνάδελφοι, η αυτόματη παρακράτηση της συν-
δικαλιστικής σας εισφοράς δεν είναι υποχρεωτική, 
αλλά εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή από 
μέρους σας σχετικής θετικής δήλωσης, που απευθύ-
νεται στον εργοδότη σας, δηλαδή το νοσοκομείο, και 
όχι την συνδικαλιστική οργάνωση όπου ανήκετε.

Για τον λόγο αυτό παρακαλείστε να ελέγξετε στο 
φύλλο μισθοδοσίας σας αν ενεργείται αυτόματη πα-
ρακράτηση παρά την θέλησή σας και σε μια τέτοια 
περίπτωση απευθυνθείτε στο γραφείο μισθοδοσίας 
ζητώντας την άμεση διακοπή της παρακράτησης και 
ακολουθήστε την οδό της Δικαιοσύνης. 

Επιτέλους, εν έτει 2014 και μετά από 32 χρόνια 
ισχύος του Νόμου 1264/1982 ο συνδικαλισμός στα 
νοσοκομεία του ΕΣΥ θα πρέπει να ασκείται με κα-
θαρούς όρους, με διαφάνεια και ειλικρίνεια και όχι 
με παραπλάνηση των εργαζομένων και προσπάθεια 
υφαρπαγής της συνδικαλιστικής τους εισφοράς.  ❱◗ 
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από τον σύλλογο του Γ.ν. νίκαιας, 
μέλους της ποέδην
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Γράφει ο αριστείδης δάγλας
πρόεδρος πασυνο-έσυ

κοιτάζοντας πίσω, όχι πολύ μακριά, διακρίνου-
με το δρόμο που διανύσαμε από την αρχή της 
επίσημης κρίσης ως εδώ, να είναι σπαρμένος με 

πτώματα συνειδήσεων, φορέων, κλάδων, αξιοπρεπειών, 
ηθών και  ψυχών.

Κοινωνικές ομάδες στοχοποιούνται και ενοχοποιού-
νται, απαξιώνονται με θαυμαστή κυνικότητα και σφρα-
γίζονται με την ανεξίτηλη στάμπα του μελλοθάνατου, 
την οποία καταδικάζονται να βλέπουν καθημερινά μέ-
χρι τη μοιραία τελική τους πτώση.

Οι πολίτες, με την ψευδαίσθηση ότι κάθε περίπτωση 
είναι μεμονωμένη και όχι μέρος ενός προκαθορισμένου 
σχεδίου συρρίκνωσης κάθε εργασιακού δικαιώματος, ως 
δομικό στοιχείο του καπιταλισμού και μάλιστα του κακώς 
εφαρμοζόμενου από τους παγκοσμίως ισχυρούς, εμφανί-
ζουν σημάδια παραίτησης από κάθε πράξη αντίστασης, σα 
να δέχονται νομοτελειακά ότι τίποτα δε μπορεί ν’ αλλάξει.

Η αρχική έκπληξη των πρώτων χρόνων της κρίσης, 
έδωσε τη θέση της στην απάθεια και την αφασία, ενί-
οτε στη χαιρεκακία και την ανθρωποφαγική διάθεση. 
Σε περιόδους ανέχειας, φτώχιας και δυστυχίας, τα χα-
μηλά στρώματα της οικονομικοκοινωνικής πυραμίδας 
έχουνε την τάση να αλληλοεξοντώνονται με οδυνηρές 
συνέπειες για όλους τους συν- ερέτες του οικονομικού 
παγκοσμιοποιημένου κάτεργου.

οι προαναγγελθέντες 
θάνατοι 

έγιναν ξαφνικοί
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Ο κατ’ επίφαση σοσιαλισμός που επικράτησε στη 
χώρα κατά τα προηγούμενα χρόνια, αντί να αντλήσει 
την ισχύ του από τα αληθινά προνόμια της βάσης που 
υποτίθεται πως θα θεμελίωνε, έχτισε την όποια παρο-
δική του δύναμη πάνω στην κινούμενη άμμο της αδι-
αφάνειας, της υποκρισίας, της αναξιοκρατίας και του 
κομματισμού. Διέφθειρε κάθε έννοια δικαίου και δη-
λητηρίασε καθετί υγιές που είχε απομείνει στην κρατι-
κή μηχανή. Αναγόρευσε την καπατσοσύνη σε επιστήμη 
και απαξίωσε με συνοπτικές διαδικασίες την αξιοσύνη 
και την αποδεδειγμένη ικανότητα, αναδεικνύοντας σε 
προσόν την αγραμματοσύνη, την αδιακρισία και την 
κουτοπονηριά. Το κράτος των επιδοτήσεων και της ρε-
μούλας, σε ευθεία σύνδεση με τα επιχειρηματικά εφή-
μερα συμφέροντα των βαρόνων της αρπαχτής, υπο-
θήκευσε το μέλλον των επόμενων γενεών και έδωσε 
άλλοθι στους σημερινούς υποτακτικούς της τρόικας, 
να επικαλούνται το πολυθρύλητο «παραλάβαμε καμένη 
γη» ενόσω πριονίζουν με ολοένα εντεινόμενο ρυθμό τα 
πόδια της ήδη κουτσουρεμένης μας αξιοπρέπειας.

Κάθε μέρα που περνάει, άλλος ένας κλάδος βρί-
σκεται στο καναβάτσο, χωρίς καλά καλά να έχει συ-
νειδητοποιήσει τί πραγματικά του συνέβη. Ο ξαφνικός 
θάνατος, φαίνεται εσχάτως να έχει υιοθετηθεί ως απο-
τελεσματικότερη τακτική από τον προαναγγελθέντα, 

μιας και οι εμπνευστές ή καταστροφείς του κοινωνικού 
ιστού, έμαθαν πλέον καλύτερα να πλειοδοτούν σε κυνι-
κότητα, προκειμένου να αποσπάσουν τα εύσημα από τα 
υπερκείμενα κεφάλια που εκπροσωπούν το κεφάλαιο 
και τους διαχειριστές του.

Όσο λοιπόν αποφεύγουμε να βλέπουμε το ζήτημα 
σφαιρικά και αναλωνόμαστε σε απόπειρες διάσωσης 
του δικού μας κεφαλιού και μόνο, είναι μαθηματικά 
βέβαιο πως δε θα αργήσει η μέρα που θα το ψά-
χνουμε πάνω στους ώμους μας, δίνοντας προσωρινή 
ικανοποίηση σε κάποιον που βράζει στο ίδιο καζάνι 
μ’ εμάς και που αγνοεί ότι και το δικό του τέλος δεν 
πρόκειται ν’ αργήσει... ❱◗

Η αρχική έκπληξη των πρώτων 
χρόνων της κρίσης, έδωσε τη θέση 
της στην απάθεια και την αφασία, 
ενίοτε στη χαιρεκακία και την 
ανθρωποφαγική διάθεση
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νεο συσΤημα αΞιολογησησ δημοσιων υπαλληλων

π α σ υ ν ο - έ σ υ

πολύ πρόσφατα εξεδόθη ο 
Νόμος 4250/2004 (ΦΕΚ Α 
74/26-3-14) που αναδιαρ-

θρώνει το σύστημα αξιολόγησης 
του προσωπικού των δημοσίων 
υπηρεσιών, τροποποιώντας τις δι-
ατάξεις του πδ 318/1992 . 

η βασικότερη τροποποίηση 
- επί της οποίας είχε ασκηθεί πα-
ρέμβαση της ε.ν.ε. που κατήγγειλε 
το εξαιρετικά άδικο του νέου συ-
στήματος- αφορά στην καθιέρωση 
ανώτατων ποσοστών ανά κλίμακα 
βαθμολόγησης. Κατά το άρθρο 7 
του πδ 318/92, όπως αντικαταστάθη-
κε: «1.Τα ανώτατα ποσοστά υπαλλή-
λων που είναι δυνατόν να βαθμολο-
γούνται με την κλίμακα βαθμών του 
άρθρου 8 καθορίζονται ως εξής:

α. Με τους βαθμούς 9 έως 10 
βαθμολογείται ποσοστό έως και 

25 % των υπαλλήλων.
β. Με τους βαθμούς 7 έως 8 

βαθμολογείται ποσοστό έως και 
60% των υπαλλήλων.

γ. Με τους βαθμούς 1 έως 6 
βαθμολογείται ποσοστό 15% των 
υπαλλήλων.»

Τα ποσοστά αυτά υπολογίζο-
νται επί του συνόλου των υπαλλή-
λων που υπηρετούν στην ίδια Γε-
νική Διεύθυνση και ο επιμερισμός 
τους ανά κλίμακα βαθμολόγησης 
σε κάθε Γενική Διεύθυνση γίνε-
ται με απόφαση του οικείου Προ-
ϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, 
λαμβανομένων υπόψιν κριτηρίων 
όπως η αποτελεσματικότητα και 
η αποδοτικότητα των μονάδων, οι 
αρμοδιότητες τους σε σχέση με 
τις προτεραιότητες της ασκούμε-
νης πολιτικής και η κατανομή των 

υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα.
Η απόφαση για τον επιμερισμό 

των ποσοστών εκδίδεται αποκλει-
στικά εντός του Ιανουαρίου κάθε 
έτους και αποστέλλεται στους 
Προϊσταμένους Διεύθυνσης πριν 
από τη σύνταξη των εκθέσεων αξι-
ολόγησης. Η μη τήρηση των ποσο-
στών αυτών από τους αξιολογητές 
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα 
της παράβασης υπαλληλικού κα-
θήκοντος κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. 1 περίπτωση β’ του άρθρου 
107 του Υπαλληλικού Κώδικα και 
ελέγχεται με ευθύνη του αρμόδι-
ου οργάνου έκδοσης της σχετικής 
απόφασης. 

Για την αξιολόγηση των Προ-
ϊσταμένων Τμημάτων και Διευ-
θύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου 
οργανικών μονάδων, το ανώτατο 

Όλες οι αλλαγές 

8

Γράφει η έλένη παπαγεωργίου, 
  δικηγόρος, νομική σύμβουλος έ.ν.έ.
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ποσοστό βαθμολόγησης με τους 
βαθμούς 9 ή 10 ανέρχεται σε ποσο-
στό έως και 70%, το οποίο υπολογί-
ζεται επί του συνόλου των προϊστα-
μένων του ίδιου επιπέδου της ίδιας 
Γενικής Διεύθυνσης, ενώ στις περι-
πτώσεις που δεν προβλέπεται στον 
φορέα οργανική μονάδα επιπέδου 
Γενικής Διεύθυνσης, αρμόδιο όρ-
γανο για την έκδοση της απόφα-
σης της παραγράφου 5 του άρθρου 
αυτού είναι ο Γενικός ή Ειδικός 
Γραμματέας, το μονομελές όργανο 
Διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, ο 
πρόεδρος του συλλογικού οργάνου 
διοίκησης του φορέα».

Η αξιολόγηση απαιτεί πλέ-
ον παράθεση ειδικής αιτιολογί-
ας της βαθμολογίας αυτής για τα 
αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης, 
εφόσον ο αξιολογητής βαθμολο-
γεί ένα ή περισσότερα κριτήρια 
αξιολόγησης με βαθμό 9 έως 10 
ή με βαθμό 1 έως 6, με αναφορά 
πραγματικών στοιχείων και όχι 
αξιολογικών χαρακτηρισμών.

Σημαντική καινοτομία του νέου 
συστήματος είναι η καθιέρωση μέ-
τρων βελτίωσης της απόδοσης του 
αξιολογούμενου, σε περίπτωση 
αξιολόγησής του με μέσο όρο βαθ-
μολογίας της έκθεσης 6 και κάτω, 
οπότε συμπληρώνονται υποχρεωτι-
κά από τον αξιολογητή στο έντυπο 
αξιολόγησης τα μέτρα βελτίωσης 
της απόδοσης του αξιολογούμενου 
και ο αξιολογητής, μετά το πέρας 
της διαδικασίας αξιολόγησης, καλεί 
τον αξιολογούμενο για την αναλυτι-
κή παρουσίαση των προτεινόμενων 
μέτρων βελτίωσης της απόδοσής 
του και καλύτερης αξιοποίησης 
και ανάπτυξης των ικανοτήτων του. 
Μετά το πέρας της διαδικασίας αυ-
τής, τίθενται στον οικείο χώρο του 
εντύπου της έκθεσης η ημερομηνία 
πραγματοποίησης της συνέντευξης 
και οι υπογραφές του αξιολογούμε-
νου και του αξιολογητή.

Μεταβολές επιφέρει το νέο σύ-
στημα και ως προς τους αξιολογη-
τές των υπαλλήλων. Το άρθρο 14 
του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται 
ως εξής: «1.Την αξιολόγηση ενερ-
γεί αυτοτελώς ο προϊστάμενος της 
αμέσως υπερκείμενης οργανικής 
μονάδας εκείνης που υπηρετεί ο 
αξιολογούμενος, όταν υπάρχει, 
κατόπιν γραπτής και τεκμηριωμέ-
νης εισήγησης του άμεσου προϊ-
σταμένου του, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης 
αξιολόγησης του υπαλλήλου. Στις 
περιπτώσεις που δεν υφίσταται 
υπερκείμενη οργανική μονάδα, ο 
υπάλληλος αξιολογείται από τον 
άμεσο προϊστάμενό του χωρίς να 
απαιτείται εισήγηση. 3.Αξιολογη-
τής των προϊσταμένων οργανικών 
μονάδων επιπέδου Τμήματος είναι 
ο προϊστάμενος της οικείας υπερ-
κείμενης οργανικής μονάδας επι-
πέδου Γενικής Διεύθυνσης, μετά 
από γραπτή και τεκμηριωμένη 
εισήγηση από τον άμεσο προϊστά-
μενό του. 4. Αξιολογητής των προ-
ϊσταμένων οργανικών μονάδων 
επιπέδου Διεύθυνσης είναι ο προ-
ϊστάμενος της οικείας υπερκείμε-
νης οργανικής μονάδας επιπέδου 
Γενικής Διεύθυνσης».

ιδιαιτέρως αυστηρό είναι το νέο 
σύστημα αναφορικά με το χρόνο 
σύνταξης των εκθέσεων αξιολό-
γησης, προφανώς λόγω των ανα-
ρίθμητων περιστατικών ετεροχρο-
νισμένων εκθέσεων αξιολόγησης, 
ή ακόμα και παράλειψης αξιολό-
γησης των υπαλλήλων σε αρκετές 
δημόσιες υπηρεσίες επί σειρά 
ετών. Οι εκθέσεις αξιολόγησης 
συντάσσονται από τους αρμόδιους 
αξιολογητές αποκλειστικά εντός 
του πρώτου τριμήνου κάθε έτους 
και το αργότερο έως την 31η Μαρ-
τίου για τους υπαλλήλους όλων 
των κατηγοριών, κατόπιν έκδοσης 
της απόφασης τον Ιανουάριο κάθε 

έτους από το αρμόδιο όργανο κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Η συ-
μπλήρωση του εντύπου είναι υπο-
χρεωτική για τον αξιολογούμενο 
και πρέπει να γίνεται το αργότερο 
μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο 
του Φεβρουαρίου. Κάθε εισηγη-
τής υποχρεούται να καταθέτει την 
εισήγησή του στον αρμόδιο αξιο-
λογητή εντός αποκλειστικής προ-
θεσμίας δεκαπέντε ημερών από 
τη συμπλήρωσή της από τον αξι-
ολογούμενο και το αργότερο έως 
τέλος Φεβρουαρίου. Κάθε αξιολο-
γητής υποχρεούται να συντάσσει 
εκθέσεις αξιολόγησης για όλους 
τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς 
του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά 
το προηγούμενο έτος για πέντε 
τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν 
είχε τοποθετηθεί με έκδοση σχε-
τικής απόφασης ή όχι, έστω και αν 
κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέ-
σεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία. 

και στο νέο σύστημα προβλέπε-
ται δικαίωμα ένστασης του αξιολο-
γούμενου υπαλλήλου ενώπιον της 
ειδικής επιτροπής αξιολόγησης 
λόγω μεροληψίας ή αποδεδειγμέ-
νης πλάνης περί τα πράγματα του 
αξιολογητή, σε περίπτωση που ο 
μέσος όρος βαθμολογίας της Έκθε-
σης αξιολόγησης είναι 6 και κάτω. 
Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει 
αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοι-
χεία και τα πραγματικά περιστα-
τικά στα οποία ο αξιολογούμενος 
θεμελιώνει τους ισχυρισμούς του, 
καθώς και τα στοιχεία τα οποία 
αποδεικνύουν την ανακρίβεια των 
επικαλούμενων από τον Αξιολογη-
τή γεγονότων και ασκείται σε απο-
κλειστική προθεσμία δέκα εργάσι-
μων ημερών από την κατά το άρθρο 
21 γνωστοποίηση της έκθεσης στον 
υπάλληλο. Ο αξιολογητής του οποί-
ου η βαθμολόγηση αμφισβητείται 
από τον υπάλληλο υποχρεούται 
σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τη 
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λήψη του αντιγράφου της ένστασης 
να παραδώσει ή αποστείλει στην 
υπηρεσία ειδικό σημείωμα, στο 
οποίο διατυπώνει τις απαντήσεις 
του στους ισχυρισμούς του υπαλ-
λήλου.  Η Ειδική Επιτροπή Αξιολό-
γησης εξετάζει το παραδεκτό και 
το βάσιμο της ένστασης και δύναται 
είτε να οριστικοποιήσει είτε να δι-
ορθώσει την έκθεση αξιολόγησης. 
Δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήπο-
τε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει 
απαραίτητες από τον αξιολογητή 
ή τον αξιολογούμενο και γενικώς 
να ενεργήσει για τη διακρίβωση 
των προβαλλόμενων ισχυρισμών. 
Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 
θα πρέπει να έχει αποφανθεί για 
τις ενστάσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο μηνών από την ει-
σαγωγή τους σε αυτή. 

Σε κάθε Υπουργείο, αποκε-
ντρωμένη διοίκηση, περιφέρεια 
ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία και 
σε κάθε νομικό πρόσωπο δημόσι-
ου δικαίου, το οποίο έχει δικό του 
υπηρεσιακό συμβούλιο, συνιστά-
ται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, 
η οποία συγκροτείται κατά περί-
πτωση με απόφαση του οικείου 
Υπουργού ή του οικείου Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης ή του Περιφερειάρχη 
και αποτελείται από τρεις Προϊ-
σταμένους Γενικών Διευθύνσεων 
του οικείου φορέα, εκ των οποί-
ων Πρόεδρος ορίζεται ο αρμόδιος 
για θέματα προσωπικού, με ισά-
ριθμους αναπληρωτές Προϊστα-
μένους Γενικών Διευθύνσεων και 
εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρ-
κούν ορίζονται μέλη, τακτικά και 
αναπληρωματικά, Προϊστάμενοι 
Διευθύνσεων. Τα Ν.Π.Δ.Δ., που 
δεν έχουν δικό τους υπηρεσιακό 
συμβούλιο, υπάγονται στην Ειδική 
Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα 
από τον οποίο εποπτεύονται. 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του 

νέου νόμου, η απόφαση για τον 
επιμερισμό ποσοστών ανά κλίμα-
κα βαθμολογίας εκδίδεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας ενός 
μηνός από τη δημοσίευση του πα-
ρόντος και οι εκθέσεις αξιολόγη-
σης συντάσσονται σε αποκλειστι-
κή προθεσμία δύο μηνών από την 
έκδοση της απόφασης αυτής. 

Οι διατάξεις του π.δ. 318/1992, 
όπως αντικαταστάθηκαν με τις δια-
τάξεις του Νόμου 4250/2014 έχουν 
εφαρμογή και για τις εκθέσεις 
που αφορούν στο έτος αξιολόγη-
σης 2013. Εκθέσεις αξιολόγησης 

που έχουν ήδη συνταχθεί κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος, επα-
να¬συντάσσονται κατά τα οριζόμε-
να στις διατάξεις του παρόντος. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν επηρεά-
ζεται το κύρος των εκθέσεων, οι 
οποίες έχουν ήδη συνταχθεί κατά 
τη δημοσίευση του παρόντος, από 
τους αξιολογητές της παρ. 3 του 
άρθρου 18 του π.δ. 318/1992.

 Τέλος, οι εκθέσεις αξιολόγη-
σης έτους 2013, οι οποίες έχουν 
συνταχθεί κατά τις διατάξεις του 
παρόντος ή κατά τις διατάξεις του 
τελευταίου εδαφίου της παραγρά-
φου 4 του παρόντος άρθρου δεν 
θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδι-
κασία αποτίμησης των προσόντων 
των υπαλλήλων για τη θέση τους 
σε διαθεσιμότητα και κινητικότη-
τα κατά τα οριζόμενα στις διατά-

ξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 
4172/2013 (Α’ 167).

Με την καθιέρωση ανώτατων 
ποσοστών ανά κλίμακα βαθμο-
λόγησης (ποσόστωσης) κατά την 
αξιολόγηση και ειδικότερα με την 
πρόβλεψη ιδιαιτέρως χαμηλού 
ποσοστού υπαλλήλων που δύνα-
νται να βαθμολογηθούν με άριστα, 
κάθε άλλο παρά αναβαθμίζεται ο 
θεσμός της αξιολόγησης και εξα-
σφαλίζεται αντικειμενικότητα στην 
αξιολόγηση. Αντιθέτως, αυξάνο-
νται οι πιθανότητες μιας αξιολόγη-
σης αυθαίρετης και εξαρτώμενης 
από τις διαπροσωπικές σχέσεις 
με τον εκάστοτε προϊστάμενο. 
Ταυτοχρόνως, είναι μαθηματικώς 
βέβαιο ότι με την εφαρμογή του 
συστήματος αυτού, θα δυναμι-
τιστεί το κλίμα συνεργασίας και 
ομόνοιας μεταξύ συναδέρφων και 
θα προκληθούν έντονες προστρι-
βές στον εργασιακό χώρο. 

ιδίως αναφορικά με τον κλάδο 
των νοσηλευτών, που ήδη κα-
λείται να εργαστεί σε εξαιρετικά 
δυσχερείς συνθήκες- λόγω των 
τεράστιων ελλείψεων σε προσω-
πικό και των πολυάριθμων προ-
βλημάτων του εσυ- και πασχί-
ζει με όλες του τις δυνάμεις να 
ανταπεξέλθει στις ανάγκες των 
ασθενών και της υπηρεσίας, το 
νέο σύστημα αξιολόγησης, δεδο-
μένης και της πραγματοποίησής 
της ανά γενική διεύθυνση (ήτοι 
σε «σύγκριση» με υπαλλήλους 
και άλλων κλάδων), κρίνεται 
εξαιρετικά άδικο. 

η Ένωση νοσηλευτών ελλά-
δος, πάντα στην πρώτη γραμμή 
των εξελίξεων, θα παρακολουθεί 
στενά την εφαρμογή στην πράξη 
του νέου συστήματος αξιολόγη-
σης και θα παρέμβει άμεσα και 
δυναμικά σε κάθε περίπτωση 
παραβίασης των δικαιωμάτων 
των νοσηλευτών.  ❱◗ 

Ιδίως αναφορικά  
με τον κλάδο  
των Νοσηλευτών 
κρίνεται εξαιρετικά 
άδικο  
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«ρύθμιση θεμάτων του εκπαιδευτικού 
προσωπικού των έπα.σ.»

«αξιότιμε κύριε υπουργέ, 
μετά το ν. 4186/2013 (Φέκ 193 α), με τον οποίο ανα-

διαρθρώθηκε η δευτεροβάθμια έκπαίδευση με την πρό-
βλεψη νέων φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης (άρθρο 17) 
και το γεγονός ότι οι έπασ του ν. 3475/2006 (Φέκ 146 α) 
δεν περιλαμβάνονται πλέον στους φορείς που παρέχουν 
δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (άρθρο 5), 
ενώ προβλέπεται να λειτουργούν έως τη 15η σεπτεμβρίου 
2015 (άρθρο 46 παρ. 11), καθίσταται απαραίτητη η ίδρυ-
ση δημοσίων ιέκ στα αντίστοιχα νοσηλευτικά ιδρύματα 
(ν.π.δ.δ.) όπου λειτουργούν έπασ Βοηθών νοσηλευτών 
αρμοδιότητας του υπουργείου υγείας, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης της 
ομάδας προσανατολισμού υγείας και πρόνοιας (περιλαμ-
βάνονται οι Βοηθοί νοσηλευτικής) από τα νοσηλευτικά 
ιδρύματα της χώρας κατά το δυνατόν αμεσότερα. 

τα ανωτέρω ιέκ τελούν υπό την εποπτεία και τον 
έλεγχο του υπουργείου υγείας. η αρμοδιότητα της ορ-
γάνωσης και λειτουργίας τους ανήκει στα νοσηλευ-
τικά ιδρύματα και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και 
εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει 
στη Γενική Γραμματεία δια Βίου μάθησης του υπουρ-
γείου παιδείας και Θρησκευμάτων. 

η στελέχωση των ανωτέρω ιέκ γίνεται με την κα-
τόπιν απόφασης του υπουργού υγείας μεταφορά με 
την ίδια σχέση εργασίας του εκπαιδευτικού προσω-
πικού που υπηρετεί στις έπα.σ. Βοηθών νοσηλευτών 
του υπουργείου υγείας.  

κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως συμπεριλά-
βετε την ακόλουθη προσθήκη στο νομοσχέδιο του 
υπουργείου υγείας που κατατίθεται προς ψήφιση 
στη Βουλή:

«ιδρύονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας 
(ν.π.δ.δ.) όπου λειτουργούν έπα.σ. Βοηθών νοση-
λευτών του ν. 3475/2006 (Φέκ α΄ 146) δημόσια ιέκ 
του ν. 4186/2013 (Φέκ α΄ 193) της ομάδας προσα-
νατολισμού υγείας και πρόνοιας του άρθρου 24 παρ. 
ζ΄ του ν. 4186/2013 που τελούν υπό την εποπτεία και 
τον έλεγχο του υπουργείου υγείας. 

η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας τους 

ανήκει στα νοσηλευτικά ιδρύματα και η αρμοδιότητα 
διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαι-
σίου τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία δια Βίου μά-
θησης του υπουργείου παιδείας και Θρησκευμάτων. 

η έναρξη λειτουργίας τους γίνεται με απόφαση του 
υπουργού υγείας.

με απόφαση των υπουργών οικονομικών, παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων, διοικητικής μεταρρύθμισης 
και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υγείας ρυθμί-
ζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη λειτουργία, 
το προσωπικό των ιέκ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

το εκπαιδευτικό προσωπικό ωπου κατά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος νόμου  υπηρετεί στις έπα.σ. 
Βοηθών νοσηλευτών του υπουργείου υγείας μεταφέ-
ρεται με απόφαση του υπουργού υγείας με την ίδια 
σχέση εργασίας στα αντίστοιχα ιέκ με την έναρξη λει-
τουργίας τους. τα προσόντα του εκπαιδευτικού προ-
σωπικού των ιέκ των νοσηλευτικών ιδρυμάτων είναι 
ανά κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο αυτά που ορίζο-
νται στο άρθρο 14 του ν. 1566/85 (Φέκ α΄ 37) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.   

σε περίπτωση κατάργησης των ιέκ των νοση-
λευτικών ιδρυμάτων, το εκπαιδευτικό προσωπικό 
που υπηρετεί σε αυτά μεταφέρεται, με απόφαση του 
υπουργού υγείας  και ανάλογα με τα τυπικά τους προ-
σόντα, στη νοσηλευτική υπηρεσία του νοσηλευτικού 
ιδρύματος που ανήκει το ιέκ.

με την παρούσα διάταξη δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.»

αναμένουμε για τις ενέργειές σας». ❱◗

επισΤολη Τησ ε.ν.ε. πΡοσ Τον υπουΡγο υγειασ 
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επισΤολη Τησ γ.γ. δημοσιασ υγειασ 
πΡοσ Το δ.σ. Του εΘνικου οΡγανισμου ΦαΡμακου 

ένημέρωση για τα κυτταροστατικά 

επιστολή προς το δ.σ. του 
έοΦ απέστειλε η Γ.Γ. δημόσιας 
υγείας, κ.  Χριστίνα παπανικο-

λάου, ζητώντας ενημέρωση  σχετικά 
με τις συνθήκες ασφάλειας και υγι-
εινής που διέπουν την παρασκευή 
κυτταροστατικών φαρμακευτικών 
σκευασμάτων υψηλής τοξικότητας. 

«κύριε πρόεδρε, 
παρακαλώ να μας πληροφο-

ρήσετε το συντομότερο δυνατό, 
σχετικά με το πλαίσιο  σε θεσμικό 

ευρωπαϊκό ή / και εθνικό επίπεδο, 
που καθορίζει τις συνθήκες ασφά-
λειας και υγιεινής κατά την παρα-
σκευή  κυτταροστατικών φαρμα-
κευτικών σκευασμάτων υψηλής 
τοξικότητας. σε περίπτωση που 
δεν υφίσταται ανάλογο εξειδικευ-
μένο πλαίσιο, θεωρώ ότι θα ήταν 
σκόπιμο και επιβεβλημένο να δια-
μορφωθεί το απαιτούμενο πλαίσιο 
κανόνων, τεχνικών προδιαγραφών  
και «καλών πρακτικών».

το παραπάνω ερώτημα προκύπτει 

από τα επανειλημμένα και δικαιο-
λογημένα διαβήματα και καταγγε-
λίες της έ.ν.έ. (ένωση νοσηλευτών 
έλλάδας), σχετικά με την απουσία 
τήρησης των απαιτούμενων προδι-
αγραφών ασφάλειας και υγιεινής 
κατά την παρασκευή κυτταροστατι-
κών φαρμάκων υψηλής τοξικότητας 
στα νοσοκομεία του έσυ, γεγονός  
που μπορεί να επιφέρει σοβαρές 
και μη αναστρέψιμες βλάβες  στην 
υγεία των εργαζομένων», αναφέρει 
η επιστολή. ❱◗

συνο πιεΡιασ 

με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν τα κλινικά φροντιστήρια  

ο  συνο πιερίας διοργάνωσε με μεγάλη επιτυ-
χία σειρά κλινικών φροντιστηρίων, με σκοπό 
την επιμόρφωση των συναδέλφων πάνω σε 

καινούριους τομείς της επιστήμης. Πραγματοποιή-
θηκαν 5 κλινικά φροντιστήρια στο πνευματικό κέ-
ντρο Κατερίνης, όπου τα παρακολούθησαν πάνω 
από 300 συνάδελφοι. Οι τίτλοι των κλινικών που 
πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 1) Αρχές συγ-
γραφής επιστημονικών κειμένων 2) Καταγραφή και 
ανάλυση συμβάντων: μαθαίνοντας από τα λάθη μας 
3) Παρουσίαση σε συνέδριο είναι τόσο δύσκολο όσο 
ακούγεται; 4) Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης του 
θυμού 5) Συστήματα αξιολόγησης της κρισιμότητας 
των ασθενών που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγό-
ντων Περιστατικών. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
τους συναδέλφους: Πεσιρίδη Θεόδωρο ,Ευλαβή Γε-
ώργιο, Χρήστου Αγγελική, Ίντα Γεώργιο, Μηνασίδου 
Ευγενία, Καφκιά Θεοδώρα, Κουφοκώτσιο Αναστά-
σιο και Μπαλιόζογλου Γεώργιο  που ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμα μας και προσέφεραν ανιδιοτελώς 
τις γνώσεις τους.

Είναι βαθιά μας πεποίθηση ότι ο ρόλος του συν-
δικαλισμού δεν αφορά μόνο τις διεκδικήσεις εργα-
σιακών θεμάτων, αλλά έχει ταυτόχρονα και στόχο 
την ανύψωση του επιστημονικού επιπέδου όλων 
μας και να συμβάλλει στην βελτίωση του επιπέδου 
της παρεχόμενης υγείας στον Ελληνικό λαό. Δρά-
σεις αυτού του είδους διασφαλίζουν υψηλά στάνταρ 
ποιότητας παροχής υγείας και μας καταξιώνουνε 
τόσο στον χώρο εργασίας μας όσο και στα μάτια των 
ασθενών μας. 

Υποσχόμαστε ότι παρόλες τις αντιξοότητες και τα 
προβλήματα  που συναντούμε όταν επιδιώκουμε να 
πραγματοποιήσουμε το αυτονόητο (ο νοών νοείτω) 
θα συνεχίσουμε  να υπηρετούμε με ανιδιοτέλεια και 
χωρίς προσμονή αντιπαροχών τους δύο θεμελιώδεις 
πυλώνες του συνδικαλισμού, 1) την προστασία των 
συναδέλφων απέναντι στη λαίλαπα των μνημονίων 
και των υπαλλήλων τους και 2) τη συνεχιζόμενη και 
διά βίου εκπαίδευση των νοσηλευτών προκειμένου 
να συμβάλλουμε κι εμείς με ένα μικρό λιθαράκι στη 
βελτίωση της υγείας του Ελληνικού λαού. ❱◗

Γράφει η μαρία κωστίκου, 
πρόεδρος συνο πιερίας
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Τησ παΡακολουΘησησ πΡογΡαμμαΤων νοσηλευΤικων ειδικοΤηΤων
σε υπαλληλουσ που ΤεΘηκαν σε διαΘεσιμοΤηΤα  

αντισυνταγματική απαγόρευση 

με αφορμή το υπ’ αριθ. πρωτ. 
υ7β/Γ.π. 16414/5-3-2014 
έγγραφο της διέυΘυνσησ 

έπαΓΓέλματΩν υΓέιασ & προ-
νοιασ  (αδα: ΒικσΘ-2ΦΨ) σχετικά 
με τη δυνατότητα νοσηλευτών-τριών 
που παρακολουθούν προγράμματα 
νοσηλευτικών έιδικοτήτων και πρό-
σφατα τέθηκαν σε διαθεσιμότητα βά-
σει του άρθρου 16 του ν.4238/2014 
«πρωτοβάθμιο έθνικό δίκτυο υγείας 
(π.έ.δ.υ.), αλλαγή σκοπού έ.ο.π.υ.υ. 
κλπ. διατάξεις» (Φέκ 38/α΄/17-2-
2014), να συνεχίσουν να παρακο-
λουθούν τα ανωτέρω προγράμματα, 
η Ένωση νοσηλευτών έλλάδος, το 
επαγγελματικό επιμελητήριο των νο-
σηλευτών της χώρας, σας επισημαί-
νει τα ακόλουθα:

 η απαγόρευση συνέχισης παρα-
κολούθησης των προγραμμάτων ει-
δικοτήτων και συμμετοχής στις τελι-
κές εξετάσεις για  νοσηλευτές-τριες 
που παρακολουθούν προγράμματα 
νοσηλευτικών έιδικοτήτων έτους 
2013–2014 και έχουν τεθεί σε δι-
αθεσιμότητα από 18 Φεβρουαρίου 

2014, κρίνεται εξαιρετικά άδικη για 
την εν λόγω κατηγορία υπαλλήλων 
που ήδη υφίστανται τις δυσμενείς 
συνέπειες της διαθεσιμότητας.

 οι υπάλληλοι αυτοί, ουδεμία 
υπαιτιότητα έχουν για την παύση 
άσκησης των καθηκόντων τους και 
είναι αντισυνταγματική και ιδιαίτε-
ρα επαχθής η απαγόρευση συνέχι-
σης του προγράμματος κατάρτισής 
τους και εμπλουτισμού των γνώ-
σεων τους. το επιβαλλόμενο μέτρο 
δε, είναι δυσανάλογο προς τον επι-
διωκόμενο με τις διατάξεις της δι-
αθεσιμότητας σκοπό ο οποίος εί-
ναι η επίτευξη σε σύντομο χρονικό 
διάστημα της επιχειρούμενης με-
ταρρυθμιστικής δράσης στο χώρο 
της παροχής δημόσιων υπηρεσιών 
υγείας και αυτό συνιστά παράβαση 
της συνταγματικά κατοχυρωμένης 
αρχής της αναλογικότητας.

 το γεγονός ότι έχει συμπλη-
ρωθεί το πρώτο τρίμηνο των εν 
λόγω προγραμμάτων (οκτώβριος 
–ιανουάριος) και απαιτούνται άλλα 
τρία τρίμηνα για την ολοκλήρωσή 

τους και το ότι η απώλεια δε μα-
θημάτων ενός μηνός (χρονικό διά-
στημα διαθεσιμότητας), για όσους 
μεταταχθούν ή μεταφερθούν σε 
νέο φορέα και αυτό καθιστά τη 
φοίτηση ελλιπή και δεν παρέχει 
δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές 
εξετάσεις, δεν αποτελεί επαρκή 
λόγο για την απαγόρευση παρα-
κολούθησης της ειδικότητας από 
τους νοσηλευτές αυτούς, δεδο-
μένου ότι, λόγω του ειδικού κα-
θεστώτος στο οποίο βρίσκονται, 
είναι δυνατή (και δεν προσκρούει 
σε απαγορευτική διάταξη νόμου) η  
εξεύρεση μιας λύσης για την ενδε-
χόμενη απώλεια μαθημάτων

με καταστατικό σκοπό την προά-
σπιση των δικαιωμάτων των νοση-
λευτών, σε μια κρίσιμη συγκυρία, 
σας καλούμε όπως άμεσα επανε-
ξετάσετε το ζήτημα και επιτρέψετε 
στους νοσηλευτές που πρόσφατα 
τέθηκαν σε διαθεσιμότητα να εξα-
κολουθούν να παρακολουθούν τα 
προγράμματα των νοσηλευτικών 
ειδικοτήτων. ❱◗

διαΧειΡισΤικοσ ελεγΧοσ απο σευυπ  

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 21 του Νόμου 4208/2013, «Στην παρ. 1 
του άρθρου 6 «ελεγκτική Διαδικασία» του ν. 2920/2001 (Α’ 131) «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών 
Υγείας και Πρόνοιας» (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο, 

ως εξής: «Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.), που αποτελούν εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, υπόκεινται σε διαχειριστικό 
έλεγχο αποκλειστικά από τον Γενικό Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και την Υ.Π.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., ύστερα από 
εντολή του Υπουργού Υγείας».

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η Ε.Ν.Ε., ως ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας, υπόκειται 
σε διαχειριστικό έλεγχο από τον Γεν. Επιθεωρητή του ΣΕΥΥΠ και την ΥΠΕΔΥΦΚΑ.

Σημειωτέον, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Νόμου 2920/2001, 
«Στην αρμοδιότητα του Τομέα Διοικητικού-Οικονομικού Ελέγχου ανήκει, ιδίως: α) …, ε) Ο έλεγχος της 
διαχείρισης των υπόλογων διαχειριστών χρημάτων και υλικών (…)». ❱◗
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σΤα μισΘολογικα κλιμακια Του ιδιου ΒαΘμου 
παΡα Την ανασΤολη Των πΡοαγωγων 

δεν επηρεάζεται
η μισθολογική εξέλιξη 

Τα σχετικά με τις προαγω-
γές - βαθμολογική εξέλιξη 
των δημοσίων υπαλλήλων 

ρυθμίζονται πλέον από το νόμο 
4024/11, στα άρθρα  7 και 8 αυτού.  
στο άρθρο 7 παρ. 1 προβλέπεται 
ότι η προαγωγή από βαθμό σε 
βαθμό διενεργείται από το οικείο 
υπηρεσιακό συμβούλιο μία φορά 
το χρόνο. 

στο παράρτημα V2 του νόμου ν. 
4046/2012: μνημονιο 2:σύμβα-
ση PSI, στο κεφάλαιο «αποδοχές 
στο δημόσιο τομέα και διαχείριση 
ανθρωπίνων πόρων»» ορίζεται: «η 
κυβέρνηση αναθέτει μία εξειδι-
κευμένη εκτίμηση του νέου μισθο-
λογίου [πρώτο τρίμηνο του 2012]. 
αυτή η εκτίμηση επικεντρώνεται 
στις μισθολογικές ωριμάνσεις οι 
οποίες ενσωματώνονται στο νέο 
μηχανισμό προαγωγών. έάν η 
εκτίμηση αποκαλύπτει οποιαδήπο-
τε υπερβολική μισθολογική ωρί-
μανση στις αποδοχές, οι κανόνες 
προαγωγής αναπροσαρμόζονται 
προ του τέλους του 2012. ουδεμία 
προαγωγή λαμβάνει χώρα προ της 
εκτιμήσεως και της αναπροσαρμο-
γής των κανόνων προαγωγής».

  δυνάμει της υπ’ αριθ.  αρ. πρωτ. 
δ5Β 1043649έΞ 2012/ 15-03-2012 
απόφασης του υπουργού οικονο-
μικών, αποφασίσθηκε η ανάθεση 
στην εταιρεία  ιCAP GROUP A.E.* 
την εκπόνηση μελέτης με αντικεί-
μενο την αξιολόγηση των δημο-
σιονομικών επιπτώσεων από την 
εφαρμογή του νέου μισθολογί-

ου-Βαθμολογίου (ν.4024/11) στο 
δημόσιο τομέα για την περίοδο 
2012-2020.

  μετά την ψήφιση του μνημονίου 
ιι, επομένως, ανεστάλη η διαδικα-
σία προαγωγών, ήτοι η διαδικασία 
βαθμολογικής εξέλιξης των δημο-
σίων υπαλλήλων, προκειμένου να 
εκτιμηθούν και να αναπροσαρμο-
σθούν οι κανόνες προαγωγής. 

το άρθρο 12 του νόμου 4024/11 
ορίζει: «1. οι υπάλληλοι του άρ-
θρου 4 λαμβάνουν το βασικό μι-
σθό που αντιστοιχεί στο βαθμό 
τους. περαιτέρω, σε κάθε βαθμό 
θεσπίζονται μισθολογικά κλιμάκια 

(μ.κ.) στα οποία ο υπάλληλος εξε-
λίσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της επόμενης παραγράφου.

 2. τα μ.κ. χορηγούνται ανά διε-
τία, με εξαίρεση τα μ.κ. των Βαθ-
μών Β’ και α’, τα οποία χορηγούνται 
ανά τριετία. η εξέλιξη των υπαλλή-
λων στα μ. κ. γίνεται αυτοδίκαια 
με την παρέλευση του ανωτέρω 
οριζόμενου χρόνου. κατ’ εξαίρεση, 
σε περίπτωση που, από τις εκθέ-
σεις αξιολόγησης του, προκύπτει 
ότι ο υπάλληλος δεν έχει επιτύχει 
την υλοποίηση της προβλεπόμενης 
στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχι-
στον πενήντα τοις εκατό (50%), για 
δύο συνεχή χρόνια, δεν εξελίσσε-
ται μισθολογικά μέχρις ότου επιτύ-
χει το ως άνω ελάχιστο ποσοστό».

 από τις διατάξεις αυτές προ-
κύπτει ότι η μισθολογική εξέλιξη 
του υπαλλήλου στα μισθολογικά 
κλιμάκια του ιδιου βαθμού λαμ-
βάνει χώρα αυτοδικαια, με την 
παρέλευση διετίας (ή τριετίας- αν 
ο υπάλληλος έχει τον α ή τον Β 
βαθμό), χωρίς να απαιτείται κά-
ποια άλλη διαδικασία. 

 συμπερασματικά, η αναστο-
λή προαγωγών που επήλθε με το 
μνημόνιο ιι αφορά αποκλειστικά 
και μόνο στη βαθμολογική εξέλιξη 
του υπαλλήλου, ήτοι την προαγωγή 
του από βαθμό σε βαθμό και όχι 
στην εξέλιξή του στα μισθολογικά 
κλιμάκια, η οποία εντός του ιδίου 
βαθμού επέρχεται αυτοδικαίως, με 
τη συμπλήρωση του χρονικού δια-
στήματος που ορίζει ο νόμος. ❱◗

H αναστολή 
προαγωγών που 
επήλθε με το 
Μνημόνιο ΙΙ  
αφορά αποκλειστικά 
και μόνο στη 
βαθμολογική 
εξέλιξη του 
υπαλλήλου
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διαΘεσιμοΤηΤα 4238/2014 

από τον έοπυυ στις δυπέ 

η υπ’ αριθμ. γ.π. οικ. 18936/26-
02-2014 κοινή απόφαση των 
υπουργών οικονομικών, διοι-

κητικής μεταρρύθμισης & ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης και υγείας 
(σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσί-
ων τριάντα (9930) οργανικών θέσε-
ων μόνιμου και ιδαΧ προσωπικού 
στις διοικήσεις των υγειονομικών 
περιφερειών, Φέκ Β΄ 485/27-02-
2014) εξεδόθη κατ’εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 1 του 
νόμου 4238/2014. 

σύμφωνα με τις παραπάνω διατά-
ξεις, «το σύνολο του μόνιμου και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (ι.δ.α.Χ.) ιατρικού, 
οδοντιατρικού, νοσηλευτικού, επιστη-
μονικού, παραϊατρικού, τεχνικού, δι-
οικητικού προσωπικού των μονάδων 
υγείας του έ.ο.π.υ.υ. τίθεται, αυτοδι-
καίως, από την ισχύ του παρόντος, σε 
καθεστώς διαθεσιμότητας με ταυτό-
χρονη κατάργηση των θέσεων που 
κατέχει. οι ανωτέρω υπάλληλοι πα-
ραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότη-
τας επί έναν (1) μήνα και εν συνεχεία, 
μετατάσσονται / μεταφέρονται, μετά 
από αίτησή τους, με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του επόμενου άρ-
θρου, σε οργανικές θέσεις που συνι-
στώνται για το σκοπό αυτόν στις διοι-
κήσεις των αντίστοιχων, χωροταξικά, 
υγειονομικών περιφερειών (δ.υ.πε.), 
όπως προβλέπεται με την παρ. 4 του 
άρθρου 17 του ν. 4224/2013 (α’ 288). 
με απόφαση του υπουργού υγείας 
καθορίζεται η χωροταξική κατανο-
μή, ανά υγειονομική περιφέρεια, των 
υφιστάμενων μονάδων υγείας του 
έ.ο.π.υ.υ.. στους υπαλλήλους που τί-
θενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας 
καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4) 
των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. κατά τη διάρκεια 

της διαθεσιμότητας, εξακολουθούν 
να καταβάλλονται από το φορέα 
οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές 
εισφορές εργοδότη και ασφαλι-
σμένου που αναλογούν για κύρια 
σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, 
πρόνοια και υγειονομική περίθαλ-
ψη. οι εισφορές αυτές από τη θέση 
του υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα 
και για το χρονικό διάστημα που 
αυτή διαρκεί προσδιορίζονται στο 
75% των αποδοχών αυτού».

περαιτέρω, σύμφωνα με το άρ-
θρο 17 του νόμου 4224/2013, «1. 
συστήνεται κλάδος πέ ιατρών 
- οδοντιάτρων πλήρους και απο-
κλειστικής απασχόλησης στις διοι-
κήσεις των υγειονομικών περιφε-
ρειών (δυπέ). 

2. συστήνονται και οι ακόλουθοι 
κλάδοι στις διοικήσεις των υγειονο-
μικών περιφερειών (δυπέ): (ακο-
λουθεί πίνακας βλέπε οικείο Φέκ) 

3. η καταβαλλόμενη μισθοδοσία 
στο προσωπικό, το οποίο εντάσσε-
ται στους κλάδους των παραγρά-
φων 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
διέπεται από τις διατάξεις του ν. 
4024/2011. 

4. οι θέσεις των παραγράφων 
1 και 2 του παρόντος άρθρου συ-

στήνονται κατά κατηγορία, κλάδο 
ή και ειδικότητα και προστίθενται 
αντιστοίχως σε κάθε δυπέ με κοι-
νή απόφαση των υπουργών υγεί-
ας, οικονομικών και διοικητικής 
μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης. 

5. η τοποθέτηση του προσω-
πικού που υπηρετεί στις θέσεις 
της παραγράφου 4 του παρόντος 
άρθρου, γίνεται με απόφαση του 
διοικητή κάθε υπέ, ύστερα από 
αίτηση του ενδιαφερομένου και 
αξιολόγηση των αναγκών του δι-
κτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας της περιφέρειάς του. 

6. τυχόν κενές θέσεις όλων των 
ανωτέρω οριζομένων κατηγοριών 
και κλάδων και για όσο διάστημα 
αυτές μένουν κενές, δύναται να 
καλύπτονται από επικουρικό προ-
σωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διαδικασίες».   

συμπερασματικά, η σύσταση 
των 9930 θέσεων στις δυπε αφο-
ρά το προσωπικό του εοπυυ, που 
τίθεται για νομικοτεχνικούς λό-
γους σε διαθεσιμότητα ενός μη-
νός και εν συνεχεία μεταφέρεται 
στις νεοσυσταθείσες θέσεις στις 
δυπε. ❱◗
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Άμεση και αποτελεσματική υπήρξε η παρέμ-
βαση της Ένωσης νοσηλευτών ελλάδος, η 
οποία με επιστολή της προς τον διοικητή 

του γενικού νοσοκομείου κέρκυρας – με κοινο-
ποίηση προς τον διοικητή της 6ης υπε – ζήτησε 
και πέτυχε την ανάκληση απόφασης που αφορούσε 
στην αναστολή της χορήγησης των επιδομάτων θέ-
σης ευθύνης στους υπαλλήλους του Ψυχιατρικού 
Τομέα της νοσηλευτικής υπηρεσίας. ακολουθεί το 
πλήρες κείμενο της παρέμβασης της ε.ν.ε..

δυνάμει της από 4/2/2014 απόφασής σας (Θέμα 
έηδ1: προϊστάμενοι- τομεάρχες νοσηλευτικής υπη-
ρεσίας) προκηρύσσεται «υποβολή υποψηφιοτήτων 
για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων τομέων και 
τμημάτων της νοσηλευτικής υπηρεσίας και ανατίθε-
ται στον προϊστάμενο της υποδιεύθυνσης προσωπι-
κού, την υπεύθυνη του τμήματος προσωπικού, με τη 
βοήθεια της διευθύντριας νοσηλευτικής υπηρεσίας, 
η έκδοση  της προκήρυξης και η πραγματοποίηση των 
περεταίρω ενεργειών για την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας επιλογής τομεαρχών και προϊσταμένων της 
νοσηλευτικής υπηρεσίας».

έπί των ζητημάτων που θίγονται διά της απόφασης 
αυτής, η Ένωση νοσηλευτών έλλάδος, θεματοφύλα-
κας των δικαιωμάτων των νοσηλευτών της χώρας, 
σας επισημαίνει τα ακόλουθα:

1. αναφορικά με την επιλογή των τομεαρχών της 
νοσηλευτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 8 
παρ. 2 του ν. 2889/2001, όπως τροποποιήθηκε διά 
του νόμου  ν.4058/2012 και ισχύει σήμερα: «2. η 
νοσηλευτική υπηρεσία διαρθρώνεται σε τομείς επι-
κεφαλής των οποίων είναι τομεάρχες, που ορίζονται 
από τον διοικητή της οικείας δ.υ.πέ., μετά από επι-
λογή τους από το υπηρεσιακό συμβούλιο της ίδιας 
δ.υ.πέ..  3. οι προϊστάμενοι των τμημάτων των τομέ-
ων της νοσηλευτικής υπηρεσίας επιλέγονται από το 

υπηρεσιακό συμβούλιο, στο οποίο υπάγονται οι υπο-
ψήφιοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του 
ν. 2683/1999» 

από τις διατάξεις αυτές επομένως, προκύπτει με 
σαφήνεια ότι ως προς την  επιλογή τομεαρχών η από-
φαση σας είναι κατάφωρα παράνομη.

2. αναφορικά με την επιλογή των προϊσταμένων 
τμημάτων της νοσηλευτικής υπηρεσίας, σύμφωνα 
με το άρθρο πέμπτο του ν.3839/2010, αυτή λαμβάνει 
χώρα από το υπηρεσιακό συμβούλιο το οποίο απ’ ότι 
προκύπτει από την ίδια την ως άνω απόφαση έχει συ-
γκροτηθεί και λειτουργεί και όχι με τη διαδικασία που 
αναφέρεται.

3. αναφορικά με την αναστολή της χορήγησης των 
επιδομάτων θέσης ευθύνης στους υπαλλήλους του 
Ψυχιατρικού τομέα της νοσηλευτικής υπηρεσίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4052/2012: «... 4. το 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 
«Ψυχιατρικό νοσοκομείο κέρκυρας» καταργείται ως 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εντάσσεται 
στο Γενικό νοσοκομείο κέρκυρας ως Ψυχιατρικός 
τομέας». κατά το άρθρο 31 του ιδίου νόμου: « 1.τα 
δικαιώματα των εργαζομένων στα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου που καταργούνται δεν θίγονται. οι 
οργανικές θέσεις του ιατρικού και λοιπού προσωπι-
κού που υπηρετεί στα καταργούμενα νομικά πρόσω-
πα δημοσίου δικαίου μεταφέρονται στο νοσοκομείο 
που εντάσσεται ως Ψυχιατρικός τομέας για τη στελέ-
χωση του Ψυχιατρικού τμήματος...3. το πάσης φύσε-
ως λοιπό προσωπικό, που κατέχει οργανικές θέσεις 
κατά το χρόνο ένταξης, μεταφέρεται αυτοδικαίως με 
τις οργανικές θέσεις τους, στο οικείο νοσοκομείο που 
εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική 
θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν. 
Για την υπηρεσιακή κατάσταση (άδειες, αποσπάσεις, 
μετακινήσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, λύση υπη-

αμεση και αποΤελεσμαΤικη η παΡεμΒαση 
Τησ ενωσησ νοσηλευΤων ελλαδοσ – ανακληΘηκε η αποΦαση 

«παράνομη 
η απόφαση του δ.σ. Γ.ν. κέρκυρας»
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ρεσιακής σχέσης κ.λπ.) του ανωτέρω προσωπικού, 
εφαρμόζονται μετά την κατά τα άνω μεταφορά του 
στα νοσοκομεία υποδοχής, οι διατάξεις που διέπουν 
το αντίστοιχο προσωπικό των φορέων αυτών. το ίδιο 
προσωπικό, μετά τη μεταφορά του, μισθοδοτείται από 
τα νοσοκομεία υποδοχής και λαμβάνει τις αποδοχές 
της αντίστοιχης κατηγορίας (μισθολόγιο, επιδόματα, 
αποζημιώσεις κ.λπ.) του προσωπικού αυτών. το πα-
ραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το 
ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχε 
πριν από τη μεταφορά του στους φορείς υποδοχής...7. 
η μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρεται είτε 
αυτοδικαίως είτε με απόφαση του υπουργού υγείας 
και κοινωνικής αλληλεγγύης βαρύνει μετά τη μετα-
φορά του το φορέα υποδοχής με ανάλογη εγγραφή 
της πίστωσης.» το άρθρο 33 του ιδίου νόμου ορίζει: 
. με τροποποίηση του οργανισμού των οικείων νο-
σοκομείων θα ρυθμιστούν θέματα οργάνωσης και 
λειτουργίας των ψυχιατρικών τμημάτων, διάρθρωση 
προσωπικού, διαβάθμιση και κατανομή των θέσεων, 
οι κλάδοι προσωπικού, η δύναμη των κλινών, οι αρ-
μοδιότητες, και κάθε άλλο σχετικό θέμα. μέχρι την 
τροποποίηση του υφιστάμενου οργανισμού των νο-
σοκομείων, στα οποία εντάχθηκαν τα καταργούμενα 
ν.π.δ.δ., αυτά λειτουργούν ως τμήμα του οικείου 
νοσοκομείου και παρέχουν υπηρεσίες περίθαλψης 
σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, διατηρώντας τον 
οργανισμό που έχουν και λειτουργούν σύμφωνα με 
αυτόν εκτός των διατάξεων που έρχονται σε αντίθεση 
με τις ρυθμίσεις του παρόντος».

από το σύνολο των διατάξεων συνάγεται ότι τα δι-
καιώματα των υπαλλήλων στα νομικά πρόσωπα δη-
μοσίου δικαίου που καταργούνται δεν θίγονται και 
αυτοί εξακολουθούν να λαμβάνουν τις αποδοχές της 
αντίστοιχης κατηγορίας (μισθολόγιο, επιδόματα, απο-
ζημιώσεις κ.λπ.).

σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4024/2011: «1. 
στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων του δημο-
σίου, «ν.π.δ.δ. και ο.τ.α.», οποιουδήποτε επιπέδου 
καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα 
της, μηνιαίο επίδομα Θέσης έυθύνης οριζόμενο, κατά 
βαθμίδα θέσης, ως εξής: α) προϊστάμενοι διοίκησης: 
αα) προϊστάμενοι Γενικών διευθύνσεων διοίκησης, 
εννιακόσια (900) ευρώ. ββ) προϊστάμενοι διευθύν-
σεων διοίκησης, τετρακόσια (400) ευρώ.«γγ) προϊ-
στάμενοι υποδιευθύνσεων διοίκησης τριακόσια (300) 
ευρώ.» «δδ) προϊστάμενοι τμημάτων διοίκησης δια-
κόσια πενήντα (250) ευρώ…..3. σε περίπτωση νόμιμης 
αναπλήρωσης των προϊσταμένων της παραγράφου 

1 του παρόντος άρθρου, το επίδομα της αντίστοιχης 
βαθμίδας καταβάλλεται μετά την παρέλευση διμήνου 
στους αναπληρωτές των θέσεων αυτών. έιδικότερα, 
στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊστα-
μένου οργανικής μονάδας καταβάλλεται το ως άνω 
επίδομα στο νόμιμο αναπληρωτή, από την έναρξη της 
αναπλήρωσης».

σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, το επίδομα 
θέσης ευθύνης καταβάλλεται στους προϊσταμένους 
που αναφέρονται, ανέΞαρτητΩσ του τρόπου επι-
λογής και τοποθέτησής τους, ενώ καταβάλλεται και 
στους νόμιμους αναπληρωτές αυτών.  το επίδομα θέ-
σης ευθύνης καταβάλλεται σε δημόσιους υπαλλήλους 
και υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου και των οτα που ασκούν καθήκοντα προϊστα-
μένων διοίκησης, ήτοι οργανικών μονάδων που είναι 
ενταγμένες στο φορέα που αυτοί υπηρετούν (δημό-
σιο, ν.π.δ.δ. και οτα), χωρίς να  γίνεται - διάκριση 
ως προς τον τρόπο επιλογής και τοποθέτησής τους, 
δηλαδή είτε κατόπιν επιλογής από το οικείο υπηρε-
σιακό συμβούλιο είτε καθ’ οιονδήποτε άλλο νόμιμο 
τρόπο (αναπλήρωση, ανάθεση καθηκόντων, τοποθέ-
τηση, κ.ά.), εφόσον αποδεικνύεται αναμφιβόλως η 
πραγματική άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου, 
η οποία θα πρέπει να προκύπτει από σχετική πράξη 
του αρμοδίου οργάνου (πρβλ. στέ 1597/2000, 4850, 
3574/1998). 

για τους υπαλλήλους της νοσηλευτικής υπηρε-
σίας και ειδικότερα του ψυχιατρικού τομέα (τέως 
ψυχιατρικού νοσοκομείου) που ασκούν τα καθή-
κοντα των θέσεων ευθύνης, το επίδομα θέσης ευ-
θύνης καταβάλλεται με μοναδική προϋπόθεση την 
πΡαγμαΤικη άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου, 
ανεξάρτητα του τρόπου επιλογής τους στη θέση και 
για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντα αυτά.

η περικοπή επομένως του επιδόματος θέσης 
ευθύνης στους υπαλλήλους του ψυχιατρικού το-
μέα που υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης δεν είναι 
σύννομη.

συνεπεία όλων των ανωτέρω και δεδομένης της 
κατάφωρης παραβίασης των δικαιωμάτων των με-
λών μας, σας τονίζουμε ότι η απόφασή σας πάσχει 
νομιμότητας και σας καλούμε όπως άμεσα προβεί-
τε στην ανάκλησή της, σε συμμόρφωση με την κεί-
μενη νομοθεσία.

παράλληλα, καλούμε τη διοίκηση της 6ης υπε 
να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς ελέγχου τή-
ρησης της νομοθεσίας που προβλέπονται από τον 
ν.3329/2005. ❱◗
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προσφάτως ολόκληρο το πα-
νελλήνιο άρχισε να ασχολεί-
ται με το πρόσωπο του Γενι-

κού Γραμματέα της κυβέρνησης 
(όρος ταυτόσημος με αυτόν του Γ.Γ. 
του υπουργικού συμβουλίου) με 
αφορμή την διάδοση συγκεκριμέ-
νου οπτικοακουστικού υλικού στο 
διαδίκτυο και εν συνεχεία σε όλα τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης.

αυτομάτως υπήρξαν αντιδράσεις 
από το σύνολο των πολιτικών χώρων 
και κομμάτων και αναπτύχθηκε ένας 
έντονος προβληματισμός ως προς 
την διαχείριση του συμβάντος, αλλά 
και την καλύτερη δυνατή πολιτική του 
εκμετάλλευση για την εξυπηρέτηση 
εκατέρωθεν κομματικών συμφερό-
ντων, ενόψει και των επικείμενων 
εκλογικών διαδικασιών του μαΐου. 

αποτέλεσμα τούτων ήταν να βρε-
θεί για ακόμη μια φορά ο ατυχής 
έλληνας πολίτης εν μέσω διασταυ-
ρούμενων απόψεων εν σχέσει με την 
αξία του συμβάντος και την αξιολό-
γησή του. προφανώς η μια άποψη 
επιθυμεί την άμεση υποβάθμισή του 
και την γρήγορη απόσυρσή του από 
την επικαιρότητα, ενώ η άλλη άποψη 
επιχειρεί την ανάδειξή του σε μείζον 
ζήτημα του πολιτικού διαλόγου, που 
σχετίζεται με ενδεχόμενη ευθεία πα-
ρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας 
στη συνταγματικώς ανεξάρτητη λει-
τουργία της δικαστικής εξουσίας. 

αντικείμενο του παρόντος δεν εί-
ναι και δεν θα μπορούσε να είναι η 
έρευνα της ύπαρξης ή μη σχέσεων 
μεταξύ βουλευτών και του Γ.Γ. της 
κυβέρνησης, οι ιδιαίτερες συνθήκες 
κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το 
συμβάν, το αληθές των αναφερομέ-
νων στοιχείων ή ακόμη και η γνησιό-

τητα του σχετικού οπτικοακουστικού 
υλικού, η οποία, βέβαια, ουδόλως 
αμφισβητείται μέχρι σήμερα. πολ-
λώ, δε, μάλλον δεν επιχειρείται να 
καταδειχθεί η αθωότητα ή η ενοχή 
ποινικώς διωκομένων προσώπων.

σκοπός του παρόντος είναι η 
παρουσίαση σε αδρές γραμμές του 
ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Γ.Γ. 
της κυβέρνησης, ώστε κάθε ανα-
γνώστης να είναι σε θέση να εξάγει 
το προσωπικό του συμπέρασμα εν 
σχέσει με τη σοβαρότητα του περι-
στατικού ένεκα της ιδιότητας των 
εμπλεκομένων προσώπων.

έιδικότερα, η σύσταση της Γενικής 
Γραμματείας της κυβέρνησης, που 
αντικατέστησε τον όρο της Γενικής 
Γραμματείας του υπουργικού συμβου-
λίου, προβλέφθηκε στις διατάξεις του 
άρθρου 1 του πδ 32/2004 (σύσταση 
και οργανισμός της Γενικής Γραμμα-
τείας της κυβέρνησης, Φέκ α  ́28).

σύμφωνα, δε, με τις προβλέψεις 
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 
1 του ως άνω πδ, η Γενική Γραμμα-
τεία της κυβέρνησης αποτελεί αυτο-
τελή δημόσια υπηρεσία που υπάγε-
ται απ’ ευθείας στον πρωθυπουργό. 
έίναι επιτελική δημόσια υπηρεσία, η 
οποία υποστηρίζει το έργο του πρω-
θυπουργού και της κυβέρνησης κατά 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, 
παρέχει γραμματειακή υποστήριξη 
στο υπουργικό συμβούλιο, στα λοιπά 
συλλογικά κυβερνητικά όργανα και 
στις διυπουργικές επιτροπές, συντο-
νίζει και παρακολουθεί την εφαρ-
μογή των αποφάσεων των οργάνων 
αυτών και γενικά ασκεί όλες τις αρ-
μοδιότητες που προβλέπονται με το 
παρόν προεδρικό διάταγμα, ή ανατί-
θενται σε αυτή από άλλες διατάξεις.

αυτομάτως γίνεται αντιληπτός ο 
επιτελικός ρόλος της γενικής γραμ-
ματείας, η οποία συντονίζει εν τοις 
πράγμασι την εύρυθμη λειτουργία 
όλων των κυβερνητικών οργάνων, 
υποστηρίζοντας, παράλληλα, το 
έργο του πρωθυπουργού.

περαιτέρω, σύμφωνα με το άρ-
θρο 3§1 του πδ 32/2004, η θέση του 
Γενικού Γραμματέα της κυβέρνη-
σης πληρούται με διορισμό ή ανά-
θεση καθηκόντων σε ανώτατο δη-
μόσιο λειτουργό, με απόφαση του 
πρωθυπουργού που δημοσιεύεται 
στην έφημερίδα της κυβερνήσε-
ως. Όπως αμέσως προκύπτει από 
την παραπάνω διάταξη, ο ορισμός 
του Γ.Γ. της κυβέρνησης αποτελεί 
απευθείας προσωπική επιλογή του 
εκάστοτε πρωθυπουργού. 

αναφορικά με τις αρμοδιότητες 
του Γ.Γ. της κυβέρνησης μνημο-
νεύονται οι διατάξεις των παρα-
γράφων 5 και 6 του άρθρου 3 του 
πδ 32/2004. σύμφωνα με αυτές, ο 
Γενικός Γραμματέας ασκεί ιδίως τις 
εξής αρμοδιότητες: 

α) προΐσταται των υπηρεσιών 
της Γενικής Γραμματείας της κυ-
βέρνησης. 

β) έίναι ο άμεσος βοηθός του 
πρωθυπουργού στη διεκπεραίω-
ση των εντολών του, παρακολου-
θεί την εφαρμογή των αποφάσεων 
και οδηγιών του, και ιδίως εκείνων 
που αφορούν το συντονισμό του 
κυβερνητικού έργου, καθώς και 
την εκτέλεση των αποφάσεων του 
υπουργικού συμβουλίου και των 
συλλογικών κυβερνητικών οργά-
νων, ενημερώνοντας σχετικά τον 
πρωθυπουργό και τους αρμόδιους 
υπουργούς και υφυπουργούς.  ❱◗

περί του Γενικού Γραμματέα της κυβέρνησης…
Γράφει ο αλέξης παραράς, 
δικηγόρος -δημοσιολόγος
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ΕΝΩση ΝοσηλΕυτΩΝ ΕλλΑδοσ

Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Πρόεδρος: Σκουτέλης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Δάγλας Αριστείδης
Α’ Αντιπρόεδρος:    Ορφανός Νικόλαος
Β’ Αντιπρόεδρος: Δόντσιος Γεώργιος  
Αναπλ. Γραμματέας: Μπελαλή Κωνσταντία
Ταμίας: Μπίζας Λάμπρος
Οργαν. Γραμματέας: Αβραμίδης Γεώργιος
Μέλη: Πιστόλας Δημήτριος

Αρβανίτης Γεώργιος 
Γιάκης Νικόλαος
Δημητρέλλης Δημήτριος
Κωτσής Απόστολος 
Ποντισίδης Γεώργιος 
Ριζόπουλος Ρίζος 
Σπυράτος Φώτιος

2

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 

Με τη Στήριξη της  
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Κυρίες και Κύριοι,

Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι, το «7ο Πανελλήνιο και 6ο Πανευρωπαϊκό
Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο» που θα διεξαχθεί στα Γιάννενα
από τις 8 έως και τις 11 Μαΐου στο ξενοδοχείο  «GRAND SERAI CONGRESS», θα
αποτελέσει μία νέα ευκαιρία για μία επωφελή και εποικοδομητική επιστημονική
συνάντηση που θα δικαιώσει τις προσδοκίες μας.

Στόχος του Συνεδρίου είναι οι συμμετέχοντες να διαμορφώσουν πληρέστερη εικόνα
των θεμάτων που θα αναπτυχθούν, αφού η επιστήμη μας δέχεται συνεχείς προκλήσεις.
Καλούνται λοιπόν όλα τα μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στο Συνέδριό μας, ώστε να
αναδειχθεί το εξαιρετικά μεγάλο και υψηλοτάτης στάθμης διδακτικό, ερευνητικό,
κλινικό και κοινωνικό έργο το οποίο όντως παράγεται και προσφέρεται στον ελληνικό
λαό. Το οφείλουμε, σ’ όλους εκείνους που μέχρι σήμερα αγωνίζονται με ανιδιοτέλεια
και όραμα για να μπορεί η Ένωσή μας να ανταποκρίνεται στη μεγάλη αποστολή της.

Καλούμαστε να δημιουργήσουμε, πάνω απ’ όλα, νοσηλευτές με ισχυρή αυτοεκτίμηση,
κριτική και συμμετοχική διάθεση, για να προστατευτεί και να προαχθεί το νοσηλευτικό
επάγγελμα.

Η μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων συνεδρίων αποτελεί πρόκληση αλλά και
παρότρυνση για τους συναδέλφους να υποβάλλουν έγκαιρα τις επιστημονικές τους
εργασίες για τη διεξαγωγή ενός ακόμη επιτυχημένου συνεδρίου.

Φιλοδοξούμε λοιπόν, ότι και το 7ο Συνέδριό μας, θα έχει την ίδια επιτυχία και θα
συμβάλλει τόσο στην επιμόρφωση όσο και στην ανάδειξη σημαντικών πτυχών και
λύσεων των θεμάτων που ενδιαφέρουν όλους μας, αλλά και τη Νοσηλευτική κοινότητα
στο σύνολό της.

Παρόντες θα είναι και οι φοιτητές της νοσηλευτικής όπου δεν αρκεί να εμπλέκονται
μόνο στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων αλλά θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία
δημιουργίας της νέας γνώσης. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν
διαλέξεις, στρογγύλες τράπεζες, workshops, κλινικά φροντιστηριακά μαθήματα και
παρουσίαση αναρτημένων ανακοινώσεων.

3

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
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4

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν 23 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής
Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την αρχή που καθιερώθηκε, θα υπάρχει επίσης και βράβευση των
καλύτερων εργασιών.
Θερμά συγχαρητήρια στους εισηγητές που μοιράζονται με ευαισθησία και καλή θέληση
τη γνώση τους μαζί μας. Πολλές ευχαριστίες στα μέλη της επιστημονικής, τιμητικής,
διεθνούς και τοπικής επιτροπής του συνεδρίου. Σημείο αναφοράς αποτελεί το
πρωτοφανές ενδιαφέρον των συναδέλφων για τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση
του συνεδρίου μας.

Σας προσκαλούμε λοιπόν να βαδίσουμε με βήματα ουσίας και όχι εντυπωσιασμού,
ενωμένοι και σταθερά προσηλωμένοι στο στόχο της ουσιαστικής και πολύπλευρης
νοσηλευτικής ενημέρωσης μέσα από ένα επιστημονικό και κοινωνικό δρώμενο που
θα υπογραμμίσει για άλλη μια φορά ότι οι νοσηλευτές, σε πείσμα των καιρών, μπορούν
και θέλουν το καλύτερο.

Το Συνέδριο, παράλληλα με τις εργασίες του επιστημονικού προγράμματος θα δώσει
στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα συμμετοχής σε παράπλευρες πολιτιστικές
δραστηριότητες αλλά και πολλαπλές επιλογές αναψυχής.

Με την πεποίθηση της δυναμικής συμμετοχής σας, σας στέλνουμε τους εγκάρδιους
χαιρετισμούς μας και σας περιμένουμε στα Γιάννενα για την κορυφαία εκδήλωση της
Ένωσής μας.

Ο Πρόεδρος
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Σκουτέλης Δημήτριος
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ

ΤΟΠΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΗ

5

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΛΑΝΤΑΣΗ ΕΣΣΑΜ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΛΓΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΚΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩ
ΔΡΟΥΒΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΖΗΚΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ
ΖΙΩΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΖΩΓΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΕΚΚΕ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΚΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΥΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΠΑΚΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΓΑΘΗ
ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΣΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΟΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΣΙΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΡΩΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΦΛΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ
ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΩΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΜΠΙΚΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΑΒΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ ΛΥΔΙΑ
ΠΟΝΤΙΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΕΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΤΟΥΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΟΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΥΣΕΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΕΛΛΑΛΗ ΘΑΛΕΙΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΜΕΛΗ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΖΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΙΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ
ΚΑΡΑΜΗΤΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΟΥΚΙΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΑΚΗ ΒΑΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΗΝΑΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ
ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΡΕΚΛΕΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΘΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΑΣΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΓΓΟΥΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΡΟΚΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
BROADwAy MyRA
KOutROuBAS thEODOROS

MIRCEA tIMOftE
PAPAStAvROu EvRIDIKI
ROCCO GENNARO
SACIC DRAGAN
SASSO LOREDANA 
SILvEStRO ANNALISA
SIMuNEC DRAGICA
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθανασιάδου Ελισσάβετ Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος»
Ακριβοπούλου Αγγελική Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Μεσολογγίου
Βενέτη Αικατερίνη Διευθύντρια, Ν.Υ., Α.Γ.Ν.Θ. «Θεαγένειο» 
Γιαννοπούλου Ευδοξία Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»
Ζαγανά Βάια           Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Ν.Θ. «Η Σωτηρία» & Γ.Ν.Α. Γ.Γεννηματάς»
Κατσιγιάννη Φωτεινή  Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Κοτσιφάκη Αριστέα      Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Α. «Ελπίς»
Κόντου Πετρούλα Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Φιλιατών
Κωνσταντινίδου Άννα Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Κοζάνης
Κωτσοπούλου-Αρτινού Μαρία Διευθύντρια, Ν.Υ., ΙΑΣΩ GENERAL 
Μανούσου Αικατερίνη Διευθύντρια, Ν.Υ., Ε.Α.Ν. Πειραιά "Μεταξά"
Μυλωνά Μαρία  Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πειραιά "Τζάνειο"
Μούγια Βασιλική              Διευθύντρια, Ν.Υ., ΨΝΑ «Δαφνί»
Μπουτζιώνα Ουρανία         Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Νικολούδη Παναγιώτα   Διευθύντρια, Ν.Υ, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»
Ντιούδη Παγώνα Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Γιαννιτσών 
Ξηρομερίτη Αντωνία Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Λευκάδας 
Πασχάλη Ανεζίνα Διευθύντρια, Ν.Υ., «Ευγενίδειο»
Πετρουλά Σοφία Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Άργους 
Πουλοπούλου Μαρία Διευθύντρια, Ν.Υ., Π.Ν. Ρίου Πατρών 
Ρόκα Ελένη Διευθύντρια, Ν.Υ., «Θριάσιου»
Σαλέμη Γεωργία Διευθύντρια, Ν.Υ., Ν.Π. «Αγλαΐα Κυριακού» 
Σανταμούρη Ελένη Διευθύντρια, Ν.Υ., Π.Ν. Ιωαννίνων 
Σεϊδοπούλου Δήμητρα Προϊσταμένη, Μ.Ε. «Άγιος Ανδρέας»
Σταυρακάκη Αλίκη        Διευθύντρια, Ν.Υ., Π.Γ.Ν.-Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»
Φιλιππάτου Βασιλική Διευθύντρια, Ν.Υ., ΓΟΝΚ
Φραγκοπούλου Ελένη Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Ρόδου

ΟΡγΑνωσΗ – γΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

FREI S.A. Travel – Congress
Παπαρηγοπούλου 3, Πλατεία Κλαυθμώνος, 105 61 Αθήνα   
Τηλ.: 210 3215600, 211 6005600, Fax: 210 3219296
E-mail: info@frei.gr  http://www.frei.gr

S.A. 
Travel-Congress
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Τόπος & Χρόνος
Το «7ο Πανελλήνιο & 6ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο» της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, διοργανώνεται φέτος στα Ιωάννινα, στο ξενοδοχείο Grand Serai από
8 έως 11 Μαΐου 2014.

σημαντικές Ημερομηνίες
Ημερομηνίες Συνεδρίου 08-11 Μαΐου 2014
Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Εργασιών 16 Φεβρουαρίου 2014
Ημερομηνία Γνωστοποίησης Αποδοχής Εργασιών 24 Μαρτίου 2014

γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα δοθούν στα
Αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση στην Ελληνική.

Μοριοδότηση
Το Συνέδριο μοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε. με 23 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης.

Εμπορική Έκθεση
Εκθεσιακός χώρος θα λειτουργεί όλες τις ημέρες του Συνεδρίου κατά τις ώρες των εργασιών του
Συνεδρίου με Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων και Έκθεση Βιβλίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
έλθουν σε επαφή με τη Γραμματεία του Συνεδρίου για περισσότερες πληροφορίες, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση : exhibition@enne2014.gr ή στα τηλέφωνα: 210 3215600, 211 6005600

Οπτικοακουστικά Μέσα
Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με:
• Data video projector
• Ηλεκτρονικό υπολογιστή
• Οθόνη Προβολής
• Laser pointer
To υλικό του κάθε ομιλητή θα πρέπει να δοθεί στην τεχνική γραμματεία του Συνεδρίου, μία ώρα
τουλάχιστον πριν την προγραμματισμένη παρουσίαση

γραμματεία συνεδρίου
Στη διάρκεια του Συνεδρίου οι ώρες λειτουργίας της Γραμματείας στον χώρο του Συνεδρίου είναι:
08 Μαΐου 10:00 – 20:00
09 Μαΐου 08:00 – 20:00
10 Μαΐου 08:00 – 20:00
11 Μαΐου 08:00 – 15:00

20
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής
Κατηγορία Εγγραφής      Έως 14 Φεβρουαρίου 2014    Έως 04 Απριλίου 2014    Έως 11 Μαΐου 2014

Μέλη ΕΝΕ 55 € 95 € 140 €

Μη Μέλη ΕΝΕ /Αλλοι
Επαγγελματίες Υγείας 110 € 150 € 200 €

Φοιτητές σε πρώτο 
πτυχίο/Άνεργοι 30 € 40 € 70 €
Νοσηλευτές

Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο περιλαμβάνει :
• Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συνεδρίου
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Υλικό Συνεδρίου
• Προσφορά καφέ στα διαλείμματα του Συνεδρίου
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
• Παρακολούθηση Θεατρικής Παράστασης
• συμμετοχή στη Δεξίωση Υποδοχής

Κλινικά Φροντιστήρια
Η Συμμετοχή σε όλα τα Κλινικά Φροντιστήρια τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
(www.enne2014.gr)  είναι ΔΩΡΕΑΝ αλλά απαιτείται Αίτηση Συμμετοχής στην γραμματεία του Συνεδρίου.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Πακέτα Διαμονής 
Κόστος κατά άτομο             Κόστος κατά άτομο              Κόστος κατά άτομο 

σε μονόκλινο σε δίκλινο                            σε τρίκλινο

Γ' Κατηγορία 190 €� 130 €� 90 €�

Β΄ Κατηγορία 290 €� 220 €� 140 €

Α' κατηγορία 390 €� 290 €� 190 €� 

ΚΑΤΗγΟΡΙΑ γ’ 

Byzantio Alexios
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ΚΑΤΗγΟΡΙΑ B’ 

Palladion Filokalia 

Krikonis

ΚΑΤΗγΟΡΙΑ A’ 

Grand Serai duLac

Epirus Palace

Οι παραπάνω αναφερόμενες τιμές πακέτου είναι κατά άτομο & περιλαμβάνουν:
• Τρεις διανυκτερεύσεις (08-11/05/2014)
• Πρωινό

Παρακαλούμε να αποστείλετε το αίτημά σας εγκαίρως στη Γραμματεία του Συνεδρίου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: registration@enne2014.gr

Με την επιβεβαίωση της κράτησης θα πρέπει να καταβάλλεται το ποσό εξ’ ολοκλήρου στη Γραμματεία
του Συνεδρίου

22
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ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ω λίμνη, στα γλυκά σου
τα νερά πόσα όνειρα παιδιάτικα λουσμένα!

Αχ πως ροδογελούν τα περασμένα
στης Μνήμης τα γιγάντια τα φτερά…………. .

Γιοσέφ Ελιγιά

Τα Γιάννενα ή Γιάννινα είναι μια σύγχρονη πόλη, με ιστορία αιώνων, χτισμένη στις όχθες της θρυλικής
λίμνης Παμβώτιδας. Ιδρύθηκαν το 527 μ.Χ από το Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Το 1204 μ.Χ. ο
Μιχαήλ Άγγελος Κομνηνός ιδρύει το Δεσποτάτο της Ηπείρου με πρωτεύουσα την Άρτα, όμως  κύριος
ρυθμιστής της κατάστασης στην περιοχή γίνεται η αριστοκρατία των Ιωαννίνων. Αρχίζει τότε μια
περίοδος ακμής πού συνεχίζεται και μετά το πέρασμα του Δεσποτάτου στην κυριαρχία του βυζαντινού
Αυτοκράτορα Ανδρονίκου Β΄. Το 1430 η πόλη παραδίδεται  στους Οθωμανούς, υπό τον Σινάν Πασά, με
σημαντικά όμως ανταλλάγματα (απαραβίαστο της εκκλησίας, διατήρηση των τιμαρίων, μη εγκατάσταση
των Τούρκων στο κάστρο κ.ά.). Η Τουρκοκρατία κράτησε στα Ιωάννινα 500 περίπου χρόνια . Την περίοδο
εκείνη λειτουργούν 40 περίπου οργανωμένα εργαστήρια όπου δουλεύεται το ασήμι, ο χαλκός, τα
δέρματα, η γούνα και το μετάξι. Οι εμπορικές σχέσεις με σημαντικά κέντρα της Ευρώπης (Βενετία,
Λιβόρνο) ήταν έντονες και έμποροι από τα Ιωάννινα ίδρυαν εμπορικούς και τραπεζικούς οίκους. 
Ταυτόχρονα, διατηρούσαν την επαφή τους με την πατρίδα και χρηματοδοτούσαν την κατασκευή
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Μπαλάνειος, Μαρούτσιος, Καπλάνειος και αργότερα Ζωσιμαία Σχολή κ.α.).
Αυτοί οι έμποροι υπήρξαν και οι πιο σημαντικοί εθνικοί ευεργέτες. Τα Ιωάννινα αποτέλεσαν το
σημαντικότερο κέντρο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού μαζί με την Κωνσταντινούπολη και τα κέντρα
του απόδημου Ελληνισμού στη Βιέννη και στο Βουκουρέστι.
Η περίοδος της ηγεμονίας του Αλή Πασά (1788-1822) συμπίπτει με το αποκορύφωμα της οικονομικής
και πνευματικής ακμής της πόλης. “Γιάννενα... πρώτα στ' άρματα στα γρόσια και στα γράμματα”
αναφέρει το λαϊκό δίστιχο. Η αυλή του γίνεται πόλος έλξης όχι μόνο για τα ανήσυχα πνεύματα της
εποχής (Οικονόμου, Νούτσος,  Κωλέττης, Βηλαράς), αλλά και για τους μελλοντικούς στρατιωτικούς
ηγέτες της επαναστατημένης Ελλάδας (Καραϊσκάκης, Ανδρούτσος). Στις 21 Φεβρουαρίου 1913 τα
Ιωάννινα απελευθερώθηκαν κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους και ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό
Κράτος.
Τη δεκαετία του 1940 η πόλη δοκιμάζεται σκληρά από τη γερμανοϊταλική κατοχή και τον εμφύλιο
πόλεμο. Νέα πνοή αρχίζει τη δεκαετία του 1960 με την ίδρυση του Πανεπιστημίου. Εκσυγχρονίζεται το
εμπορικό κέντρο, ζωντανεύουν τα εργαστήρια και αναπτύσσεται αξιόλογη πνευματική και πολιτική
κίνηση.
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Γράφει ο λάμπρος μπίζας

υιοθετήθηκε στις 20 νο-
εμβρίου 2013 η οδηγία 
2013/55/έέ του έυρωπα-

ϊκού κοινοβουλίου και του συμ-
βουλίου, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2005/36/έέ σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελμα-
τικών προσόντων. 

η οδηγία 2005/36 που ενσω-
ματώθηκε στην έλληνική νομο-
θεσία με το πδ 38/2010, θέσπισε 
ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώ-
ρισης επαγγελματικών προσό-
ντων και που βασιζόταν αρχικά 
σε 15 οδηγίες, προβλέποντας 
αυτόματη αναγνώριση τομεακών 
επαγγελμάτων (όπως και το νο-
σηλευτικό επάγγελμα), ένα γενικό 
σύστημα αναγνώρισης τίτλων εκ-
παίδευσης και την αυτόματη ανα-
γνώριση επαγγελματικής εμπει-
ρίας. Ζητήματα όπως, η μερική 
πρόσβαση των επαγγελματιών, η 
ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυ-
τότητα, η συνεχιζόμενη επαγγελ-
ματική ανάπτυξη, οι γλωσσικές 
δεξιότητες στην περίπτωση της 
κινητικότητας επαγγελματιών, το 
κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης κ.α., 
εξετάστηκαν στο πλαίσιο της ενί-

σχυσης της εσωτερικής αγοράς 
της έυρώπης και της προαγω-
γής της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των επαγγελματιών και οδήγησαν 
στην ανάγκη για την τροποποίηση 
της εν λόγω οδηγίας.

δεδομένου ότι η αναθεώρηση 
της οδηγίας αφορά στη αναγνώ-
ριση των επαγγελματικών προ-
σόντων γενικώς αλλά και στην 
εκπαίδευση των επαγγελμα-
τιών υγείας, θα δούμε στη συ-
νέχεια αυτές τις αλλαγές αλλά 
και τις επιπτώσεις τους στη νο-
σηλευτική που κάθε άλλο παρά 
ευοίωνες μοιάζουν.

ιδιαίτερος λόγος γίνεται στην 
εν λόγω αναθεώρηση για τους 
όρους και τις προϋποθέσεις 
ύπαρξης της έυρωπαϊκής έπαγ-
γελματικής ταυτότητας. η ταυ-
τότητα αυτή δεν θα έχει τη μορ-
φή κάρτας που όλοι γνωρίζουμε 
αλλά τη μορφή ενός ηλεκτρονι-
κού αρχείου-φακέλου μέσα στο 
σύστημα ιμι (ηλεκτρονικό σύστη-
μα πληροφόρησης για την έσω-
τερική αγορά της έέ) και δεν θα 
έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. αν 
και η έέ φλερτάρει με τους νο-

σηλευτές για την πιλοτική εφαρ-
μογή του προγράμματος, εντού-
τοις πολλά ερωτήματα εγείρονται 
γύρω από αυτό. η πληθώρα των 
επαγγελμάτων δεν επιθυμούν την 
εφαρμογή του, δεδομένου ότι δεν 
θα υπάρξει χρηματοδότηση και 
τα έξοδα θα βαρύνουν τα κράτη 
μέλη τις αντίστοιχες επαγγελ-
ματικές ενώσεις και τους ίδιους 
τους επαγγελματίες. έπίσης, η 
χρήση της ταυτότητας εντός του 
ιμι προϋποθέτει την αναβάθμισή 
του και εφόσον αυτή επιτευχθεί 
τότε ποιο το νόημα ύπαρξης της 
ταυτότητας; 

εντός του ιμι, προβλέπεται 
μηχανισμός έγκαιρης ειδοποί-
ησης μεταξύ των κρατών μελών 
για επαγγελματίες που έχουν 
χάσει μόνιμα ή προσωρινά την 
επαγγελματική τους ιδιότητα 
για λόγους που αφορούν στην 
ποινική ή πειθαρχική τους δί-
ωξη. η ειδοποίηση είναι υποχρε-
ωτική για τα επαγγέλματα υγείας 
και δύναται να αναφέρετε στην 
ταυτότητα του επαγγελματία, τις 
αρμόδιες αρχές ή τα δικαστήρια 
που εκδίδουν την απόφαση περι-

οι «εσωτερικοί «εχθροί» 
δημιούργησαν νοσηλευτές

δύο ταχυτήτων  

  ευΡωπαϊκη οδηγια 2013/55: ΤΡοποποιηση Τησ οδηγιασ 2005/36
για Την αναγνωΡιση επαγγελμαΤικων πΡοσονΤων
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ορισμού ή απαγόρευσης, το πεδίο 
αυτής της απαγόρευσης καθώς 
και την περίοδο ισχύος αυτής.

έπόμενο θέμα είναι η μερική 
πρόσβαση σε ένα επάγγελμα, ή 
καλύτερα στις αρμοδιότητες ενός 
επαγγέλματος από έναν επαγ-
γελματία που μετακινείται σε μια 
χώρα που οι αρμοδιότητες του 
επαγγέλματος είναι πολύ διαφο-
ρετικές και «ανώτερες» της χώ-
ρας από την οποία προέρχεται. σε 
αυτή την περίπτωση προβλέπεται 
η υποχρεωτική παρακολούθηση 
επιπλέον μαθημάτων ή, αν το ζη-
τήσει ο επαγγελματίας, μπορεί να 
έχει μερική πρόσβαση στο επάγ-
γελμα. Φυσικά, η οδηγία δίνει τη 
δυνατότητα σε κράτος μέλος να 
αρνηθεί επικαλούμενο λόγους 
γενικού συμφέροντος ή δημόσι-
ας υγείας και ασφάλειας ασθενών 
κυρίως για επαγγέλματα του κλά-
δου της υγείας.

η παρούσα οδηγία έχει εφαρ-
μογή και σε κάθε υπήκοο κρά-
τους μέλους που έχει κάνει την 
πρακτική του άσκηση εκτός του 
κράτους καταγωγής του. αυτό 
σημαίνει ότι αναγνωρίζεται πλέ-
ον πρακτική άσκηση που έχει 
πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό. 

έπιπλέον, ένα βήμα έχει γί-
νει σχετικά με την συνεχιζόμενη 
έπαγγελματική έξέλιξη. σύμφωνα 
με διαδικασίες κάθε κράτους θα 
πρέπει να διασφαλίζεται, ενθαρ-
ρύνοντας η διά βίου μάθηση και 
η επαγγελματική εξέλιξη σε γνώ-
σεις, δεξιότητες-ικανότητες και 
νεότερα επαγγελματικά δεδομένα 
ώστε να παρέχονται υπηρεσίες με 
τρόπο ασφαλή και αποτελεσματι-
κό. Βέβαια η απουσία του υποχρε-
ωτικού χαρακτήρα εγείρει ερωτή-
ματα ειδικά για τα επαγγέλματα 
υγείας, αφού, η μόνη υποχρέωση 
που έχουν τα κράτη μέλη είναι η 

Στη σωστή 
κατεύθυνση 
κινείται η οδηγία 
σχετικά με τις 
γλωσσικές γνώσεις 
επαγγελματιών που 
μετακινούνται σε 
άλλο κράτος μέλος.
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κοινοποίηση στην έπιτροπή, των 
εν λόγω μέτρων που έχουν λάβει, 
έως τις 18 ιανουαρίου 2016 (;).

στη σωστή κατεύθυνση κινείται 
η οδηγία σχετικά με τις γλωσσι-
κές γνώσεις επαγγελματιών που 
μετακινούνται σε άλλο κράτος 
μέλος. δίνεται η δυνατότητα στις 
αρμόδιες αρχές υποδοχής για την 
πραγματοποίηση ελέγχων γλωσ-
σικής επάρκειας, οι οποίοι μάλι-
στα μπορούν να επιβάλλονται σε 
περιπτώσεις επαγγελμάτων που 
έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια 
των ασθενών ή σε περιπτώσεις 
που υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες 
ελλείμματος γλωσσικών γνώσεων 
για το αντικείμενο που πρόκει-
ται να ασκήσει ο επαγγελματίας. 
στις περιπτώσεις αυτές οι έλεγχοι 
μπορούν να γίνονται και πριν την 
έναρξη άσκησης του επαγγέλμα-
τος.

έδώ κάπου σταματούν οι γε-

νικές και ίσως ευεργετικές δια-
τάξεις της οδηγίας και ξεκινά η 
σκληρή πραγματικότητα που αφο-
ρά τη νοσηλευτική. δυστυχώς, με 
την παρούσα οδηγία θα έχου-
με νοσηλευτές δύο ταχυτήτων. 
πλέον, δικαίωμα για εισαγωγή 
στην εκπαίδευση νοσηλευτών 
υπεύθυνων για γενική περίθαλ-
ψη θα είναι αυτοί που έχουν 12 
χρόνια γενικής σχολικής εκ-
παίδευσης που έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης σε Τει και πανεπι-
στήμιο (απόφοιτοι 3ης λυκείου 
για την ελλάδα) και αυτοί που 
έχουν ολοκληρώσει 10 χρόνια 
γενικής σχολικής εκπαίδευ-
σης, δηλαδή,  οι απόφοιτοι 1ης 
λυκείου και αν υπολογίσουμε 
ότι το νηπιαγωγείο στην ελλάδα 
είναι υποχρεωτική εκπαίδευση 
τότε ίσως μιλάμε και για απόφοι-
τους γυμνασίου… Για να δει κα-
νείς το μέγεθος της υποβάθμισης 

αρκεί να δει το αντίστοιχο άρθρο 
της οδηγίας όπου, για εισαγωγή 
στη μαιευτική εκπαίδευση απαι-
τούνται 12 έτη γενικής σχολικής 
εκπαίδευσης ή η κατοχή τίτλου 
εκπαίδευσης ως νοσηλευτή υπεύ-
θυνου για γενική περίθαλψη… 

η εκπαίδευση του νοσηλευτή 
υπεύθυνου για γενική περίθαλ-
ψη θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τριετείς σπουδές και τουλάχιστον 
4600 ώρες με τουλάχιστον το ένα 
τρίτο θεωρητική κατάρτιση και 
κλινική κατάρτιση τουλάχιστον τη 
μισή διάρκεια της εκπαίδευσης. 
ένώ, επίσης τραγικό είναι ότι, «η 
κατάρτιση παρέχεται από διδακτι-
κό προσωπικό σε θέματα νοση-
λευτικής καθώς και από άλλα αρ-
μόδια πρόσωπα, σε πανεπιστήμια, 
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης 
που αναγνωρίζονται ως ισοδύνα-
μου επιπέδου ή επαγγελματικές 
σχολές ή προγραμμάτων επαγ-



Ι 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 4

γελματικής εκπαίδευσης νοση-
λευτών».

ακολούθως αναφέρεται στην 
οδηγία ότι, οι τίτλοι σπουδών νο-
σηλευτή υπεύθυνου για γενική 
περίθαλψη ανεξάρτητα αν έχουν 
αποκτηθεί σε πανεπιστήμιο, ίδρυμα 
ανώτατης εκπαίδευσης αντίστοιχου 
επιπέδου ή σε επαγγελματική σχο-
λή ή μέσω προγράμματος επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης νοσηλευ-
τών, αποδεικνύουν ότι ο απόφοιτος 
είναι ικανός για τα παρακάτω που 
μεταφέρονται αυτούσια:

«α) ικανότητα να διαγιγνώσκει 
αυτόνομα την απαιτούμενη νοση-
λευτική περίθαλψη χρησιμοποι-
ώντας θεωρητικές και κλινικές 
γνώσεις και να σχεδιάζει, οργα-
νώνει και παρέχει νοσηλευτική 
περίθαλψη στους ασθενείς βάσει 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα 
με την παράγραφο 6 στοιχεία α), 
β) και γ) με σκοπό τη βελτίωση της 
άσκησης του επαγγέλματος· 

β) ικανότητα να συνεργάζεται 
αποτελεσματικά με άλλους παρά-
γοντες του τομέα της υγείας, πε-
ριλαμβανομένης της συμμετοχής 
στην πρακτική εκπαίδευση του 
υγειονομικού προσωπικού βάσει 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με 
την παράγραφο 6 στοιχεία δ) και 
ε)· 

γ) ικανότητα να ενθαρρύνει άτο-
μα, οικογένειες και ομάδες να υι-
οθετούν υγιεινό τρόπο ζωής και 
φροντίδα του εαυτού τους βάσει 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με 
την παράγραφο 6 στοιχεία α) και 
β)· 

δ) ικανότητα να θέτει σε εφαρ-
μογή με αυτονομία άμεσα μέτρα 
για την προστασία της ζωής και να 
εκτελεί μέτρα σε καταστάσεις κρί-
σης και καταστροφών· 

ε) ικανότητα να παρέχει ανεξάρ-
τητα συμβουλές σε ανθρώπους 
που χρειάζονται περίθαλψη και 
στους συγγενείς τους, να τους κα-
θοδηγεί και να τους στηρίζει· 

στ) ικανότητα να εξασφαλίζει 
ανεξάρτητα την ποιότητα της νο-
σηλευτικής περίθαλψης και να την 
αξιολογεί· 

ζ) ικανότητα να επικοινωνεί με 
αναλυτικό και επαγγελματικό τρό-
πο και να συνεργάζεται με άλλους 
επαγγελματίες του κλάδου της 
υγείας·

η) ικανότητα να αναλύει την 
ποιότητα της περίθαλψης με σκο-
πό να βελτιώνει την άσκηση του 
επαγγέλματος ως νοσηλευτής 
υπεύθυνος για γενική περίθαλ-
ψη».

οι εν λόγω τροποποιήσεις που 
αναφέρθηκαν πρέπει να ενσωμα-
τωθούν στις εθνικές νομοθεσίες 
των κρατών μελών το αργότερο 
μέχρι τις 18 ιανουαρίου 2016. η 
ενσωμάτωση στην έλλάδα των 
όσων είδαμε παραπάνω χρήζει 
άμεσης επαγρύπνησης γιατί η 
ανεξέλεγκτη εφαρμογή τους στη 
χώρα μας ενδέχεται να δημιουρ-
γήσει σοβαρά προβλήματα στη 
νοσηλευτική εκπαίδευση αφού 
μέχρι και «προγράμματα επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης» θα πα-
ράγουν νοσηλευτές υπεύθυνους 
για γενική περίθαλψη. ένώ, ακό-
μα σοβαρότερα προβλήματα θα 
φανούν στο επίπεδο της νοση-
λευτικής επιστήμης, των παρεχό-
μενων υπηρεσιών υγείας και της 
δημόσιας υγείας και ασφάλειας 
των ασθενών. Βλέπουμε δηλαδή 
την εφαρμογή των λεγομένων της 
γνωστής συνθήκης της μπολόνια 
έχοντας να αντιμετωπίσουμε τον 
πλήρη διαχωρισμό της ακαδημα-
ϊκής με την επαγγελματική εκπαί-
δευση του επαγγέλματος της νο-
σηλευτικής.
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Ρωτήστε εσείς την 
επαγγελματική σας 
συνείδηση αν αυτές 
οι αλλαγές δύναται 
να είναι επιθυμία 
των νοσηλευτών και 
αποφασίστε εσείς 
ποιοι πρέπει να σας 
εκπροσωπούν.
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λογικά, θα αναρωτηθεί κά-
ποιος που βρίσκονταν οι νοση-
λευτές κατά τη διαδικασία της 
αναθεώρησης της οδηγίας και 
τι έκαναν οι επαγγελματικοί 
της εκπρόσωποι όπως η ε.ν.ε. 
ή άλλοι σύλλογοι σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο. δυ-
στυχώς, για άλλη μια φορά η 
μισή νοσηλευτική ξεπούλησε 
την άλλη μισή για δικούς της 
λόγους. Τι εννοώ με αυτό; ας 
δούμε λιγάκι το ιστορικό της 
υπόθεσης. 

η συζήτηση για την αναθεώ-
ρηση της οδηγίας έχει αρχίσει 
τρία χρόνια πριν. στη διαδικασία 
αυτή η έ.ν.έ. συμμετείχε ενερ-
γά τόσο σε εθνικό επίπεδο με 
συναντήσεις και συμμετοχή σε 
ομάδες εργασίας του αρμόδιου 
για την οδηγία υπουργείου παι-
δείας, όσο και σε διεθνές επί-
πεδο μέσω της FEPI (European 
Council of Nursing Regulators) 
όπου υπήρξαν συχνές επαφές 
με έυρωβουλευτές και αρμόδι-
ες επιτροπές της έυρωπαϊκής 
έπιτροπής. δυστυχώς, στο βωμό 
της κινητικότητας των επαγγελ-
ματιών υγείας λόγω των αυξημέ-
νων αναγκών της έυρώπης του 
Βορρά (που την πλήρωσαν και 
οι γιατροί με μείωση των ωρών 
εκπαίδευσης από 6500 σε 5500 
χιλιάδες) και του ήδη χαμηλού 
επιπέδου της νοσηλευτικής εκ-
παίδευσης της Γερμανίας, μιας 
ισχυρής χώρας που βρίσκεται σε 
πλεονεκτική θέση λόγω οικονο-
μικής κρίσης, είχαμε τα εν λόγω 
αποτελέσματα για τη νοσηλευτι-
κή χωρίς η ίδια η νοσηλευτική να 
είναι άμοιρη ευθυνών. σε επίπε-
δο κρατικής εκπροσώπησης, προ 
2 ετών, οι χώρες που ήθελαν τα 
10 έτη βασικής εκπαίδευσης για 
εισαγωγή σε νοσηλευτική σχολή 
ήταν μόνο η Γερμανία, η μάλτα 

και η αυστρία και τελικά υιοθε-
τήθηκε η άποψή τους γεγονός 
που μας κάνει να μην αγνοού-
με τη δύναμη μερικών κρατών ή 
καλύτερα την αδυναμία κάποιων 
άλλων υπό το βάρος της οικονο-
μικής κρίσης. Βέβαια, αυτό δεν 
θα είχε περάσει, αν απέναντι οι 
επαγγελματίες νοσηλευτές και 
οι εκπρόσωποι τους ήταν ένα 
αρραγές μέτωπο. πάγια θέση 
της έ.ν.έ. και της FEPI ήταν τα 

12 έτη βασικής εκπαίδευσης 
και η ενιαία πανεπιστημιακή 
νοσηλευτική εκπαίδευση για τα 
οποία ασκήθηκε πίεση σε όλα 
τα επίπεδα της έυρωπαϊκής 
έπιτροπής. αντίθετα, οι πιέσεις 
των Γερμανών και των άλλων 
χωρών βρήκαν σύμμαχο (ανα-
λυτική αρθρογραφία για το θέμα 
υπάρχει στο ρυθμό της υγείας 
που εκδίδεται μηνιαία από την 
έ.ν.έ.), στο έυρωπαϊκό όργανο 
που λέγεται EFN και που μέλος 
του στην έλλάδα είναι ο γνωστός 
έσνέ. η EFN αν και ενοχλήθηκε 
πολλές φορές από τη FEPI για 
να καταθέσει την άποψή της επί-

σημα για τη νοσηλευτική εκπαί-
δευση και τα 12 ή 10 έτη βασι-
κής εκπαίδευσης καθώς και, για 
την υιοθέτηση κοινής γραμμής 
απέναντι στην αναθεώρηση της 
οδηγίας, εντούτοις δεν απάντησε 
ποτέ και επιπλέον πανηγύριζε ως 
επιτυχία το εν λόγω αποτέλεσμα 
που περιγράψαμε παραπάνω. 
πέραν του ότι για όσα αναφέ-
ρω υπάρχουν διαθέσιμα γραπτά 
ντοκουμέντα, αυτή η αίσθηση με 
μια δόση απορίας, ότι δηλαδή οι 
νοσηλευτές συμφωνούν με τις 
τραγικές αυτές αλλαγές έχουν 
και άλλοι Έλληνες επαγγελμα-
τίες υγείας που συμμετείχαν στη 
διαδικασία της αναθεώρησης.  
αυτοί είναι οι μαιευτές και οι 
οδοντίατροι αλλά και παράγο-
ντες του ίδιου του υπουργείου 
παιδείας που «υπέκυψε» τελικά 
στις πιέσεις άλλων χωρών όπως 
η Γερμανία και στις «επιθυμίες» 
των νοσηλευτών όπως αυτές 
εκφράστηκαν από την EFN που, 
θυμίζω, εκφράζει και τον εγχώ-
ριο έσνέ. ο οποίος έσνέ μέχρι 
σήμερα δεν έχει εκφράσει καμία 
επίσημη άποψη επί του θέματος. 
Άγνοια ή αδιαφορία; Ύποπτη συ-
ναίνεση ή ανικανότητα; αδυνα-
μία ή ανυπαρξία; ρωτήστε εσείς 
την επαγγελματική σας συνείδη-
ση αν αυτές οι αλλαγές δύναται 
να είναι επιθυμία των νοσηλευ-
τών και αποφασίστε εσείς ποιοι 
πρέπει να σας εκπροσωπούν.

Ότι έγινε, έγινε πια και αυτό 
που μένει είναι η συνεχείς 
επαγρύπνηση κατά τη διάρκεια 
της ενσωμάτωσης της οδηγί-
ας στην ελληνική νομοθεσία 
και της εφαρμογής της στην 
ελληνική πραγματικότητα. ας 
ελπίσουμε αυτή τη φορά να μη 
βρούμε εμπόδιο και «εχθρό» 
μέσα στο ίδιο το σώμα της νο-
σηλευτικής… ❱◗   

Δυστυχώς, για 
άλλη μια φορά η 
μισή νοσηλευτική 
ξεπούλησε την 
άλλη μισή για 
δικούς της λόγους. 
Τι εννοώ με αυτό; 
Ας δούμε λιγάκι 
το ιστορικό της 
υπόθεσης.
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σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν. 4238/14: «2. τα κέντρα 
υγείας της Χώρας με τις απο-

κεντρωμένες μονάδες τους (πο-
λυδύναμα περιφερειακά ιατρεία, 
περιφερειακά ιατρεία, έιδικά πε-
ριφερειακά ιατρεία) μεταφέρονται 
και εντάσσονται στην οργανωτική 
δομή των οικείων δ.υ.πε. και απο-
τελούν εφεξής αποκεντρωμένες 
οργανικές μονάδες τους».

κατά την παράγραφο 4 του ιδίου 
άρθρου: «με απόφαση του υπουρ-
γού υγείας καθορίζονται ο τρόπος 
και οι λεπτομέρειες της άμεσης επι-
στημονικής, νοσηλευτικής και εκ-
παιδευτικής διασύνδεσης όλων των 
δημοσίων δομών παροχής υπηρεσι-
ών π.Φ.υ. που αποτελούν το π.έ.δ.υ., 
με τα νοσοκομεία της δ.υ.πε. στην 
οποία υπάγονται και τα οποία αποτε-
λούν νοσοκομεία αναφοράς.

κατά το άρθρο 23 του ιδίου νό-
μου: «Όλες οι θέσεις των κέντρων 
υγείας της χώρας και των αποκε-
ντρωμένων μονάδων τους (πο-
λυδύναμα περιφερειακά ιατρεία, 
περιφερειακά ιατρεία, έιδικά πε-
ριφερειακά ιατρεία), όπως αυτές 
είχαν συσταθεί σύμφωνα με τους 
υφιστάμενους οργανισμούς αυ-
τών, μεταφέρονται αυτοδικαίως 
στις αντίστοιχες δ.υ.πε. το πάσης 
φύσεως προσωπικό που υπηρε-
τεί στις προαναφερόμενες δομές, 
εξακολουθεί να παρέχει τις υπη-
ρεσίες του στις θέσεις που κατέχει 
με την ίδια εργασιακή σχέση, βαθ-
μό και ειδικότητα. οι σχετικές δια-

πιστωτικές πράξεις εκδίδονται από 
τους διοικητές των οικείων υ.πε.».

η ισχύς του νόμου 4538/14 άρ-
χισε την 17η Φεβρουαρίου 2014. 
(Φέκ α 38  2014)

σύμφωνα άλλωστε με άρθρο 24 
του νόμου 3599/2007: «...ο διοι-
κητής της υγειονομικής περιφέ-
ρειας μπορεί με αποφάσεις του να 
μετακινεί ιατρικό, επιστημονικό 
μη ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητι-
κό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό 
των Φ.π.υ.υ.κ.α. της περιφέρειας 
του για κάλυψη εφημέριων ή άλ-
λων αναγκών για χρονικό διάστη-
μα όχι μεγαλύτερο των τριών μη-
νών, «που μπορεί να ανανεώνεται 
για ακόμα τρεις (3) μήνες, μέσα 
στο ίδιο έτος» μέσα στο ίδιο έτος».

 από το σύνολο των ανωτέ-
ρω διατάξεων προκύπτει ότι από 

17/2/2014 τα κέντρα υγείας της 
χώρας με τις αποκεντρωμένες 
μονάδες τους μεταφέρονται και 
εντάσσονται στην οργανωτική 
δομή των οικείων δ.υ.πε. και απο-
τελούν εφεξής αποκεντρωμένες 
οργανικές μονάδες τους. έν προ-
κειμένω, το κυ ακράτας αποτελεί 
αποκεντρωμένη οργανική μονάδα 
της 6ης δυπέ που διοικείται από 
το διοικητή αυτής. οι θέσεις του 
προσωπικού αυτοδικαίως μετα-
φέρονται στην ίδια δ.υ.πέ.

αρμόδιος επομένως για τις 
υπηρεσιακές μεταβολές του προ-
σωπικού είναι από την 17/2/2014 
και στο εξής μόνον ο διοικητής 
της οικείας υγειονομικής περιφέ-
ρειας, αρμοδιότητα που συνάγεται 
και από την ανωτέρω διάταξη του 
άρθρου 24 του ν. 3599/07. ❱◗

αρμόδιος μόνο 
ο διοικητής της οικείας υ.πέ.

νομιμοΤηΤα μεΤακινησησ νοσηλευΤΡιασ κενΤΡου υγειασ 
απο διοικηΤη νοσοκομειου μεΤα Τον νομο 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 
παρ. 2 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, 
«υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο 

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

πέραν των ως άνω ειδικών διατάξεων, που προ-
φανώς υπερισχύουν πάσης άλλης διατάξεως γε-
νικού περιεχομένου, εκ της κείμενης νομοθεσίας 
δεν προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα εξαίρεσης 
κάποιου υπαλλήλου από το κυκλικό ωράριο ένεκα 
οικογενειακών λόγων.

Βέβαια, κατ’ επίκληση της αρχής της κοινωνικής 
αλληλεγγύης θα ήταν δυνατή η εξαίρεση ορισμέ-
νων υπαλλήλων από το κυκλικό ωράριο για οικο-
γενειακούς λόγους. σε κάθε περίπτωση, η αξιολό-
γηση των ανωτέρω λόγων πραγματοποιείται από 
τον οικείο προϊστάμενο, που φέρει και την αρμο-
διότητα για την λήψη της σχετικής απόφασης, η 
οποία θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. 

καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση των παρα-
πάνω περιπτώσεων παίζουν οι υπηρεσιακές ανά-
γκες. 

η συναίνεση των λοιπών απασχολουμένων για 
την εξαίρεση τινός συναδέλφου τους από το κυ-
κλικό ωράριο οπωσδήποτε διευκολύνει την λήψη 
της σχετικής απόφασης.

οπωσδήποτε, η λήψη εξαιρετικών μέτρων θα 
πρέπει να γίνεται κατόπιν στάθμισης και με γνώ-
μονα την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των 
υπαλλήλων, ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε περί-
πτωση η εργασιακή ειρήνη. ❱◗

η Ένωση νοσηλευτών ελλάδος έχει επανειλημμέ-
νως τονίσει, ότι οι υπάλληλοι – νοσηλευτές που 
πάσχουν από κάποια ασθένεια, η οποία επιδεινώ-

νει τους όρους εκτέλεσης των υπηρεσιακών τους καθη-
κόντων, θα πρέπει να τυγχάνουν ειδικής αντιμετώπισης 
από την υπηρεσία τους, στο πλαίσιο ορθής εφαρμογής 
της αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας 
της υγείας τόσο των εργαζομένων, όσο και των νοσηλευ-
ομένων ασθενών. 

σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 165§1 του δημοσιοϋπαλληλικού 
κώδικα (νόμος 3528/2007) «οι πρωτοβάθμιες υγειονο-
μικές επιτροπές είναι αρμόδιες να γνωματεύουν, ύστερα 
από ερώτημα της υπηρεσίας: α) για τη χορήγηση αναρ-
ρωτικών αδειών, β) (καταργήθηκε), γ) για το χαρακτηρι-
σμό νοσημάτων που χρήζουν νοσηλείας για τη χορήγηση 
άδειας έως είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών το χρόνο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του πα-
ρόντος και δ) για κάθε άλλο θέμα υγείας του υπαλλήλου 
το οποίο έχει σχέση με τα υπηρεσιακά του καθήκοντα».

σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις έκαστος υπάλλη-
λος, που θεωρεί ότι η πάθησή του επιβάλλει την ειδική 
αντιμετώπισή του, θα πρέπει να προκαλεί την γνωμάτευ-
ση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, η οποία αφενός 
θα διαπιστώνει το πρόβλημα και την εν γένει κατάσταση 
της υγείας του, αφετέρου θα προτείνει συγκεκριμένες λύ-
σεις με σκοπό την μη εισέτι επιβάρυνσή της. 

οι λύσεις δύνανται να αφορούν τον χώρο απασχόλη-
σης του υπαλλήλου, το αντικείμενο της ενασχόλησής 
του, το ωράριο παροχής υπηρεσιών ή καθετί άλλο που 
κρίνεται ως πρόσφορο μέτρο από την αρμόδια υγειο-
νομική επιτροπή.

έπισημαίνεται, τέλος, ότι η υγειονομική επιτροπή έχει 
γνωμοδοτικό ρόλο, ήτοι οι πράξεις της ή άλλως οι γνω-
ματεύσεις της δεν δεσμεύουν την υπηρεσία στην οποία 
απευθύνονται ως προς τις προτεινόμενες λύσεις.  

με βάση τα ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι εναπό-
κειται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης να λάβει 
μέριμνα για την αντιμετώπιση νοσούντων υπαλλήλων. 
σε περίπτωση, βέβαια, κοινοποίησης στην υπηρεσία 
του προβλήματος υγείας ενός υπαλλήλου και απραξίας 
της υπηρεσίας ενδεχομένως γεννάται ζήτημα ευθύνης 
παντός εμπλεκομένου προσώπου αν προκληθεί κίνδυ-
νος ή βλάβη σε υπάλληλο ή σε ασθενή, οφειλόμενη 
στο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας. ❱◗

αδεια για μεΤαγγισεισ αιμαΤοσμεΤαΧειΡιση νοσουνΤων υπαλληλων



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  2 940 π α σ υ ν ο - έ σ υ

σύμφωνα με το άρθρο 73 του ισχύοντος κώδικα 
κατάστασης δημοσίων πολιτ. υπαλλήλων: 

«1. κενές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και ν.π.δ.δ. 
των παραμεθόριων περιοχών 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 κα-
τηγορίας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, οποτεδήποτε, 
χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων, με κοινή απόφαση 
του υπουργού έσωτερικών, δημόσιας διοίκησης και αποκέ-
ντρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών.

 2. έιδικά για το νοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων και 
το φυλακτικό προσωπικό φυλακών, η διαδικασία μετάταξης 
δεν προωθείται χωρίς πλήρως αιτιολογημένη βεβαίωση του 
αρμόδιου διευθυντή και της διοίκησης του νοσοκομείου ή 
του αντίστοιχου διευθυντή των φυλακών ότι η μετάταξη ου-
δεμία επιφέρει συνέπεια για τη λειτουργία της υπηρεσίας 
του.

 3. παραμεθόριες περιοχές για την εφαρμογή του παρό-
ντος άρθρου είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 9 παρ. 22 του 
ν. 2266/1994 (Φέκ 218 α`) και στις κατ` εξουσιοδότηση του 
αυτού άρθρου εκδιδόμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις. 
οι διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 2503/1997 (Φέκ 
107 α`) έχουν εφαρμογή και για τις μετατάξεις του παρόντος 
άρθρου.

 4. στους μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές 
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου παρέχονται όλα τα 
προβλεπόμενα από τη νομοθεσία οικονομικά ή άλλα υπηρε-
σιακά κίνητρα, καθώς επίσης και τα εκάστοτε προβλεπόμε-
να έξοδα μετάθεσης. η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋ-
πολογισμό εξόδων της υπηρεσίας, στην οποία μετατάσσεται 
ο υπάλληλος.

 5. υπάλληλοι οι οποίοι μετατάσσονται σε υπηρεσία πα-
ραμεθόριας περιοχής κατ` εφαρμογή του παρόντος υποχρε-
ούνται να παραμείνουν στην υπηρεσία τοποθέτησης τους 
για μία τουλάχιστον δεκαετία. κάθε πράξη που συνεπάγεται 
απόσπαση, μετάθεση ή μετάταξη πριν από τη συμπλήρω-
ση της δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία 
όπου μετατάχθηκαν είναι αυτοδικαίως άκυρη, με μόνη εξαί-
ρεση την απόσπαση υπαλλήλων για το χρόνο της φοίτησης 
τους στην έθνική σχολή δημόσιας διοίκησης και στην έθνι-
κή σχολή τοπικής αυτοδιοίκησης του έθνικού κέντρου δη-
μόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης (έ.κ.δ.δ.α.).

πρόσφατα εξεδόθη ο νόμος 4223/13, ο οποίος στο άρ-
θρο 54 παρ. 3 προβλέπει: «έπιτρέπεται η, μετά από αίτηση 
του ενδιαφερομένου, μετάθεση, μετάταξη και απόσπαση σε 
υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών, χωρίς να απαιτείται η 
προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλί-
ων, με απλή έγγραφη βεβαίωση της διοίκησης του νοσοκο-
μείου προέλευσης, με την οποία θα πιστοποιείται ότι η με-
τακίνηση δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια στην ομαλή 
λειτουργία του Φορέα.

η ανωτέρω βεβαίωση δεν απαιτείται για μεταθέσεις, με-
τατάξεις και αποσπάσεις μεταξύ νοσοκομείων του έ.σ.υ. πα-
ραμεθορίων περιοχών

το μετατιθέμενο και μετατασσόμενο νοσηλευτικό και 
παραϊατρικό προσωπικό σε νοσοκομεία του έ.σ.υ., υγειο-
νομικές περιφέρειες και Φορείς εποπτευόμενους από το 
υπουργείο υγείας παραμεθορίων περιοχών υποχρεούται να 
παραμείνει στην υπηρεσία όπου τοποθετείται για δέκα (10) 
έτη. στην περίπτωση που ο μετατιθέμενος ή μετατασσόμε-
νος καταστεί πολύτεκνος, μετά τη μετάθεση ή μετάταξη του, 
ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στον Φορέα υποδοχής 
μειώνεται στα πέντε (5) έτη, εάν η μετακίνηση αφορά μη νο-
σηλευτική υπηρεσία και στα τρία (3) έτη στην περίπτωση που 
η μετακίνηση γίνεται μεταξύ νοσοκομείων του έ.σ.υ.»

 μετά και τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις απαραίτη-
τες προϋποθέσεις για την μετάταξη νοσηλευτή- νοσηλεύ-
τριας σε παραμεθόριο περιοχή είναι:

1. αίτηση του υπαλλήλου
2.  τίτλος σπουδών που απαιτείται για την θέση στην οποία 

επιθυμεί να μεταταγεί ο υπάλληλος
3. απλή έγγραφη βεβαίωση της διοίκησης του νοσοκομεί-

ου προέλευσης περί του ότι η μετάταξη δεν επιφέρει δυσμε-
νείς συνέπειες για τη λειτουργία της υπηρεσίας του. δυνάμει 
του νέου νόμου, δεν απαιτείται πλέον η βεβαίωση αυτή να 
είναι πλήρως αιτιολογημένη, ενώ  δεν απαιτείται καθόλου 
για αποσπάσεις, μετατάξεις κλπ από παραμεθόριο, σε πα-
ραμεθόριο περιοχή, 

4. Χαρακτηρισμός της περιοχής όπου βρίσκεται ο φορέας 
υποδοχής ως παραμεθορίου από την κείμενη νομοθεσία

να σημειωθεί, τέλος, ότι η υποχρέωση δεκαετούς παρα-
μονής  στην υπηρεσία παραμεθορίου περιοχής, μειώθηκε 
δυνάμει του νέου νόμου στα τρία έτη για τους υπαλλήλους 
νοσοκομείων του έ.σ.υ. που καθίστανται πολύτεκνοι μετά τη 
μετάταξη τους. .❱◗

μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή 
μεΤα Τη Θεση σε ισΧυ Του ν. 4223/13
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ως γνωστόν το δημοσιοϋπαλληλικό δί-
καιο που ισχύει στη χώρα μας στηρίζεται 
εν πολλοίς εις ένα σύστημα ιεραρχίας πυ-

ραμιδοειδούς μορφής. η λειτουργία του εν λόγω 
συστήματος διασφαλίζεται μέσω της προαγωγικής 
εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων και της επι-
λογής προϊσταμένων των διαφόρων οργανωτικών 
μονάδων της δημόσιας διοίκησης. 

η επιλογή των προϊσταμένων αποτελεί διαδι-
κασία εξαιρετικά κρίσιμη, δοθέντος ότι από την 
δράση ενός προϊσταμένου εξαρτάται η πορεία και 
η εύρυθμη λειτουργία μιας ολόκληρης μονάδας, 
της οποίας ηγείται, απευθύνοντας δεσμευτικές 
εντολές και παρέχοντας οδηγίες στο υφιστάμενο 
προσωπικό. 

παγίως, δε, γίνεται δεκτό, ότι η επιλογή των 
προϊσταμένων αποτελεί χρονικώς ορισμένη ανά-
θεση ειδικών καθηκόντων. έκ τούτων έπεται, ότι 
ο προϊστάμενος επιφορτίζεται για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα με την εκτέλεση εξειδικευμέ-
νων καθηκόντων, ενώ μετά την λήξη της θητεί-
ας του επιστρέφει αυτοδίκαια στην οργανική του 
θέση, η οποία παραμένει κενή καθ’ όλη την διάρ-
κεια της θητείας του (στέ 1907/2002 κ.ά.).

κατά συνέπεια, κατά τον χρόνο άσκησης καθη-
κόντων προϊσταμένου είναι σαφές, ότι ο υπάλ-
ληλος δεν συνεχίζει την εκτέλεση των συνήθων 
υπηρεσιακών του καθηκόντων, ούτε δύναται να 
ενταχθεί στο σύνηθες πρόγραμμα εργασίας, δο-
θέντος ότι κάτι τέτοιο δεν συνάδει με την ιδιότητα 
του προϊσταμένου. 

κατά τα λοιπά είναι γεγονός, ότι ουδείς νόμος 
περιγράφει τα καθήκοντα που αντιστοιχούν σε 
θέση προϊσταμένου, δοθέντος ότι αυτά εξαρτώνται 
από την φύση της υπηρεσίας, αλλά και της μονά-
δας όπου προΐσταται κάθε υπάλληλος. ❱◗

σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 
παρ. 4 του νόμου 4024/2011, «οι κάτοχοι δι-
δακτορικού διπλώματος συναφούς με τα αντι-

κείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές 
διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, 
κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό δ. οι κάτοχοι 
αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 
ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς με τα 
αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργα-
νικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχολη-
θούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό έ. Για 
υπαλλήλους οι οποίοι αποκτούν αναγνωρισμένο και 
συναφές διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτ-
λο σπουδών μετά το διορισμό τους, ο χρόνος που 
απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνε-
ται συνολικά κατά έξι (6) και δύο (2) έτη αντίστοιχα. 
Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νο-
ούνται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαί-
τερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος 
πανεπιστημίου ή τ.έ.ι.. Για τα μεταπτυχιακά και τα 
διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από 
την αρμόδια αρχή. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋ-
πόθεσης της συνάφειας αποφαίνεται το οικείο υπη-
ρεσιακό συμβούλιο (…)».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ο νομοθέτης 
κάνει ειδική πρόβλεψη για τους υπαλλήλους εκεί-
νους, οι οποίοι μετά τον χρόνο διορισμού τους θα 
αποκτήσουν το τυπικό προσόν του διδακτορικού 
διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τίτλου, συναφούς 
με το αντικείμενο της απασχόλησής τους. στην πε-
ρίπτωση αυτή προβλέπεται μια ταχύτερη βαθμολο-
γική, άρα και μισθολογική, εξέλιξη του υπαλλήλου. 

Βέβαια, υπό το σημερινό καθεστώς «παγώματος» 
της προαγωγικής εξέλιξης, το συγκεκριμένο ζήτημα 
είναι μάλλον ανεπίκαιρο.  ❱◗

καΘηκονΤα πΡοϊσΤαμενων
ΒαΘμολογικη εΞελιΞη καΤοΧου 

μεΤαπΤυΧιακου ΤιΤλου
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του 
νόμου 2071/1992, «σε νοσηλευτές, μαίες, βο-
ηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλή-

ρους απασχόλησης που εργάζονται σε μονάδες εντα-
τικής θεραπείας και χειρουργεία των νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα, νοσοκομεία ι.κ.α., όπως επίσης και σε άλ-
λες ειδικές μονάδες των νοσηλευτικών αυτών ιδρυ-
μάτων, που καθορίζονται με απόφαση του υπουργού 
υγείας, πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων μπο-
ρεί να χορηγείται επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια 
μετ’αποδοχών, τουλάχιστον 6 εργάσιμων ημερών 
πέραν της κανονικής και ειδικό επίδομα. οι προϋπο-
θέσεις για την πρόσθετη ειδική άδεια, το ύψος και ο 
χρόνος έναρξης καταβολής του ειδικού επιδόματος 
και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής της 
προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται με κοινή 
απόφαση των υπουργών προεδρίας της κυβέρνη-
σης, οικονομικών και υγείας, πρόνοιας και κοινωνι-
κών ασφαλίσεων».

κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξεδόθη 
αρχικώς η υ4α/3024/93, Φέκ Β΄ 726/1994 απόφα-
ση του υπουργού υγείας, πρόνοιας και κοινωνικών 
ασφαλίσεων, ορίζουσα τα ακόλουθα : «σε νοσηλευ-
τές, μαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθερα-
πευτές πλήρους απασχόλησης που εργάζονται σε 
χειρουργεία, ανάνηψη, μονάδες εντατικής θεραπείας, 
μονάδες αυξημένης φροντίδας, μονάδες στεφανιαί-
ων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, 
μονάδες AIDS, μονάδες προώρων, αίθουσες τοκετών, 
αίθουσες παραλαβής, υπηρεσίες αιμοδοσίας, μονά-
δες μεσογειακής αναιμίας και αιμορροφυλικών, των 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων νπδδ και νπιδ μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα και νοσοκομεία του ικα, θα χο-
ρηγείται ειδική πρόσθετη άδεια και ειδικό επίδομα». 

έν συνεχεία ακολούθησε η έκδοση της υπ’αριθμ. 
2003075/204/0022, Φέκ Β΄ 33/1995 απόφασης των 
υπουργών προεδρίας της κυβέρνησης, οικονομικών 
και υγείας, πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων, 
που ορίζει τα ακόλουθα : «σε νοσηλευτές, μαίες, βο-
ηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους 
απασχόλησης που εργάζονται σε χειρουργεία, ανάνη-
ψη, μονάδες εντατικής θεραπείας, αυξημένης φροντί-

δας, στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊ-
κής κάθαρσης, AIDS, προώρων, αίθουσες τοκετών και 
παραλαβής, υπηρεσίες αιμοδοσίας, μονάδες μεσογει-
ακής αναιμίας και αιμορροφυλικών, των νοσηλευτι-
κών ιδρυμάτων νπδδ και νπιδ μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και νοσοκομεία του ικα, θα χορηγούνται 
τα παρακάτω : 1)…, 2) έιδική πρόσθετη άδεια μετ’α-
ποδοχών δέκα (10) ημερών πέραν της κανονικής. η 
ειδική άδεια χορηγείται μετά από συνεχή υπηρεσία 
ενός (1) χρόνου, στις ανωτέρω μονάδες και σε χρο-
νικό διάστημα που δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λει-
τουργία των ιδρυμάτων».

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, ομι-
λώντας περί νοσηλευτών, ως βασική προϋπόθεση 
για την χορήγηση της εν λόγω ειδικής άδειας είναι η 
συνεχής τουλάχιστον ετήσια υπηρεσία στις παραπά-
νω περιοριστικώς αναφερόμενες μονάδες. με άλλα 
λόγια, αληθείς δικαιούχοι της συγκεκριμένης άδειας 
είναι μόνον οι νοσηλευτές που απασχολούνται στις 
συγκεκριμένες μονάδες.

σημειωτέον εν προκειμένω, ότι οι ρυθμίσεις της 
προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης είναι κα-
νονιστικής φύσεως και το πεδίο εφαρμογής τους δεν 
μπορεί να διευρυνθεί με πρωτοβουλία ενός διοικητή 
νοσοκομείου. οποιαδήποτε διεύρυνση των δικαιού-
χων της συγκεκριμένης άδειας, χωρίς την προηγού-
μενη αντίστοιχη τροποποίηση της επίμαχης υπουργι-
κής απόφασης, συνιστά ενέργεια ευθέως παράνομη 
και καταχρηστική, που γεννά ευθύνες αστικής, ποι-
νικής και πειθαρχικής φύσεως για παν υπαίτιο πρό-
σωπο. 

συναφώς προβάλλεται, ότι η μη χορήγηση της 
ως άνω ειδικής άδειας στους αληθείς δικαιούχους 
αποτελεί ενέργεια παράνομη και καταχρηστική, 
κατά το μέρος που παραβιάζει τόσο το γράμμα των 
προαναφερθεισών διατάξεων, όσο και την αρχή της 
ισότητας, που επιβάλει την ίση μεταχείριση των 
όμοιων καταστάσεων. 

έξάλλου, ειδικότερη πτυχή και έκφανση της αρχής 
της ισότητας αποτελεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης 
των εργαζομένων, που επιβάλει την όμοια αντιμετώ-
πιση των υπαλλήλων που παρέχουν υπηρεσίες υπό το 
αυτό νομικό και πραγματικό καθεστώς. ❱◗

παράνομη η μη χορήγησή της 
ειδικη αδεια ΤμημαΤων
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είναι γεγονός, ότι οι διατά-
ξεις του άρθρου 53 του δη-
μοσιοϋπαλληλικού κώδικα 

καθιερώνουν μια σειρά διευκο-
λύνσεων για τον γονέα υπάλληλο, 
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγε-
ται και η χορήγηση εννεάμηνης 
άδειας ανατροφής μετ’ αποδοχών. 

ένώ, όμως, ο νομοθέτης λαμ-
βάνει μέριμνα για την αντιμετώπι-
ση περιπτώσεων, κατά τις οποίες 
και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι 
υπάλληλοι ή ο ένας εξ αυτών ερ-
γάζεται στον ιδιωτικό τομέα, ου-
δέν αναφέρει για τις περιπτώσεις 
εκείνες, κατά τις οποίες ο ένας 
γονέας είναι μεν δημόσιος υπάλ-
ληλος, πλην όμως ο άλλος είναι 
άνεργος. 

σε μια τέτοια περίπτωση θα μπο-

ρούσε ερμηνευτικώς να γίνει δεκτό, 
ότι δεν συντρέχει λόγος χορήγησης 
της εννεάμηνης άδειας ανατροφής, 
δοθέντος ότι για το χρονικό διάστη-
μα που ο ένας εκ των γονέων δια-
τελεί άνεργος δύναται κάλλιστα να 
επιφορτιστεί με την ανατροφή του 
τέκνου, μη κωλυομένου του άλλου 
γονέα – δημοσίου υπαλλήλου να 
εκτελεί κανονικά τα υπηρεσιακά του 
καθήκοντα. 

οπωσδήποτε μπορεί να ανα-
πτυχθεί και αντίστροφη επιχει-
ρηματολογία. Ωστόσο, αυτό που 
προέχει είναι η υποβολή σχετικής 
αίτησης προς την υπηρεσία προ 
της συμπλήρωσης του τετάρτου 
έτους της ηλικίας των τέκνων και 
η μετέπειτα νομική αξιολόγηση 
της απάντησης της διοίκησης. ❱◗

σύμφωνα με τις προσφάτως 
τεθείσες σε ισχύ διατάξεις 
του άρθρου 54 του νόμου 

4223/2013 διευκολύνθηκε η κινη-
τικότητα του νοσηλευτικού προ-
σωπικού. 

έιδικότερα, σύμφωνα με το 
εδάφιο β’ της παραγράφου 4 του 
άρθρου 54, «νοσηλευτικό και 
παραϊατρικό προσωπικό των νο-
σοκομείων του έ.σ.υ. που είναι 
σύζυγοι στρατιωτικών, ένστολου 
προσωπικού της έλ.ασ., του πυ-
ροσβεστικού και λιμενικού σώ-
ματος, επιτρέπεται να αποσπώ-
νται, κατά σειρά προτεραιότητας, 
σε νοσοκομεία του έ.σ.υ., κέντρα 
υγείας, έκαΒ, έοπυυ, και λοιπές 
υπηρεσίες που εποπτεύονται από 
το υπουργείο υγείας, στην περιοχή 
που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους».

με τις παραπάνω ρυθμίσεις δι-
ευκολύνεται η συνυπηρέτηση του 
νοσηλευτικού προσωπικού με συ-
ζύγους ενστόλους της έλληνικής 
αστυνομίας, του πυροσβεστικού 
σώματος και του λιμενικού σώμα-
τος. οι εν λόγω φορείς αναφέρο-
νται περιοριστικώς και όχι ενδει-
κτικώς, οπότε καθίσταται αδύνατη 
η προσθήκη και άλλων κατηγοριών 
ενστόλων ή μη. 

κατά συνέπεια, η ιδιότητα του δα-
σοφύλακα δεν υπάγεται στο πεδίο 
εφαρμογής των επίμαχων ρυθμί-
σεων. περαιτέρω, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 54 του 
νόμου 4223/2013, «έπιτρέπεται η, 
μετά από αίτηση του ενδιαφερομέ-
νου, μετάθεση, μετάταξη και από-
σπαση σε υπηρεσίες παραμεθορί-
ων περιοχών, χωρίς να απαιτείται 
η προηγούμενη γνώμη των οικείων 
υπηρεσιακών συμβουλίων, με απλή 
έγγραφη βεβαίωση της διοίκησης 
του νοσοκομείου προέλευσης, με 
την οποία θα πιστοποιείται ότι η με-

αδεια αναΤΡοΦησ  -  ανεΡγοσ/η συΖυγοσ

συνυπηΡεΤηση – παΡαμεΘοΡιοσ 

τακίνηση δεν επιφέρει καμία δυσμε-
νή συνέπεια στην ομαλή λειτουργία 
του Φορέα. 

η ανωτέρω βεβαίωση δεν απαι-
τείται για μεταθέσεις, μετατάξεις και 
αποσπάσεις μεταξύ νοσοκομείων του 
έ.σ.υ. παραμεθορίων περιοχών».

με βάση τις ανωτέρω προβλέψεις 
διευκολύνεται η μετάθεση, μετάταξη 
και απόσπαση νοσηλευτικού προσω-
πικού σε παραμεθόριο περιοχή, πα-
ραλειπομένου, μάλιστα, του συνήθως 
χρονοβόρου διαδικαστικού σταδίου 
εκφοράς γνώμης από το υπηρεσιακό 
συμβούλιο.

Βέβαια, ειδικώς για την περίπτωση 
της μετάθεσης και της μετάταξης, τα 
αμέσως επόμενα εδάφια της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 54 του νόμου 
4223/2013 προβλέπουν τα εξής: «το 
μετατιθέμενο και μετατασσόμενο νο-
σηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό 
σε νοσοκομεία του έ.σ.υ., υγειονομι-

κές περιφέρειες και Φορείς εποπτευ-
ομένους από το υπουργείο υγείας πα-
ραμεθορίων περιοχών υποχρεούται 
να παραμείνει στην υπηρεσία όπου 
τοποθετείται για δέκα (10) έτη. στην 
περίπτωση που ο μετατιθέμενος ή με-
τατασσόμενος καταστεί πολύτεκνος, 
μετά τη μετάθεση ή μετάταξή του, ο 
χρόνος υποχρεωτικής παραμονής 
στον Φορέα υποδοχής μειώνεται στα 
πέντε (5) έτη, εάν η μετακίνηση αφο-
ρά μη νοσηλευτική υπηρεσία και στα 
τρία (3) έτη στην περίπτωση που η με-
τακίνηση γίνεται μεταξύ νοσοκομείων 
του έ.σ.υ.». 

με άλλα λόγια, στην περίπτωση 
της μετάθεσης ή της μετάταξης 
σε παραμεθόριο περιοχή υπάρ-
χει χρονική δέσμευση παραμονής 
εκεί για δέκα έτη. αντιστρόφως, 
για την περίπτωση της απόσπασης 
δεν προκύπτει αντίστοιχη χρονική 
δέσμευση. ❱◗
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η Ένωση νοσηλευτών έλλά-
δος (έ.ν.έ.) έχει επανειλημ-
μένως τονίσει, ότι τα υπηρε-

σιακά καθήκοντα των νοσηλευτών 
περιγράφονται κατά τρόπο περιο-
ριστικό από τις διατάξεις του προ-
εδρικού διατάγματος 351/1989, το 
οποίο δεν έχει υποστεί μέχρι σή-
μερα κάποια τροποποίηση. 

σύμφωνα με τις ανωτέρω διατά-
ξεις, οι φέροντες τον τίτλο του νο-
σηλευτή, όπως αυτός καθιερώθη-
κε από το άρθρο 5§2 α του νόμου 
1579/1985, είναι αρμόδιοι για τη 
διενέργεια νοσηλευτικών πράξεων 
που γίνονται με δική τους απόφα-
ση και ευθύνη εκτέλεσης προς κά-
λυψη των αναγκών του ανθρώπου 
σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα, 
στους τομείς υγιεινής του ίδιου και 
του περιβάλλοντός του, ασφάλειας, 
άνεσης, υποβοήθησης οργανικών 
λειτουργιών, διατήρησης ισοζυγί-
ων του. 

στις πράξεις αυτές περιλαμβά-
νεται η παροχή ολοκληρωμένης 
και εξατομικευμένης φροντίδας 
σε κλινήρεις αρρώστους, όλων των 
ηλικιών, που πάσχουν από διάφο-
ρα νοσήματα, η λήψη νοσηλευτι-
κών μέτρων και επίβλεψη ανάπαυ-
σης και ύπνου, η λήψη μέτρων για 
πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών 
από μακροχρόνια κατάκλιση, η κά-
λυψη των αδυναμιών αυτοφροντί-
δας, η υποβοήθηση και φροντίδα 
λειτουργιών εντέρου και ουροδό-
χου κύστης, η λήψη νοσηλευτικών 
μέτρων για παραγωγή αναπνευστι-
κής λειτουργίας, η στενή παρακο-
λούθηση αρρώστων για έγκαιρη 
διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλο-
κών από τη νόσο, τις διαγνωστικές 
εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχή-
ματα, η λήψη μέτρων για πρόληψη 
ατυχημάτων στο χώρο παροχής 

νοσηλευτικής φροντίδας, η απο-
μόνωση και δήλωση αρρώστου με 
λοιμώδες νόσημα, η προθανάτια 
υποστήριξη και φροντίδα του αρ-
ρώστου και μεταθανάτια φροντίδα 
του αρρώστου στο θάλαμο και υπο-
στήριξη της οικογένειας, η σίτιση 
αρρώστου με όλους τους τρόπους, 
η εφαρμογή φυσικών μέσων για 
πρόκληση υποθερμίας, η εκπαί-
δευση και παροχή βοήθειας στον 
άρρωστο με σκοπό την αυτοφρο-
ντίδα, η εκπαίδευση και παροχή 
βοήθειας στους οικείους του αρ-
ρώστου με σκοπό τη συνέχιση της 
φροντίδας στο σπίτι, η φροντίδα 
και υποστήριξη του αρρώστου όταν 
υπάρχει χρόνιο ή ανίατο νόσημα, η 
βοήθεια στην επικοινωνία μεταξύ 
αρρώστου, οικογένειας, γιατρού, 
προσωπικού του νοσοκομείου και 
άλλων κοινωνικών ιδρυμάτων, η 
διενέργεια γραπτής και προφορι-
κής ενημερωτικής επικοινωνίας 
με τα μέλη της υγειονομικής ομά-
δας και άλλους συναφείς οργανι-
σμούς. σε απουσία γιατρού, οι νο-
σηλευτές εφαρμόζουν τις πρώτες 
βοήθειες. περαιτέρω, έχουν την 

ικανότητα λόγω σπουδών και πρα-
κτικής εμπειρίας να εκτελούν και 
πιο περίπλοκες πράξεις κατ’εφαρ-
μογή του θεραπευτικού προγράμ-
ματος, όπως : μετρήσεις διαφόρων 
παραμέτρων που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες του νοσηλευτή, χο-
ρήγηση φαρμάκων από όλες τις 
οδούς, πλήρης παρεντερική θρέ-
ψη, θεραπευτικά λουτρά, βρογχική 
παροχέτευση εκκρίσεων. 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέ-
ρω διατάξεων, τα καθήκοντα των 
νοσηλευτών είναι αμιγώς νοση-
λευτικά, συνδεόμενα αποκλειστι-
κώς με την παροχή υπηρεσιών 
φροντίδας και υγείας προς τους 
ασθενείς. έπισημαίνεται, ότι τα ως 
άνω καθήκοντα παραμένουν ενιαία 
για όλους τους νοσηλευτές, ανε-
ξαρτήτως του φορέα απασχόλησής 
τους και της ένταξής του στον δη-
μόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, καθώς 
και της φύσεως της εργασιακής 
σχέσης τους.

υπ’ αυτό το πρίσμα καθίστα-
ται σαφές, ότι ουδείς νοσηλευτής 
δύναται να επιφορτιστεί με την 
εκτέλεση καθηκόντων διοικητικής 

αΡμοδιοΤηΤεσ νοσηλευΤων
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σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2α του 
άρθρου 5 του νόμου 1579/1985, «με απόφαση του 
υπουργού υγείας και πρόνοιας καθορίζονται οι όροι, οι 

προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την άσκηση 
ιδιωτικού έργου από τους κατόχους άδειας άσκησης επαγ-
γέλματος νοσηλευτή αποφοίτους τμημάτων πανεπιστημίων 
ή τεχνολογικών ιδρυμάτων, και ορίζονται οι ελάχιστες τε-
χνικές προδιαγραφές οικήματος και εξοπλισμού για τη συ-
γκρότηση και οργάνωση του επαγγελματικού καταστήματος 
των νοσηλευτών, μέσα στο οποίο μπορεί να εφαρμόζονται 
νοσηλευτικές μέθοδοι και πράξεις. με κοινή απόφαση των 
υπουργών οικονομίας και οικονομικών, έργασίας και κοινω-
νικών ασφαλίσεων και υγείας και πρόνοιας γίνεται η κοστο-
λόγηση των νοσηλευτικών πράξεων».

παρά την ύπαρξη, ήδη από το έτος 1985, των παραπάνω εξου-
σιοδοτικών διατάξεων, ουδέποτε εξεδόθησαν οι προβλεπόμε-
νες υπουργικές αποφάσεις, προκειμένου να προσδιορισθούν 
με σαφήνεια και να κοστολογηθούν οι νοσηλευτικές πράξεις. 

περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§1 του 
νόμου 3868/2010, στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 3754/2009 
(Φέκ 43 α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του 
άρθρου 2 του ν. 3812/2009 (Φέκ 234 α’) προστίθεται παρά-
γραφος 3, ως εξής: «3. με απόφαση του υπουργού υγείας και 
κοινωνικής αλληλεγγύης θεσπίζεται καθηκοντολόγιο του νο-
σηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων 
και των λοιπών νοσηλευτικών ιδρυμάτων του έ.σ.υ.». 

και πάλι μέχρι σήμερα δεν έχει εισέτι εκδοθεί η ως άνω 
υπουργική απόφαση, που θα συνέβαλε στον αποσαφηνισμό 
των νοσηλευτικών καθηκόντων και των αντίστοιχων πράξεων.

συμπερασματικά, θεσμικώς δεν υπάρχει πρόβλεψη για 
μια σαφή κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων. η 
έ.ν.έ. έχει εισηγηθεί σχετικώς στο υπουργείο υγείας και 
αναμένει την ανάληψη πρωτοβουλίας από την οικεία πολι-
τική ηγεσία του υπουργείου. ❱◗

κοσΤολογηση νοσηλευΤικων πΡαΞεων

ως γνωστόν, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 51§2 του δημοσιοϋπαλλη-
λικού κώδικα, «στους υπαλλήλους επι-

τρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές 
συνολικής διάρκειας έως «πέντε (5) ετών», 
ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρε-
σιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς 
λόγους».

περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 53§1 του δημοσιοϋπαλληλικού κώ-
δικα, «η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του 
άρθρου 51 του παρόντος άδεια χορηγείται 
υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού 
συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή 
παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών».

από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξε-
ων καθίσταται σαφές, ότι πέραν της περίπτω-
σης υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας άνευ 
αποδοχών για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως έξι 
ετών, εις όλες τις άλλες περιπτώσεις η χορήγηση 
της συγκεκριμένης μορφής άδειας εναπόκειται 
στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης.

οπωσδήποτε, η πράξη απόρριψης της αίτη-
σης, προκειμένου να είναι νόμιμη, θα πρέπει 
να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. αν φέρει 
πλημμελή αιτιολογία, τότε προσβάλλεται με 
αίτηση ακύρωσης ενώπιον των αρμοδίων δι-
οικητικών δικαστηρίων. 

κατά τα λοιπά, ο δημοσιοϋπαλληλικός κώ-
δικας δεν προβλέπει άλλες μορφές άδειας με 
διάρκεια δύο ετών, πέραν ειδικών περιπτώ-
σεων εκπαιδευτικής ή αναρρωτικής άδειας 
ή θέσεως σε διαθεσιμότητα ένεκα δυσίατου 
νοσήματος.  ❱◗

αδεια ανευ αποδοΧων 

ή πάσης άλλης φύσεως, που δεν 
συνάδουν με την άσκηση του νο-
σηλευτικού επαγγέλματος.

πέραν των ως άνω γενικών πα-
ρατηρήσεων, ειδικότερα ζητήματα 
δέον όπως κρίνονται κατά περί-
πτωση, με βάση τον οργανισμό 
εκάστου φορέα απασχόλησης ή τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 
ή τις οδηγίες – εντολές των οικεί-
ων προϊσταμένων, προκειμένου να 
μην καταλήγουμε σε δογματικές 

επιλογές που κωλύουν την εύρυθ-
μη λειτουργία μιας υγειονομικής 
μονάδας ή αμαυρώνουν την εικόνα 
της νοσηλευτικής υπηρεσίας. 

σε κάθε περίπτωση η ε.ν.ε. απο-
κρούει μετ’ επιτάσεως την εκτέλε-
ση από τους νοσηλευτές εργασιών 
εντελώς ξένων και ουδόλως συν-
δεομένων έστω και κατ’ ελάχιστον 
με τον συνήθη κύκλο των υπηρε-
σιακών τους καθηκόντων.

έν προκειμένω, δοθέντος ότι 

η σίτιση του αρρώστου αποτελεί 
επαγγελματικό δικαίωμα των νο-
σηλευτών, ενδεχομένως θα ήταν 
ακραία επιλογή να υποστηριχθεί, 
ότι ο νοσηλευτής δεν θα πρέπει να 
μετέχει στη συμπλήρωση σχετικού 
εντύπου για την προμήθεια τροφί-
μων, ειδικώς εάν απασχολείται σε 
ειδική μονάδα – εξωτερική δομή 
νοσοκομείου, όπου ο κεντρικός 
έλεγχος από το νοσοκομείο είναι 
δυσχερής. ❱◗
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σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 29 του δημοσι-
οϋπαλληλικού κώδικα, «ο 

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

κατά την πάγια ερμηνευτική εκ-
δοχή των ανωτέρω διατάξεων, η 
υποχρέωση προσφοράς υπηρεσί-
ας για πρόσθετες ώρες (υπερωρί-
ες) έχει ως βασική προϋπόθεση, 
ότι συντρέχουν υπηρεσιακές ανά-
γκες, που χαρακτηρίζονται αφενός 
ως έκτακτες, ήτοι μη προβλεφθεί-
σες ή άλλως εμφανισθείσες απρό-
οπτα και πέρα από τον κανονικό 
προγραμματισμό εργασίας, αφε-
τέρου ως εξαιρετικές, δηλαδή μη 
συνηθισμένες ή άλλως ιδιαίτερης 
σημασίας. 

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

έφόσον συντρέχουν οι προανα-
φερθείσες προϋποθέσεις, τότε ο 
μεν υπάλληλος έχει υποχρέωση 
παροχής υπερωριακής εργασίας, 
η δε διοίκηση έχει υποχρέωση 
καταβολής της νόμιμης αποζημί-
ωσης, όπως αυτή προσδιορίζεται 

από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδι-
κές διατάξεις. 

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

χρέωση του υπαλλήλου για 
παροχή υπερωριακής εργα-
σίας.

περαιτέρω έχει κριθεί, ότι 
εξομοιώνεται προς την παρο-
χή εργασίας και η διατήρηση 
του υπαλλήλου σε ετοιμότητα 
για παροχή εργασίας, που δύ-
ναται να του επιβληθεί δια της 
υποχρεωτικής παραμονής 
του στον τόπο εργασίας του 
μετά την λήξη της υποχρε-
ωτικής ημερήσιας εργασίας, 
καθώς και με την υποχρεωτι-
κή διανυκτέρευση στον τόπο 
αυτό ή ακόμη και με τηλεφω-
νική ετοιμότητα (Βλ. ενδεικτι-
κώς την υπ’αριθμ. 2058/1960 
απόφαση του συμβουλίου 
της έπικρατείας). 

έν προκειμένω, λοιπόν, 

εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες 
που καλούνται να καλύψουν οι νο-
σηλευτές του νιμτσ δια της υπο-
χρεωτικής υπερωριακής απασχό-
λησής τους δεν είναι ούτε έκτακτες, 
ούτε εξαιρετικές, αλλά οφείλονται 
αποκλειστικά και μόνον στην έλ-
λειψη προσωπικού, με άλλα λόγια 
πρόκειται περί υπηρεσιακών ανα-
γκών, που είναι ήδη γνωστές, προ-
βλέψιμες και συνηθισμένες για το 
συγκεκριμένο νοσοκομείο, προκύ-
πτει ότι η επιβολή της υποχρέωσης 
παροχής υπερωριακής εργασίας 
είναι παράνομη και καταχρηστική 

υπάρχει πλαφόν 

υπεΡωΡιακη υποΧΡεωΤικη απασΧοληση 
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σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 49 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, «δεκα-
πέντε (15) ημέρες από την κανονική άδεια χορηγού-

νται υποχρεωτικά, εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος, από 15 
μαΐου έως 31 οκτωβρίου. η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει 
σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν καθοριστεί με απόφαση του 
οικείου υπουργού και κατά την περίοδο αυτή βρίσκονται 
στην αιχμή της λειτουργίας τους ή λειτουργούν σε εικοσι-
τετράωρη βάση. Όταν με αίτηση του υπαλλήλου ολόκληρη 
η άδεια χορηγείται εκτός από την περίοδο αυτή, προσαυ-
ξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. η προσαύξηση 
αυτή δεν χορηγείται όταν ο υπάλληλος κάνει χρήση της κα-
νονικής του άδειας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 
και του πάσχα».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, γεννάται υποχρέωση 
της διοίκησης για χορήγηση επιπλέον πέντε ημερών κα-
νονικής αδείας, εφόσον ολόκληρη η άδεια ζητείται για την 
περίοδο εκτός του διαστήματος 15 μαΐου έως 31 οκτω-
βρίου. 

έν προκειμένω είναι αδιάφοροι οι λόγοι της αίτησης χο-
ρήγησης της άδειας εκτός της ανωτέρω περιόδου. 

σε περίπτωση άρνησης της διοίκησης, αυτή θα πρέπει να 
είναι έγγραφη και να φέρει ειδική, σαφή και εμπεριστατω-
μένη αιτιολογία, ώστε να καθίσταται ευχερής ο δικαστικός 
έλεγχος της νομιμότητάς της.

έν σχέσει με την περίπτωση χορήγησης κανονικής άδειας 
προηγούμενου έτους κατά την περίοδο από 15 μαΐου έως 
31 οκτωβρίου του επόμενου έτους γεννάται πράγματι ένα 
ερμηνευτικό ζήτημα. έν προκειμένω μπορεί να υποστηρι-
χθεί, ότι εφόσον και η μεταφερθείσα άδεια προηγούμε-
νου έτους εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως κανονική, ο 
υπάλληλος δεν μπορεί να κάνει χρήση των ημερών προ-
σαύξησης. 

Για να ισχύσει το αντίθετο θα πρέπει ερμηνευτικώς να 
γίνει δεκτό, ότι ομιλώντας περί μη χορήγησης κανονικής 
άδειας κατά την περίοδο από 15 μαΐου έως 31 οκτωβρί-
ου ο νομοθέτης αναφέρεται μόνον στις ημέρες κανονικής 
άδειας του τρέχοντος έτους και όχι σε ημέρες κανονικής 
άδειας εκ μεταφοράς από προηγούμενο έτος. 

από την διατύπωση, ωστόσο, των επίμαχων διατάξεων η 
δεύτερη ερμηνευτική προσέγγιση φαντάζει λιγότερο πει-
στική. συμπερασματικά, εφόσον ο υπάλληλος λάβει κανο-
νική άδεια, αδιαφόρως τινος έτους, κατά την περίοδο από 
15 μαΐου έως 31 οκτωβρίου, τότε δεν δικαιούται των ημε-
ρών προσαύξησης. ❱◗

κανονικη αδεια – πΡοσαυΞηση ημεΡων
ως αντιβαίνουσα πλήρως το γράμμα και το 
πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 29 του 
δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. 

υπογραμμίζεται, τέλος, ότι σύμφωνα με 
τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 
20§1 του νόμου 4024/2011, «η καθιέρωση 
με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της 
υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλή-
λων του δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και ο.τ.α. 
επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση επο-
χικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσια-
κών αναγκών. η υπερωριακή απασχόληση 
του προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση 
του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού στην 
οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμέ-
να στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω 
εργασία πέρα από το κανονικό ωράριο. με 
την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός 
των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και 
οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης τους 
μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋ-
πολογισμού τους, μη επιτρεπομένης της 
επιβάρυνσης του προϋπολογισμού δημοσί-
ων έπενδύσεων. οι κατά τα ως άνω ώρες 
απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά 
υπάλληλο μηνιαίως. με την ίδια διαδικασία 
και προϋποθέσεις επιτρέπεται η καθιέρωση 
υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις 
κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά 
τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε 
καθ’ υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους που 
ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, 
βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή 
σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. έι-
δικά, στην καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες 
νυκτερινής, κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις δεκαέ-
ξι (16) ώρες κατά περίπτωση το μήνα».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατά-
ξεων, ο νομοθέτης επαναπροσδιορίζει το 
ανώτατο όριο (πλαφόν) των ωρών της απο-
γευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
στις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλ-
ληλο. ως εκ τούτου, η παροχή επιπλέον 
υπερωριακής εργασίας πέραν των 20 ωρών 
ανά μήνα δεν συνεπάγεται την καταβολή 
επιπλέον αμοιβής για τον υπάλληλο. ❱◗
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σύμφωνα με  τις διατάξεις των 
παραγράφων 1-4 του άρθρου 
10 του νόμου 4024/2011, «1. 

υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προα-
χθεί στο Βαθμό α έχουν δικαίω-
μα επιλογής για θέσεις ευθύνης: 
α) οργανικής μονάδας επιπέδου 
Γενικής διεύθυνσης, εφόσον σω-
ρευτικά: αα) έχουν επιτύχει στην 
υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε 
ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα 
δύο (2) τελευταία έτη πριν από την 
επιλογή, ββ) έχουν ασκήσει κα-
θήκοντα προϊσταμένου οργανικής 
μονάδας επιπέδου διεύθυνσης, γγ) 
ανήκουν στην κατηγορία προσω-
πικού πέ. β) οργανικής μονάδας 
επιπέδου διεύθυνσης ή τμήματος, 
εφόσον σωρευτικά: αα) έχουν επι-
τύχει στην υλοποίηση της στοχο-
θεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 
90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη 
πριν από την επιλογή, ββ) έχουν 
ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου 
οργανικής μονάδας επιπέδου τμή-
ματος, εφόσον πρόκειται να επιλε-
γούν ως προϊστάμενοι οργανικής 
μονάδας επιπέδου διεύθυνσης και 
γγ) ανήκουν στις κατηγορίες προ-
σωπικού π έ ή τέ. 

2. υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν 
προαχθεί στο Βαθμό Β έχουν δικαί-
ωμα επιλογής για θέσεις ευθύνης: 
α) οργανικής μονάδας επιπέδου 
Γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης 
εφόσον, σωρευτικά: αα) έχουν επι-
τύχει στην υλοποίηση της στοχοθε-
σίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% 
κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν 
από την επιλογή, ββ) έχουν ασκήσει 
καθήκοντα προϊσταμένου οργανι-
κής μονάδας επιπέδου τμήματος 

εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως 
προϊστάμενοι οργανικής μονάδας 
επιπέδου διεύθυνσης και διεύθυν-
σης εφόσον πρόκειται να επιλεγούν 
ως προϊστάμενοι οργανικής μο-
νάδας επιπέδου Γενικής διεύθυν-
σης, γγ) ανήκουν στην κατηγορία 
προσωπικού πέ εφόσον πρόκειται 
να επιλεγούν ως προϊστάμενοι ορ-
γανικής μονάδας επιπέδου Γενικής 
διεύθυνσης και κατηγορίες προσω-
πικού πέ ή τέ εφόσον πρόκειται να 
επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανι-
κής μονάδας επιπέδου διεύθυνσης. 
β) οργανικής μονάδας έπιπέδου 
τμήματος, εφόσον, σωρευτικά: αα) 
έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της 
στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχι-
στον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία 
έτη πριν από την επιλογή και ββ) 
ανήκουν στις κατηγορίες προσωπι-
κού πέ ή τέ ή δέ. 

3. υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν 
προαχθεί στο Βαθμό Γ έχουν δι-
καίωμα επιλογής για θέσεις ευθύ-
νης οργανικής μονάδας επιπέδου 
τμήματος ή διεύθυνσης εφόσον, 
σωρευτικά: α) έχουν επιτύχει στην 
υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε 
ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα 
δύο (2) τελευταία έτη πριν από την 
επιλογή, β) ανήκουν στις κατηγο-
ρίες προσωπικού πέ ή τέ ή δέ 
εφόσον πρόκειται να επιλεγούν 
ως προϊστάμενοι οργανικής μο-
νάδας επιπέδου τμήματος και πέ 
ή τέ εφόσον πρόκειται να επιλε-
γούν ως προϊστάμενοι οργανικής 
μονάδας επιπέδου διεύθυνσης 
και γ) έχουν ασκήσει καθήκοντα 
προϊσταμένου τμήματος εφόσον 
πρόκειται να επιλεγούν ως προϊ-

στάμενοι οργανικής μονάδας επι-
πέδου διεύθυνσης. 

4. υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν 
προαχθεί στο Βαθμό δ’ έχουν δι-
καίωμα επιλογής για θέσεις ευ-
θύνης οργανικής μονάδας επιπέ-
δου τμήματος εφόσον σωρευτικά: 
α) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση 
της στοχοθεσίας, σε ποσοστό του-
λάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τε-
λευταία έτη πριν από την επιλογή, 
β) ανήκουν στις κατηγορίες πέ ή 
τέ ή δέ».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέ-
ρω, οι υπάλληλοι όλων των παρα-
πάνω υποπεριπτώσεων θεμελι-
ώνουν δικαίωμα συμμετοχής σε 
κρίσεις για την κατάληψη θέσεων 
ευθύνης στον φορέα απασχόλη-
σής τους. του ιδίου δικαιώματος 
απολαμβάνουν προφανώς και οι 
υπάλληλοι που ετέθησαν σε δι-
αθεσιμότητα και εν συνεχεία το-
ποθετήθηκαν σε νέο φορέα απα-
σχόλησης, εφόσον εμπίπτουν σε 
κάποια εκ των προαναφερθεισών 
περιπτώσεων του άρθρου 10 του 
νόμου 4024/2011. 

οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι 
ομοίως δύνανται να ασκήσουν 
καθήκοντα προϊσταμένου κατό-
πιν εκδόσεως σχετικής πράξης 
ανάθεσης. Βέβαια, εφόσον στην 
υπηρεσία όπου τοποθετούνται δεν 
υπάρχουν κενές θέσεις ευθύνης, 
που θα μπορούσαν να καλυφθούν 
με πράξη ανάθεσης, θα πρέπει να 
αναμείνουν μέχρι την διενέργεια 
τυπικών κρίσεων ή την κένωση 
κάποιας θέσης ευθύνης, που θα 
πληρωθεί με την διαδικασία της 
ανάθεσης. ❱◗

δικαίωμα συμμετοχής σε κρίσεις 
πΡοϊσΤαμενοι (ν. 4024/2011)
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εν σχέσει με την αναγνώριση 
της προϋπηρεσίας των υπαλ-
λήλων στο νοσοκομείο Θεσ-

σαλονίκης «παπαγεωργίου» από 
δημόσια νοσοκομεία έχει αποφαν-
θεί σχετικώς το διοικητικό έφετείο 
Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας εν 
περιλήψει το κάτωθι σκεπτικό: 

το «Γενικό περιφερειακό νο-
σοκομείο Θεσσαλονίκης παπαγε-
ωργίου» είναι νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παρ. 1 της από 24.5.1991 
σύμβασης μεταξύ του έλληνικού 
δημοσίου και του ιδρύματος «Ίδρυ-
μα παπαγεωργίου», η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 
1964/1991 . . . ότι για την πρόσληψη 
προσωπικού με σύμβαση ιδιωτι-
κού δικαίου στο νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου «Γενικό περιφε-
ρειακό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
παπαγεωργίου», ο νομοθέτης κα-
τέστρωσε ένα σύστημα προσλή-
ψεων ιατρικού προσωπικού, που 
βασίζεται στις αμιγώς δημοσίου 
δικαίου αρχές της διαφάνειας και 
της αντικειμενικότητας, επιβάλλο-
ντας για κάθε πρόσληψη την προ-
ηγούμενη προκήρυξη και επιλογή 
του καταλληλότερου μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων υποψηφίων μέσω 
διαδικασίας, βάσει προκαθορισμέ-
νων κριτηρίων, δεσμεύοντας πλή-
ρως το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου «Γ.π.ν. παπαγεωργίου» 
και καταργώντας ως προς το ζή-
τημα αυτό τη συμβατική του ελευ-
θερία (σ.τ.έ. 826/2008, 3167/2007 
7μ., 3189/1999, σκ. 4, 2717/1998, 
σκ. 6, 3048/1989, σκ. 5). έξ άλλου, 
από το ίδιο σύστημα διέπεται και η 

εξέλιξη του ιατρικού προσωπικού. 
ένόψει δε του ότι το νοσηλευτικό 
και το διοικητικό προσωπικό του 
νοσοκομείου επιλέγεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
ν. 2190/1994 περί της διαδικασίας 
διορισμού προς πλήρωση με σειρά 
προτεραιότητας θέσεων των κατη-
γοριών πέ, τέ, δέ και υέ τακτικού 
προσωπικού όλων των φορέων του 
δημόσιου τομέα με σύμβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, ήτοι κατά διαδικασία που 
προβλέπει: α) προκήρυξη του διοι-
κητικού συμβουλίου του νοσοκο-
μείου που δημοσιεύεται ολόκληρη 

στην έφημερίδα της κυβερνήσεως 
… , β) σύνταξη από το διοικητικό 
συμβούλιο του νοσοκομείου πίνα-
κα επιλογής και κατατάξεως των 
υποψηφίων αποστελλόμενο στο 
α.σ.έ.π., γ) άσκηση από το α.σ.έ.π. 
αυτεπαγγέλτου ή κατ’ ένσταση των 
ενδιαφερομένων ελέγχου, . . . συνά-
γεται ότι ο νομοθέτης κατέστρωσε 
και για το νοσηλευτικό και το διοι-
κητικό προσωπικό του νοσοκομεί-
ου ένα σύστημα προσλήψεων που 
βασίζεται στις αμιγώς δημοσίου 
δικαίου αρχές της διαφάνειας, της 
αξιοκρατίας και της αντικειμενικό-
τητας, επιβάλλοντας για κάθε πρό-

αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας 

Των υπαλληλων σΤο νοσοκομειο Θεσσαλονικησ «παπαγεωΡγιου» 
και σΤο «ωνασειο» 
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σληψη την προηγούμενη προκήρυ-
ξη και επιλογή του καταλληλότερου 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων υπο-
ψηφίων μέσω διαδικασίας, βάσει 
προκαθορισμένων κριτηρίων, δε-
σμεύοντας πλήρως το νομικό πρό-
σωπο ιδιωτικού δικαίου «Γ.π.ν. πα-
παγεωργίου» και καταργώντας ως 
προς το ζήτημα αυτό τη συμβατική 
του ελευθερία. προσέτι, και η ρύθ-
μιση της υπηρεσιακής κατάστασης 
του νοσηλευτικού και του διοικητι-
κού προσωπικού του νοσοκομείου 
ενέχει στοιχεία διεπόμενα από αρ-
χές δημοσίου δικαίου. . . . . έπειδή, 
με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 
20 του ν. 3580/2007 είναι δυνατή 
η μετάταξη προσωπικού του νομι-
κού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 
«Γενικό περιφερειακό νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης παπαγεωργίου» σε 
ν.π.δ.δ. του υπουργείου υγείας και 
κοινωνικής αλληλεγγύης, ο δε χρό-
νος υπηρεσίας στο φορέα από όπου 
προέρχεται το εν λόγω προσωπικό 
θεωρείται χρόνος πραγματικής 
υπηρεσίας στο ν.π.δ.δ. στο οποίο 
μετατάσσεται. προσέτι, δυνάμει των 
ανωτέρω ειδικών διατάξεων του ν. 
2618/1998 και του άρθρου 27 του ν. 
2737/1999 περί μετατάξεων στο νο-
μικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 
«Γενικό περιφερειακό νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης παπαγεωργίου» σε 
συνδυασμό προς τις ανωτέρω γε-
νικές διατάξεις του άρθρου 6 του 
ν. 3613/2007, είναι δυνατή, κατ’ 
εφαρμογή του υπαλληλικού κώδι-
κα, η μετάταξη υπαλλήλων κρατι-
κών νομικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου στο νομικό πρόσωπο ιδι-
ωτικού δικαίου «Γενικό περιφε-
ρειακό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
παπαγεωργίου» και αντιστρόφως, 
ο δε χρόνος υπηρεσίας των μετα-
τασσόμενων λογίζεται ως χρόνος 
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας 
για κάθε συνέπεια στις υπηρεσίες 
στις οποίες μετατάσσονται. κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 98 του δημο-
σιοϋπαλληλικού κώδικα παρέχεται, 
προς βαθμολογική εξέλιξη, δυνάμει 
των εν λόγω διατάξεων αφενός η 
δυνατότητα στο μετατασσόμενο από 
το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δι-
καίου «Γενικό περιφερειακό νοσο-
κομείο Θεσσαλονίκης παπαγεωργί-
ου» προσωπικό προς αναγνώριση, 
του χρόνου υπηρεσίας σ’ αυτό, σε 

ν.π.δ.δ. του υπουργείου υγείας και 
κοινωνικής αλληλεγγύης προς το 
οποίο μετατάσσεται, και αφετέρου 
παρέχεται η δυνατότητα στο μετα-
τασσόμενο στο νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου «Γενικό περιφε-
ρειακό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
παπαγεωργίου» προσωπικό προς 
αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας 
στο κρατικό νομικό πρόσωπο ιδιω-
τικού δικαίου από το οποίο προέρ-
χεται. δεδομένου δε ότι η μετάταξη 
αναλύεται σε ταυτόχρονη απόλυση 

από την προηγούμενη θέση και 
διορισμό στη νέα θέση...πρέπει να 
θεωρηθεί ότι ο χρόνος με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 
νοσηλευτικού και διοικητικού προ-
σωπικού που διορίζεται απευθείας 
στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου «Γενικό περιφερειακό νο-
σοκομείο Θεσσαλονίκης παπαγε-
ωργίου», λογίζεται κατά την έννοια 
του άρθρου 98 του δημοσιοϋπαλ-
ληλικού κώδικα ως χρόνος πραγ-
ματικής δημόσιας υπηρεσίας για τη 
βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλή-
λων του δημοσίου ή των ν.π.δ.δ. 
ή των ο.τ.α. αντίθετη εκδοχή θα 
προσέκρουε στην συνταγματική 
αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 
1 του συντάγματος), εφόσον, λόγω 
της ως άνω έννοιας της μετάταξης 
οι απευθείας διοριζόμενοι στο νο-
μικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 
«Γενικό περιφερειακό νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης παπαγεωργίου» τε-
λούν υπό τις αυτές συνθήκες με 
τους μετατασσόμενους από αυτό... 
σε ν.π.δ.δ. και προς αυτό από κρα-
τικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου, όπως βάσιμα προβάλλεται 
με την κρινόμενη αίτηση...».

έν σχέσει με την προϋπηρεσία 
υπαλλήλων στο Ωνάσειο ομολογου-
μένως έχουν ασκηθεί αντίστοιχες 
αιτήσεις ακύρωσης κατά πράξεων 
που απορρίπτουν το αίτημα της ανα-
γνώρισης, πλην όμως αυτές παρα-
πέμφθηκαν λόγω αρμοδιότητας από 
το διοικητικό έφετείο αθηνών στο 
τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο 
αθηνών, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει 
περιέλθει εις γνώση μας η έκδοση 
κάποιας δικαστικής απόφασης.

οπωσδήποτε, εφόσον πληρού-
νται συναφείς προϋποθέσεις με την 
περίπτωση του νοσοκομείου «πα-
παγεωργίου» υπάρχουν βάσιμες 
ελπίδες ευδοκίμησης αντίστοιχων 
αιτημάτων εκ μέρους των πρώην 
υπαλλήλων του Ωνασείου. ❱◗

O νομοθέτης 
κατέστρωσε 
και για το 
νοσηλευτικό και 
το διοικητικό 
προσωπικό του 
Νοσοκομείου 
ένα σύστημα 
προσλήψεων 
που βασίζεται 
στις αμιγώς 
δημοσίου 
δικαίου αρχές
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σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 49 του δημο-
σιοϋπαλληλικού κώδικα 

(νόμος 3528/2007), «1. δεκαπέ-
ντε (15) ημέρες από την κανονική 
άδεια χορηγούνται υποχρεωτικά, 
εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος, 
από 15 μαΐου έως 31 οκτωβρίου. 
η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει σε 
υπηρεσίες οι οποίες έχουν καθο-
ριστεί με απόφαση του οικείου 
υπουργού και κατά την περίοδο 
αυτή βρίσκονται στην αιχμή της 
λειτουργίας τους ή λειτουργούν 
σε εικοσιτετράωρη βάση. Όταν με 
αίτηση του υπαλλήλου ολόκλη-
ρη η άδεια χορηγείται εκτός από 
την περίοδο αυτή, προσαυξάνεται 
κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 
η προσαύξηση αυτή δεν χορηγεί-
ται όταν ο υπάλληλος κάνει χρήση 
της κανονικής του άδειας κατά την 
περίοδο των Χριστουγέννων και 
του πάσχα.

2. η υπηρεσία, στην οποία ανή-
κει ο υπάλληλος, χορηγεί υποχρε-
ωτικά σε αυτόν μέσα στο δεύτερο 
εξάμηνο κάθε έτους την κανονική 
άδεια που δικαιούται και αν ακό-
μα δεν την ζητήσει.

3. έπιτρέπεται να μην χορηγεί-
ται, να περιορίζεται ή να ανακα-
λείται η κανονική άδεια προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστούν έκτακτες 
ανάγκες της υπηρεσίας, μετά 
όμως από έγκριση του οργάνου 
που προΐσταται εκείνου το οποίο 
είναι αρμόδιο για τη χορήγηση 
της άδειας. αν τέτοιο όργανο δεν 
υπάρχει, αποφασίζει το αρμόδιο 
για τη χορήγηση της άδειας όρ-
γανο.

4. η άδεια που δεν χορηγήθηκε 
κατ’ εφαρμογή της προηγούμενης 
παραγράφου, χορηγείται υποχρε-
ωτικά το επόμενο έτος». 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέ-
ρω διατάξεων, το υπόλοιπο ημε-
ρών μη χορηγηθείσας κανονικής 
άδειας μεταφέρεται υποχρεω-
τικώς το επόμενο έτος. με άλλα 
λόγια το επόμενο έτος ο υπάλ-
ληλος δικαιούται να λάβει άδεια 
προσαυξημένη με όσες εργάσιμες 
ημέρες περιορίσθηκε η άδεια του 
προηγούμενου έτους.

Βέβαια, αν ακολουθήσουμε μια 
αυστηρά γραμματική ερμηνεία των 
επίμαχων διατάξεων θα πρέπει να 
αναφέρουμε τα εξής. η μεταφο-
ρά της άδειας σε επόμενο έτος 
πραγματοποιείται, όταν πρόκειται 
για άδεια που δεν χορηγήθηκε 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας, 
όπως χαρακτηριστικώς αναφέρε-
ται στην παράγραφο 3 του άρθρου 
49, στην οποία ευθέως παραπέ-
μπει η αμέσως επόμενη παράγρα-
φος 4, ομιλώντας περί της μετα-
φοράς. 

κατά συνέπεια είναι δυνατόν να 
υποστηριχθεί, ότι σε περίπτωση 
κατά την οποία η μη χορήγηση του 
συνόλου της κανονικής άδειας 
δεν οφείλεται στην αντιμετώπιση 
έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, 
αλλά σε λόγους που αφορούν το 
πρόσωπο του υπαλλήλου, όπως 
π.χ. η λήψη αναρρωτικής ή άλλης 
μορφής άδειας, τότε δεν γεννάται 
δικαίωμα χορήγησης της υπολει-
πομένης κανονικής αδείας στο 
επόμενο έτος. 

περαιτέρω αξίζει να σημειω-
θεί, ότι η δικαιολογητική βάση 

Όλες οι προϋποθέσεις 
κανονικη αδεια – μεΤαΦοΡα 
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της θεσμοθέτησης του δικαιώματος λήψης κανονικής 
άδειας είναι η αναμφισβήτητη ανάγκη σωματικής και 
πνευματικής ανάπαυσης του υπαλλήλου, ώστε αυτός 
να επανέλθει στην υπηρεσία με τις απαιτούμενες ανα-
νεωμένες δυνάμεις. υπό το πρίσμα αυτό η χορήγηση 
κανονικής άδειας προϋποθέτει την πραγματική παρο-
χή υπηρεσιών, ώστε να έχει δημιουργηθεί η ανάγκη 
ανάπαυσης. σε διαφορετική περίπτωση, ήτοι της μη 
παροχής υπηρεσιών, δεν είναι δυνατόν να υποστη-
ριχθεί, ότι θεμελιώνεται δικαίωμα λήψης κανονικής 
άδειας. 

οι ανωτέρω σκέψεις επιβεβαιώνονται και από τις δι-
ατάξεις της υπ’ αριθμ. διδαδ/Φ.51/590/οικ. 14346/29-
05-2008 έγκυκλίου του υπουργείου έσωτερικών, που 
ορίζουν χαρακτηριστικώς τα ακόλουθα : «σημειώνεται 
ότι για τη χορήγηση της κανονικής άδειας είναι ανα-
γκαία η παροχή εργασίας και ως εκ τούτου ο υπάλ-
ληλος που δεν εργάστηκε καθόλου επειδή απουσίαζε 
από την υπηρεσία του καθ’ όλο το έτος για διάφο-
ρους λόγους (π.χ. λόγω της διαδοχικής χρήσης άλλων 
αδειών όπως της εκπαιδευτικής, της αναρρωτικής, 
της άδειας κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου ή 
λόγω της θέσης σε αργία και διαθεσιμότητα, κλπ) δεν 
θεμελιώνει δικαίωμα λήψης της κανονικής άδειας για 
το έτος αυτό». 

κατά τα λοιπά, κατόπιν υποβολής του υπ’αριθμ.
πρωτ. υ10β/146359/15-11-2007 ερωτήματος της δι-
εύθυνσης προσωπικού νομικών προσώπων του 
υπουργείου υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, εξε-
δόθη το υπ’αριθμ.πρωτ. Φ.51/565/31066/06-12-2007 
έγγραφο της διεύθυνσης διοίκησης ανθρώπινου δυ-

ναμικού του υπουργείου έσωτερικών. 
σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, η θεμελίωση του 

δικαιώματος χορήγησης κανονικής αδείας προϋπο-
θέτει την παροχή εργασίας για το «εύλογο» χρονικό 
διάστημα των δύο (2) μηνών εντός του εκάστοτε ημε-
ρολογιακού έτους, για το οποίο χορηγείται η άδεια. 
με άλλα λόγια, εφόσον ο υπάλληλος εργαστεί για 
χρονική περίοδο συντομοτέρα των δύο μηνών, δεν δι-
καιούται να λάβει καμία ημέρα της κανονικής άδειας.

η ανωτέρω εγκύκλιος ενέχει ασφαλώς ένα στοιχείο 
αυθαιρεσίας, αφού δεν γίνεται αντιληπτός ο λόγος για 
τον οποίο ως εύλογο χρονικό διάστημα παροχής ερ-
γασίας για την θεμελίωση του δικαιώματος λήψεως 
της κανονικής άδειας ορίζονται οι δύο (2) μήνες. 

σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο μιας εγκυκλί-
ου, ήτοι ενός εγγράφου εσωτερικής φύσεως, δεν 
δύναται να υπερτερεί των νομοθετικών διατάξεων 
που ερμηνεύει. υπ’ αυτό το πρίσμα, κατά την χορή-
γηση της κανονικής αδείας θα πρέπει να λαμβάνο-
νται υπόψη οι προϋποθέσεις που τάσσουν οι διατά-
ξεις των άρθρων 48 και 49 του δημοσιοϋπαλληλικού 
κώδικα, καθώς και η αληθής βούληση του νομοθέ-
τη, που απαιτεί οπωσδήποτε την παροχή εργασίας 
ορισμένες ημέρες, προκειμένου να δημιουργηθεί η 
ανάγκη λήψεως κανονικής άδειας, χωρίς να προσ-
διορίζεται με ακρίβεια ο αριθμός των απαιτουμένων 
ημερών παροχής εργασίας. 

σε κάθε περίπτωση, εφόσον ένας υπάλληλος 
δεν έχει εργαστεί καθόλου κατά την διάρκεια ενός 
έτους, τότε είναι σαφές, ότι για το έτος αυτό δεν 
μπορεί να λάβει κανονική άδεια. ❱◗

σύμφωνα  με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012, όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 4210/2013, «δεν χορηγούνται άδειες 
και παρατάσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης 

του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 και του άρθρου 65 του 
ν. 3584/2007 για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προ-
γράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέχρι 
τις 31.12.2014. η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου 
δεν θίγει την ισχύ αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης που 
έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις».

με βάση τις παραπάνω διατάξεις καθίσταται σαφές, ότι 
μέχρι και τις 31-12-2014 ουδείς δημόσιος υπάλληλος δύ-
ναται να λάβει εκπαιδευτική άδεια. ❱◗

εκπαιδευΤικεσ αδειεσ – ανασΤολη ΧοΡηγησησ
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η διαδεδομένη κατάληξη σε –(ό)πουλος έχει 
μεσαιωνικές ρίζες (<λατ. Pullus = νεοσσός) 
και δήλωνε αρχικά «το παιδί του…» για ζώα 

(π.χ. λύκος – λυκόπουλο, πέρδικα – περδικόπου-
λο κλπ.) και αργότερα για ανθρώπους (π.χ. άρχο-
ντας – αρχοντόπουλο, χωριάτης – χωριατόπουλο 
κλπ.). οπότε μη μας φαίνεται παράξενο, αν και 
αδόκιμο, το στρατιόπουλο! Ξένη πνευματική ιδι-
οκτησία η λέξη, αλλά τόσο πετυχημένη τη στιγμή 
της γέννησής της!

οι στρατιώτες και τα στρατιόπουλα! ο στρατι-
ώτης, διάβασα, είναι αδύνατο να αλλάζει πάπιες 
- αλήθεια! ακριβώς έτσι έγραφε! ο στρατιώτης, 
ξαναδιάβασα, δεν επιτρέπεται να καθαρίζει ηλι-
κιωμένους! ο στρατιώτης (δεν το κόβω το διάβα-
σμα καλύτερα!!...) είναι μόνο για να καλλιεργεί την 
επιστημονική του σκέψη! ο εν λόγω στρατιώτης 
προφανώς μάχεται σε ιδανικό πεδίο. Γιατί εμείς οι 
υπόλοιποι στρατιώτες μαχόμαστε μαζί με τα στρα-
τιόπουλα σε όλα τα πεδία μάχης, στα επαρχιακά, 
τα περιφερειακά, σε αυτά τέλος πάντων που δεν 
ισχύουν καθηκοντολόγια, εκεί όπου ο διαχωρι-
σμός πραγματοποιείται μόνο σε προσωπικό επί-
πεδο και όχι σε συναδελφικό, αφού οι ρόλοι τις 
περισσότερες φορές αλληλεπικαλύπτονται. 

το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν φταίμε εμείς! 
έμείς που είμαστε εν ενεργεία, οι μάχιμοι στρα-
τιώτες και στρατιόπουλα. δεν αποτελεί ευθύνη 
μας η διπολικότητα ή η τριπολικότητα ή ο όποιος 
κατακερματισμός της νοσηλευτικής εκπαίδευσης 
συνέβη πριν από δεκαετίες. 

Άραγε, έχουμε διάθεση να ψάξουμε πέρα από 
τη βιτρίνα; να κατανοήσουμε ότι το στρατόπεδο 
είναι κοινό και η μάχη μας αφορά όλους; έπιθυ-
μούμε να συναισθανθούμε τον συνάδελφο; να 
τον κοιτάξουμε με καθαρή ματιά και να δούμε την 
ψυχή του; να νιώσουμε την αγωνία του, να κα-
ταλάβουμε τον κόπο και την κούρασή του; δίχως 
ταμπέλες, τίτλους και παράσημα. να μετρήσουμε 

το μικρό στρατιόπουλο…
Γράφει η ιππολύτη

Τελικά, τι έχει μεγαλύτερη 
αξία; Το EQ ή το IQ; Το σίγουρο 
όμως είναι ότι δεν χρειάζονται 
θυσίες. Ανοιχτά μυαλά 
χρειάζονται και αγάπη! 
Καλή Ανάσταση!

επιτέλους τον δείκτη EQ μας! να αποκτήσουμε 
«ηθική ταυτότητα», όπως αναφέρει ο Γκόλμαν, 
και να προσαρμοστούμε στις ανάγκες και τα συ-
ναισθήματα των συστρατιωτών, ενεργώντας με 
τρόπο που να δείχνει ευαισθησία. 

τελικά, τι έχει μεγαλύτερη αξία; το EQ ή το IQ; 
το σίγουρο όμως είναι ότι δεν χρειάζονται θυσί-
ες. ανοιχτά μυαλά χρειάζονται και αγάπη! καλή 
ανάσταση! ❱◗



w w w. p a s y n o . g r 55Ι 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 4

πολλά έχουμε ακούσει 
το τελευταίο χρονικό δι-
άστημα για το πολυδια-

φημισμένο από την κυβέρνηση 
πρωτογενές πλεόνασμα. Ένα 
πλεόνασμα που, ας μην ξεχνάμε, 
προέρχεται από τον ιδρώτα και 
το αίμα του Έλληνα εργαζόμε-
νου. έκεί, λοιπόν, που περήφα-
νοι ως Έλληνες πιστεύουμε ότι η 
ανόρθωση και η αναστήλωση της 
χώρας ξεκινάει με, στοχευμένες 
έστω, παροχές, στα νοσοκομεία 
περνάμε ξαφνικές εντονότατες 
κρίσεις έλλειψης βασικών για τη 
νοσηλεία των ασθενών υλικών... 
Βαμβάκι στην αρχή, λευκοπλά-
στη και συσκευές ορών στη συ-
νέχεια, περιοδικές ελλείψεις 
φαρμάκων, που όμως αντικαθί-
στανται από άλλα, τα οποία δεν 
μας λείπουν ακόμα, συσκευές 
νεφελοποίησης φαρμάκων και 
έχει ο Θεός… έμείς δεν έχουμε 
να κάνουμε τη δουλειά μας. 

και αναρωτιέται ο νοσηλευ-
τής που δέχεται τα συνεχή πα-
ράπονα του ασθενή: πού πάει 
το πρωτογενές πλεόνασμα βρε 
παιδιά; Γιατί πρέπει να λέμε ότι 
έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, 
αν πρώτα δεν έχουν τακτοποιη-
θεί οι υποχρεώσεις του κράτους 
απέναντι στις εταιρείες στις οποί-
ες χρωστάει; πώς θα ανταπε-
ξέλθει ο νοσηλευτής σε αυτά τα 
προβλήματα; Γιατί οι οροί έχουν 
το ελάττωμα να μην μπορούν να 
χορηγηθούν με καλαμάκι, οι δε 

φλεβοκαθετήρες δεν στερεώνο-
νται οι άτιμοι με σάλιο... 

πέραν αυτών ακούμε και θα 
δούμε εν τέλει να επιστρέφονται 
ποσά επιπέδου μιας τυρόπιτας 
ημερησίως στην συμπαθέστατη 
επαγγελματική ομάδα των στρα-
τιωτικών, η οποία και πολύ καλά 
αμειβόταν προ κρίσης και προ-

βλήματα του μεγέθους 
της αντίστοιχης έλλει-
ψης προσωπικού των 
νοσηλευτών δεν είχε… 
και ερωτώ ο πτωχός 
πλην σκληρά εργαζό-

μενος νοσηλευτής: γιατί αυτά τα 
ψίχουλα δεν δίνονται για την πρό-
σληψη νοσηλευτικού προσωπι-
κού, που θα βοηθούσε στην καλύ-
τερη φροντίδα των ασθενών; Γιατί 
δεν δίνονται για την ανάπτυξη της 
πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας 
ή για την μείωση των ελλειμμάτων 
των ταμείων; 

Όσο για την έλλειψη υλικού, 
που φτάνει σε δραματικά επίπεδα 
σε κάποιες περιόδους, δεν είδα 
κανένα διοικητή υπέ ή νοσοκο-
μείου, ούτε να αναφέρεται, ούτε 
κατά διάνοια να παραιτείται. δεν 
μπορεί το σύστημα υγείας, όμως, 
να στηρίζεται αέναα στο φιλότιμο 
των σκληρά εργαζόμενων, κακο-
πληρωμένων και εξαντλημένων 
από την διαρκή έλλειψη προσω-
πικού νοσηλευτών… το νου σας, 
λοιπόν, γιατί εκτός από τον τροχό, 
κάποια στιγμή θα μας γυρίσει και 
το μάτι… ❱◗

πρωτογενές πλεόνασμα
ή έλλειμμα ανθρωπιάς; 

Γράφει o νικόλαος παπανδρέου,
πρόεδρος πρωτοβάθμιου συ.νο, αττικής

Γιατί αυτά τα 
ψίχουλα δεν 
δίνονται για 
την πρόσληψη 
νοσηλευτικού 
προσωπικού, που 
θα βοηθούσε 
στην καλύτερη 
φροντίδα των 
ασθενών;
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συχνά ακούμε γύρω μας 
και επαναλαμβάνουμε κι 
εμείς οι ίδιοι, ότι ο κόσμος 

μας  χάλασε, το κακό κυριαρχεί, η 
κοινωνία μας έγινε ζούγκλα. ακό-
μη υποστηρίζουμε ότι για όλα τα 
άσχημα που συμβαίνουν μέσα μας 
και γύρω μας, φταίει η «κακή» 
κοινωνία μας. πρόσφατα και το 
ελληνικό κοινοβούλιο, ο ναός της 
δημοκρατίας μας, έγινε χώρος 
όπου βουλευτές διαπληκτίζονται 
με βαρύτατους χαρακτηρισμούς. 
Ξεχνάμε όμως ότι την κοινωνία 
την αποτελούμε εμείς οι ίδιοι. κι 
αν η κοινωνία είναι «κακή» οι κύ-
ριοι υπεύθυνοι είμαστε εμείς οι 
ίδιοι, ή κάποιοι έστω ελάχιστοι, 
έργω και λόγω, προβάλλουν το 
κακό ως πρόταση ζωής. η χρήση 
βίας, η άσκηση εξουσίας με αυ-
ταρχισμό, η αύξηση του πλούτου 
με παράνομους τρόπους είναι κα-
θημερινές ειδήσεις.

αν όμως η κοινωνία μας προ-
βάλλει το κακό, υπάρχει και μια 
άλλη κοινωνία, η εκκλησία του 
Χριστού, που μας προβάλλει κάτι 
άλλο: τους αγίους, την ανάστα-
ση του Χριστού . τον μήνα αυτό, 
στην καρδιά της Άνοιξης, όλοι οι 
Χριστιανοί, ορθόδοξοι και παπι-
κοί, θα συνεορτάσουμε το πάσχα. 
μα τι σημαίνει πάσχα; ποιος είναι 
Άγιος; τι έκανε ο Χριστός μετά την 
σταύρωση; Aναστήθηκε ή πέθανε 
πάνω στο σταυρό όπως όλοι οι 
«αντιφρονούντες» των ρωμαίων; 

ακόμη και αν είσαι άθεος ή αναρ-
χικός, δεν υπάρχει άνθρωπος σε 
αυτή τη χώρα, το «ευλογημένο κα-
ταφύγιο» για πολλούς όπως έλεγε 
ο μεγάλος μας αγιογράφος και 
πεζογράφος Φώτης κόντογλου! 
δεν γίνεται να μην καταλάβεις το 
γιατί σε αυτό τον τόπο «ανέτειλεν 
το έαρ, η ευωδιά της ανάστασης. 
μα και να με ρωτήσει κάποιος , αν 
αναστήθηκε ο Χριστός ή αν τα έυ-
αγγέλια, τα πάθη του Χριστού είναι 
διηγήματα ή δημιουργήματα καλ-
λιτεχνών και συγγραφέων ξέρω 
την απάντηση. σίγουρα όμως δεν 
μπορώ να σας κάνω να αλλάξετε 
γνώμη. σέβομαι την διαφορετι-
κότητα του άλλου και ενώ χαίρο-
μαι που ζωντανεύουν εκείνες οι 
μέρες ,της μεγάλης έβδομάδας, 
μέσα στις εκκλησιές λυπάμαι κιό-
λας που κάποιοι κάνουν πως δεν 
καταλαβαίνουν.

ας διαβάσει όποιος ενδιαφέ-
ρεται για αυτά, τα μυστικά Άνθη 
του κόντογλου ή ακόμη καλύτε-
ρα ας αναζητήσει την απάντηση 
στα κείμενα του αγίου ιωάννη 
του Χρυσοστόμου που έλεγε: «μα 
για σκέψου, αν οι απόστολοι δεν 
έβλεπαν τον Χριστό αναστάντα, 
πως τους ήρθε να φανταστούν 
ότι θα κατόρθωναν κάτι τέτοιο; 
αν όμως ήταν στα λογικά τους, 
όπως έδειξαν και τα πράγματα, 
πως, χωρίς αξιόπιστα εχέγγυα 
από τους ουρανούς και χωρίς θεία 
δύναμη, πως, πες μου, θα αποφά-

σιζαν να βγουν σε τόσους πολέ-
μους, να τα βάλουν με στεριές και 
θάλασσες και, δώδεκα όλοι και 
όλοι, να αγωνιστούν με τόση γεν-
ναιότητα για να μεταβάλουν όλης 
της οικουμένης τα έθνη, που ήταν 
επί τόσα χρόνια «νεκρά» από την 
αμαρτία;» 

Όμως αγαπητοί μου νοσοκό-
μοι και νοσοκόμες, υπεύθυνοι 
για Γενική Φροντίδα (προεδρικό 
διάταγμα 38/2010),  ας μην κά-
νουμε τους θεολόγους και τους 
φιλοσοφημένους που αναζητούν 
τις βαθύτερες έννοιες και ερμη-
νείες βυζαντινών ύμνων και κει-
μένων. ας μιλήσουμε με ονόματα 
και διευθύνσεις, για ανθρώπους 
που έχουν στερηθεί ανέσεις και 
προνόμια, παράσημα και τίτλους, 
ακόμη και τα αγαθά της έιρήνης 
και της έλευθερίας.

τον απρίλιο του 1877 γεννήθη-
κε ο Άγιος λουκάς Βόϊνο-Γιασε-
νέτσκι, αρχιεπίσκοπος κριμαίας 
και ιατρός στο επάγγελμα. Όπως 
έγραψε σε ένα βιβλίο του ο ση-
μερινός μητροπολίτης Άργους 
νεκτάριος (εκδόσεις ακρίτας), 
«η θρησκευτική ατμόσφαιρα της 
οικογένειας του αγίου είχε μια 
ιδιομορφία. ο πατέρας του, Φέ-
λιξ στανισλάβοβιτς, ήταν ρωμαι-
οκαθολικός. Άνθρωπος ήρεμος, 
ήσυχος και από ότι φαίνεται δεν 
προσπάθησε να επιβάλει τις από-
ψεις του στα παιδιά του. η μη-
τέρα, μαρία δημητρίεβνα, ήταν 

«πάσχα ιερόν, πάσχα καινόν, 
πάσχα μυστικόν»

Γράφει o Γεώργιος δραχτίδης
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ορθόδοξη. η πίστη της εκφραζόταν κυρίως με καλά 
έργα». μετά από λίγα χρόνια η οικογένεια έμελλε 
να περάσει μεγάλες και πολλές δοκιμασίες, για να 
αποδειχθεί ακόμη μια φορά η φράση του έυαγγε-
λίου «τοις αγαπώσι τον Θεόν πάντα συνεργεί εις 
αγαθόν» και επίσης ο ψαλμός του δαβίδ «μακάριοι 
πάντες οι φοβούμενοι τον κύριον». Βασανισμοί, δι-
ωγμοί ,εξορίες στην παγωμένη σιβηρία και ανελέητη 
συκοφαντία, προσπαθούν να αποδυναμώσουν και 
να απομακρύνουν από την έκκλησία τον καθηγητή 
της Χειρουργικής. μάταιος κόπος. αυτός ο άνθρω-
πος όχι μόνο δεν φοβήθηκε το τυραννικό καθεστώς 
της εποχής του αλλά συνέχισε τις επιστημονικές του 
έρευνες και τα ιερατικά του καθήκοντα. το όραμα 
του ήταν η ανακούφιση του αρρώστου και ειδικά 
τους τραυματίες πολέμου. έπιθυμούσε να κάνει πιο 
υποφερτό τον πόνο των αρρώστων και το έργο των 
συναδέλφων του. η δικαίωση του δεν άργησε να έρ-
θει. το καθεστώς εκείνο είναι πια  ένα αποτρόπαιο 
παρελθόν και ο αρχιεπίσκοπος ανακηρύχθηκε Άγιος 
ενώ παράλληλα αποτελεί πρωτοπόρος καθηγητής 
στα επιστημονικά συγγράμματα και την αγαθή συνεί-
δηση εκατομμυρίων πολιτών.

ο Άγιος δημήτριος του ροστώφ έγραψε κάποτε: 

«αν θυμάσαι τα πάθη του Χριστού πάντα, θα υπομέ-
νεις αγόγγυστα τα πάντα». αυτό έκανε πράξη με τα 
λόγια και τα έργα του ο Άγιος αρχιεπίσκοπος κρι-
μαίας λουκάς. 

ας διαβάσουμε τη βιογραφία του, έχουμε να δι-
δαχθούμε πολλά κυρίως εμείς που βρισκόμαστε κο-
ντά σε ασθενείς, μέσα στα νοσοκομεία, σε κλινικές. 
Ίσως επειδή εμείς σήμερα στην έλλάδα δεν έχουμε 
τόσες πολλές στερήσεις παρά μόνο μισθολογικές, 
έχουμε την ευκαιρία να κατανοήσουμε και να πι-
στέψουμε, έστω και με το δικό μας τρόπο, αυτό που 
ψάλλεται στην ακολουθία της κυριακής του πάσχα: 
«πάσχα το τερπνόν, πάσχα κυρίου, πάσχα πανσε-
βάσμιον ημίν ανέτειλε…». μόνο τότε το πάσχα που 
μας έρχεται θα γίνει για τον καθένα μας διάβαση και 
πέρασμα από την παρούσα ζωή, την πρόσκαιρη και 
σκληρή, στην μέλλουσα και ποθούμενη, κοντά σε 
αυτούς που αγαπήσαμε και μας αγαπούν για το καλό 
μας. Έτσι μόνο τα δικά μας πάθη και παθήματα θα 
αποτελούν μαθήματα προσωπικής αρωγής και κοι-
νωνικής ευδοκίμησης, να γίνουμε διαχρονικοί, χρή-
σιμοι και ωφέλιμοι, να είμαστε «σύγχρονοι» νοση-
λευτές και όχι μόνο όπως μας θέλουν κάποιοι άλλοι, 
νοσοκόμοι για γενική φροντίδα. αμήν. ❱◗ 



58 Π Α Σ Υ Ν Ο - Ε Σ ΥΣ 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 9

Ζωή σε λόγου μας  
Πριν τρία χρόνια και ενόψει των εκλογών της ΕΝΕ, μετά από αλλεπάλληλες απόπειρες νόθευσης της πραγματικής 
βούλησης των Νοσηλευτών από μια παρεούλα συνδικαλιστών και μετά από την απροκάλυπτη ανάμειξη της τότε 
ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας στις ήδη εξαγγελθείσες εκλογές της ένωσης (όλοι θυμόμαστε την παρέμβαση 
και την αναβολή των εκλογών, καθώς επίσης και την αλλαγή του εκλογικού συστήματος με νόμο που έφερε στη 
Βουλή η …αείμνηστη), γεννήθηκαν μερικά θνησιγενή παραταξιακά μορφώματα, με σκοπό να καταλάβουν την 
πλειοψηφία στην ΕΝΕ… Νόμισαν οι άμοιροι, ότι με την αμέριστη βοήθεια που είχαν από τους μηχανισμούς και το 
κατεστημένο παλαιοκομματικό συνδικαλιστικό σύστημα, θα έκαναν περίπατο. Αμ δε…  
Ακόμα και με την παραταξιακή απλή αναλογική, η ΕΝΟΤΗΤΑ σάρωσε με ποσοστό της τάξης του 80% πανελλαδικά, 
που αποστόμωσε κάθε επίδοξο σφετεριστή της ηγεσίας της ΕΝΕ. 
Σήμερα, η ΔΗΣΥΝΟ και η ΑΝΟΣΥ, μόνον ως αραχνιασμένοι σκελετοί στη  ντουλάπα της νοσηλευτικής οικογένειας 

μπορούν να εκληφθούν, μιας και η… μισή πρώτη, φαίνεται να αλληθωρίζει προς 
τα αριστερά… σύριζα με τις αρχικές της διακηρύξεις, ενώ η δεύτερη, στην προ-
σπάθειά της να αποκηρύξει τη ναφθαλίνη του θεουσάτου προς άγραν αναγνωσι-
μότητας, αναμειγνύοντας ετερόκλητα υλικά, ούτε με βιάγκρα δε μπορεί πλέον να 
δικαιολογήσει την ηχητική αποτύπωση του τίτλου της.
Όποιος διαθέτει χιούμορ, ας αναζητήσει μέσα στην τριετία τα πεπραγμένα αμ-
φοτέρων των παρατάξεων, αλλά και τη γενικότερη δράση τους αναφορικά με τα 
ζητήματα του κλάδου. Για να ανακαλύψει κανείς κατιτίς από αυτά, θα πρέπει να 
υπερβαίνει σε αστυνομικό δαιμόνιο το Σέρλοκ Χολμς και σε φαντασία τον Κάρολο 
Ντίκενς. Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω αναφερθέντων  ομάδων, πέραν μιας φλύα-
ρης και αστείας αποσπασματικής παρουσίας τους στο FACEBOOK, είτε ως σχολι-
αστές, είτε ως… αοιδοί, δεν έχουν να δείξουν τίποτα περισσότερο. 
Οι Νοσηλευτές λοιπόν, δε ξεχνούν. Το ιδεολογικό μνημόσυνο των περιττών μελλο-
θάνατων μορφωμάτων, έχει ήδη αρχίσει. 

Άρχισε  το ξήλωμα του πουλόβερ της αυθαιρεσίας…
Αναρωτηθήκατε αν όλοι οι εργαζόμενοι που υφίστανται μη-
νιαίως την παρακράτηση από τις αποδοχές τους υπέρ του 
σωματείου της ΠΟΕΔΗΝ που εδρεύει στο νοσοκομείο 
τους, έχουν κάνει τη σχετική αίτηση και τη δήλωση που 
προβλέπεται από το νόμο 1264/82; Στο Γ.Ν. Νίκαιας 
πάντως, μετά από καταγγελία εργαζομένων για αυ-
θαίρετη παρακράτηση συνδρομής από το σωματείο 
της ΠΟΕΔΗΝ, ο διοικητής παρήγγειλε τη διενέρ-
γεια ΕΔΕ για να αποδοθούν ευθύνες.
Τονίζουμε ότι η εγγραφή στα τοπικά σωμα-
τεία ΔΕΝ είναι υποχρεωτική και ότι κα-
νείς δε νομιμοποιείται να μας γράψει 
χωρίς τη δικιά μας υπογραφή.
Μήπως να ψαχτούμε όλοι στα νοσοκο-
μεία μας; Μήπως να ξηλώσουμε επιτέλους 
το πουλόβερ της υποκατάστασης της βού-
λησής μας; Μήπως να στείλουμε στη Δικαιο-
σύνη όσους παρανομούν βάζοντας το χέρι στην 
τσέπη μας, χωρίς τη δική μας συγκατάθεση;
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Οι αηδίες του …αοιδού   
Τί είχε στο μυαλό του ένας δύσμοιρος αοιδός, όταν αποφάσισε να 
προσελκύσει την προσοχή του κοινού με το τραγούδι… Είδε κι 
απόειδε, ότι με τις μπούρδες που έγραφε και ξεστόμιζε επί δεκαε-
τίες δεν έβρισκε απήχηση ούτε σε μια χούφτα νοματαίους, μέτραγε 
και ξαναμέτραγε τα «like» στις αναρτήσεις του στο FB και αποφά-
σισε να ακολουθήσει το δρόμο του αυτοεξευτελισμού. Άρχισε το 
τραγούδι και προβλημάτισε το κοινό του στ’ αλήθεια. Αλλά όχι γι’ 
αυτά που διακήρυττε, αλλά για τη σοβαρότητα που πλέον θα εκπέ-
μπει στις… μάζες. Κρίμα. Και που να πιάσουνε και οι ζέστες…

Υποψιασμένη ερώτηση για το 
Τμήμα Νοσηλευτικής Σπάρτης  
Προσφάτως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο 
Παιδείας ο αριθμός των εισακτέων για το 
2014. Με έκπληξη μεγάλη, είδαμε ότι για το 
Τμήμα Νοσηλευτικής Σπάρτης, οι εισακτέοι 
αυξήθηκαν σε 200 για το τρέχον έτος, ξεπερ-
νώντας κατά πολύ, ακόμα και το Τμήμα Νο-
σηλευτικής του ΕΚΠΑ… Τί συμβαίνει άραγε 
πραγματικά; Πρόκειται για τυπογραφικό λά-
θος, ή κάποιοι βάλθηκαν να δημιουργήσουν 
μια πλασματική αδυναμία του Τμήματος να 
τα βγάλει πέρα με τόσους φοιτητές με σκοπό 
το τσαλάκωμα και τη μεταφορά του σε μέρη 
άλλα, πιο κεντρικά;;; Για σκεφτείτε το… 

Υποκρισία Υποκρισία Υποκρισία  
Με τί μούτρα άραγε η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ, βγάζει 
φλογερές αντιμνημονιακές ανακοινώσεις και καταγ-
γέλλει την πολιτική της συγκυβέρνησης, τη στιγμή 
που η κυρίαρχη παράταξή της από τον καιρό που 
ιδρύθηκε (εδώ και 30 χρόνια), είναι η ΠΑΣΚΕ; Ποιόν 
προσπαθούν να κοροϊδέψουν; Αν κρίνουμε από την 
απήχησή τους, μάλλον κανέναν… 
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