
15ο Πανελλήνιο 
Ν ο σ η λ ε υ τ ι κ ό 
Σ υ ν έ δ ρ ι ο

1 2 - 1 4  
δεκεμβριου 2014

μ ε τ ε ω ρ α
κ α λ α μ Π α κ α

  

σύγχρονος
νοσηλευτής

σύγχρονος
νοσηλευτής

τ ρ ι μ η ν ι α ι α  έ κ δ ο σ η  τ η σ  Π α Σ υ Ν ο  -  ε Σ υ 

Πανέλληνια 
Συνδικαλιστικη 
Νοσηλέυτικη 
ομοσπονδια 

του εΣυ 
Βασ. σοφίας 117

11521 αθήνα

τευΧοΣ: 

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2014 30 

διαβάστε όλες 
τις απαραίτητες 
πληροφορίες



2 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  3 0

Editorial 
Αξιολόγηση: Η προχειρότητα 

των κυβερνώντων,  
άλλοθι για τους κηφήνες 

ΣυΝεδριο 
ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2014: Το πιο 

επιτυχημένο συνέδριο των 
τελευταίων ετών! 

εΠικαιροτΗτα 
 Τα πάνω κάτω στην εξέλιξη 

των νοσηλευτών φέρνει ο νέος 
νόμος του ΥΔΜΗΔ 

Απαίτηση της Ε.Ν.Ε. για άμεση 
αποτελμάτωση της εξέλιξης 

των νοσηλευτών 

Ζητάμε άμεση εξαίρεση 
 των νοσηλευτών

Απλούστευση και  
επιτάχυνση διαδικασιών 

Διαθεσιμότητα νοσηλευτών 
ΕΟΠΥΥ  

 

εΠικαιροτΗτα 
Εσφαλμένη ανακοίνωση 

Ανακατανομή πιστώσεων

Τα νέα Διοικητικά Συμβούλια

Επιτυχημένες εκπαιδευτικές δράσεις

ΠαΣυΝο - εΣυ  
15ο ΠαΝελλΗΝιο ΝοΣΗλευτικο ΣυΝεδριο 
Β’ Ανακοίνωση  

εΠαΓΓελματικα 
Άδεια για μεταγγίσεις αίματος

Ιατρεία - Πολυϊατρεία

4

28
29
30
30

31

 
42
42

6

23

24

26

16

21

ΤΡΙMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ
Βασ. Σοφίας 117, 11521 Αθήνα
Τηλ.: 210 64 69 802, 
Fax: 210 64 69 286
www.pasyno.gr / ΚΩΔ: 8184

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ:
Ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 
Αριστείδης Δάγλας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Αριστείδης Δάγλας
 

τευΧοΣ: 

απρίλιος - μάιος - ιούνιος 2014 30 

σύγχρονος
νοσηλευτής

σύγχρονος
νοσηλευτής

σύγχρονος
νοσηλευτής

σύγχρονος
νοσηλευτής



w w w. p a s y n o . g r 3Α π ρ ί λ ι ο ς  -  Μ ά ι ο ς  -  Ι ο ύ ν ι ο ς   2 0 1 4

εΠαΓΓελματικα  
Θέσεις προϊσταμένων - οργανισμός

Ανάθεση καθηκόντων διευθυντή

Μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία  
υπό το πρίσμα του 4223/2013

Εισαγωγική εκπαίδευση -  
Μονιμοποίηση

Εκλογή εκπροσώπων  
εργαζομένων σε ΔΣ

Μετατάξεις

Προβάδισμα υπαλλήλων 
 ίδιας κατηγορίας

Προβάδισμα μεταξύ  
υπαλλήλων ΤΕ και ΔΕ

Αιρετοί δημόσιοι υπάλληλοι  
σε θέσεις ΟΤΑ

εΠαΓΓελματικα  
Αρμοδιότητες νοσηλευτών  

- εμβολιασμοί

Νοσηλευτικοί ειδικότητα  
- κυκλικό ωράριο

Άδεια για παρακολούθηση σπουδών  
σε Α.Ε.Ι νοσηλευτικής

Άδεια άνευ αποδοχών  
ανατροφής - κανονική άδεια

Αναγνώριση συνάφειας  
μεταπτυχιακού

Μετακίνηση ψυχιατρικών  
νοσηλευτών

Άδεια μητρότητας  
- διαθεσιμότητα

Εκτέλεση χρεών προϊσταμένου  
- υπευθύνου από μαία

Συγκόλληση αιμοπεταλίων

42
43
43

44

44

45
45

45

46

46

48

48

49

49

47

47

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

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

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

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

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε.

διαΝεμεται  δωρεαΝ Στα μελΗ 

50

50

51
51
52
53

53

54
55
56

εΠαΓΓελματικα  
Μετακίνηση νόμου 3599/2007

Υπεύθυνος ΚΥ

Μετάταξη σε παραμεθόριο

Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στο νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου

Διαγραφή μέλους της Ε.Ν.Ε. 

αΠοΨειΣ

Εσείς πόσες μέρες θέλετε να ζήσετε στις διακοπές;

Η τέχνη και η αμφισβήτηση της πολιτικής παράνοιας

ο βακιλοΣ του... ωΧ 



4 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  3 0

 

Γράφει ο αριστείδης δάγλας
πρόεδρος πασυνο-έσυ

Πολλά ακούγονται και γράφονται για την αξιολό-
γηση στο Δημόσιο, από κάθε σχετικό και άσχετο 
δημοσιογράφο, συνδικαλιστή ή απλό εργαζόμενο. 

Από τη μια, οι κυβερνώντες αυθαιρετώντας, θέσπι-
σαν με τρόπο καθαρά σουρεαλιστικό, την ποσοστιαία 
αξιολογική κατάταξη των εργαζομένων σε τρεις κα-
τηγορίες, προεξοφλώντας πριν την εν θέματι διαδι-
κασία, ότι το 15% των εργαζομένων ενός φορέα είναι 
προβληματικοί, το 65% μέτριοι και το 25% άριστοι. Αυτό 
το εξωφρενικό και αξιωματικό στεγανό, είναι τόσο βλα-
κώδες, που προκαλεί ερωτηματικά για την πνευματική 
ισορροπία του συντάξαντος την εν λόγω διάταξη. Δεν 
κατανοώ με κανέναν τρόπο, γιατί αποκλείεται οι άριστοι 
να είναι λιγότεροι από 25% και οι μέτριοι περισσότεροι, 
ή αντιστρόφως. Έτσι, η προχειρότητα και η ασυγχώρη-
τη πρεμούρα των κυβερνώντων να ικανοποιήσουν την 
αδηφάγο όρεξη της τρόικας, έδωσε μια πρώτης τάξεως 
ευκαιρία σε όσους αρνούνται ολοκληρωτικά την αξι-
ολόγηση, να ξιφουλκήσουν και να πλειοδοτήσουν σε 
λαϊκισμό και σε εκστρατεία παραπληροφόρησης της 
κοινής γνώμης.

αξιολόγηση: 
η προχειρότητα  

των κυβερνώντων, 
άλλοθι για  

τους κηφήνες 
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Η αξιολόγηση ως διαδικασία, είναι αλληλένδετη 
με κάθε έκφανση της δραστηριότητάς μας, από τα 
ψώνια μας στο super market, έως τις σχέσεις μας 
με τους άλλους ανθρώπους με τους οποίους αλλη-
λεπιδρούμε στα διάφορα πεδία της καθημερινής μας 
συναναστροφής.

Η απουσία αδιάβλητων αξιολογικών κριτηρίων 
μέχρι σήμερα, ο κομματισμός, η αδιαφάνεια στις 
κρίσεις των επιτελικών στελεχών, οι χαλκευμένες 
και καθαρά υποκειμενικές αξιολογήσεις μέσω των 
περιβόητων συνεντεύξεων και γενικά το σαθρό οικο-
δόμημα της ιεραρχικής εξέλιξης στο δημόσιο τομέα, 
αποτέλεσαν ένα πρώτης τάξεως νοσηρό περιβάλλον, 
μέσα στο οποίο δε θα μπορούσε να αναπτυχθεί τίπο-
τα υγιές αν αυτό δεν είχε την απόλυτη αποδοχή από 
τους κοινωνικούς εταίρους.  

Αντί λοιπόν οι συντάκτες του επίμαχου διάτρητου 
συστήματος, να εισάγουν ένα γενικά αποδεκτό και 
αντικειμενικά αδιάβλητο τρόπο αξιολόγησης, επέ-
δειξαν έναν ασυγχώρητο ερασιτεχνισμό, δίνοντας 
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, σε κείνους που πρωτο-

στάτησαν επί δεκαετίες στη δημιουργία του πνιγηρού 
κλίματος του άκρατου κομματισμού και της δικτατο-
ρίας των μετρίων, να «ζητήσουν και τα ρέστα». Έτσι, 
οι κηφήνες και οι  κομματικοί λυμεώνες, προσχημα-
τικά, καλυπτόμενοι πίσω από την προαναφερθείσα 
παιδαριώδη πρόβλεψη των ιθυνόντων, επιχειρούν να 
ανατρέψουν την κοινή λογική, αρνούμενοι ολοκλη-
ρωτικά την έννοια της αξιολόγησης, προφανώς για 
να καλύψουν τη δική τους επίδοση στην οκνηρία, τη 
ραστώνη και την αεργία.

Η συνέχεια θα έχει ενδιαφέρον. ❱◗

Δεν κατανοώ με κανέναν τρόπο, 
γιατί αποκλείεται οι άριστοι να είναι 
λιγότεροι από 25% και οι μέτριοι 
περισσότεροι, ή αντιστρόφως.
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ΓιαΝΝεΝα 2014: 

π α σ υ ν ο - έ σ υ

το 7ο Πανελλήνιο και 6ο πα-
νευρωπαϊκό συνέδριο της 
Ένωσης νοσηλευτών έλλά-

δος πραγματοποιήθηκε στα Γιάν-
νενα, στο ξενοδοχείο Grand Serai 
Congress, στις 8 με 11 μαΐου του  
2014. η πανέμορφη πόλη των ιω-
αννίνων υποδέχτηκε και φιλοξέ-
νησε τις χιλιάδες των συνέδρων 
που κατέφθασαν από κάθε γωνιά 
της έλλάδας, για να τιμήσουν με 
την παρουσία τους την κορυφαία 
επιστημονική εκδήλωση της Ένω-
σής μας.  το αποτέλεσμα της δι-
οργάνωσης ενός εξαιρετικά επι-

τυχημένου συνεδρίου ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία, ανεβάζοντας τον 
πήχη υψηλότερα από κάθε άλλη 
φορά!

προλογίζοντας την πολυπληθή 
τελετή έναρξης, όπου ο νοσηλευ-
τικός παλμός ήταν ο δυνατότερος 
των τελευταίων ετών,  η συγγρα-
φέας-ηθοποιός κ. έλένη Ζιώγα, 
«μίλησε» στις καρδιές όλων, εξαί-
ροντας την ευαισθησία, ανθρωπιά 
και αυταπάρνηση των νοσηλευτών 
της πατρίδας μας, αυτούς τους 
«αγγέλους αγάπης», όπως τους 
χαρακτήρισε. 

την εναρκτήρια ομιλία με τίτλο 
«οι μεταρρυθμίσεις στην υγεία» 
εκφώνησε ο κ. παύλος Θεο-
δωράκης, MD, MSc, DiplSHTM, 
PhD Senior Primary Health Care 
Policy Advisor, WHO Regional 
Office for Europe, διοικητής των 
διασυνδεόμενων νοσοκομείων 
Ψνα «δαφνί» & «δρομοκαΐτειο», 
ο οποίος αναφέρθηκε στις πρό-
σφατες μεταρρυθμίσεις στο χώρο 
της υγείας και στην ανάγκη διαρ-
θρωτικών αλλαγών, με στόχο τη 
βέλτιστη δυνατότητα περίθαλψης 
για τον ελληνικό πληθυσμό. 

το πιό επιτυχημένο συνέδριο  
των τελευταίων ετών!

6
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ακολούθησε η δεξίωση υπο-
δοχής με γεύμα, και με τη συνο-
δεία τοπικών παραδοσιακών χο-
ρευτικών συγκροτημάτων.

το σάββατο 10 μαΐου, παρέστη 
και τίμησε το συνέδριο με την πα-
ρουσία του ο υφυπουργός υγείας 
κ. αντώνιος μπέζας, ο οποίος 
στην ομιλία του, υπογραμμίζοντας 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο των νο-
σηλευτών στο σύστημα υγείας, 
συνεχάρη την Ένωση νοσηλευ-
τών έλλάδος για τις προσπάθειές 
της στην εκπαιδευτική και κοινω-
νική αναβάθμιση του επαγγέλμα-
τος του νοσηλευτή, και εξήγγειλε 
στο αμέσως προσεχές διάστημα 
την πρόσληψη 650 νοσηλευτών, 
στα πλαίσια της ενίσχυσης του 
έσυ με ανθρώπινο δυναμικό.

το βράδυ του σαββάτου στην 
αίθουσα αρχιεπισκόπου σπυρί-
δωνος στη Ζωσιμαία παιδαγω-
γική ακαδημία, ο πέτρος αυ-
γερινός, σε δική του διασκευή,  
παρουσίασε το κορυφαίο δημι-
ούργημα «ο μακαρίτης ματτία 
πασκάλ» του λουίτζι πιραντέλλο, 
μια παράσταση που ενθουσίασε 
όσους την παρακολούθησαν.

οι διαλέξεις των ξένων προ-
σκεκλημένων, εξεχόντων συνα-
δέλφων από την κροατία και την 
τουρκία, μονοπώλησαν το ενδια-
φέρον των συνέδρων. παράλλη-
λα, εκτός των διαλέξεων και των 
στρογγυλών τραπεζιών που έλα-
βαν χώρα με συμμετέχοντες πρό-
σωπα που κοσμούν τον ελληνικό  
νοσηλευτικό κλάδο, οι εργασίες 
του συνεδρίου ξεπέρασαν τις 700 
στις 6 αίθουσες του ξενοδοχεί-
ου Grand Serai Congress, όπου 
παράλληλα αναρτήθηκαν και τα 
πολυάριθμα posters. οι εργασί-
ες κάλυψαν όλες τις θεματικές 
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ενότητες του συνεδρίου, με χαρακτηριστικά για 
ακόμη μια φορά την ποιότητα και την πρωτοτυπία 
τους.

έξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασε κλασικά το 
τραπέζι διαλόγου με εκπροσώπους του διοικητι-
κού συμβουλίου της έ.ν.έ. και τους νοσηλευτές, 
το μεσημέρι της παρασκευής, όπου τέθηκαν επί 
τάπητος και συζητήθηκαν τα καίρια προβλήματα 
του νοσηλευτικού κλάδου, με το «φλέγον» ζήτημα 
της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα να βρίσκεται 
στο επίκεντρο της συζήτησης λόγω επικαιρότητας.

τα κλινικά φροντιστήρια ξεπέρασαν κάθε 
προσδοκία συμμετοχών, καθώς ήταν περισσότερα 
από κάθε άλλη χρονιά (συνολικά 16 στον αριθμό 
και ένα workshop), και προσέλκυσαν εκατοντά-
δες συνέδρους να τα παρακολουθήσουν, οι οποίοι 
αποκόμισαν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες.

στα πλαίσια του επιστημονικού ενδιαφέροντος 
του συνεδρίου, βραβεύτηκαν οι ακόλουθες εργα-
σίες: 

1ο Βραβείο πρωτότυπης έρευνητικής έργα-
σίας: «έΦαρμοΓη συστηματοσ  ανιΧνέυσησ, 
καταΓραΦησ και αναλυσησ δυσμένΩν συμ-
ΒαντΩν στη μοναδα έντατικησ Θέραπέι-
ασ», στουφής νικόλαος, τενεκετζή Ζωή, Χαίρη 
δήμητρα, λαζένη Φανή, ρήγα μαρίνα,  νοσηλευ-
τές  μέΘ, κωνσταντοπούλειο Γενικό νοσοκομείο 
ν. ιωνίας

2ο Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής ανα-
σκόπησης: «νοσηλέυτέσ και καρδιοπνέυ-
μονικη αναΖΩοΓονηση:μια ανασκοπικη 
μέλέτη τησ ΓνΩσησ τΩν νοσηλέυτΩν στην 
καρπα σέ έλληνικο και έυρΩπαΪκο έπιπέ-
δο», έλένη παπαϊωάννου1, αναστασία ντικού-
δη2,  1.νοσηλεύτρια, έκαΒ Θεσσαλονίκης  2.νο-
σηλεύτρια

3ο Βραβείο πρωτότυπης αναρτημένης ανακοί-
νωσης: δέν απονέμηΘηκέ ΒραΒέιο

4ο Βραβείο πρωτότυπης έργασίας Φοιτητών: 
«Χρηση και έπιπλοκέσ, πληρΩσ  έμΦυτέυ-
σιμΩν καΘέτηρΩν κέντρικησ ΦλέΒικησ 
προσΒασησ “PORT-A-CATH”», μυρτώ τζίνεβη , 
Χρύσα Ξενίδου , Φοιτήτριες νοσηλευτικής, α.τ.έ.ι. 
Θέσσαλονικησ
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Ένα ακόμη συνέδριο της ένέ 
πέρασε στην ιστορία, αφήνοντας τις 
καλύτερες των εντυπώσεων όσον 
αφορά το πλήθος των συμμετοχών, 
την άρτια διοργάνωση και το υψη-
λότατο επίπεδο του επιστημονικού 
προγράμματος.

Χιλιάδες συνάδελφοι νοσηλευ-
τές αναχώρησαν από τα Γιάννενα, 
μετά το πέρας των εργασιών του 
συνεδρίου, έχοντας στις αποσκευ-
ές τους, εκτός από τις αναμνήσεις 
της αντάμωσης με φίλους και γνω-
στούς, την πεποίθηση και βεβαι-
ότητα πως το έπιμελητήριό μας 
αποτελεί «ομπρέλα» προστασίας 
για τον κλάδο μας, έναν κλάδο που 
έχει «ταλαιπωρηθεί» πολύ κατά το 
παρελθόν. σε μέρες και συνθήκες 
κοινωνικά και οικονομικά αντίξοες, 
οι αγώνες του έπιμελητηρίου μας 
είναι συνεχείς, με γνώμονα το όρα-
μα για τη δέουσα καταξίωση του νο-
σηλευτικού κλάδου. σήμερα, περισ-
σότερο από ποτέ, είναι ανάγκη να 
είμαστε συνειδητοποιημένοι, ώστε 
να μπορέσουμε μέσα από την ισχύ 
της ομοιοεπαγγελματικής μας συ-
νοχής να τοποθετήσουμε τη νοση-
λευτική  και τους  νοσηλευτές της 
χώρας μας εκεί που τους αρμόζει 
ως επιστήμονες υγείας. οφείλουμε 
όλοι μας να στεκόμαστε αρωγοί σε 
κάθε προσπάθεια της έ.ν.έ., ώστε 
η νοσηλευτική φωνή να είναι δυνα-
τή και να ισχυροποιείται κάθε μέρα 
που περνάει.

πολλά μπράβο, στην εξαίρετη 
ομάδα του 4ου π.τ. για την άψογη 
διοργάνωση και ζεστή φιλοξενία 
τους, στην έπιστημονική και ορ-
γανωτική έπιτροπή του συνεδρίου, 
αλλά και στο δ.σ. της έ.ν.έ. για τη 
διεξαγωγή ενός ακόμη άψογου συ-
νεδρίου, του πιο πετυχημένου, κατά 
γενική ομολογία, των τελευταίων 
ετών!    
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Για μια ακόμη φορά βρίσκομαι στην ευχάριστη 
θέση να χαιρετίζω την έναρξη του συνεδρί-
ου μας στην ιστορική πόλη των ιωαννίνων. το 

φετινό έβδομο κατά σειρά νοσηλευτικό συνέδριο 
αποδεικνύει με τον πλέον περίτρανο τρόπο, ότι η νο-
σηλευτική επιστήμη και οι νοσηλευτές στην έλλάδα 
προχωρούν μπροστά. η συλλογική προσπάθεια της 
έ.ν.έ., που ξεκίνησε πριν από επτά (7) χρόνια στο 
χώρο των συνεδρίων, συνεχίζεται απρόσκοπτη, ενώ 
κάθε χρόνο βρίσκει και νέους άξιους συμμετέχοντες, 
που προσφέρουν την γνώση, τις ιδέες, αλλά και το 
πείσμα και την εργατικότητά τους για το καλό του 
κλάδου μας. 

τελικά, ο αγώνας της έ.ν.έ. για την διαμόρφωση 
του προτύπου του ενεργού νοσηλευτή φαίνεται ότι 
βρήκε απήχηση. αρχίζουμε να πιστεύουμε, ότι αφυ-
πνίσαμε πλήθος συναδέλφων, ενώ θέσαμε σε κίνηση 
τις σκέψεις και τον προβληματισμό μας μέσω, κυρί-
ως, της διαρκούς και έγκυρης ενημέρωσης γύρω από 
κάθε εξέλιξη στο χώρο της νοσηλευτικής.

αυτός είναι, εξάλλου, και ο σκοπός του φετινού 
μας συνεδρίου. να αφυπνίσει, να ενημερώσει, να 
διεγείρει τη σκέψη, να προκαλέσει τον διάλογο, να 
διευκολύνει την εξαγωγή συμπερασμάτων. αλλά κυ-
ρίως να τονώσει το φρόνημα και την αυτοεκτίμηση 
όλων ημών των νοσηλευτών, αναδεικνύοντας την επι-
στημοσύνη μας, τις γνώσεις και τις δεξιότητές μας, 
καθώς και τον επιτελικό και αναντικατάστατο ρόλο 
μας σε οποιαδήποτε μονάδα υγείας και αν υπηρε-
τούμε. 

στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω, ότι η χρο-
νική συγκυρία του φετινού συνεδρίου μας ταυτίζε-
ται με τη συμπλήρωση δέκα ετών ζωής της έ.ν.έ. 
! πράγματι φέτος η έ.ν.έ. ολοκληρώνει 10 χρόνια 
παρουσίας και δράσης, έχοντας φέρει εις πέρας ένα 
σημαντικό έργο προς όφελος της νοσηλευτικής κοι-

νότητας. με αφορμή, λοιπόν, τη συμπλήρωση 10 ετών 
ζωής και με την ιδιότητα του προέδρου θα ήθελα να 
ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην 
κοινή προσπάθεια, όλους όσους προσέφεραν στον 
αγώνα μας, ακόμη και όσους μας επέκριναν, πολλές 
φορές με τρόπο οξύ. το σίγουρο είναι ότι για όλες 
τις ενέργειες και δράσεις μας είχαμε ως γνώμονα το 
συμφέρον του νοσηλευτή.   

αναμφίβολα, η προσπάθεια ανάδειξης του ρόλου 
των νοσηλευτών και η εν γένει αναβάθμιση της νο-
σηλευτικής αποτελεί μια διαδικασία χρονοβόρα και 
επίπονη, με πολλά διαδοχικά στάδια και φάσεις. 
Ωστόσο, τα πρώτα αποτελέσματα ίσως άρχισαν να 
φαίνονται στον ορίζοντα. και θα γίνω πιο συγκεκρι-
μένος. διαρκής επιδίωξη και διεκδίκηση της έ.ν.έ. 
ανέκαθεν υπήρξε η διάκριση των νοσηλευτών του 
δημόσιου τομέα από το τεράστιο ανομοιογενές σύνο-
λο των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων και η θέσπιση 
ειδικών κανόνων, που θα εφαρμόζονται μόνον για 

ΧαιρετιΣμοΣ του Προεδρου τΗΣ ε.Ν.ε. κ. δΗμΗτρΗ ΣκουτελΗ

η ελπίδα για ένα
καλύτερο αύριο ενδυναμώνεται!
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τους νοσηλευτές. με άλλα λόγια, προκειμένου να καταδείξουμε την διαφορετικό-
τητά μας, που οφείλεται στη φύση των υπηρεσιών που παρέχουμε, αλλά και στις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες εργαζόμαστε, επιδιώξαμε την απαγκίστρωσή μας 
από το γενικό πλαίσιο του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. 

η πρώτη μας, λοιπόν, μικρή επιτυχία ήρθε με την ψήφιση του άρθρου 54 του 
νόμου 4223/2013. με τις διατάξεις αυτές πετύχαμε την καθιέρωση ενός ειδικού 
καθεστώτος για τις μεταθέσεις, τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις του νοσηλευ-
τικού προσωπικού. καταργήθηκε το κώλυμα της πενταετίας, ενώ διευκολύνθηκε 
η κινητικότητα προς την παραμεθόριο και η συνυπηρέτηση με σύζυγο, είτε συνά-
δελφο είτε ένστολο. έπίσης, ρυθμίστηκε το ζήτημα των αμοιβαίων υπηρεσιακών 
μεταβολών, ενώ ειδική μέριμνα λήφθηκε για τους πολύτεκνους συναδέλφους 
μας. 

η εξέλιξη αυτή, που είναι το αποτέλεσμα της διαρκούς πίεσης των οργάνων της 
έ.ν.έ. προς το υπουργείο υγείας και το υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης, 
ελπίζουμε ότι αποτελεί μόνον τον προπομπό όσων θετικών διεκδικούμε για τον 
κλάδο μας. η προσπάθεια όλων μας συνεχίζεται και σύντομα θα καρποφορήσει.

έπομένως, η ελπίδα μας για ένα καλύτερο αύριο όχι μόνο παραμένει άσβε-
στη, αλλά διαρκώς ενδυναμώνεται. σε μια περίοδο που ήδη ακούγονται τα πρώτα 
δειλά μηνύματα για ανάσχεση της ύφεσης και επιστροφή της χώρας σε ρυθμούς 
ανάπτυξης, οι νοσηλευτές οφείλουμε να δηλώσουμε παρόντες και να διεκδική-
σουμε αυτό που μας αναλογεί. Όταν επιβεβαιωθούν τα αισιόδοξα σενάρια περί 
εξόδου από την κρίση, θα απαιτήσουμε να είμαστε ο πρώτος κλάδος που θα απο-
κατασταθεί πλήρως. 

έπί σειρά ετών υπήρξαμε οι πλέον αδικημένοι στο χώρο της υγείας, με απο-
κλειστική ευθύνη κάποιων συνδικαλιστών, που ανέκαθεν και συστηματικώς προ-
ωθούσαν τα συμφέροντα των υπεράριθμων διοικητικών υπαλλήλων στα νοσο-
κομεία, εις βάρος του νοσηλευτικού προσωπικού. προσφάτως, μάλιστα, είχαν το 
θράσος να διεκδικήσουν την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιει-
νής εργασίας για τους διοικητικούς υπαλλήλους, λες και η χρήση του στυλό, του 
πληκτρολογίου ή του κομπολογιού αποτελεί εργασία επικίνδυνη και ανθυγιεινή. 

Ήρθε η στιγμή να πούμε ένα ηχηρό όχι σε αυτή τη μορφή συνδικαλισμού, να 
τους γυρίσουμε την πλάτη και να διεκδικήσουμε μόνοι μας αυτό που μας αξίζει, 
σαν μια ενότητα νοσηλευτών, πλήρως ανεξάρτητη και αυτοδιαχειριζόμενη.

στο προσκλητήριο για την ενότητα των νοσηλευτών δεν περισσεύει κανένας 
από εμάς, ενώ όλοι θα πρέπει να δώσουμε το παρόν για να γυρίσουμε επιτέλους 
σελίδα, για να πλησιάσουμε επιτέλους τα ευρωπαϊκά και διεθνή νοσηλευτικά πρό-
τυπα, για να κερδίσουμε επιτέλους τον σεβασμό και την εκτίμηση, για να νιώσου-
με επιτέλους υπερήφανοι ως νοσηλευτές.

με τις σκέψεις αυτές, και αφού ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους διορ-
γανωτές και τους συμμετέχοντες, σας καλωσορίζω στο συνέδριο της έ.ν.έ. και 
εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του, καλή δύναμη στους συνέδρους και μια 
ευχάριστη διαμονή στην φιλόξενη πόλη των ιωαννίνων.  ❱◗ 
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από το υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης 
και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατατέθη-
κε στη Βουλή σχέδιο νόμου με τίτλο: «τρο-

ποποιηση διαταΞέΩν του κΩδικα καταστασησ 
δημοσιΩν πολιτικΩν διοικητικΩν υπαλληλΩν 
και υπαλληλΩν ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007) - έπιλο-
Γη προΪσταμένΩν ορΓανικΩν μοναδΩν και 
αλλέσ διαταΞέισ» . 

δια αυτού τροποποιούνται τα άρθρα 84, 85 και 86 
του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοι-
κητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ, καθώς 
και τα άρθρα 158 ως 162.

με τις νέες ρυθμίσεις, στο άρθρο 84, αυξάνονται 
τα προσόντα επιλογής σε θέση ευθύνης, ενώ  σε αυτά 
δεν περιλαμβάνεται ο βαθμός του υπαλλήλου. ταυτό-
χρονα τίθενται κατώτατα χρονικά όρια στην άσκηση 
καθηκόντων προϊσταμένου των διαφόρων βαθμίδων, 
προκειμένου να υπάρχει δικαίωμα επιλογής . αυξά-
νονται επίσης τα κωλύματα επιλογής:

 με τη νέα διάταξη δεν επιτρέπεται να είναι υπο-
ψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου οποιουδήπο-
τε επιπέδου οργανικής μονάδας και να συμμετέχει 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής ή 
να τοποθετηθεί προϊστάμενος, υπάλληλος, ο οποίος 
διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμό-
τητα ή αργία, η οποία δεν έχει ανασταλεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 103 
ή τελεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή έχει 
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή απευθείας 
στο ακροατήριο για κακούργημα ή έχει καταδικαστεί 
με οριστική απόφαση για πλημμέλημα της περίπτω-
σης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 ή του έχει 
επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή 

ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μη-
νών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι 
τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145. 

οι πιο σημαντικές αλλαγές επέρχονται στη διαδι-
κασία επιλογής προϊσταμένων, όπως αυτή προβλέπε-
ται στο άρθρο 85. η επιλογή θα περιλαμβάνει πλέον 
τρία στάδια: 

κατά το πρώτο θα γίνεται τυπικός έλεγχος της 
πλήρωσης των αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπι-
κών προσόντων:
α)  ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις 

και τα τυπικά προσόντα, κύρια ή και πρόσθετα, 
όπως προσδιορίζονται στις οικείες οργανικές δι-
ατάξεις, στην υπουργική απόφαση που εκδίδεται 
κατ’ εξουσιοδότηση της περ. δ’ της παραγράφου 2 
του άρθρου 54 του ν. 4178/2013, όπως ισχύει, και 
στην οικεία προκήρυξη.

β)  Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις αναγκαίες προϋπο-
θέσεις και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται 
για την προκηρυσσόμενη θέση καλούνται στο δεύ-
τερο στάδιο της επιλογής.

γ)  το πρώτο στάδιο επιλογής διενεργείται από το 
ανώτατο συμβούλιο έπιλογής προσωπικού (ασέπ) 
κατά τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 86 
κατά το δεύτερο στάδιο επιλογής θα πραγματο-

ποιείται  γραπτή εξέταση ως ακολούθως:
η γραπτή εξέταση διενεργείται από το ασέπ και 

μπορεί να έχει τη μορφή: αα) ερωτήσεων με απα-
ντήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέματα διακρίβω-
σης των γνώσεων του υποψηφίου για το νομοθετικό 
πλαίσιο της διοικητικής δράσης στο δημόσιο (υπαλ-
ληλικός κώδικας, κώδικας διοικητικής διαδικασίας, 
κανονισμοί προμηθειών κ.λπ.) και για τις γενικές αρ-

τα ΠαΝω κατω ΣτΗΝ εΞελιΞΗ τωΝ ΝοΣΗλευτωΝ
ΦερΝει ο ΝεοΣ ΝομοΣ του υδμΗδ

Γράφει η έλένη παπαγεωργίου, δικηγόρος
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χές οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και σε θέματα 
διακρίβωσης των γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
του υποψηφίου (επικαιρότητα, συνθετική και ανα-
λυτική σκέψη, κ.λπ.),ββ) ερωτήσεων με απαντήσεις 
ελεύθερης ανάπτυξης σε θέματα άσκησης,διοίκησης 
και δημόσιας πολιτικής,γγ) συνδυασμού των υποπε-
ριπτώσεων αα και ββ, δδ) κάθε άλλη μορφή, η οποία 
κρίνεται κατάλληλη ανάλογα με το περίγραμμα της 
προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης.

η γραπτή εξέταση μπορεί να διεξάγεται αα) ανά 
προκηρυσσόμενη θέση, ββ) ανά φορέα, γγ) ανά ομάδα 
θέσεων ενός ή περισσότερων φορέων, εφόσον έχουν 
όμοιες ή παρεμφερείς αρμοδιότητες, ειδικά όσον 
αφορά στην πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης. 

η γραπτή εξέταση για την πλήρωση θέσεων προϊ-
σταμένων τμημάτων διεξάγεται τουλάχιστον μία φορά 
ανά δύο έτη, ανεξαρτήτως προκήρυξης πλήρωσης θέ-
σεων αντίστοιχου επιπέδου. Για τους υπαλλήλους που 
συμμετέχουν σε δύο ή και περισσότερες γραπτές εξε-
τάσεις λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη βαθμολογία. 
το αποτέλεσμα της γραπτής εξέτασης ισχύει για πέντε 
(5) έτη από την έκδοση των αποτελεσμάτων αυτής,

 το ανώτατο όριο βαθμολογίας της γραπτής εξέ-
τασης ορίζεται στις εκατό (100) μονάδες. το ασέπ 
καταρτίζει πίνακα με φθίνουσα σειρά κατάταξης των 
υποψηφίων βάσει της βαθμολογίας που έλαβαν κατά 
το στάδιο της γραπτής εξέτασης. 

 το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει  δομημένη συνέ-
ντευξη:
α)  η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από το αρ-

μόδιο συμβούλιο συνέντευξης προϊσταμένων των 
άρθρων 157 και 158. στο στάδιο αυτό της επιλογής 
καλείται και εξετάζεται αριθμός υποψηφίων πολ-
λαπλάσιος των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως 
συγκεκριμένα ορίζεται στην οικεία προκήρυξη, 
βάσει της φθίνουσας σειράς κατάταξης των υπο-
ψηφίων με βάση τη βαθμολογία που έλαβαν στη 
γραπτή εξέταση. ο αριθμός υποψηφίων που κα-
λείται σε συνέντευξη είναι τουλάχιστον τριπλάσιος 
του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων. σε 
περίπτωση που δεν πληρούται η ανωτέρω προϋ-
πόθεση καλούνται όλοι οι υποψήφιοι.

β)  σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το συμ-
βούλιο να μορφώσει γνώμη για την προσωπικό-
τητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του 
υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της 
θέσης ευθύνης για την οποία κρίνεται. κατά το 
στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του 
προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, τα οποία 

περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα του 
υποψηφίου, η αίτηση υποψηφιότητας και η δήλω-
ση ενδιαφέροντος.

γ)  κατά τη δομημένη συνέντευξη οι υποψήφιοι αξιο-
λογούνται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

αα)  ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητας του 
υποψηφίου με βάση το περιεχόμενο του βιογρα-
φικού σημειώματος και την αίτηση δήλωσης εν-
διαφέροντος/ υποψηφιότητας. 

ββ)  η γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργά-
νωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης 
γενικότερα. γγ) οι διοικητικές ικανότητες του 
υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελε-
σματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. 

 η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο 
της βαθμολογίας όλων των μελών του συμβουλίου 
συνέντευξης. το ανώτατο όριο βαθμολογίας της δο-
μημένης συνέντευξης ορίζεται στις εκατό (100) μο-
νάδες. κάθε θεματική ενότητα της παραγράφου 4γ 
βαθμολογείται χωριστά και το ανώτατο όριο βαθμο-
λογίας ανά ενότητα, καθορίζεται ανάλογα με το επί-
πεδο θέσης ευθύνης 

 το άρθρο 86 επίσης τροποποιείται και περιγράφει 
λεπτομερώς την ακολουθούμενη διαδικασία: 

η επιλογή προϊσταμένων των οργανικών μονά-
δων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 84, γίνεται από 
το αρμόδιο κατά περίπτωση έιδικό συμβούλιο έπιλο-
γής προϊσταμένων (έι.σ.έ.π.), ύστερα από κοινή από-
φαση- προκήρυξη του υπουργού διοικητικής με-
ταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 
του οικείου υπουργού και προκειμένου για δημόσιες 
υπηρεσίες ή ν.π.δ.δ., του υπουργού που εποπτεύ-
ει τη δημόσια υπηρεσία ή το ν.π.δ.δ., που εκδίδεται 
κατόπιν γνώμης του έι.σ.έ.π. η επιλογή προϊσταμέ-
νων επιπέδου Γενικής διεύθυνσης και διεύθυνσης 
των οριζόντιων θέσεων ευθύνης του τρίτου εδαφί-
ου της παραγράφου 8 του άρθρου 84 γίνεται από το 
κεντρικό έιδικό συμβούλιο έπιλογής προϊσταμένων 
(κ.έι.σ.έ.π.), ύστερα από κοινή απόφαση-προκήρυξη 
του υπουργού διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης και του οικείου υπουργού. 
έιδικότερα, για τις οριζόντιες θέσεις ευθύνης που 
έχουν μόνο ή και οικονομικές αρμοδιότητες η επι-
λογή προϊσταμένων γίνεται ύστερα από κοινή από-
φαση-προκήρυξη του υπουργού διοικητικής με-
ταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του 
υπουργού οικονομικών και του οικείου υπουργού

 η προκήρυξη εκδίδεται αποκλειστικά τουλάχιστον 
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πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη 
της θητείας των υπηρετούντων προ-
ϊσταμένων και αναρτάται αμελλητί 
στην ιστοσελίδα του προγράμμα-
τος «διαυΓέια» (ν.3861/2010), στην 
ιστοσελίδα του οικείου φορέα που 
προκηρύσσει τις θέσεις, στην ιστο-
σελίδα του υπουργείου διοικητικής 
μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και στην ιστοσελί-
δα του ασέπ. η σχετική προκήρυ-
ξη αναρτάται και στον οικείο χώρο 
ανακοινώσεων όπου στεγάζονται οι 
υπηρεσίες του οικείου φορέα που 
προκηρύσσει τις θέσεις και κοινο-
ποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο 
στους υπαλλήλους του. 

δικαίωμα υποβολής αίτησης 
υποψηφιότητας για θέσεις προ-
ϊσταμένων οργανικών μονάδων 
επιπέδου Γενικής διεύθυνσης και 
διεύθυνσης έχουν όλοι οι υπάλ-
ληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ήτοι 
υπουργείων, Γενικών και έιδικών 
Γραμματειών, αποκεντρωμένων 
διοικήσεων, αυτοτελών ή μη δημο-
σίων υπηρεσιών, καθώς και νομι-
κών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
εφόσον πληρούν τους όρους και 
τις προϋποθέσεις της προκήρυξης 
και υπάγονται στις διατάξεις του 
παρόντος κώδικα.  δικαίωμα υπο-
βολής αίτησης για προϊσταμένους 
οργανικών μονάδων επιπέδου 
τμήματος έχουν όλοι οι υπάλληλοι 
που ανήκουν οργανικά στον φορέα 
που προκηρύσσει τις κενές θέσεις 
προϊσταμένων επιπέδου τμήματος, 
εφόσον πληρούν τους όρους και 
τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

 κάθε υποψήφιος για επιλο-
γή σε θέση ευθύνης μπορεί να 
υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας 
τρεις (3) φορές συνολικά κατ’ ανώ-
τατο όριο ετησίως ανά επίπεδο θέ-
σης ευθύνης.

 η αίτηση υποψηφιότητας υπο-
βάλλεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας είκοσι (20) εργασίμων 

ημερών από την ημέρα καταχώ-
ρισης της προκήρυξης στην ιστο-
σελίδα του ασέπ. η αίτηση αυτή 
συνοδεύεται από βιογραφικό ση-
μείωμα που συντάσσεται με ευθύ-
νη του υποψηφίου. 

κατόπιν αιτιολογημένης από-
φασης του ασέπ αποκλείονται από 
το πρώτο στάδιο της διαδικασίας 
όσοι δεν πληρούν τους όρους και 
τις προϋποθέσεις της προκήρυξης 
και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
ασέπ οι πίνακες προσωρινών απο-

τελεσμάτων των υποψηφίων. κατά 
των πινάκων αυτών δύναται να 
ασκηθεί ένσταση ενώπιον του ασέπ 
εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών 
από την ανάρτηση των προσωρινών 
αποτελεσμάτων. το αρμόδιο συμ-
βούλιο συνέντευξης προϊσταμένων 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας της συνέντευξης και τη βαθμο-
λόγηση όλων των υποψηφίων και 
μέχρι την καθαρογραφή των πρα-
κτικών, αποστέλλει βεβαίωση στο 
αρμόδιο έι.σ.έ.π., υπογεγραμμένη 
από τον πρόεδρο και τα μέλη του 

συμβουλίου συνέντευξης προϊστα-
μένων, στην οποία περιλαμβάνεται 
η φθίνουσα σειρά κατάταξης των 
υποψηφίων που εξετάστηκαν στο 
στάδιο αυτό.

Όσοι επιλέγονται από το αρ-
μόδιο έι.σ.έ.π., τοποθετούνται, 
με απόφαση του αρμοδίου οργά-
νου, η οποία εκδίδεται το αργό-
τερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη 
γνωστοποίηση της επιλογής τους, 
ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου 
επιπέδου οργανικές μονάδες για 
θητεία πέντε (5) ετών. οι προϊστά-
μενοι εξακολουθούν να ασκούν τα 
καθήκοντα τους και μετά τη λήξη 
της θητείας τους έως την επιλογή 
και τοποθέτηση νέων προϊσταμέ-
νων και πάντως όχι πέραν του ενός 
(1) έτους.

Όσοι επιλέγονται και τοποθε-
τούνται προϊστάμενοι με τις διατά-
ξεις του παρόντος έχουν δικαίωμα 
να υποβάλουν αίτηση υποψηφιό-
τητας για θέση ευθύνης ανώτερου 
επιπέδου μετά από τρία (3) χρόνια 
από την τοποθέτησή τους. σε κάθε 
περίπτωση δεν επιτρέπεται επιλε-
γείς και τοποθετηθείς προϊστάμε-
νος οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 
της θητείας του να υποβάλει αίτη-
ση υποψηφιότητας για θέση ευθύ-
νης ίδιου ή κατώτερου επιπέδου.

αν κενωθεί θέση προϊσταμένου 
πριν από τη λήξη της θητείας του 
υπηρετούντος ή συσταθεί νέα, η 
θέση προκηρύσσεται το αργότερο 
εντός τριών (3) μηνών από την κέ-
νωσή της ή από τη σύστασή της και 
επιλέγεται, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του παρόντος, προϊστάμενος 
για πλήρη θητεία, σε περίπτωση 
σύστασης θέσης και για το υπόλοι-
πο της θητείας, σε περίπτωση κέ-
νωσης θέσης, με την προϋπόθεση 
ότι ο χρόνος που υπολείπεται μέ-
χρι τη λήξη της θητείας είναι ίσος 
ή μεγαλύτερος του ενός (1) έτους.

με απόφαση του αρμόδιου για 

 

Με τις νέες 
ρυθμίσεις, 
στο άρθρο 84, 
αυξάνονται 
τα προσόντα 
επιλογής σε 
θέση ευθύνης, 
ενώ σε αυτά δεν 
περιλαμβάνεται 
ο βαθμός του 
υπαλλήλου. 
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τοποθέτηση προϊσταμένων οργά-
νου κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης 
του οικείου έι.σ.έ.π., ο προϊστάμε-
νος οργανικής μονάδας μπορεί να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του 
πριν από τη λήξη της θητείας του, 
για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην 
πλημμελή άσκηση των υπηρεσι-
ακών του καθηκόντων, ιδίως για 
αδικαιολόγητη επιείκεια ή μερολη-
ψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων 
αξιολόγησης, για πλημμελή άσκηση 
ή αδυναμία άσκησης ελέγχου επί 
των υπαλλήλων, για μη προσήκου-
σα συμπεριφορά προς τους πολίτες, 
ευθυνοφοβία, απροθυμία για την 
εφαρμογή νέων μεθόδων οργάνω-
σης, λειτουργίας και αποδοτικότη-
τας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, 
κακή συνεργασία με λοιπούς προ-
ϊσταμένους και μειωμένη ποιοτική 
και ποσοτική απόδοση. ο προϊστά-
μενος μπορεί, επίσης, να απαλλαγεί 
από τα καθήκοντα του με αίτηση του 
για προσωπικούς λόγους, ύστερα 
από αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου έι.σ.έ.π., που συνεκτιμά 
τις υπηρεσιακές ανάγκες. στις ανω-
τέρω περιπτώσεις και ανεξάρτητα 
από τους λόγους της απαλλαγής του 
στερείται του δικαιώματος υποψηφι-
ότητας και επιλογής ως προϊσταμέ-
νου οργανικής μονάδας για μία τρι-
ετία από την επομένη της έκδοσης 
της απόφασης απαλλαγής του από 
τα καθήκοντα προϊσταμένου 

αν δεν υποβληθούν αιτήσεις, 
η προθεσμία της προκήρυξης πα-
ρατείνεται για μία ακόμη φορά και 
εφόσον πάλι δεν υποβληθούν αι-
τήσεις, τότε οι θέσεις πληρούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 87 για μέγιστο χρονικό διά-
στημα ενός (1) έτους. πέντε (5) μή-
νες προ της λήξης του έτους αυτού, 
οι θέσεις επαναπροκηρύσσονται.

σε περίπτωση κατάργησης ή 
συγχώνευσης οργανικών μονά-

δων, στις νέες οργανικές μονάδες 
ο προϊστάμενος λαμβάνεται μετα-
ξύ των ασκούντων τα καθήκοντα 
θέσης ευθύνης κατόπιν επιλογής 
στις οργανικές μονάδες που κα-
ταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν, και 
τοποθετείται εκείνος που έλαβε 
την υψηλότερη τελική βαθμολογία 
κατά την επιλογή και σε περίπτωση 
ισοβαθμίας εκείνος που έλαβε την 
υψηλότερη βαθμολογία στο στάδιο 
της δομημένης συνέντευξης εφό-
σον καταργούνται ή συγχωνεύο-
νται οργανικές μονάδες επιπέδου 
Γενικής διεύθυνσης και διεύθυν-
σης και εκείνος που έλαβε την 
υψηλότερη βαθμολογία στο στάδιο 
της γραπτής εξέτασης εφόσον κα-
ταργούνται ή συγχωνεύονται οργα-
νικές μονάδες επιπέδου τμήματος.

 με το νέο νόμο επίσης αντικα-
θίστανται τα άρθρα 157, 158, 160, 
161 και 162 του κώδικα κατάστα-
σης δημοσίων πολιτικών διοικη-
τικών υπαλλήλων και υπαλλήλων 
ν.π.δ.δ. 

συνίσταται έιδικό συμβούλιο 
έπιλογής προϊσταμένων (έι.σ.έ.π.) 
σε κάθε υπουργείο συνιστάται, αρ-
μόδιο για την επιλογή προϊσταμέ-
νων του οικείου υπουργείου, των 
δημοσίων υπηρεσιών και ν.π.δ.δ. 
που υπάγονται ή εποπτεύονται από 
το υπουργείο. έπίσης με απόφαση 
του οικείου υπουργού συγκροτείται 
συμβούλιο συνέντευξης προϊσταμέ-
νων, (άρθρο 157, όπου προβλέπονται 
όλες οι λεπτομέρειες αναφορικά με 
τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις 
αρμοδιότητές τους)

συνιστάται στο υπουργείο διοι-
κητικής μεταρρύθμισης και ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης κεντρικό 
έιδικό συμβούλιο έπιλογής προ-
ϊσταμένων (κ.έι.σ.έ.π.). αρμόδιο 
για την πλήρωση των οριζόντιων 
θέσεων ευθύνης και κεντρικό συμ-
βούλιο συνέντευξης προϊσταμένων, 
με αρμοδιότητα τη διεξαγωγή της 

συνέντευξης των υποψηφίων για 
την πλήρωση οριζόντιων θέσεων 
ευθύνης προϊσταμένων επιπέδου Γ 
ενικής διεύθυνσης και διεύθυνσης 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρ-
θρα 85 και 86. (αρθρο 158).

συνιστάται στο υπουργείο διοι-
κητικής μεταρρύθμισης και ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης συμ-
βούλιο υπηρεσιακής κατάστασης 
προϊσταμένων Γενικών διευθύν-
σεων.(άρθρο 160)

 παραμένει σε ισχύ η διάταξη 
για την εκπροσώπηση των φύλων 
στα ανωτέρω συμβούλια (άρθρο 
161) και τροποποιούνται οι κανό-
νες λειτουργίας τους (άρθρο 162)

αναφορικά με τα υπηρεσιακά 
συμβούλια, με τις νέες διατάξεις  
(άρθρο 159) αυτά είναι αρμόδια 
για την εν γένει υπηρεσιακή κατά-
σταση των υπαλλήλων δημοσίων 
υπηρεσιών, ορισμένου νομικού 
προσώπου ή περισσότερων νομι-
κών προσώπων δημοσίου δικαίου 
(κοινά), με εξαίρεση την πειθαρχι-
κή ευθύνη και τα θέματα που αφο-
ρούν στην επιλογή προϊσταμένων.

 η θητεία των μελών των υπηρε-
σιακών συμβουλίων του παρόντος 
άρθρου είναι διετής και αρχίζει την 
1 η ιανουαρίου του επόμενου έτους 
από τη συγκρότησή τους. κατά την 
πρώτη εφαρμογή η θητεία των με-
λών των υπηρεσιακών συμβουλίων 
αρχίζει από την ημερομηνία συ-
γκρότησής τους και λήγει την 31η 
δεκεμβρίου του έτους 2016.»

 σημαντικότερες από τις ειδικές 
διατάξεις του νομοσχεδίου (άρθρο 
4) είναι οι  εξής:

ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος 
διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου 
οργανικής μονάδας με νόμιμη ανα-
πλήρωση, λογίζεται ως χρόνος υπη-
ρεσίας σε θέση προϊσταμένου οργα-
νικής μονάδας του αυτού επιπέδου 
και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρ-
μογή των διατάξεων των άρθρων 
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84 και 85 του κώδικα κατάστασης 
δημοσίων πολιτικών διοικητικών 
υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ.

μετά το διορισμό του υπαλλή-
λου, ο χρόνος άσκησης καθηκό-
ντων σε θέση Γενικού και έιδικού 
Γραμματέα υπουργείου και δημο-
σίων υπηρεσιών που υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής του κώδικα κα-
τάστασης δημοσίων πολιτικών δι-
οικητικών υπαλλήλων και υπαλλή-
λων ν.π.δ.δ. , Γενικού Γραμματέα 
αποκεντρωμένης διοίκησης, πε-
ριφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη, 
Γενικού Γραμματέα οτα α’ και β’ 
βαθμού, δημάρχου, αντιδημάρχου, 
μονομελούς οργάνου διοίκησης 
σε ν.π.δ.δ., εφόσον αναγνωρίζεται 
ως χρόνος πραγματικής δημόσιας 
υπηρεσίας, λαμβάνεται υπόψη για 
την εφαρμογή των άρθρων 84 και 
85 του κώδικα κατάστασης δημο-
σίων πολιτικών διοικητικών υπαλ-
λήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ. και 
λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε 
θέση προϊσταμένου διεύθυνσης. 

τέλος, κατά τις μεταβατικές δι-
ατάξεις του νόμου:

με την έναρξη ισχύος των προ-
εδρικών διαταγμάτων που εκδίδο-
νται για πρώτη φορά κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 54 του 
ν. 4178/2013 και της παραγράφου 
4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011:

παύει αυτοδικαίως η άσκηση 
καθηκόντων ευθύνης των προϊστα-
μένων οργανικών μονάδων των δη-
μοσίων υπηρεσιών και των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου είτε 
αυτοί έχουν επιλεγεί με βάση τις 
διατάξεις του κώδικα κατάστασης 
δημοσίων πολιτικών διοικητικών 
υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ. 
είτε με βάση ειδικές διατάξεις, κα-
θώς επίσης παύει και η άσκηση κα-
θηκόντων με αναπλήρωση.

οι προϊστάμενοι των δημοσίων 
υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ. που 
υπηρετούν κατά τη δημοσίευση 

του παρόντος νόμου συνεχίζουν να 
ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι 
την έναρξη ισχύος των οικείων ορ-
γανικών διατάξεων, όπως προβλέ-
πονται στα οικεία προεδρικά δια-
τάγματα που εκδίδονται για πρώτη 
φορά σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και 
της παραγράφου 4 του άρθρου 35 
του ν. 4024/2011.

από τη δημοσίευση του παρό-
ντος νόμου όσοι υπάλληλοι έχουν 
επιλεγεί προϊστάμενοι σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου πέ-
μπτου του ν. 3839/2010 και του 
κώδικα κατάστασης δημοσίων 
πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων 
και υπαλλήλων ν.π.δ.δ. , πριν από 
την τροποποίησή του με τις διατά-
ξεις του παρόντος νόμου και έχουν 
καταταχθεί σε βαθμό σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 5 
του άρθρου 10 του ν. 4024/2011, 
μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
παύση άσκησης των καθηκόντων 
ευθύνης αυτών, κατατάσσονται σε 
βαθμό σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στις διατάξεις της παραγράφου 8γ 
του άρθρου 86 του κώδικα κατά-
στασης δημοσίων πολιτικών διοι-
κητικών υπαλλήλων και υπαλλή-
λων ν.π.δ.δ..

από την έναρξη ισχύος των προ-
εδρικών διαταγμάτων που εκδίδο-
νται για πρώτη φορά κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 54 του 
ν.4178/2013 και της παραγράφου 4 
του άρθρου 35 του ν. 4024/2011:
α)  λήγει αυτοδικαίως η θητεία 

των μελών, εκτός των αιρετών 
εκπροσώπων, των υπηρεσια-
κών συμβουλίων των δημοσί-
ων υπηρεσιών και των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου 
που συγκροτήθηκαν με τις δια-
τάξεις του άρθρου πέμπτου του 
ν.3839/2010.

β)  συγκροτούνται με απόφαση του 
καθ’ύλην αρμοδίου οργάνου 

υπηρεσιακά συμβούλια μέσα σε 
τριάντα (30) ημέρες, τα οποία εί-
ναι πενταμελή.
οι διατάξεις των άρθρων 84, 85, 

86 και των άρθρων 157, 158, 159 
του κώδικα κατάστασης δημοσίων 
πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων 
και υπαλλήλων ν.π.δ.δ., όπως 
αντικαταστάθηκαν και τροποποιή-
θηκαν με το άρθρο 1, 2 και 3 του 
παρόντος νόμου, ισχύουν από τη 
δημοσίευση των οργανικών δια-
τάξεων των δημοσίων υπηρεσιών, 
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότη-
ση των διατάξεων του άρθρου 54 
του ν. 4178/2013 κατόπιν αξιολό-
γησης των δομών τους σύμφωνα 
με την παράγραφο 4 του άρθρου 
35 του ν. 4024/2011, εκτός και εάν 
ορίζεται διαφορετικά στις διατά-
ξεις του παρόντος νόμου. με την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
δομών των δημοσίων υπηρεσιών 
σύμφωνα με τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 
4024/2011 και την δημοσίευση των 
σχετικών προεδρικών διαταγμά-
των και υπουργικών αποφάσεων 
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 
54 του ν. 4178/2013, καταργούνται 
οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 
του ν. 4024/2011 και οι διατάξεις 
των παρ. 1-6 του άρθρου ένατου 
του ν. 4057/2012

μέχρι τη δημοσίευση των οι-
κείων οργανικών διατάξεων των 
φορέων σύμφωνα με όσα ορίζο-
νται στις παραγράφους 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου τα υπηρεσιακά 
συμβούλια δύνανται να επιλέγουν 
προϊσταμένους διευθύνσεων και 
τμημάτων σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των παραγράφων 5 και 6 του 
άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010, 
τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 
4024/2011, με εξαίρεση τις προϋ-
ποθέσεις που αφορούν στην υλο-
ποίηση της στοχοθεσίας, και του 
άρθρο 4 του παρόντος νόμου. ❱◗
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1 Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις του 
νόμου 4024/2011 καθιερώθηκε ένας νέος 
τρόπος βαθμολογικής εξέλιξης των δημοσίων 

υπαλλήλων, ενώ για πρώτη φορά υπήρξε διασύν-
δεση της προαγωγικής εξέλιξης με τη μισθολογική 
εξέλιξη.

ανεξαρτήτως της συμφωνίας μας 
ή μη με το νέο αυτό σύστημα, οφεί-
λουμε να παρατηρήσουμε, ότι από της 
θεσπίσεως των παραπάνω διατάξεων 
τον νοέμβριο του έτους 2011 μέχρι 
και σήμερα, ήτοι για χρονική περί-
οδο δυόμισι και πλέον ετών, ουδείς 
υπάλληλος προήχθη βαθμολογικώς. 
αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πλήθος 
δημοσίων υπαλλήλων να έχουν κυρι-
ολεκτικώς εγκλωβιστεί στο ανώτερο 
μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού 
τους, παρόλο που έχουν συμπληρώ-
σει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο 
για την προαγωγή τους στον επόμενο 
βαθμό, άρα και σε υψηλότερο μισθο-
λογικό κλιμάκιο. 

με άλλα λόγια δια της αναστολής 
της προαγωγικής εξέλιξης «πάγωσε» 
εν τοις πράγμασι και η μισθολογική 
εξέλιξη, κατά παράβαση των δια-
τάξεων του άρθρου 103 παρ. 4 του 
συντάγματος, που ορίζουν ρητώς, ότι οι δημόσιοι 
υπάλληλοι εξελίσσονται μισθολογικώς, απαγορευ-
ομένης της στασιμότητάς τους.

με βάση τα παραπάνω θεωρούμε επιβεβλημένη 
την άμεση άρση της αναστολής των προαγωγικών 
εξελίξεων, ώστε να αποκατασταθεί και η ομαλή μι-

σθολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων. 
προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει, εξάλλου, 

και η ψήφιση και θέση σε ισχύ των διατάξεων του 
νόμου 4250/2014, που τροποποίησαν το σύστημα 
αξιολόγησης του υπαλληλικού προσωπικού. και ναι 
μεν το νέο σύστημα αξιολόγησης περιλαμβάνει ρυθ-

μίσεις εξαιρετικά άδικες, πλην όμως 
η καθιέρωσή του ανοίγει το δρόμο 
για την προαγωγική εξέλιξη, δοθέ-
ντος ότι αυτή συνδέεται άμεσα με την 
αξιολόγηση, κατά την ρητή επιταγή 
του άρθρου 7 του νόμου 4024/2011.

συνοψίζοντας, η ανάγκη της 
επανεκκίνησης των βαθμολογικών 
προαγωγών καθίσταται πλέον επιτα-
κτική, ενώ οποιαδήποτε περαιτέρω 
αναβολή πέραν του ότι θα αποτελεί 
κατάφωρη παραβίαση των οικείων 
συνταγματικών διατάξεων, θα στερή-
σει από τους δημοσίους υπαλλήλους 
κάθε ικανό κίνητρο για αύξηση της 
αποδοτικότητάς τους. 

2 σε συνέχεια των παραπάνω 
παρατηρήσεων η σκέψη μας 
κατευθύνεται προς το συναφές 

ζήτημα της αναγνώρισης του χρόνου 
προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδι-
ωτικό τομέα, κατ’ εφαρμογή των δια-

τάξεων του άρθρου 6 παρ. 4 του νόμου 4024/2011. 
οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνουν νομοθετική 
εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού διατάγ-
ματος με σκοπό τη ρύθμιση κάθε λεπτομέρειας περί 
του τρόπου αναγνώρισης των ετών προϋπηρεσίας. 

παρά ταύτα και μετά την πάροδο ικανού χρονικού 

ΠροαΓωΓικΗ εΞελιΞΗ – αΝαΓΝωριΣΗ ΠρουΠΗρεΣιαΣ
ΣτοΝ ιδιωτικο / δΗμοΣιο τομεα (Ν. 4024/2011)

απαίτηση της έ.ν.έ. 
για άμεση αποτελμάτωση 

της εξέλιξης των νοσηλευτών 

 

Η ανάγκη της 
επανεκκίνησης 
των βαθμο- 
λογικών 
προαγωγών 
καθίσταται 
πλέον 
επιτακτική
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διαστήματος η κανονιστικώς δρώ-
σα διοίκηση ουδεμία πρωτοβου-
λία ανέλαβε περί της εκπόνησης 
σχεδίου προεδρικού διατάγματος, 
οι ρυθμίσεις του οποίου αναμφί-
βολα θα ευνοούσαν μια μεγάλη 
κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων 
με προϋπηρεσία δυνάμενη να 
αναγνωρισθεί, επ’ ωφελεία της 
προαγωγικής τους εξέλιξης.

Θεωρούμε ότι οι συνθήκες 
έχουν πλέον ωριμάσει, ώστε να 
μην υπάρχει περιθώριο περαιτέρω 
χρονικής καθυστέρησης για την 
εναρμόνιση της διοίκησης με τη 
βούληση του νομοθέτη. υπογραμ-
μίζουμε, δε, χαρακτηριστικώς, ότι 
όλες οι δυσμενούς περιεχομέ-
νου διατάξεις για τους δημοσίους 
υπαλλήλους, που ετέθησαν σε 
ισχύ από το έτος 2010 και μετέ-
πειτα έτυχαν αμέσου εφαρμογής, 
προκειμένου η χώρα μας να φα-
νεί συνεπής με τις αναληφθείσες 
μνημονιακές της υποχρεώσεις. 
αντιστρόφως παρατηρούμε, ότι η 
εφαρμογή θεσπισμένων ευνοϊκών 
διατάξεων καθυστερεί μέχρι και 
σήμερα αδικαιολόγητα. 

υπ’ αυτήν την έννοια η ρύθμι-
ση του ζητήματος της αναγνώρι-
σης των ετών προϋπηρεσίας των 
δημοσίων υπαλλήλων καθίσταται 
επιτακτική ανάγκη, μη δεκτική πε-
ραιτέρω αναβολής. 

κατά συνέπεια καλούμε τους 
συναρμόδιους υπουργούς διοι-
κητικής μεταρρύθμισης & ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης και οι-
κονομικών, όπως άμεσα προβούν 
σε εκπόνηση σχεδίου προεδρικού 
διατάγματος, υποβάλουν αυτό 
προς επεξεργασία στο συμβούλιο 
της έπικρατείας και προωθήσουν 
τάχιστα την θέση του σε ισχύ, σε-
βόμενοι το γράμμα και το πνεύ-
μα του νομοθέτη των διατάξεων 
του άρθρου 6 παρ. 4 του νόμου 
4024/2011. ❱◗

Για το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7371/07-04-2014 εγγράφου της 
6ης υγειονομικής περιφέρειας  πελοποννήσου, ιονίων 
νήσων, ηπείρου & δυτικής έλλάδος χωρούν οι ακόλου-

θες παρατηρήσεις. 
ένόψει της θέσεως σε διαθεσιμότητα – κινητικότητα των 

υπαλλήλων που κατέχουν θέσεις οδηγών στα νοσοκομεία όλης 
της χώρας, δημιουργούνται ορισμένα έκτακτα και παροδικά 
κενά στην κάλυψη συγκεκριμένων υπηρεσιακών αναγκών.

με σκοπό την κάλυψη των παραπάνω κενών εξεδόθη η 
υπ’ αριθμ. πρωτ. έμπ. 99/05-04-2014 έγκύκλιος του Γενικού 
Γραμματέα του υπουργείου υγείας, η οποία στην παράγραφο 5 
προβλέπει την διαδικασία της ενδονοσοκομειακής μεταφοράς 
ασθενών, με την δυνατότητα συμμετοχής νοσηλευτή ή τραυ-
ματιοφορέα. 

έν προκειμένω, προς άρση πάσης ερμηνευτικής σύγχυσης 
και αμφιβολίας, αλλά και με σκοπό την ορθή εφαρμογή του 
περιεχομένου της ως άνω εγκυκλίου, έμφαση θα πρέπει να 
δοθεί στον αμιγώς ενδονοσοκομειακό χαρακτήρα των επίμα-
χων μεταφορών. με άλλα λόγια, η εν λόγω εγκύκλιος ουδόλως 
επιτρέπει την συνοδεία των ασθενών από νοσηλευτές ή τραυ-
ματιοφορείς κατά την μεταφορά τους από ένα νοσοκομείο σε 
άλλο. 

σκοπός της εγκυκλίου είναι η διευκόλυνση μόνον των εν-
δονοσοκομειακών μεταφορών, ήτοι αυτών που διενεργούνται 
μεταξύ των υπαρχουσών δομών του ίδιου νοσοκομείου.

σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Γενικού Γραμμα-
τέα του υπουργείου υγείας ακολούθησε η έκδοση του προα-
ναφερθέντος υπ’ αριθμ. πρωτ. 7371/07-04-2014 εγγράφου της 
6ης υγειονομικής περιφέρειας, δυνάμει του οποίου επανα-
λαμβάνεται αυτολεξεί το περιεχόμενο της εγκυκλίου. με άλλα 
λόγια το επίμαχο έγγραφο της 6ης υ.πέ. απλώς κοινοποιεί, 
ήτοι καθιστά γνωστό στους φορείς αρμοδιότητας της 6ης υ.πέ. 
το περιεχόμενο της επίμαχης εγκυκλίου, χωρίς να εισάγει κά-
ποια νέα ρύθμιση.

συμπερασματικά, τόσο η εγκύκλιος, όσο και το έγγραφο της 
6ης υ.πέ. δεν ανοίγουν τον δρόμο για την μεταφορά ασθενών 
από ένα νοσοκομείο σε άλλο με συνοδεία νοσηλευτών.

οποιαδήποτε αντίθετη πρακτική από τις διοικήσεις των νο-
σοκομείων είναι προδήλως παράνομη και καταχρηστική, ερ-
χόμενη σε αντίθεση με το αληθές περιεχόμενο της εγκυκλίου 
του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου υγείας, το οποίο σκο-
πίμως διαστρεβλώνει. ❱◗ 

κιΝΗτικοτΗτα οδΗΓωΝ
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Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις ρυθμίσεις του 
νόμου 4250/2014 επήλθαν τροποποιήσεις 
στον σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων 

υπαλλήλων, όπως  αυτό περιγραφόταν στο πδ 318/1992.
η βασική διαφοροποίηση που επέρχεται με το νέο 

καθεστώς σχετίζεται με την θέσπιση ανώτατου ποσο-
στού υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολόγησης. έιδικό-
τερα, σύμφωνα με το νέο άρθρο 7 του πδ 318/1992, 
τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που είναι δυνατόν να 
βαθμολογούνται 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. 

αντίστοιχη πρόβλεψη καθιερώνεται και για τους 
προϊσταμένους, για την αξιολόγηση των οποίων το ανώ-
τατο ποσοστό βαθμολόγησης με τους βαθμούς 9 ή 10 
ανέρχεται σε ποσοστό έως και 70%, το οποίο υπολογί-
ζεται επί του συνόλου των προϊσταμένων του ίδιου επι-
πέδου της ίδιας Γενικής διεύθυνσης ή άλλως της ίδιας 
αρχής. 

ομολογουμένως οι παραπάνω ρυθμίσεις φαντάζουν 
εντελώς άδικες, δοθέντος ότι δεν αντιλαμβανόμεθα 
πώς εκ προοιμίου είναι δυνατόν να τίθεται ποσόστω-
ση στις κλίμακες βαθμολόγησης, προκαταλαμβάνοντας 
την απόδοση των υπαλλήλων. το συγκεκριμένο σύστη-
μα αγγίζει τα όρια του παραλογισμού, ενώ είναι προ-
φανές ότι παραβιάζει την αρχή της αξιοκρατίας, αφού 
κάποιος άριστος υπάλληλος μπορεί να μην λάβει άριστη 
βαθμολόγηση, επειδή απλώς και μόνον συμπληρώθηκε 
το ανώτατο ποσοστό υπαλλήλων στη σχετική κλίμακα 
βαθμολόγησης.

ένώ, λοιπόν, κατά τη σαφή διατύπωση της σχετικής 
αιτιολογικής έκθεσης του νόμου 4250/2014, το νέο σύ-
στημα αξιολόγησης έρχεται να θεραπεύσει τις στρεβλώ-
σεις και την απαξίωση του προηγούμενου συστήματος, 
επί της ουσίας εισάγει νέες στρεβλώσεις και αδικίες, 
που ενδεχομένως δεν αντέχουν στον έλεγχο της συμ-
βατότητάς τους με τις διατάξεις του συντάγματος. 

αυτό που θα πρέπει, ίσως, να συγκρατήσουμε από 

την επίμαχη αιτιολογική έκθεση, είναι ότι πρόκειται 
περί μεταβατικών ρυθμίσεων, δοθέντος ότι σύντομα θα 
θεσμοθετηθεί ένα μόνιμο σύστημα αξιολόγησης των 
δημοσίων υπαλλήλων. κατά το μέρος τούτο η πασυνο-
έσυ θα στρέψει τις προσπάθειές της προς την καθιέρω-
ση ενός δίκαιου μόνιμου συστήματος αξιολόγησης. 

Ωστόσο, για όσο χρόνο ισχύσει το προεκτεθέν σύ-
στημα, χωρούν οι ακόλουθες παρατηρήσεις, ειδικώς εν 
σχέσει με το νοσηλευτικό προσωπικό. έν προκειμένω, 
βασική και αταλάντευτη θέση της πασυνο-έσυ αποτε-
λεί η πεποίθηση, ότι όσο οι νοσηλευτές καλούνται να 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους κάτω από εξαιρετικά αντί-
ξοες συνθήκες, οφειλόμενες πρωτίστως στις τεράστιες 
ελλείψεις προσωπικού, εξ ορισμού και αυτοδικαίως 
αξίζουν άριστη βαθμολόγηση.

πιο συγκεκριμένα, όταν σε όλα τα ελληνικά δημόσια 
νοσοκομεία η αναλογία νοσηλευτών ανά ασθενή απέχει 
δραματικά από κάθε ευρωπαϊκό και διεθνές πρότυπο, 
όταν ο νοσηλευτής της βάρδιας καταθέτει καθημερινώς 
στην υπηρεσία του ένα κομμάτι της ψυχής του, τότε η 
μόνη βαθμολογία που του αξίζει είναι αυτή των αρίστων, 
μόνον για την υπερπροσπάθεια που καταβάλλει.

Ως εκ τούτου ζητούμε την άμεση εξαίρεση των νοση-
λευτών από την υπαγωγή τους στο σύστημα της αξιολό-
γησης με ποσόστωση και την καθιέρωση ενός ειδικού 
συστήματος αντικειμενικής αξιολόγησης για τους νοση-
λευτές, που θα λαμβάνει υπόψη όχι την ψυχρή λογική 
των αριθμών κατά τον προσδιορισμό παράλογων ποσο-
στών, αλλά τις πραγματικές συνθήκες απασχόλησης. οι 
νοσηλευτές δεν είναι αριθμοί ικανοί να πολλαπλασιά-
ζονται με ποσοστά ώστε να συμπληρώνονται οι κλίμα-
κες βαθμολόγησης. οι νοσηλευτές είναι οι καθημερινοί 
ήρωες των δημόσιων νοσοκομείων, είναι αυτοί χάρη 
στις προσπάθειες των οποίων παραμένει ακόμη ζωντα-
νό και όρθιο το έ.σ.υ. 

Για τον λόγο αυτό αποκρούουμε με κατηγορηματικό 
τρόπο την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης 
στους νοσηλευτές και αντιπροτείνουμε την καθιέρωση 
μιας διαφορετικής διαδικασίας, τελούσας σε συνάφεια 
με τις ιδιαιτερότητες του τρόπου οργάνωσης και λει-
τουργίας των νοσηλευτικών υπηρεσιών ❱◗

τροΠοΠοιΗΣειΣ Στο ΣυΣτΗμα αΞιολοΓΗΣΗΣ τωΝ δΗμοΣιωΝ υΠαλλΗλωΝ 

Ζητάμε άμεση
εξαίρεση των νοσηλευτών



24 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  3 0

Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις ρυθμίσεις του 
νόμου 4250/2014 επήλθαν τροποποιήσεις 
στον σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων 

υπαλλήλων, όπως  αυτό περιγραφόταν στο πδ 318/1992.
προσφάτως δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις του νό-

μου 4250/2014 (διοικητικές απλουστεύσεις - κα-
ταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και 
υπηρεσιών του δημοσίου τομέα - τροποποίηση δι-
ατάξεων του π.δ. 318/1992 (α’ 161) και λοιπές ρυθμί-
σεις, Φέκ α΄ 74/26-03-2014).

πέραν των λοιπών ρυθμίσεων που εισάγουν, ενδι-
αφέρον παρουσιάζουν οι προβλέψεις του άρθρου 1 
περί της επικύρωσης αντιγράφων.

έιδικότερα, το άρθρο 1 του νόμου 4250/2014 τρο-
ποποιεί το άρθρο 11 του νόμου 2690/1999, δηλαδή του 
κώδικα διοικητικής διαδικασίας, ορίζοντας τα εξής:

«2.α. οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου 
εφαρμόζονται στο δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, τα δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος 
ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον 
του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επι-
χειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα 
νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των ο.τ.α..

β. δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής 
πρωτοτύπων εγγράφων, με την επιφύλαξη της περί-
πτωσης δ’ και των εγγράφων που προσκομίζονται για 
δικαστική χρήση, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρε-
σίες και τους φορείς της περίπτωσης α’ ή επικυρωμέ-
νων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους εν-
διαφερόμενους για το σύνολο των συναλλαγών τους 
με τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’.

αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, 
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 
από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης 
α’, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγρά-
φων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φο-
ρείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.

ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώ-
ρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’.

ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές 
και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατί-
θενται φωτοαντίγραφα, κατά τα ανωτέρω, υποχρεού-
νται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο προκει-
μένου να εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων 
που αναγράφονται σε αυτά, σε τουλάχιστον πέντε τοις 
εκατό (5%) των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν 
κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ιδίως ζητώ-
ντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που 
εξέδωσαν τα πρωτότυπα. τα αποτελέσματα αυτού του 
ελέγχου εν συνεχεία κοινοποιούνται στην καθ’ ύλην 
αρμόδια οργανική μονάδα του υπουργείου διοικητικής 
μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

έάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο 
έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγρα-
φα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην 
παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986  και που επι-
βάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη 
αυτή δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική 
διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση 
της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, 
ανακαλείται αμέσως.

γ. οι διοικητικές αρχές και τα κέπ εξακολουθούν 
να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από 
το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής (όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (α’ 45), που 
το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλ-
λονται από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν 
εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος. αντίγραφα 
των ανωτέρω επικυρώνονται και από δικηγόρους ή 
συμβολαιογράφους, σύμφωνα με τις διατάξεις που 
διέπουν την άσκηση των λειτουργημάτων τους.

εΠικυρωΣΗ αΝτιΓραΦωΝ

απλούστευση και 
επιτάχυνση διαδικασιών 
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ομοίως, οι διοικητικές αρχές και τα κέπ εξακολου-
θούν να επικυρώνουν αντίγραφα από αντίγραφα ιδιω-
τικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικη-
γόρο, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται σε 
φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος.

δ. η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, 
που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς 
της περίπτωσης α’, όταν προβλέπεται ρητά από την κεί-
μενη νομοθεσία, καταργείται με την παρέλευση τριών 
μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. έντός 
του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, με από-
φαση του υπουργού διοικητικής μεταρρύθμισης και 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του κάθε φορά αρ-
μόδιου υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, 
η διατήρηση της απαίτησης υποβολής πρωτοτύπων εγ-
γράφων σε διαδικασίες, εφόσον το επιβάλλουν εξαιρε-
τικοί λόγοι, που αναφέρονται ρητώς σε αυτήν.

ε. με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ’, από τη δη-
μοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται κάθε ειδική 
ή γενική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτού».

έίναι προφανές, ότι με τις παραπάνω διατάξεις επι-
χειρείται η απλούστευση και συνάμα η επιτάχυνση πλή-
θους διοικητικών διαδικασιών, για την ολοκλήρωση των 
οποίων ήταν απαραίτητη η προσκόμιση είτε πρωτότυπων 
εγγράφων, είτε επικυρωμένων αντιγράφων αυτών.

η εν λόγω ρύθμιση αναμφίβολα θα διευκολύνει 
μια σειρά συναλλαγών των πολιτών με τις αρμόδιες 

διοικητικές αρχές, περιορίζοντας με δραστικό τρόπο 
τα φαινόμενα γραφειοκρατίας που ταλανίζουν επί δε-
καετίες την ελληνική δημόσια διοίκηση. 

περαιτέρω, ενόψει της γενικής διατύπωσης των 
επίμαχων διατάξεων καθίσταται σαφές, ότι το πεδίο 
εφαρμογής τους είναι ευρύτατο, καταλαμβάνοντας 
αναγκαστικώς και τις σχέσεις και συναλλαγές των 
δημοσίων υπαλλήλων με την οικεία υπηρεσία τους – 
φορέα απασχόλησης. 

Για παράδειγμα θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι η 
προσκόμιση στην υπηρεσία ενός νεοαποκτηθέντος 
τίτλου σπουδών από έναν υπάλληλο δεν χρειάζεται να 
γίνει στην πρωτότυπη μορφή του ή σε μορφή επικυ-
ρωμένου αντιγράφου, αλλά αρκεί η προσκόμιση ενός 
ευκρινούς φωτοαντίγραφου του πρωτοτύπου. 

συναφώς υποστηρίζεται, ότι και στις διαδικασίες ενώ-
πιον του ασέπ δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση επικυ-
ρωμένων αντιγράφων, παρά ευκρινών φωτοαντιγράφων. 

σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζουμε την επιφύλαξη 
της περίπτωσης δ΄ των προαναφερθεισών διατάξεων, 
σύμφωνα με την οποία ο υπουργός διοικητικής μεταρ-
ρύθμισης μετά του εκάστοτε συναρμόδιου υπουργού 
δύνανται να αποφασίζουν περί της διατήρησης της υπο-
χρέωσης προσκόμισης εγγράφων σε πρωτότυπη μορφή 
σε συγκεκριμένες διαδικασίες, εφόσον αυτό επιβάλλε-
ται από εξαιρετικούς λόγους, οι οποίοι θα πρέπει προ-
φανώς να μνημονεύονται στις σχετικές κοινές υπουργι-
κές αποφάσεις που μέλλουν να εκδοθούν. ❱◗
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Σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 16 του νόμου 
4238/2014, 

«1.  το σύνολο του μόνιμου και 
με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου 
(ι.δ.α.Χ.) ιατρικού, οδοντιατρι-
κού, νοσηλευτικού, επιστημο-
νικού, παραϊατρικού, τεχνικού, 
διοικητικού προσωπικού των 
μονάδων υγείας του έ.ο.π.υ.υ. 
τίθεται, αυτοδικαίως, από την 
ισχύ του παρόντος, σε καθε-
στώς διαθεσιμότητας με ταυ-
τόχρονη κατάργηση των θέσε-
ων που κατέχει. 

οι ανωτέρω υπάλληλοι παραμέ-
νουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας 
επί έναν (1) μήνα και εν συνεχεία, 
μετατάσσονται / μεταφέρονται, μετά 
από αίτησή τους, με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του επόμενου 
άρθρου, σε οργανικές θέσεις που 
συνιστώνται για το σκοπό αυτόν 
στις διοικήσεις των αντίστοιχων, 
χωροταξικά, υγειονομικών περιφε-
ρειών (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 κατανομή, ανά υγειο-
νομική περιφέρεια, των υφιστάμε-
νων μονάδων υγείας του έ.ο.π.υ.υ.. 

στους υπαλλήλους που τίθενται 
σε καθεστώς διαθεσιμότητας κα-
ταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4) 
των αποδοχών τους, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. κατά τη 
διάρκεια της διαθεσιμότητας, εξα-
κολουθούν να καταβάλλονται από 
το φορέα οι προβλεπόμενες ασφα-
λιστικές εισφορές εργοδότη και 
ασφαλισμένου που αναλογούν για 
κύρια σύνταξη, επικουρική ασφά-
λιση, πρόνοια και υγειονομική πε-
ρίθαλψη. οι εισφορές αυτές από τη 
θέση του υπαλλήλου σε διαθεσι-

μότητα και για το χρονικό διάστημα 
που αυτή διαρκεί προσδιορίζονται 
στο 75% των αποδοχών αυτού.
2.  κατ’ εξαίρεση των διατάξεων 

της παραγράφου 1, τίθενται σε 
καθεστώς διαθεσιμότητας δε-
καπέντε (15) ημερών όσοι εκ 
των ανωτέρω περιγραφομέ-
νων υπαλλήλων εμπίπτουν στις 
ακόλουθες κοινωνικές κατηγο-
ρίες:

α)  υπάλληλος που τελεί σε αναπη-
ρία, σε ποσοστό 67% και άνω.

β)  πολύτεκνος, κατά την έν-
νοια των παραγράφων 1 έως 
3 του άρθρου πρώτου του ν. 
1910/1944 (α’ 229), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 6 του 
ν. 3454/2006 (α’ 75), εφόσον τα 
τέκνα αυτού συνοικούν με αυ-
τόν και ανήκουν στην κατηγο-

ρία των εξαρτώμενων μελών, 
σύμφωνα με τον κ.Φ.έ., όπως 
αυτός ισχύει σήμερα.

γ)  υπάλληλος του οποίου ο σύζυ-
γος ή η σύζυγος ή τέκνο τελεί 
σε αναπηρία, σε ποσοστό 67% 
και άνω και ανήκει στην κα-
τηγορία των εξαρτώμενων με-
λών, σύμφωνα με τον κ.Φ.έ., 
όπως αυτός ισχύει σήμερα και 
του οποίου το ετήσιο συνολι-
κό εισόδημα του εξαρτώμενου 
δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ.

δ)  υπάλληλος, ο οποίος δυνάμει 
νόμου ή δικαστικής αποφάσε-
ως, ασκεί, κατ’ αποκλειστικό-
τητα, τη γονική μέριμνα τέκνου, 
συνοικεί με αυτό και αυτό ανή-
κει στην κατηγορία των εξαρ-
τώμενων μελών, σύμφωνα με 
τον κ.Φ.έ., όπως αυτός ισχύει 

διαΘεΣιμοτΗτα ΝοΣΗλευτωΝ εοΠυυ
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σήμερα, εφόσον το συνολικό ετήσιο εισόδημα του 
εξαρτώμενου τέκνου δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ.

ε)  υπάλληλος, ο οποίος έχει οριστεί δικαστικός 
συμπαραστάτης, δυνάμει δικαστικής απόφασης, 
συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο και το συνο-
λικό ετήσιο εισόδημα του συμπαραστατούμενου 
δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ.

στ)  υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος 
τίθεται, δυνάμει του παρόντος, σε καθεστώς δια-
θεσιμότητας. με κοινή αίτηση των συζύγων προς 
την υπηρεσία προέλευσής τους δηλώνεται η προ-
τίμηση υπαγωγής στις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις 
της παρούσας παραγράφου υπέρ του ενός εκ των 
δύο συζύγων.

ζ)  υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος 
τελεί ήδη σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή έχει 
απολυθεί, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρ-
θρου 90 του ν. 4172/2013. το γεγονός αυτό, κοι-
νοποιείται προς την υπηρεσία προέλευσης του 
υπαλλήλου που πρόκειται να τεθεί σε καθεστώς 
διαθεσιμότητας, με ευθύνη του και προκειμένου 
αυτός να υπαχθεί στις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις 
της παρούσας παραγράφου.

η)  οι υπηρετούντες σε υπηρεσίες, οι οποίες εδρεύουν 
σε περιοχές εντός των ορίων του νομού κεφαλλη-
νίας, οι οποίες έχουν κηρυχθεί σεισμόπληκες.

3.  οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε καθε-
στώς διαθεσιμότητας των ανωτέρω υπαλλήλων 
εκδίδονται από το όργανο διοίκησης του Φορέα 
προέλευσης».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, η 

παράγραφος 1 του άρθρου 16 του νόμου 4238/2014 
θέτει τον γενικό κανόνα, ήτοι την θέση σε καθεστώς 
διαθεσιμότητα διάρκειας ενός μηνός του συνόλου 
του προσωπικού των μονάδων υγείας του έοπυυ. με 
την δεύτερη παράγραφο εισάγεται εξαίρεση για συ-
γκεκριμένες και περιοριστικώς απαριθμούμενες κα-
τηγορίες υπαλλήλων, οι οποίοι τίθενται σε καθεστώς 
διαθεσιμότητας διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών. 

μεταξύ των παραπάνω υπαλλήλων αναφέρονται 
και οι πολύτεκνοι, όπως ορίζονται από τις διατάξεις 
των παραγράφων 1-3 του άρθρου πρώτου του νό-
μου 1910/1944, όπως ισχύει σήμερα. έιδικότερα, 
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, 
«1.  πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου 

είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και 
επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από 
έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιη-

θέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθε-
τημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν 
συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της 
ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμέ-
νες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και 
τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμέ-
να εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει 
το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. 
στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με 
οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά 
τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως 
ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

2.  ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική 
μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι 
μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται 
πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο 
ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή 
νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός 
γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν 
έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος 
της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμέ-
νες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και 
τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υπο-
χρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό 
πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. στα τέκνα 
αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδή-
ποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκα-
τό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

3.  αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ 
οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε πο-
σοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισο-
βίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει 
τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις πε-
ριπτώσεις της πρώτης παραγράφου».
από τις παραπάνω διατάξεις διαφαίνεται ποιοι 

φέρουν την ιδιότητα του πολυτέκνου. πέραν, βέ-
βαια, της πολυτεκνικής ιδιότητας, ο νομοθέτης αξι-
ώνει επιπλέον, προκειμένου περί διαθεσιμότητας 
15 ημερών, τα τέκνα του πολύτεκνου υπαλλήλου να 
συνοικούν με αυτόν και να ανήκουν στην κατηγορία 
των εξαρτώμενων μελών, σύμφωνα με τον κ.Φ.έ., 
όπως αυτός ισχύει σήμερα.

έφόσον πληρούνται αθροιστικώς όλες οι παρα-
πάνω προϋποθέσεις, ο υπάλληλος τίθεται σε καθε-
στώς διαθεσιμότητας διάρκειας 15 ημερών. ❱◗
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αφορμή για την σύνταξη του παρόντος είναι 
η δημοσίευση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2979/15-
04-2014 ανακοίνωσης της ποέδην, που 

απευθύνεται στο σωματείο εργαζομένων του Γν 
κατερίνης και αναφέρεται, μεταξύ άλλων, και στην 
ειδική πρόσθετη άδεια των λεγομένων κλειστών 
τμημάτων.

η επίμαχη ανακοίνωση ολοκληρώ-
νεται με την εξής φράση, η οποία βρί-
θει ανακριβούς πληροφόρησης: «οι 
δέκα ημέρες πρόσθετης ειδικής άδειας 
μετ’ αποδοχών του άρθρου 105 του ν. 
2071/1992 ρυθμίζεται με την υπ’ αρίθμ. 
2003075/204/0022 Φέκ Β’ 33/1995 κοι-
νή υπουργική απόφαση. τα τμήματα 
όμως του νοσοκομείου, στα οποία ερ-
γαζόμενοι νοσηλευτές είναι δικαιού-
χοι, προσδιορίζονται με απόφαση της 
διοίκησης».

η διαπίστωση αυτή είναι εντελώς 
εσφαλμένη και παρερμηνεύει σε ση-
μείο πλήρους αλλοίωσης το περιεχόμε-
νο του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, 
που διέπει την χορήγηση της επίδικης 
πρόσθετης άδειας, εν σχέσει με την ευ-
θύνη ή άλλως την αρμοδιότητα για τον 
προσδιορισμό των τμημάτων εκείνων, οι 
νοσηλευτές των οποίων είναι δικαιού-
χοι της ειδικής πρόσθετης άδειας. προς 
επίρρωση αυτής της θέσεώς μας αισθανόμαστε την 
ανάγκη να παραθέσουμε τις ισχύουσες ρυθμίσεις.

σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του άρθρου 
105 του νόμου 2071/1992, «σε νοσηλευτές, μαίες, 
βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλή-
ρους απασχόλησης που εργάζονται σε μονάδες 
εντατικής θεραπείας και χειρουργεία των νοσηλευ-
τικών ιδρυμάτων ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα, νοσοκομεία ι.κ.α., όπως επίσης 
και σε άλλες ειδικές μονάδες των νοσηλευτικών 
αυτών ιδρυμάτων, που καθορίζονται με απόφαση 
του υπουργού υγείας, πρόνοιας και κοινωνικών 
ασφαλίσεων μπορεί να χορηγείται επιπρόσθετη 
ειδική ετήσια άδεια μετ’αποδοχών, τουλάχιστον 6 
εργάσιμων ημερών πέραν της κανονικής και ειδικό 

επίδομα. οι προϋποθέσεις για την πρόσθετη ειδι-
κή άδεια, το ύψος και ο χρόνος έναρξης καταβολής 
του ειδικού επιδόματος και κάθε άλλη σχετική λε-
πτομέρεια εφαρμογής της προηγούμενης παραγρά-
φου, καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών 
προεδρίας της κυβέρνησης, οικονομικών και υγεί-
ας, πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων».

κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω 
διατάξεων εξεδόθη αρχικώς η 
υ4α/3024/93, Φέκ Β΄ 726/1994 
απόφαση του υπουργού υγείας, 
πρόνοιας και κοινωνικών ασφα-
λίσεων, ορίζουσα τα ακόλουθα : 
«σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς 
νοσηλευτές και φυσικοθεραπευ-
τές πλήρους απασχόλησης που 
εργάζονται σε χειρουργεία, ανά-
νηψη, μονάδες εντατικής θεραπεί-
ας, μονάδες αυξημένης φροντί-
δας, μονάδες στεφανιαίων νόσων, 
τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής 
κάθαρσης, μονάδες AIDS, μονά-
δες προώρων, αίθουσες τοκετών, 
αίθουσες παραλαβής, υπηρεσίες 
αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής 
αναιμίας και αιμορροφυλικών, των 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων νπδδ 
και νπιδ μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα και νοσοκομεία του ικα, 

θα χορηγείται ειδική πρόσθετη άδεια και ειδικό επί-
δομα». 

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, 
βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλή-
ρους απασχόλησης που εργάζονται σε χειρουργεία, 
ανάνηψη, μονάδες εντατικής θεραπείας, αυξημένης 
φροντίδας, στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, 
περιτοναϊκής κάθαρσης, AIDS, προώρων, αίθουσες 
τοκετών και παραλαβής, υπηρεσίες αιμοδοσίας, μο-
νάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορροφυλικών, 
των νοσηλευτικών ιδρυμάτων νπδδ και νπιδ μη 

ειδικΗ αδεια τμΗματωΝ 

έσφαλμένη ανακοίνωση 

 

Συνιστούμε 
στους ιθύνοντες 
να μελετούν 
πιο προσεκτικά 
την κείμενη 
νομοθεσία που 
επιθυμούν να 
επικαλούνται
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ενόψει των πρόσφατων διεργασιών διασύνδεσης και 
συγχώνευσης νοσοκομείων του έσυ με νοσηλευτι-
κές μονάδες του πρώην ικα-έταμ με αποτέλεσμα το 

κλείσιμο οργανικών μονάδων και την υποχρεωτική μεταφο-
ρά προσωπικού παρατηρείται το εξής φαινόμενο: σημαντι-
κός αριθμός υπαλλήλων και δη νοσηλευτών, οι οποίοι είχαν 
αξιώσεις χρηματικού περιεχομένου κατά των φορέων απα-
σχόλησής τους, προερχόμενες πρωτίστως από παροχή υπε-
ρωριακής εργασίας ή εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες ή 
σε εξαιρέσιμες ημέρες αδυνατούν πλέον να τις εισπράξουν 
ένεκα της αλλαγής φορέα απασχόλησης. το πρόβλημα αυτό 
αγγίζει τους νοσηλευτές του πρώην 1ου νοσοκομείου του 
ικα-έταμ περιοχής μελισσίων, που εντάχθηκε στο νοσο-
κομείο «σισμανόγλειο» για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν 
κατά την χρονική περίοδο από τον ιανουάριο του έτους 2012 
έως και τον οκτώβριο του ιδίου έτους. 

το φαινόμενο αυτό προσβάλλει ευθέως ενοχικής φύσε-
ως απαιτήσεις των νοσηλευτών και θα πρέπει να θεραπευ-
θεί άμεσα δια της ανάληψης σχετικής νομοθετικής πρωτο-
βουλίας. 

έιδικότερα προτείνεται η εισαγωγή διάταξης, δυνάμει 
της οποίας θα καθίσταται εφικτή ή άλλως θα νομιμοποιείται 
η καταβολή των ως άνω δεδουλευμένων εις τους δικαιού-
χους, ακόμη και καθ’υπέρβαση των σχετικών πιστώσεων 
των οικείων προϋπολογισμών.  

σημειωτέον, ότι αντίστοιχη διάταξη έχει ήδη συμπεριλη-
φθεί στις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 4151/2013, 
προκειμένου ακριβώς να καλυφθεί η αδυναμία αποπληρω-
μής ήδη παρασχεθεισών υπηρεσιών.

έιδικότερα, προτείνεται η εισαγωγή διάταξης ως εξής :
«δαπάνες για την πληρωμή αποζημιώσεων πρόσθετων 

αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών, 
υπερωριακής απασχόλησης προς συμπλήρωση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου του νοσηλευτικού προσωπικού του πρώην 
1ου νοσοκομείου του ικα-έταμ, που πραγματοποιήθηκαν 
από τον ιανουάριο 2012 μέχρι και τον οκτώβριο 2012, καθ’ 
υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογι-
σμού ή/και χωρίς την τήρηση των περί αναλήψεως υποχρε-
ώσεων διατάξεων δύνανται να εκκαθαριστούν εξαιρετικώς 
σε βάρος των πιστώσεων του νοσοκομείου «σισμανόγλειο» 
του τρέχοντος έτους, κατά παρέκκλιση των σχετικών με τα 
ανωτέρω διατάξεων». ❱◗ 

αΝακαταΝομΗ ΠιΣτωΣεωΝ
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νοσο-
κομεία του ικα, θα χορηγούνται τα πα-
ρακάτω : 1)…, 2) έιδική πρόσθετη άδεια 
μετ’αποδοχών δέκα (10) ημερών πέραν 
της κανονικής. η ειδική άδεια χορηγεί-
ται μετά από συνεχή υπηρεσία ενός (1) 
χρόνου, στις ανωτέρω μονάδες και σε 
χρονικό διάστημα που δεν διαταράσσε-
ται η εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμά-
των».

Όπως σαφώς προκύπτει από τις πα-
ραπάνω διατάξεις, τα τμήματα και οι 
ειδικές μονάδες των νοσοκομείων, οι 
υπάλληλοι των οποίων συγκαταλέγο-
νται μεταξύ των δικαιούχων της ειδι-
κής πρόσθετης άδειας προσδιορίζονται 
καταρχάς από τον ίδιο το νομοθέτη, εν 
συνεχεία, δε, κατά χρήση της σχετικής 
εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 
105 του νόμου 2071/1992, από την κα-
νονιστικώς δρώσα διοίκηση και δη τον 
υπουργό υγείας.

από καμία εκ των ισχυουσών δια-
τάξεων δεν απονέμεται η αρμοδιότητα, 
ούτε και παρέχεται σχετική εξουσιο-
δότηση στη διοίκηση των νοσοκομεί-
ων (διοικητής ή διοικητικό συμβούλιο) 
όπως προβαίνουν σε προσδιορισμό 
τμημάτων, οι εργαζόμενοι των οποίων 
δικαιούνται να λαμβάνουν την ειδική 
πρόσθετη δεκαήμερη άδεια.

συμπερασματικά, η σχολιαζόμενη 
ανακοίνωση της ποέδην είναι προδή-
λως εσφαλμένη, ενώ έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με τις προεκτεθείσες διατά-
ξεις, το περιεχόμενο των οποίων είναι 
απόλυτα σαφές, χωρίς να αφήνει περι-
θώρια παρερμηνείας.

καταλήγοντας, συνιστούμε στους 
ιθύνοντες της ποέδην να μελετούν 
πιο προσεκτικά την κείμενη νομοθε-
σία που επιθυμούν να επικαλούνται και 
να μην προβαίνουν σε παρερμηνεία ή 
σκόπιμη αλλοίωση αυτής, προκειμένου 
να εξωραΐσουν ή άλλως να νομιμοποιή-
σουν παράνομες πρακτικές, που θίγουν 
τα συμφέροντα των εργαζομένων και 
παραβιάζουν την αρχή της ισότητας και 
της ίσης μεταχείρισης αυτών. ❱◗
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o Σύλλογος νοσηλευτών του έθνικού συστή-
ματος υγείας νομού ηπείρου (συ.νο. – έσυ 
ν. ηπέιρου) διοργάνωσε με επιτυχία στις 

15/06/2014 στο Γ. ν. ιωαννίνων «Γ. ΧατΖηκΩστα»: 
1. διάλεξη με θέμα: «Προσέγγιση ασθενών που 
φέρουν καθετήρα ουροδόχου κύστης». 
ομιλητής: μπαλτογιάννης δημήτριος, έπίκουρος 
καθηγητής ουρολογίας της ιατρικής σχολής του 
πανεπιστημίου ιωαννίνων. 
στην διάλεξη, που είχε διάρκεια 2 ώρες, συμμετείχαν 
45 νοσηλευτές. η συμμετοχή στην διάλεξη μοριοδο-
τήθηκε από την έ.ν.έ. με 3 μονάδες συνεχιζόμενης 
νοσηλευτικής εκπαίδευσης.
2. κλινικό Φροντιστήριο με θέμα: «κλινικές 
κατευθυντήριες οδηγίες για την αναρρόφηση 

βρογχικών εκκρίσεων».
έκπαιδευτική ομάδα: μέΘ Γ. ν. ιωαννίνων «Γ. ΧατΖη-
κΩστα».
συντονίστρια της εκπαιδευτικής ομάδας η προϊσταμέ-
νη του τμήματος, κ..κολόκα Χρυσούλα.
στο κλινικό Φροντιστήριο, που είχε διάρκεια 3 ώρες, 
συμμετείχαν 45 νοσηλευτές. η συμμετοχή στο κλινι-
κό Φροντιστήριο μοριοδοτήθηκε από την έ.ν.έ. με 3 
μονάδες συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης.
οι νοσηλευτές που παρακολούθησαν τις εκπαιδευτι-
κές δραστηριότητες του συ.νο.-έσυ ηπέιρου προέρ-
χονταν από το Γ.ν.ι. «Γ.Χατζηκώστα», π.Γ.ν.ιωαννίνων, 
έκαΒ και κέντρα υγείας.
παρόμοια εκπαιδευτική δράση θα συνεχισθεί και στα 
υπόλοιπα νοσοκομεία της περιφέρειας του συ.νο. 

εκλοΓεΣ ΠρωτοβαΘμιωΝ ΣωματειωΝ τΗΣ ΠαΣυΝο – εΣυ

Συ.Νο.-εΣυ ΗΠειρου

τα νέα διοικητικά συμβούλια 

έπιτυχημένες εκπαιδευτικές δράσεις 

με εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή πραγματοποι-
ήθηκαν οι εκλογές σε έξι ακόμη πρωτοβάθμια 
σωματεία της πασυνο – έσυ.

ολοένα και περισσότερο οι νοσηλευτές αγκαλιάζουν την 
κλαδική εκπροσώπηση, δηλώνοντας περίτρανα, την υπο-
στήριξή και εμπιστοσύνη τους στα πρωτοβάθμια σωμα-
τεία της πασυνο – έσυ. 
Έτσι, απο τον Έβρο μέχρι την κρήτη οι νοσηλευτές έχουν 
το δικό τους συνδικαλιστικό φορέα εκπροσώπησης, όπου 
μπορούν να απευθύνονται για την επίλυση των προβλη-
μάτων τους.
τα νέα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων νοσηλευτών 
είναι τα εξής:
◗ Σύλλογος Νοσηλευτών εΣυ Ν. Γρεβενών 
Πρόεδρος: καραλιόλιου καλλιόπη αντιπρόεδρος: 
ντόβα έυτυχία, Γεν. Γραμματέας: πιπεργιά Όλγα, 
ταμίας:  σιαφαρίκα Γιαννούλα, μέλη: σιδηρόπουλου 
έλένη, Βανιώτης Χρήστος, Γιαννούλα αλεξία 
◗ Σύλλογος Νοσηλευτών  εΣυ Ν. αρκαδίας 
Πρόεδρος: κοσκινάς παναγιώτης αντιπρόεδρος: 
λαμπράκη μαρίνα Γεν. Γραμματέας: κωτσιοπούλου 
παναγιώτα ταμίας: ναστόπουλος ιωάννης μέλη: 
παπαϊωάννου αγγελική, λύρα σμαράγδη, μητροπούλου 
έλένη 

◗ Σύλλογος Νοσηλευτών εΣυ Ν. κιλκίς 
Πρόεδρος: σωτηριάδου έλένη αντιπρόεδρος: 
αβραμίδου Βαρβάρα  Γεν. Γραμματέας: 
έμμανουηλίδου ανθούλα  ταμίας:  δελόγλου στυλιανός 
μέλη: Βασιλειάδου πηνελόπη, παπαδοπούλου 
Γεωργία, μπογιατζάκη μαρία 
◗ Σύλλογος Νοσηλευτών εΣυ Ν. μαγνησίας 
Πρόεδρος: σελαμανίδου μαγδαληνή, αντιπρόεδρος: 
σεμιλιέτωφ μιχάλης , Γεν. Γραμματέας: καρακασίλη 
έιρήνη, ταμίας: ματραπάζη ιωάννα,  μέλη: παληού 
έλπίδα,  κύκλου έυθαλία, μιχολίτση μαρία 
◗ Σύλλογος Νοσηλευτών εΣυ Ν. εύβοιας 
Πρόεδρος:κιούσης νικόλαος αντιπρόεδρος:ιωάννου 
ιωάννα  Γεν. Γραμματέας: μαργαρίτη Χρυσούλα  
ταμίας:  ρέτσα ιωάννα μέλη:  παπακώστα Βασιλική,  
Ξυπολίτου έυδοξία, αποστόλου έλένη 
◗ Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων 
εΣυ Ν. αττικής 
Πρόεδρος: αβραμίδης Γεώργιος αντιπρόεδρος: 
τζιάτζιος αθανάσιος  Γεν. Γραμματέας: ντάτση έλένη 
ταμίας: αργυρού παναγιώτα  μέλη: ιωαννίδης 
τιμολέων, Φραδέλος έυάγγελος,  Ζαρκαδούλας 
παναγιώτης
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Β’ Ανακοίνωση &
Πρόσκληση 
Υποβολής Εργασιών

www.pasyno2014.gr
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Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί μας συνάδελφοι,

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, συνεπής στο ραντεβού της, αποφάσισε να διενεργήσει

το 15ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό της Συνέδριο στην καρδιά της χώρας,

στα Μετέωρα.

Στις 12 του Δεκέμβρη, τα Μετέωρα θα υποδεχτούν εκατοντάδες νοση-

λευτές απ’ όλες τις γωνιές της χώρας, προκειμένου να συμμετάσχουν στις

εργασίες της σημαντικότερης ετήσιας μας εκδήλωσης, ανταλλάσσοντας

απόψεις, γνώμες και εμπειρίες. 

Σε μια δύσκολη εθνική συγκυρία, με έναν επαγγελματικό ορίζοντα εξαιρετικά ομιχλώδη και

με την αβεβαιότητα να επικρέμαται πάνω από το μέλλον όλων των πολιτών, η ομοσπονδία

μας, φιλοδοξεί να συσπειρώσει τους νοσηλευτές μας, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να

εκφράσουν πιθανές λύσεις και προσεγγίσιμες προοπτικές για το μέλλον του νοσηλευτικού

επαγγέλματος.

Κάθε καινοτόμα πρόταση είναι καλοδεχούμενη, στα πλαίσια του αναπροσανατολισμού του

ρόλου του νοσηλευτή, αναδεικνύοντας όλες εκείνες τις προσοδοφόρες και αποδοτικές

παραμέτρους που επί χρόνια ήταν καλά κρυμμένες στο παρασκήνιο από το ιατροκεντρικό

κατεστημένο και όσους επωφελούνταν από αυτό.

Με πυλώνες τις θέσεις μας για διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της υγείας,

την ενίσχυση του ΕΣΥ με προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών, την αξιοκρατία στην ιεραρχική

εξέλιξη, την υλική και ηθική στήριξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος και την εδραίωση της

ακομμάτιστης κλαδικής αυτοεκπροσώπησης και αυτοοργάνωσης, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ φιλοδο-

ξεί να αποτελέσει και επισήμως την αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια οργάνωση για

τους νοσηλευτές, με τη συμμετοχή της στην ΑΔΕΔΥ.

Με τη βεβαιότητα ότι θα συμμετάσχουν ενεργά και σε αυτό το σημαντικό γεγονός, συνά-

δελφοι, συνεργάτες και γενικά προσφιλή πρόσωπα απ’ όλη τη χώρα, σας καλούμε από

12 έως και 14 Δεκεμβρίου στα πανέμορφα Μετέωρα.

Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Αριστείδης Δάγλας
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΑγλΑΣ ΑριΣτΕιΔΗΣ, Γ.Ν.Ν. «Ο Άγιος Παντελεήμων»
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑβρΑΜιΔΗΣ γΕΩργιΟΣ, Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΚΟΥτΕλΗΣ ΔΗΜΗτριΟΣ, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»
ΤΑΜΙΑΣ: ΔρΑχτιΔΗΣ γΕΩργιΟΣ, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠιζΑΣ λΑΜΠρΟΣ, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΝτζΑΝΑΣ ΜιχΑΗλ, Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα»
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΠιΣτΟλΑΣ ΔΗΜΗτριΟΣ, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
ΜΕΛΗ: ΑρβΑΝιτΗΣ γΕΩργιΟΣ, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΚΟΣΚιΝΑΣ ΠΑΝΑγιΩτΗΣ, ΙΚΑ Τρίπολης
ΚΩτΣΗΣ ΑΠΟΣτΟλΟΣ, Π.Γ.Ν Λάρισας
ΣΑλΗΚιΔΗΣ ΔΗΜΟΣθΕΝΗΣ, Ν.Θ.Π. «Παμμακάριστος»
ΜΠΑΚΕλΑΣ ιΩΑΝΝΗΣ, Γ.Ν. Αγρινίου 
ΜΠΑλιΟζΟγλΟΥ γΕΩργιΟΣ, Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης
ΠΑΠΑΝΔρΕΟΥ ΝιΚΟλΑΟΣ, Γ.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
τΑΝΗ ΣΟφιΑ, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥρΑΚΟΣ ΜιχΑΗλ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ιΝτΑΣ γΕΩργιΟΣ
ΜΕΛΗ: ΑβρΑΜιΔΗΣ γΕΩργιΟΣ 

ΑλΜΠΑΝΗ ΕλΕΝΗ 
βΕΝΕτΗ ΑιΚΑτΕριΝΗ
γιΑΝΝΟΠΟΥλΟΥ ΑθΑΝΑΣιΑ
ΕΥΑγγΕλιΔΟΥ ΕΥτΥχιΑ
ΚΑλΟΚΑιριΝΟΥ ΑθΗΝΑ
ΚΑΥΚιΑ θΕΟΔΩρΑ
ΚΟΥΚιΑ ΕΥΜΟρφιΑ
ΚΩΝΣτΑΝτιΚΑΚΗ βΑιΑ
ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑιΚΑτΕριΝΗ
ΜΗΝΑΣιΔΟΥ ΕΥγΕΝιΑ
ΜΠΕλΑλΗ ΚΩΝΣτΑΝτιΑ
ΜΠΕλλΑλΗ θΑλΕιΑ
ΜΠιζΑΣ λΑΜΠρΟΣ
ΠΑΥλΑτΟΥ ΝιΚΗ
ρΕΚλΕιτΗ ΜΑριΑ
ΣΑριΔΗ ΜΑριΑ
ΣτΑθΑρΟΥ ΑγγΕλιΚΗ
τΑΝΗ ΣΟφιΑ
χρΥΣΟβιτΣΑΝΟΥ χρΥΣΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επιτροπές
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Επιτροπές

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ριζΟΣ ΝιΚΟλΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ τΟγιΑΣ ΑθΑΝΑΣιΟΣ
ΜΕΛΗ ΑγγΕλΗ ΕΥΔΟΚιΑ  

βλΑχΟΥ ΚΩΝΣτΑΝτιΝιΑ
γρΟΥτΣΟΥ ΑΝτΩΝιΑ
ιΩΑΝΝΟΠΟΥλΟΣ βΑΣιλΕιΟΣ 
ΚΑτΣΑΚιΩρΗΣ φΩτιΟΣ
ΚλΟΥτΣΟθΥΜιΟΥ ΑΣΗΜιΝΑ
ΚΟΥτΣιΜΠιρΗ ΜΑριΑ
λΕτΣιΟΥ ΑιΚΑτΕριΝΗ
ΜΑΝΑΣΣΗ ΑλΕξΑΝΔρΑ
ΜΑΝΟΥΣιΟΥ ΑγγΕλιΚΗ
ΜΑΝτΑλιΑΣ ΠΑΝΑγιΩτΗΣ
ΜΗτΣιΑΔΟΥ ΕλΕΝΗ
ΜΠΑτζΑΚιΔΟΥ ιφιγΕΝΕιΑ
ΜΠΑτζΟγιΩργΟΣ γΕΩργιΟΣ
ΜΠιτΣΑΚΗ ΑΝτΩΝιΑ
ΜΠΟΥγΑ ΕΥΑγγΕλιΑ
ΠΑλΑιΟχΩριτΗ φΩτΕιΝΗ 
ΠΑΠΑΠΟΣτΟλΟΥ γΕΩργιΟΣ 
ΠιΝΑΚΟΥλΑ ΜΑριΑ
ΠλΕξιΔΑ ΕΥθΥΜιΑ
ΠρΕΝτζΑ ΕλΕΝΗ 
ρΑτΣιΚΑ ΕΥΑγγΕλιΑ
ΣιΑφΗ ΜΑριΑ
ΣΠΥρΟΥ ΕλΕΝΗ
τΣΑΠρΟΥΝΗ ΔΕΣΠΟιΝΑ
τΣιΑβΑλιΑρΗΣ ΠΕτρΟΣ
χΑχΑΜΗΣ γΕΩργιΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Επιτροπές

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩτΣΗΣ ΑΠΟΣτΟλΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠιΣτΟλΑΣ ΔΗΜΗτριΟΣ
ΜΕΛΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑρβΑΝιτΗΣ γΕΩργιΟΣ
γΕΩργιΑΔΟΥ ΑΝΑΣτΑΣιΑ
γιΑγΚΟΥ ΕΥτΥχιΑ
γιΑΝΝΟΠΟΥλΟΥ ΕΥΔΟξιΑ
γρΑΜΜΑτιΚΑΣ γΕΩργιΟΣ
ΔΟΝτΣιΟΣ γΕΩργιΟΣ
ΔρΑΚΟΥ ΕλΕΝΗ
ΔρΑχτιΔΗΣ γιΩργΟΣ
ζΑγΑΝΑ βΑιΑ
ζΕρβΑ ΑριΣτΕΑ
ΚΑΚλΑΜΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚιΑ
ΚΑλΑτζΗ ΣΟφιΑ
ΚΑΜΠΟΥγΕρΗ ΕΥτΥχιΑ
ΚΑρΑγΚΟΥΝΗ ΑγΑθΗ
ΚΑρΑλιΟλΟΥ ΚΑλλιΟΠΗ
ΚΑΣτΑΝΗ ΚΩΝΣτΑΝτιΝΑ
ΚΑτΣιγιΑΝΝΗ φΩτΕιΝΗ
ΚιΟΥΣΗΣ ΝιΚΟλΑΟΣ
ΚΟΚΚιΝΗ ΣΟφιΑ
ΚΟΣΚιΝΑΣ ΠΑΝΑγιΩτΗΣ
ΚΟΥρτΗΣ γιΩργΟΣ
ΚΟΥρτΟΥΜΑ ΜΑριΑ
ΚΟΥτΣΟΝιΚΟΣ γιΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣτΑΝτιΝιΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΩΣτιΚΟΥ ΜΑριΑ

λΑλΑγιΑΝΝΗ γΕΩργιΑ
λΥΜΠΕρΟΠΟΥλΟΥ γΕΩργιΑ
ΜΑΝτζΑΝΑΣ ΜιχΑλΗΣ
ΜΟΥγιΑ βΑΣιλιΚή
ΜΠΑΚΕλΑ ΠΑρΑΣΚΕΥή
ΜΠΑΚέλΑΣ γιΑΝΝΗΣ
ΜΠΑλιΟζΟγλΟΥ γΕΩργιΟΣ
ΜΠρΑχΑΝτιΝΗ ΚΑλλιΟΠΗ
ΝιΑΝιΟΠΟΥλΟΣ ΚΩΝΣτΑΝτιΝΟΣ
ΝτΑβΩΝΗ γιΑΝΝΟΥλΑ
ΝτΑτΣΗ ΕλΕΝΗ
ΝτιΟΥΔΗ ΠΑγΩΝΑ
ΠΑλΗτζΗΚΑΣ ΔΗΜΗτριΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗτριΟΥ χρΗΣτΟΣ
ΠΑΠΑΝΔρΕΟΥ ΝιΚΟλΑΟΣ
ΠΑΠΑΠΑΝΑγΟΠΟΥλΟΥ γΕΩργιΑ
ΠΑρΑ ΠΟλΥξΕΝΗ (τζΕΝΗ)
ΠΟΝτιΣιΔΗΣ γΕΩργιΟΣ
ΣΑΚΚΟΥλΑ ζΩΗ
ΣτΟΥΚΑ χρΥΣΟΥλΑ
τΑΟΥΣΑΝΗ ΜΑργΑριτΑ
τζιτζιΚΟΣ γΕΩργιΟΣ
τΣΕΚΑΣ ΔΗΜΗτριΟΣ
φιλιΠΠΑτΟΥ βΑΣιλιΚΗ
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Οδηγίες για την Υποβολή 
Περιλήψεων, Προφορικών και Αναρτημένων Ανακοινώσεων

1. Η περίληψη εργασίας θα πρέπει να αποσταλεί με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
abstracts@pasyno2014.gr και να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα επισυναπτόμενα:

i. το δελτίο υποβολής περίληψης (βρείτε το δελτίο στο www.pasyno2014.gr) 
ii. την περίληψη εργασίας σε αρχείο word .doc 97-2003  που θα περιλαμβάνει τον

τίτλο (με κεφαλαία και bold), τους συγγραφείς (πρώτα το μικρό και μετά το επίθετο), 
την επαγγελματική ιδιότητα, τα κέντρα προέλευσης αυτών και το κείμενο της περίληψης.

2. Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας (24/10/2014) δεν θα
γίνονται δεκτές.

3. Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

4. ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων που συμμετέχουν σε μια εργασία, θα πρέπει
ταυτόχρονα με την αποστολή της περίληψής του να τακτοποιεί οικονομικά και την εγγραφή
του στο Συνέδριο.

5. Στην ανασκόπηση δεν μπορούν να συμμετέχουν πάνω απο 3 συγγραφείς ενώ στην
ερευνητική εργασία πάνω από 7 (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται).

6. Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η γραμματεία του Συνεδρίου 
θα αποστείλει ηλεκτρονικά βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία 
συγγραφέα.
Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης εντός τριών ημερών παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 210 3215600 ή 
211 6005600.

7.τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους
υπευθύνους για την αλληλογραφία συγγραφείς το αργότερο μέχρι τις 9/11/2014.

8. Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μέχρι την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής (24/10/2014). 
Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση
αυτών.

9. Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από
την Επιστημονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.

10. Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Η γραμματεία του Συνεδρίου είναι στη διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επι-
πλέον πληροφορία.

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά 
τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 24/10/2014
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Συγγραφή - Σύνταξη

1. Η δομή της περίληψης ερευνητικής εργασίας θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές
παραγράφους ως εξής:
• Εισαγωγή-Σκοπός-Υλικό και Μέθοδος Μελέτης-Αποτελέσματα-Συμπεράσματα
Η δομή της περίληψης ανασκόπησης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους ως
εξής:
• Εισαγωγή-Σκοπός-Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας-Συμπεράσματα
Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ο αντίστοιχος
τίτλος της π.χ. Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό και Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.
Σε περίπτωση αναρτημένης ανακοίνωσης (poster), ισχύουν τα παραπάνω ανάλογα με την
περίπτωση (ανασκόπηση ή ερευνητική εργασία) ενώ θα πρέπει να αναγράφεται και η
σχετική (ενδεικτική) βιβλιογραφία. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και
την ποιότητα της εργασίας τους.
2. το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις.
3. το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) με περιθώρια
2,54 εκ. επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά-αριστερά (είναι οι τυπικές διαστάσεις ενός αρχείου
word).
4. το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 11 pt., να είναι
μορφοποιημένο σε μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).
5. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαίους χαρακτήρες, έντονη γραφή
(bold) και κεντρική στοίχιση.
6. Αμέσως μετά τον τίτλο ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων.
7. τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες,
και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο 

(π.χ. Αντώνης Παπαδόπουλος και όχι Α. Παπαδόπουλος).
8. Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός ο οποίος
θα αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο κέντρο προέλευσης καθώς και στην πόλη του εκάστοτε
συγγραφέα.

π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

1. Νοσηλευτής, γ. Ν. Πάτρας «Ο Αγ. Ανδρέας» 
2. Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη, ΜΕθ, Π. Ν. ιωαννίνων

9. το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να ανακοινώσει την εργασία, να είναι
υπογραμμισμένο (Underlined) και με έντονη γραφή (bold)

π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

10. To κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες και διαγράμματα,
με τον όρο ότι αυτά δεν θα προεξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του κειμένου και ότι
το κείμενο δεν θα ξεπερνά τις 350 λέξεις συνολικά (μόνο κείμενο όχι ονόματα και
ιδρύματα).
11.  Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν
δεν πληροί τους παραπάνω όρους.
12. για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως
η επιθυμία των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
13. Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των
εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή που
θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
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Παρουσίαση Επιστημονικών Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσίασης των
ανακοινώσεων, σε προφορικές ή αναρτημένες, αναλόγως των αναγκών του Συνεδρίου και
του διατιθέμενου χρόνου και χώρου.

Προφορικές Ανακοινώσεις:

Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να
τηρήσετε απαραιτήτως. 

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (poster)

Όλα τα πλαίσια ανάρτησης θα είναι αριθμημένα και θα υπάρχει σε εμφανές σημείο ονο-
μαστικός / αριθμητικός κατάλογος. Η ανάρτηση και αφαίρεση των ανακοινώσεων απο-
τελεί ευθύνη των συγγραφέων και θα γίνεται με υλικά που θα διατίθενται από τη γραμματεία
του Συνεδρίου. 
Οι διαστάσεις κάθε Αναρτημένης Ανακοίνωσης πρέπει να είναι: 120εκ. ύψος χ 80εκ. πλάτος.

Οι συγγραφείς των εργασιών θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά, πρωτίστως για την αποδοχή
και κατόπιν για τον τρόπο, το χώρο και το χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΝΗΝΙΕΣ

Λήξη υποβολής περιλήψεων:
24 ΟΚτΩβριΟΥ, 2014

Ενημέρωση αποδοχής εργασιών:
9 ΝΟΕΜβριΟΥ, 2014
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Γενικές Πληροφορίες

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα Μετέωρα, στο ξενοδοχείο Divani Meteora από τις
12 εώς και τις 14 Δεκεμβρίου 2014

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλωσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
το Συνέδριο μοριοδοτείται από την ΕΝΕ με 18 μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής
Εκπαίδευσης

ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση φαρμακευτικών Προϊόντων
καθώς και βιβλίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία
του Συνεδρίου για περισσότερες πληροφορίες στο 210 3215600

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Η συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου θα επιτρέπεται μόνο σε όσους φέρουν την ειδική
κονκάρδα, η οποία θα δίδεται από τη γραμματεία του Συνεδρίου μαζί με το συνεδριακό
υλικό στο χώρο του Συνεδρίου.

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

* Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν:  Δύο διανυκτερεύσεις / Πρωινό

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

έως 31/07/2014     έως 15/10/2014      έως 8/12/2014

Μέλη της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 70 € 110 € 130 €

Μη μέλη της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 110 € 140 € 180 €

φοιτητές (1ο Πτυχίο) 
και άνεργοι Νοσηλευτές ** 30 € 60 € 90 €

*Στο ποσό εγγραφής περιλαμβάνονται:
Συνεδριακό υλικό (τσάντα, μπλόκ, στυλό κτλ) 
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
Παρακολούθηση Κλινικών φροντιστηρίων
Διαλείμματα Καφέ
Εναρκτήρια τελετή

** Οι φοιτητές χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους προσκομίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα ή 
πάσο ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι νοσηλευτές την 
αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.

Ξενοδοχείο
Divani Meteora
Antoniadis Hotel
Ορφέας Hotel
Edelweiss

σε τρίκλινο
90 €
70 €
70 €
55 €

σε δίκλινο 
120 €

90 €
90 €
70 €

σε μονόκλινο 
170 €
120 €
120 €
100 €
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®

S.A. 

TRAVEL – CONGRESS

Γενικές Πληροφορίες

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η καταβολή της συμμετοχής μπορεί να γίνει με χρέωση πιστωτικής κάρτας ή με κατάθεση
στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας FREI. Προσωπικές επιταγές δεν θα γίνονται δεκτές.

Με χρέωση πιστωτικής κάρτας
Visa                 American Express                MasterCard

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 
τρΑΠΕζΑ ALPHA
Αριθμός λογαριασμού: 120-002320005353
IBAN: GR 29 0140 1200 1200 02320005353

Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, παρακαλείσθε όπως αποστέλλετε
φωτοτυπία του καταθετηρίου στο fax 210 3219296, αναγράφοντας απαραίτητα το ονομα-
τεπώνυμό σας και την ένδειξη 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Η φόρμα εγγραφής και πακέτου διαμονής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
www.pasyno2014.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

για μεταφορές από και πρός το ξενοδοχείο και για οποιαδήποτε άλλη τουριστική
υπηρεσία, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Συνεδρίου με email:
info@pasyno2014.gr ή στα τηλ. 210 3215600 & 211 6005600

FREI S.A. Travel-Congress
Παπαρρηγοπούλου 3, Πλατεία Κλαυθμώνος, 105 61 Αθήνα   
τηλ.: 210 3215600, Fax: 210 3219296
www.frei.gr     e-mail: info@frei.gr
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Μετέωρα

Στο Νομό τρικάλων και σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα τρίκαλα, πάνω από την

Καλαμπάκα, υψώνονται περήφανοι και επιβλητικοί οι πέτρινοι βράχοι των Αγίων Μετεώ-

ρων, γεμάτοι απολιθωμένα όστρακα, μαρτυρώντας ένα μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο.

Είναι το σημαντικότερο μετά το Άγιο Όρος, μοναστικό συγκρότημα στην Ελλάδα

Στις απάτητες αυτές κορφές, γύρω στο 1100 μχ., έφτασαν στα Μετέωρα οι πρώτοι Ασκητές.

Σκαρφάλωσαν και φώλιασαν σαν τα πουλιά μέσα στις σπηλιές και στις κουφάλες των βρά-

χων απομονωμένοι αναζητώντας εκεί με προσευχές και νηστείες την ψυχική τους πληρότητα

και λύτρωση.

Ονομάστηκαν Μετέωρα από τον Όσιο Μετεωρίτη Αθανάσιο της Μονής του Μεγάλου Με-

τεώρου. έκτοτε πάνω στους ιερούς βράχους ήρθαν και εγκαταστάθηκαν Μοναχοί και Μο-

ναχές, οι οποίοι κοπιάζουν μέρα και νύχτα με εργασία, νηστεία, αγρυπνία, όχι μόνο για τη

δική τους σωτηρία αλλά και για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων με πολύωρες προσευχές

και παρακλήσεις.

Από το 1960 και μέχρι σήμερα άρχισαν εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης των μνη-

μείων με έξοδα και φροντίδα των μοναχών της Αγιομετεωρίτικης μοναστικής πολιτείας.

Σε συνεργασία με την 7η Εφορεία βυζαντινών Αρχαιοτήτων γίνεται αναστήλωση των μονα-

στηριακών κτιρίων.

Επίσης οι μοναχοί και οι μοναχές με έξοδά τους και με τη φροντίδα τους συντηρούν καλ-

λιτεχνικά χειρόγραφα, φορητές εικόνες και αγιογραφίες, χρυσοκέντητα και ξυλόγλυπτα

αντικείμενα, ιερά κειμήλια και σκεύη άφταστης τέχνης, καθοριστικής ιστορικής και εθνικής

αξίας. 

Σήμερα τα Μετέωρα έχουν χαρακτηριστεί από τον ΟΗΕ Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
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Σ ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 
παρ. 2 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδι-
κα, «υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν 

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

πέραν των ως άνω ειδικών διατάξεων, που 
προφανώς υπερισχύουν πάσης άλλης διατά-
ξεως γενικού περιεχομένου, εκ της κείμενης 
νομοθεσίας δεν προβλέπεται ρητώς η δυνα-
τότητα εξαίρεσης κάποιου υπαλλήλου από το 
κυκλικό ωράριο ένεκα οικογενειακών λόγων.

Βέβαια, κατ’ επίκληση της αρχής της κοι-
νωνικής αλληλεγγύης θα ήταν δυνατή η εξαί-
ρεση ορισμένων υπαλλήλων από το κυκλικό 
ωράριο για οικογενειακούς λόγους. σε κάθε 
περίπτωση, η αξιολόγηση των ανωτέρω λό-
γων πραγματοποιείται από τον οικείο προϊ-
στάμενο, που φέρει και την αρμοδιότητα για 
την λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία θα 
πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. 

καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση των 
παραπάνω περιπτώσεων παίζουν οι υπηρεσι-
ακές ανάγκες. 

η συναίνεση των λοιπών απασχολουμέ-
νων για την εξαίρεση τινός συναδέλφου τους 
από το κυκλικό ωράριο οπωσδήποτε διευκο-
λύνει την λήψη της σχετικής απόφασης.

οπωσδήποτε, η λήψη εξαιρετικών μέτρων 
θα πρέπει να γίνεται κατόπιν στάθμισης και 
με γνώμονα την αρχή της ισότιμης μεταχεί-
ρισης των υπαλλήλων, ώστε να διασφαλίζεται 
σε κάθε περίπτωση η εργασιακή ειρήνη. ❱◗ 

M ε βάση το υπ’ αριθμ.πρωτ. 240/27-06-2014 εγγράφου 
του ιατρικού συλλόγου Χαλκιδικής επισημαίνονται τα 
ακόλουθα.

σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 1 της υπ’αριθμ. υ3β/
Γ.π./οικ.24948/13-03-2012 απόφασης του υπουργού υγείας & 
κοινωνικής αλληλεγγύης (καθορισμός δικαιολογητικών, διαδι-
κασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης 
λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πο-
λυοδοντιατρείων, Φέκ Β΄ 713/2012), «ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντια-
τρείο είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, 
όπως περιγράφεται στα παραρτήματα α. και Β. του π/δ 84/2001, 
στον οποίο ασκείται η ιατρική ή η οδοντιατρική επιστήμη, από 
πρόσωπο που διαθέτει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλμα-
τος ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος και άδεια ή 
βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου».

περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2§1 της 
ως άνω υπουργικής απόφασης, «Για τη νόμιμη λειτουργία ια-
τρείου, πολυϊατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου 
απαιτείται άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας. από 1-1-2012 η βε-
βαίωση λειτουργίας χορηγείται από τους κατά τόπους ιατρικούς 
και οδοντιατρικούς συλλόγους, μέσα σε προθεσμία ενός (1) 
μηνός από την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του φορέα με 
την κατάθεση όλων των σχετικών δικαιολογητικών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσης».

έκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι η αρμοδιότητα 
των ιατρικών συλλόγων περιορίζεται μόνον στη διαπίστωση 
περί της νομίμου λειτουργίας ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντι-
ατρείων και πολυοδοντοιατρείων, ήτοι χώρων όπου ασκείται η 
ιατρική ή η οδοντιατρική επιστήμη.

στον επίμαχο χώρο (Βοήθεια υγείας -  HELP LINE), ωστό-
σο, ουδόλως παρέχονται ιατρικές ή οδοντιατρικές υπηρεσίες, 
αλλά αμιγώς νοσηλευτικές υπηρεσίες. κατά το μέρος τούτο ο 
οικείος ιατρικός σύλλογος είναι καθ’ύλην αναρμόδιος είτε για 
την έκδοση βεβαίωσης λειτουργίας, είτε για την διενέργεια οι-
ασδήποτε φύσεως ελέγχου στο χώρο απασχόλησής μου. ❱◗ 

Σ το πλαίσιο της οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία οργανικών 
μονάδων με ιεραρχική μεταξύ των διαβάθμιση. συναφώς προβάλλεται, ότι σε κάθε οργανική μονάδα προ-
βλέπεται η σύσταση θέσεως ευθύνης, ήτοι θέσεως προϊσταμένου.

κατά συνέπεια, κατά πάγια αρχή του συστήματος ιεραρχικής διάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης, σε κάθε 
οργανική μονάδα αντιστοιχεί μια θέση ευθύνης.

κατά τα λοιπά, πάντα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οικείες οργανικές διατάξεις, που δύνανται να πε-
ριλαμβάνουν ειδική πρόβλεψη εν σχέσει με την κατανομή των θέσεων ευθύνης ανά οργανική μονάδα. έν προ-
κειμένω, λοιπόν, θα πρέπει να ερευνηθούν οι σχετικές διατάξεις του οργανισμού του νοσοκομείου ρεθύμνου. ❱◗ 

αδεια Για μεταΓΓιΣειΣ αιματοΣ ιατρεια - ΠολυΪατρεια 

ΘεΣειΣ ΠροιΣταμεΝωΝ – ορΓαΝιΣμοΣ
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o πως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις του άρ-
θρου 54 του νόμου 4223/2013 ρυθμίστηκε το 
πλαίσιο των μετατάξεων και αποσπάσεων ειδι-

κώς του νοσηλευτικού προσωπικού. 
οι εν λόγω ρυθμίσεις, απουσία σχετικής ρητής 

πρόβλεψης, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι καταλαμβά-
νουν και την περίπτωση της μετάταξης σε θέση κλά-
δου ανώτερης κατηγορίας. 

Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση που δεν γίνει 
δεκτή μια τέτοια άποψη, και πάλι παραμένουν σε ισχύ 
οι ρυθμίσεις του άρθρου 70 του δημοσιοϋπαλληλικού 
κώδικα, που κατοχυρώνουν ρητώς το δικαίωμα της 
μετάταξης σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας. 

σημειωτέον, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 9 του άρθρου 54 του νόμου 4223/2013, 

«από την έκδοση του παρόντος, κάθε γενική ή ειδική 
διάταξη νόμου, που αντιβαίνει στο παρόν ή ρυθμίζει 
διαφορετικά το ίδιο θέμα, καταργείται. κατ’ εξαίρεση 
και εφόσον δεν αντίκεινται στο παρόν παραμένουν 
σε ισχύ και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κώδι-
κα κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων 
ν.π.δ.δ. που καθορίζουν τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις μετάθεσης, μετάταξης και απόσπασης των 
υπαλλήλων [ν. 3528/2007 (α’ 26)]».

έν προκειμένω υποστηρίζεται, ότι οι ρυθμίσεις του 
άρθρου 70 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα δεν έρ-
χονται σε αντίθεση με αυτές του άρθρου 54 του νόμου 
4223/2013, οπότε δύνανται κάλλιστα να εφαρμόζονται και 
επί του νοσηλευτικού προσωπικού, που επιθυμεί την με-
τάταξή του σε ανώτερη κατηγορία. ❱◗ 

Σ  ύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 7§8 περ. 14 του 
νόμου 3329/2005, ο διοι-

κητής του νοσοκομείου, μεταξύ 
των λοιπών αρμοδιοτήτων του, 
αναθέτει προσωρινά καθήκο-
ντα προϊσταμένου διεύθυνσης, 
υποδιεύθυνσης και τομέα μέχρι 
την πλήρωση των θέσεων αυτών. 
προφανώς η ως άνω ανάθεση 
καθηκόντων αφορά υπαλλήλους 
δικής του αρμοδιότητας, ήτοι 
υπαλλήλους του συγκεκριμένου 
νοσοκομείου και όχι άλλου φο-
ρέα απασχόλησης.

υπογραμμίζεται, περαιτέρω, 
ότι από την θέση σε ισχύ των δι-
ατάξεων του νόμου 4238/2014 
και σύμφωνα με την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 2§2, τα κέντρα υγείας της Χώρας με τις αποκεντρωμένες 
μονάδες τους (πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία, περιφερειακά ιατρεία, έιδικά περιφερειακά ιατρεία) με-
ταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των οικείων δ.υ.πε. και αποτελούν εφεξής αποκεντρω-
μένες οργανικές μονάδες τους.

με την ως άνω ρύθμιση τα κέντρα υγείας έπαυσαν να αποτελούν οργανική μονάδα του οικείου νοσοκο-
μείου και ανήκουν, πλέον, στις οικείες δυπέ. η εξέλιξη αυτή προφανώς καταλαμβάνει και το προσωπικό 
που απασχολείται στα κέντρα υγείας, το οποίο περιέρχεται, πλέον, στην αρμοδιότητα της δυπέ.

υπ’ αυτήν την έννοια οι διοικητές των νοσοκομείων δεν έχουν αρμοδιότητα για ζητήματα που σχετίζονται 
με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των κέντρων υγείας.

κατά συνέπεια, είναι αδύνατη η ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου της νοση-
λευτικής υπηρεσίας από τον διοικητή ενός νοσοκομείου σε υπάλληλο ενός κέντρου υγείας. ❱◗ 

μεταταΞΗ Σε αΝωτερΗ κατΗΓορια υΠο το ΠριΣμα του 4223/2013

αΝαΘεΣΗ καΘΗκοΝτωΝ διευΘυΝτΗ
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ειΣαΓωΓικΗ εκΠαιδευΣΗ – μοΝιμοΠοιΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. δυ1δ/οικ.35509/16-03-2007 
απόφασης του υπουργού υγείας & κοινωνικής αλληλεγγύης (καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εκλο-
γής εκπροσώπου εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο των νοσοκομείων του έσυκα καθώς και των 

μονάδων κοινωνικής Φροντίδας των διοικήσεων υγειονομικών περιφερειών (δ.υ.πέ.) της χώρας, Φέκ Β΄ 421), 
«Όσοι από τους γραμμένους στην κατάσταση των εκλογέων επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους 
ως εκπροσώπου των εργαζομένων ή μέλη της έφορευτικής έπιτροπής υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψη-
φιότητας στον διοικητή ή τον πρόεδρο κάθε φορέα μέχρι την έναρξη της εκλογής της έφορευτικής έπιτροπής».

έκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας δύναται να ασκηθεί μέχρι 
την έναρξη της διαδικασίας εκλογής της εφορευτικής επιτροπής. προφανώς, ως σημείο έναρξης της ως άνω 
διαδικασίας νοείται η επίτευξη απαρτίας στη συνέλευση κατ’ άρθρον 5 παρ. 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης. 

σημειώνεται, ότι η άκαρπη, λόγω μη απαρτίας, συνέλευση δεν μπορεί, προφανώς, να εκληφθεί ως σημείο 
έναρξης της εκλογής της εφορευτικής επιτροπής. ❱◗ 

εκλοΓΗ εκΠροΣωΠωΝ ερΓαΖομεΝωΝ Σε δΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40§2 
του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (νόμος 
3528/2007), «οι δόκιμοι υπάλληλοι, κατά τη δι-

άρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, παρακολου-
θούν προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης που ορ-
γανώνονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 47 
του παρόντος».

περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
47§2 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, «η εισαγωγική 
εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, τόσο για την υπηρεσία 
όσο και για τον υπάλληλο. Γίνεται κατά την πρώτη δι-
ετία από το διορισμό του υπαλλήλου και έχει ως σκο-
πό την εξοικείωση του υπαλλήλου με τα αντικείμενα 
της υπηρεσίας του και τα καθήκοντα του ως δημοσίου 
υπαλλήλου γενικότερα. οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρε-
ούνται να φροντίζουν για την πρόβλεψη των αναγκαί-
ων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό. δεν γίνεται 
προαγωγή υπαλλήλου στον επόμενο του εισαγωγικού 
βαθμό εάν δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εισαγω-
γική εκπαίδευση. έυθύς ως ο υπάλληλος ολοκληρώσει 
την εισαγωγική εκπαίδευση, η προαγωγή διενεργείται 
αναδρομικώς με όλες τις συνέπειες».

ένόψει των ανωτέρω προκύπτει, ότι η εισαγωγική εκ-
παίδευση συνδέεται άμεσα με την δοκιμαστική υπηρεσία, 
ενώ αποτελεί τυπική και ουσιαστική προϋπόθεση για την 
θετική κρίση προς μονιμοποίηση του υπαλλήλου και την 
προαγωγή του στον επόμενο βαθμό. έπιπλέον υπογραμ-
μίζεται, ότι η εισαγωγική εκπαίδευση έχει την έννοια της 
ενημέρωσης του υπαλλήλου γύρω από το αντικείμενο 
της υπηρεσίας του και της ομαλής εξοικείωσής του με τα 
υπηρεσιακά του καθήκοντα. 

συμπερασματικά, η μονιμοποίηση δόκιμου υπαλ-
λήλου, που πιστοποιείται δια της εκδόσεως σχετικής 
διαπιστωτικής πράξεως, δημιουργεί τεκμήριο κα-
ταλληλότητας του υπαλλήλου, αλλά και απόδειξη της 
επιτυχούς παρακολούθησης των προγραμμάτων ει-
σαγωγικής εκπαίδευσης.

έφόσον, δε, κάποιος υπάλληλος μετά τον διορισμό 
του δεν παρείχε καθόλου υπηρεσίες λόγω λήψεως θε-
σμοθετημένων αδειών, δεν χάνει το δικαίωμα για μο-
νιμοποίηση, αλλά θα πρέπει να μετατίθεται η χρονική 
στιγμή της μονιμοποίησής του προκειμένου να προη-
γηθεί η υποχρεωτική εισαγωγική εκπαίδευσή του. ❱◗ 
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αναφορικά με το ζήτημα των 
μετατάξεων του άρθρου 54 του 
νόμου 4223/2013 επισημαίνο-

νται τα ακόλουθα.
με τις παραπάνω διατάξεις διευκο-

λύνεται το καθεστώς κινητικότητας ειδι-
κώς για τους νοσηλευτές, ρητώς καθιε-
ρουμένης της δυνατότητας διενέργειας 
διαφόρων μορφών μετάταξης.

έν σχέσει με το ζήτημα της ύπαρ-
ξης κενής οργανικής θέσης για την 
διενέργεια της μετάταξης θα πρέπει 
να τονιστεί, ότι καίτοι οι ρυθμίσεις του 
άρθρου 54 του νόμου 4223/2013 είναι 
ειδικές και προβλέπουν την κατάργηση 
πάσης άλλης αντιθέτου διατάξεως, δεν 
φαίνεται ότι καταργούν και την ρύθμι-
ση του άρθρου 35 παρ. 5 του νόμου 
4024/2011.

σύμφωνα με την επίμαχη ρύθμιση, 
«από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημο-
σιονομικής στρατηγικής επιτρέπεται η 
μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλου, πε-
ριλαμβανομένων των μετατάξεων των 
άρθρων 69, 70 και 72 του υπαλληλικού 
κώδικα, και χωρίς να υπάρχει κενή 
οργανική θέση στην υπηρεσία, τον 
κλάδο ή τον φορέα που μετατάσσεται ή 
μετατίθεται, με ταυτόχρονη μεταφορά 
της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος».

η ρύθμιση αυτή δύναται κάλλιστα 
να βρει πεδίο εφαρμογής και επί των 
μετατάξεων των νοσηλευτών, αφού επί 
της ουσίας και ενόψει του περιεχομέ-
νου της δεν έρχεται σε αντίθεση με τις 
διατάξεις του άρθρου 54 του νόμου 
4223/2013.

κατά τα λοιπά, εν σχέσει με το ζή-
τημα της καθιέρωσης ενός μόνιμου 
μηχανισμού κινητικότητας των δημο-
σίων υπαλλήλων επιφυλασσόμεθα για 
την εκφορά κριτικής μέχρι να τεθούν 
σε δημόσια διαβούλευση οι ενδεχόμε-
νες διατάξεις ενός αντίστοιχου νομο-
σχεδίου. ❱◗ 

εν σχέσει με το προβάδισμα μεταξύ υπαλλήλων χωρούν οι 
ακόλουθες σκέψεις. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 
περ. γ΄ του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, «μεταξύ υπαλλή-

λων του ίδιου κλάδου και βαθμού δεν υπάρχει προβάδισμα». 
ένόψει τούτου έπεται, ότι μεταξύ νοσηλευτών της κατηγορίας 

τέ, που φέρουν τον ίδιο βαθμό, δεν χωρεί προβάδισμα.
περαιτέρω, αναφορικά με την σχέση προβαδίσματος και κατάρτι-

σης του προγράμματος εργασίας επισημαίνονται τα ακόλουθα. 
έκ της κείμενης νομοθεσίας, κατά το στάδιο εκπόνησης του προ-

γράμματος εργασίας δεν καθιερώνεται διαφορετική μεταχείριση 
των υπαλλήλων εν σχέσει με τα έτη προϋπηρεσίας τους. με άλλα 
λόγια κάθε υπάλληλος έχει υποχρέωση να εκτελεί τα υπηρεσιακά 
καθήκοντα που αντιστοιχούν στην κατηγορία, τον κλάδο ή την ειδι-
κότητά του, ανεξαρτήτως συνολικού χρόνου προϋπηρεσίας.

συναφώς προβάλλεται, ότι το ζήτημα του προβαδίσματος μεταξύ 
των υπαλλήλων σχετίζεται με την ιεραρχία και όχι με την άσκηση των 
υπηρεσιακών καθηκόντων και την ένταξη στο κυκλικό ωράριο, υπο-
χρεώσεις που βαρύνουν αδιακρίτως όλους τους νοσηλευτές.

σημειώνεται, ότι ενδεχόμενες αντίθετες πρακτικές, που δύνα-
νται να ακολουθούνται κατ’έθιμο δεν ευρίσκουν έρεισμα επί της 
κείμενης νομοθεσίας. ❱◗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του δημοσιοϋ-
παλληλικού κώδικα, «μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου κλά-
δου και βαθμού δεν υπάρχει προβάδισμα».

περαιτέρω, η μετάταξη σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγο-
ρίας αποτελεί δικαίωμα εκάστου υπαλλήλου, εφόσον, βέβαια, 
πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και δη η κατοχή του 
αντίστοιχου ανώτερου τίτλου σπουδών. 

έφόσον, λοιπόν, διά της μετατάξεως τινός υπαλλήλου από 
θέση κατηγορίας δέ σε θέση κατηγορίας τέ, ο εν λόγω υπάλ-
ληλος αποκτά επί ίσοις όροις το σύνολο των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων των λοιπών συναδέλφων του της κατηγο-
ρίας τέ, καταρχήν δεν μπορεί να γίνει λόγος περί μεταξύ των 
προβαδίσματος, εφόσον, βέβαια, ανήκουν στον ίδιο βαθμό. 

διάκριση θα μπορούσε να εισαχθεί, εφόσον οι υπάλληλοι 
ευρίσκονταν σε διαφορετικό βαθμό ή, κατά το μέρος που αφο-
ρά την εκπόνηση του προγράμματος εργασίας, υπήρχε διαφο-
ρά ως προς τον πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθμό, καίτοι 
κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται ρητώς από τις οικείες διατάξεις. 

σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις όλοι οι υπάλληλοι της ίδιας 
κατηγορίας και του ίδιου βαθμού συμμετέχουν στο πρόγραμ-
μα εργασίας με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. ❱◗ 

μεταταΞειΣ ΠροβαδιΣμα υΠαλλΗλωΝ
ιδιαΣ κατΗΓοριαΣ

ΠροβαδιΣμα μεταΞυ 
υΠαλλΗλωΝ τε και δε
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 
του νόμου 1400/1983, «δημόσιοι υπάλληλοι και 
υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως 

αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990, 
με οποιαδήποτε σχέση και αν υπηρετούν, εκλεγόμενοι 
δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, δημοτικοί, κοινοτικοί ή 
νομαρχιακοί σύμβουλοι, διαρκούσης της θητείας τους 
δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός του δήμου ή 
της κοινότητας στην οποία έχουν εκλεγεί. 

οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν σε άλλο 
δήμο ή κοινότητα, μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή 
αποσπώνται στην πόλη ή το χωριό όπου έχουν εκλεγεί. 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή 
θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται σε υπηρεσία της πλη-
σιέστερης πόλης ή χωριού του δήμου ή της κοινότητας 
όπου εκλέχθηκαν.

οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται 
και για τους προέδρους και τα μέλη των συμβουλίων των 
δημοτικών διαμερισμάτων, καθώς και γι’ αυτούς που εί-
ναι υπάλληλοι των δημόσιων επιχειρήσεων, τραπεζών 
και οργανισμών κοινής ωφέλειας που εξέρχονται του 
δημόσιου τομέα».

απόλυτα συναφείς είναι και οι διατάξεις του άρθρου 
13 παρ. 36 του νόμου 2307/1995, σύμφωνα με τις οποί-
ες «δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του 
δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρ-
θρο 51 του ν. 1892/1990, καθώς και οι υπάλληλοι των 
δημόσιων επιχειρήσεων, τραπεζών και οργανισμών 
κοινής ωφέλειας, που εξέρχονται του δημόσιου τομέα 
με οποιαδήποτε σχέση και αν υπηρετούν, εκλεγόμενοι 
νομάρχες, μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου ή πρόε-
δροι ή μέλη των συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων, 
διαρκούσης της θητείας τους δεν μετατίθενται ούτε απο-
σπώνται εκτός νομού, στον οποίο έχουν εκλεγεί, εφαρ-
μοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παρ. 10 του 
άρθρου 57 του ν. 1943/1993 (Φέκ 50 α’)».

με τις παραπάνω διατάξεις επιφυλάσσεται ένα 
προνομιακό καθεστώς μεταχείρισης των υπαλλήλων 
εκείνων, που εκλέγονται σε θέση δημάρχου, δημοτι-
κού ή κοινοτικού συμβούλου κλπ. οι εν λόγω διατά-
ξεις, ως ειδικές, οπωσδήποτε υπερισχύουν πάσης άλ-
λης αντιθέτου διατάξεως γενικού περιεχομένου. κατά 
το μέρος τούτο υποστηρίζεται, ότι το πεδίο εφαρμο-
γής των επίμαχων διατάξεων καταλαμβάνει και το νο-
σηλευτικό προσωπικό. ❱◗ 

αιρετοι δΗμοΣιοι υΠαλλΗλοι 
Σε ΘεΣειΣ οτα

τα υπηρεσιακά – επαγγελματικά καθήκοντα 
και συνάμα δικαιώματα των νοσηλευτών 
περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 1 

του προεδρικού διατάγματος 351/1989. από την 
μελέτη των ως άνω διατάξεων προκύπτει, ότι οι 
νοσηλευτές, λόγω του επιπέδου σπουδών τους 
αλλά και της πρακτικής τους εμπειρίας, διαθέ-
τουν την ικανότητα να χορηγούν φάρμακα από 
όλες τις οδούς, άρα και φάρμακα σε ενέσιμη 
μορφή. υπ’ αυτό το πρίσμα είναι προφανές, ότι 
στα επαγγελματικά δικαιώματα των νοσηλευτών 
συμπεριλαμβάνεται και η διενέργεια εμβολια-
σμού, εφόσον βέβαια αυτός κρίνεται απαραίτητος 
από τον αρμόδιο ιατρό.

το ίδιο ισχύει και για εξειδικευμένα εμβόλια, 
εφόσον η μέθοδος εμβολιασμού δεν παραλλάσ-
σεται ουσιωδώς, ώστε να δύναται να θεωρηθεί 
ότι ο νοσηλευτής δεν διαθέτει τις απαιτούμενες 
γνώσεις και εμπειρία για την διενέργειά τους.

κατά συνέπεια, η υποστήριξη της θέσεως, ότι 
η διενέργεια εμβολιασμού με παρουσία και προ-
τροπή ιατρού δεν αποτελεί νοσηλευτικό υπηρεσι-
ακό καθήκον είναι μάλλον ακραία, άνευ σαφούς 
νομικού και λογικού ερείσματος. ❱◗  

αρμοδιοτΗτεΣ ΝοΣΗλευτωΝ –  
εμβολιαΣμοι



w w w. p a s y n o . g r 47Α π ρ ί λ ι ο ς  -  Μ ά ι ο ς  -  Ι ο ύ ν ι ο ς   2 0 1 4

Σύμφωνα με την χαρακτηρι-
στική διατύπωση των υπ’α-
ριθμ. 137/2010 και 773/2010 

αποφάσεων του διοικητικού έφε-
τείου αθηνών, «στο άρθρο 10 του 
ν. 1076/1980 (φεκ 224 α΄) ορίζε-
ται ότι: «έις τας επιτυγχανούσας 
εις τας κατατακτηρίους εξετάσεις 
του τμήματος της νοσηλευτικής 
ιατρικής σχολής πανεπιστημίου 
ημεδαπής και υπηρετούσας εις 
δημοσίας υπηρεσίας ή νπδδ ή ι. 
δικαίου δύναται, δι΄ αποφάσεως 
του υπουργού κοινωνικών υπη-
ρεσιών και του κατά περίπτωσιν 
υπουργού να παρέχεται εκπαι-
δευτική άδεια μετά ή άνευ αποδο-
χών ισόχρονος προς την διάρκει-
αν των σπουδών. περαιτέρω, στο 
άρθρο 58 του κώδικα κατάστασης 
δημοσίων πολιτικών διοικητικών 
υπαλλήλων και υπαλλήλων νπδδ, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ-
το του ν. 3528/2007, (φεκ 26 α΄), 
ορίζεται ότι: «1. Για τη συμμετοχή 

του υπαλλήλου σε προγράμματα 
μετεκπαίδευσης και προγράμματα 
ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαί-
δευσης, ο υπάλληλος δικαιούται 
να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής 
εκπαίδευσης ….. 2. η άδεια υπη-
ρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται 
από τον αρμόδιο υπουργό ή από 
τη διοίκηση του οικείου νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου 
ύστερα από αίτηση του υπαλλή-
λου και μετά από σύμφωνη γνώμη 
του υπηρεσιακού συμβουλίου ….. 
3. ….. 4. η άδεια υπηρεσιακής εκ-
παίδευσης δεν μπορεί να υπερβεί 
τη διετία ….. 5. ο υπάλληλος στον 
οποίο χορηγείται άδεια υπηρεσι-
ακής εκπαίδευσης λαμβάνει τις 
αποδοχές του …..». τέλος, στην 
παρ. 10 του άρθρου 168 του ως 
άνω κώδικα ορίζεται ότι: «κάθε 
διάταξη που είναι αντίθετη με 
τον παρόντα κώδικα ή ρυθμίζει 
θέματα που διέπονται από αυτόν 
καταργείται». κατά την έννοια της 

τελευταίας ως άνω διατάξεως, 
από την έναρξη της ισχύος του 
κυρωθέντος με το ν. 3528/2007 
υπαλληλικού κώδικα καταργήθη-
κε η διάταξη του άρθρου 10 του 
ν. 1076/1980, κατά το μέρος που 
ρυθμίζει το θέμα της χορηγήσε-
ως εκπαιδευτικής άδειας σε ορι-
σμένες κατηγορίες υπαλλήλων 
υπαγομένων στις ρυθμίσεις του 
ανωτέρω κώδικα, το οποίο ρυθμί-
ζεται πλέον από τις διατάξεις του 
άρθρου 58 του πιο πάνω κώδικα».

έκ των ανωτέρω νομολογιακών 
πορισμάτων προκύπτει, ότι η ειδι-
κή άδεια του άρθρου του νόμου 
1076/1980 θεωρείται ως καταργη-
θείσα από τις νεότερες διατάξεις 
του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. 

Ως εκ τούτου, οι νοσηλευτές 
τέ που επιτυγχάνουν στις κατατα-
κτήριες εξετάσεις των σχολών πέ 
νοσηλευτικής δεν δικαιούνται, 
πλέον, να λαμβάνουν την ειδική 
άδεια του νόμου 1076/1980. ❱◗ 

αδεια Για ΠαρακολουΘΗΣΗ ΣΠουδωΝ Σε α.ε.ι. ΝοΣΗλευτικΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
6§1 της υπ’αριθμ.α4/203/1988 απόφα-
σης του υπουργού υγείας (καθορισμός 

όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση 
τίτλου ειδικού νοσηλευτή) «οι ειδικευόμενοι 
νοσηλευτές και καθ’ όλο το διάστημα της ει-
δικότητας τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία». 

ένόψει της παραπάνω διάταξης καθίσταται 
σαφές, ότι ο ειδικευόμενος νοσηλευτής τελεί 
εις ένα ειδικής φύσεως εργασιακό καθεστώς, 
που οπωσδήποτε τον εξαιρεί από την υπαγω-
γή του στο κυκλικό ωράριο.

οποιαδήποτε αντίθετη ερμηνευτική εκδο-
χή προσκρούει στη λογική της καθιέρωσης 
της νοσηλευτικής ειδικότητας, που αποσκοπεί 
στην άρτια και εξειδικευμένη εκπαίδευση των 
νοσηλευτών σε συγκεκριμένο αντικείμενο. ❱◗

ΝοΣΗλευτικΗ ειδικοτΗτα – 
κυκλικο ωραριο 
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αδεια αΝευ αΠοδοΧωΝ αΝατροΦΗΣ – καΝοΝικΗ αδεια

αρχικώς θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι η έ.ν.έ. δεν φέρει την κατά νόμο αρμοδιότητα για την ανα-
γνώριση της συνάφειας ή μη ενός μεταπτυχιακού τίτλου με το γνωστικό αντικείμενο της νοσηλευτικής.

πέραν της ως άνω εισαγωγικής παρατήρησης, μνημονεύονται οι διατάξεις του πδ 351/1989, 
σύμφωνα με τις οποίες οι νοσηλευτές, στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, απασχολούνται 
στην νοσηλευτική εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. ακόμη έχουν το δικαίωμα 
να επισημαίνουν προβλήματα για έρευνα ή μελέτη και να τις διεξαγάγουν με σκοπό την προαγωγή της 
νοσηλευτικής επιστήμης και μεθοδολογίας. 

κατά το μέρος τούτο θα μπορούσε να υποστηριχθεί η άποψη, ότι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με ει-
δίκευση στην εκπαίδευση είναι συναφές και με το αντικείμενο της νοσηλευτικής επιστήμης. 

Βέβαια, η άποψη αυτή θα μπορούσε να αντικρουστεί με το επιχείρημα, ότι μια νοσηλευτική μονάδα που 
παρέχει κατά κύριο λόγο νοσηλεία στους ασθενείς ουδόλως σχετίζεται με το κομμάτι της νοσηλευτικής 
εκπαίδευσης, ώστε να μπορεί να θεμελιωθεί συνάφεια του ως άνω μεταπτυχιακού τίτλου. 

σε κάθε περίπτωση την αρμοδιότητα φέρει το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, που θα πρέπει να αιτιο-
λογήσει επαρκώς την όποια επιλογή του. ❱◗  

αΝαΓΝωριΣΗ ΣυΝαΦειαΣ μεταΠτυΧιακου

Σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 51§2 του δη-
μοσιοϋπαλληλικού κώδικα 

(νόμος 3528/2007), στους υπαλ-
λήλους επιτρέπεται η χορήγηση 
άδειας χωρίς αποδοχές συνολι-
κής διάρκειας έως πέντε (5) ετών, 
ύστερα από αίτηση τους και γνώ-
μη του υπηρεσιακού συμβουλίου, 
για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.

περαιτέρω, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 53§1 του 
ιδίου κώδικα, η προβλεπόμενη 
από την παρ. 2 του άρθρου 51 του 
παρόντος άδεια χορηγείται υπο-
χρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσι-
ακού συμβουλίου, όταν πρόκειται 
για ανατροφή παιδιού ηλικίας 
έως και έξι (6) ετών. διάστημα 
τριών (3) μηνών της άδειας αυτής 
χορηγείται με πλήρεις αποδοχές 
στην περίπτωση γέννησης τρίτου 
(3ου) παιδιού και άνω. 

Όπως προκύπτει από τον συν-
δυασμό των ανωτέρω διατάξεων, 
η χορήγηση άδειας άνευ απο-
δοχών με σκοπό την ανατροφή 
τέκνου ηλικίας έως έξι (6) ετών, 

κατόπιν υποβολής σχετικής αιτή-
σεως εκ μέρους του ενδιαφερο-
μένου υπαλλήλου, είναι υποχρε-
ωτική για την διοίκηση, η οποία 
ενεργεί εν προκειμένω βάσει 
δέσμιας αρμοδιότητας, μη απαι-
τουμένης μάλιστα και της προ-
ηγούμενης γνώμης του οικείου 
υπηρεσιακού συμβουλίου.

σε αντίθεση με τη συγκεκρι-
μένη μορφή άδειας, η χορήγηση 
ημερών ανάπαυσης (ρεπό), όπως 
και η χορήγηση κανονικής αδείας 
εναπόκεινται καταρχήν στη διακρι-
τική ευχέρεια της διοίκησης, όσον 
αφορά την επιλογή της χρονικής 
στιγμής χορήγησής τους. 

υπ’ αυτό το πρίσμα 
δεν υπάρχει νομική 
μέθοδος εξανα-
γκασμού της δι-
οίκησης σε χο-
ρήγηση όλων 
των οφειλο-
μένων ημερών 
α ν ά π α υ σ η ς , 
όπως και όλων 
των οφειλομένων 

ημερών κανονικής αδείας προ 
της υποβολής αιτήματος για την 
χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών 
για ανατροφή τέκνου. 

σε κάθε περίπτωση είναι κα-
θόλα θεμιτή η υποβολή σχετι-
κής αιτήσεως, η ικανοποίηση της 
οποίας δεν αποκλείεται. ❱◗ 
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Όπως είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 52 παρ. 1 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, «στις 
υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μη-

τρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μή-
νες μετά τον τοκετό. (…)».

περαιτέρω, το καθεστώς διαθεσιμότητας ενός δημοσίου υπαλλή-
λου, όπως περιγράφεται στις διατάξεις του κεφαλαίου Ζ’ του άρθρου 
μόνου του νόμου 4093/2012, αποτελεί μια ιδιότυπη κατάσταση, κατά 
την διάρκεια της οποίας αναστέλλονται ή άλλως περιορίζονται τα δι-
καιώματα και οι υποχρεώσεις του υπαλλήλου. με άλλα λόγια διαρ-
ρηγνύεται ο άμεσος δεσμός του υπαλλήλου με την υπηρεσία του με 
βασικότερο χαρακτηριστικό την μη εισέτι παροχή υπηρεσιών, ήτοι την 
αναστολή της άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων του υπαλλήλου. 

Ένεκα, δε, της αναστολής της παροχής υπηρεσιών καθίσταται 
σαφές, ότι παρέλκει η χορήγηση οιασδήποτε μορφής άδειας στον 
υπάλληλο, ο οποίος ούτως ή άλλως απέχει των καθηκόντων του 
λόγω της θέσεώς του σε διαθεσιμότητα. 

έπί της ουσίας, το μόνο στοιχείο που παραμένει ενεργό κατά την 
διάρκεια της διαθεσιμότητας είναι η καταβολή των 3/4 των αποδο-
χών και των ασφαλιστικών εισφορών.

κατά συνέπεια, δεν νοείται κατά την διάρκεια της διαθεσιμότη-
τας η χορήγησης άδειας μητρότητας, είτε προ, είτε μετά τον τοκετό. 
έίναι, δε, σαφές, ότι η απόλαυση των παραπάνω δικαιωμάτων δύ-
ναται να λάβει χώρα μετά την λήξη της διαθεσιμότητας, δοθέντος 
ότι για την θέση σε διαθεσιμότητα προφανώς και δεν ευθύνεται 
ο υπάλληλος, αφού αυτή ενεργείται με αποκλειστική πρωτοβουλία 
της υπηρεσίας. 

συμπερασματικά, η πλέον ορθή ερμηνευτική προσέγγιση επι-
βάλλει την χορήγηση οιασδήποτε μορφής άδειας που πράγματι δι-
καιούται ο υπάλληλος μετά το πέρας της χρονικής περιόδου, κατά 
την οποία τελεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.❱◗ 

αδεια μΗτροτΗταΣ – διαΘεΣιμοτΗτα 

Σύμφωνα με τ την πάγια ερ-
μηνευτική εκδοχή των δια-
τάξεων του άρθρου 66 του 

δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, η 
μετακίνηση συνιστά διοικητικό 
μέτρο εσωτερικής φύσεως. υπ’ 
αυτήν την έννοια η μετακίνηση 
υπαλλήλου από θέση σε άλλη 
θέση της ίδιας δημόσιας αρχής 
αποτελεί πράξη ευρείας διακρι-
τικής ευχέρειας του διοικητικού 
οργάνου που την ενεργεί, το οποίο 
απλώς σταθμίζει τις υφιστάμενες 
υπηρεσιακές ανάγκες και γενι-
κώς η πράξη αυτή δεν απαιτεί για 
τη νομιμότητά της αιτιολογία. 

 Όταν όμως η θέση από 
την οποία μετακινείται κάποιος 
υπάλληλος είναι θέση εξειδικευ-
μένη, η οποία για την κατάληψή 
της απαιτεί την συνδρομή ειδικών 
τυπικών προσόντων, τα οποία δεν 
προκύπτει ότι κατέχουν άλλοι 
υπάλληλοι, τότε απαιτείται παρά-
θεση ειδικής αιτιολογίας για την 
εν λόγω μετακίνηση, προκειμένου 
να καθίσταται ευχερής ο έλεγχος 
της τυχόν υπέρβασης των άκρων 
ορίων της διακριτικής ευχέρειας 
του οικείου διοικητικού οργάνου 
(Βλ. δέφΘεσ 894/2002). 

 έν προκειμένω, οι θέσεις 
ψυχιατρικών νοσηλευτών είναι 
αναμφίβολα θέσεις εξειδικευμέ-
νες, ως άμεσα συνδεόμενες με 
τον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο της 
ψυχικής υγείας και απαιτούν βα-
θειά γνώση του αντικειμένου της 
ψυχιατρικής νοσηλευτικής και 
μεγάλη εργασιακή εμπειρία για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των περιστατικών. 

 υπ’ αυτό το πρίσμα και 
ενόψει των ανωτέρω νομολο-
γιακών πορισμάτων καθίσταται 
προφανές, ότι η μετακίνηση των 

μετακιΝΗΣΗ ΨυΧιατρικωΝ ΝοΣΗλευτωΝ

ψυχιατρικών νοσηλευτών από τις 
θέσεις τους απαιτεί οπωσδήποτε 
ειδική αιτιολογία. 

έπιπροσθέτως επισημαίνεται, 
ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. υ5α/Γ.π.οικ. 61887/01-06-
2011 έγγραφο του Γενικού Γραμ-
ματέα πρόνοιας του υπουργείου 
υγείας και κοινωνικής αλληλεγ-
γύης, οι υπάλληλοι που έχουν 
προσληφθεί σε θέσεις σχετιζόμε-

νες με την ψυχική υγεία θα πρέ-
πει να απασχολούνται αποκλειστι-
κά σε παρόμοιες μονάδες. ακόμη, 
δε, και αν μετακινούνται, η μετα-
κίνησή τους πρέπει να γίνεται σε 
θέση υπηρεσίας ψυχικής υγείας.

τέλος, εν σχέσει με το ζήτημα 
της αναπλήρωσης άνδρα υπαλλή-
λου από υπάλληλο του ιδίου φύ-
λου δεν υπάρχει σχετική νομοθε-
τική πρόβλεψη. ❱◗ 
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Σε συνέχεια της θέσεως σε ισχύ των διατάξε-
ων του άρθρου 5§2 α του νόμου 1579/1985 
καθιερώθηκε ο επαγγελματικός τίτλος του 

νοσηλευτή, που απονέμεται σε όσους είναι κάτοχοι 
του αντίστοιχου τίτλου σπουδών. 

ακολουθώντας το πνεύμα των παραπάνω διατά-
ξεων, ο νόμος 3252/2004 προβλέπει την υποχρεω-
τική εγγραφή στα μητρώα της Ένωσης νοσηλευτών 
έλλάδος (ένέ), ήτοι του επίσημου επαγγελματικού 
συλλόγου – νπδδ, μόνον όσων φέρουν τον επαγ-
γελματικό τίτλο του νοσηλευτή. συναφώς προβάλ-
λεται, ότι η κατάληψη οργανικής θέσεως νοσηλευτή 
και η άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος εί-
ναι πλέον παράνομη άνευ προηγούμενης εγγραφής 
στα μητρώα της ένέ και άνευ εκδόσεως σχετικής 
άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

έπιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 103§1 του νόμου 2071/1992, «θέσεις δι-
ευθυντών, τομεαρχών, προϊσταμένων και υπευθύ-
νων της νοσηλευτικής υπηρεσίας, νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, καταλαμβάνονται 
από νοσηλευτές πέ και τέ, με εξαίρεση τα μαιευ-
τικά τμήματα και τα κοινωνικής ιατρικής στα οποία 
προΐσταται μαίες και επισκέπτες αντιστοίχως». 

οι ως άνω διατάξεις, λόγω του ειδικού χαρα-
κτήρα τους, υπερισχύουν πάσης άλλης σχετικής, 
γενικού περιεχομένου, διατάξεως, όπως για πα-
ράδειγμα οι διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλι-
κού κώδικα (νόμος 3528/2007). αυτό, άλλωστε, 
γίνεται δεκτό και από το υπ’αριθμ.πρωτ. υ10β/
Γ.π.32048/07-04-2006 έγγραφο της διεύθυνσης 
προσωπικού νομικών προσώπων του υπουργείου 
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

ένόψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι υπάλ-
ληλοι που κατέχουν τίτλο σπουδών τμήματος μαιευ-
τικής αδυνατούν να καταλαμβάνουν οργανική θέση 
νοσηλευτή, ή να προΐστανται εις οιουδήποτε ιεραρ-
χικού επιπέδου μονάδα των νοσηλευτικών υπηρεσι-
ών. η μοναδική εξαίρεση αφορά τις μαίες που έχουν 
προσληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 
580/1977 σε οργανικές θέσεις νοσηλευτών. 

κατά συνέπεια, η θέση του υπευθύνου σε οποιο-
δήποτε τμήμα της νοσηλευτικής υπηρεσίας δύνα-
ται να καταλαμβάνεται μόνον από υπαλλήλους που 
φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή. ❱◗ 

εκτελεΣΗ ΧρεωΝ ΠροΪΣταμεΝου - 
υΠευΘυΝου αΠο μαια

είναι γεγονός, ότι τα επαγγελματικά κα-
θήκοντα των νοσηλευτών περιγράφονται 
κατά τρόπο γενικό στις διατάξεις του πδ 

351/1989. με τις διατάξεις αυτές τίθεται το γενι-
κό πλαίσιο, πέραν του οποίου θεωρείται αδιανό-
ητη και συνάμα παράνομη η ανάθεση και άλλων 
καθηκόντων στους νοσηλευτές. 

ομολογουμένως, για την διαδικασία της συ-
γκόλλησης αιμοπεταλίων δεν υπάρχει πρόβλεψη 
περί της εκτελέσεώς της από τους νοσηλευτές. 
υπ’ αυτήν την έννοια το συγκεκριμένο υπηρεσι-
ακό καθήκον δεν μπορεί καταρχήν να ανατεθεί 
σε νοσηλευτή.

Βέβαια, σύμφωνα με την πρόβλεψη της πε-
ρίπτωσης 3.5 του άρθρου 1 του πδ 351/1989, οι 
νοσηλευτές «ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική 
δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο 
της ειδικότητας τους με την εξέλιξη της τεχνο-
λογίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά 
ισχύουσας νομοθεσίας».

έν προκειμένω γεννάται ένα ερμηνευτικό ζή-
τημα ως προς το εάν η συγκόλληση αιμοπεταλί-
ων αποτελεί δραστηριότητα που σχετίζεται με την 
ειδικότητα των νοσηλευτών. έπί του ερωτήματος 
τούτου φρονούμε, ότι χωρεί αρνητική απάντηση, 
στοιχείο που απομακρύνει το ενδεχόμενο της αρ-
μοδιότητας των νοσηλευτών να εκτελούν την συ-
γκεκριμένη δραστηριότητα. ❱◗ 

ΣυΓκολλΗΣΗ αιμοΠεταλιωΝ
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ο ορισμός υπευθύνου σε κέντρο υγείας αποτελεί ομολογουμένως πράξη 
ευρείας διακριτικής ευχέρειας του αποφασίζοντος οργάνου, το οποίο δε-
σμεύεται, καταρχήν, μόνον από τη συνδρομή των ελαχίστων προϋποθέσε-

ων στο πρόσωπο του τελικώς επιλεγόμενου υπαλλήλου. 
Βέβαια, η έ.ν.έ. ανέκαθεν υποστήριζε και εξακολουθεί να υποστηρίζει, ότι 

κατά την διαδικασία πλήρωσης των συγκεκριμένων θέσεων ευθύνης θα πρέ-
πει να τηρείται η αρχή της αξιοκρατίας, ήτοι να γίνεται μια έστω και συνοπτική 
συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ περισσοτέρων υπαλλήλων, που φέρουν τα κατά 
νόμο ελάχιστα προσόντα για την εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων. 
κατά τα λοιπά επισημαίνεται, ότι με τις διατάξεις του νόμου 4238/2014 τα κέντρα 
υγείας μεταφέρονται πλέον στις δυπέ, των οποίων αποτελούν αποκεντρωμένες 
οργανικές μονάδες. σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 7 του νό-
μου 4238/2014, «με απόφαση του υπουργού υγείας, ύστερα από εισήγηση του 
κέ.σ.υ.πε. εκδίδεται έσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των κέντρων υγείας 
και των λοιπών δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
υγείας με τον οποίο ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία λειτουργίας των υπηρε-
σιών τους, η στελέχωση κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα καθήκοντα και 
οι υποχρεώσεις του προσωπικού τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

έυελπιστούμε, ότι με την έκδοση της παραπάνω προβλεπομένης υπουργικής 
απόφασης θα αποσαφηνιστεί, μεταξύ άλλων, και το πλαίσιο επιλογής υπευθύ-
νων των κέντρων υγείας, το οποίο μέχρι και σήμερα παραμένει ασαφές. .❱◗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του νόμου 
3599/2007, όπως ισχύουν μετά 

την συμπλήρωσή τους από τις διατά-
ξεις του νόμου 3868/2010, «ο διοι-
κητής της υγειονομικής περιφέρειας 
μπορεί με αποφάσεις του να μετακι-
νεί ιατρικό, επιστημονικό μη ιατρικό, 
νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και 
λοιπό προσωπικό των Φ.π.υ.υ.κ.α. της 
περιφέρειας του για κάλυψη εφημέ-
ριων ή άλλων αναγκών για χρονικό 
διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών 
μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται 
για ακόμα τρεις (3) μήνες, μέσα στο 
ίδιο έτος. ομοίως οι διοικητές των 
υ.πέ. μπορούν με κοινές αποφάσεις 
τους να μετακινούν μεταξύ των υγει-
ονομικών περιφερειών τους ιατρικό, 
επιστημονικό μη ιατρικό, νοσηλευ-
τικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό 
προσωπικό των Φ.π.υ.υ.κ.α. και των 
υγειονομικών περιφερειών τους για 
κάλυψη εφημέριων ή άλλων ανα-
γκών για χρονικό διάστημα τριών (3) 
μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται 
για ακόμα τρεις (3) μήνες, μέσα στο 
ίδιο έτος».

Όπως αμέσως προκύπτει από το 
γράμμα των προαναφερθεισών δια-
τάξεων, η προβλεπόμενη μετακίνηση 
προσωπικού ενεργείται αποκλειστικά 
και μόνο για κάλυψη εφημέριων, ήτοι 
περιστασιακών και όχι πάγιων, ή άλ-
λων αναγκών. με άλλα λόγια, η διε-
νέργεια της συγκεκριμένης ειδικής 
μορφής μετακίνησης, σε αντίθεση με 
την γενική μορφή μετακίνησης, ως 
υπηρεσιακή μεταβολή, του άρθρου 
66 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδι-
κα, απαιτεί την ύπαρξη και επίκληση 
συγκεκριμένων λόγων, ήτοι για τη 
νομιμότητά της απαιτεί την παράθεση 
ειδικής, σαφούς και εμπεριστατωμέ-
νης αιτιολογίας, ερειδομένης επί συ-
γκεκριμένων και προσδιοριζομένων 
υπηρεσιακών αναγκών.

υΠευΘυΝοΣ κυ

μετακιΝΗΣΗ Νομου 3599/2007

υπ’ αυτό το πρίσμα, εφόσον η με-
τακίνηση της συγκεκριμένης νοσηλεύ-
τριας στηρίζεται στις προαναφερθείσες 
διατάξεις, θα πρέπει να φέρει νόμιμη 
αιτιολογία. πέραν τούτων, η Ένωση νο-
σηλευτών έλλάδος (έ.ν.έ.) έχει επα-
νειλημμένως τονίσει, ότι η συστηματική 
ανάθεση αλλότριων καθηκόντων σε 
νοσηλευτές είναι ενέργεια παράνομη, 
που παραβιάζει σαφείς διατάξεις, που 
διέπουν την άσκηση του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος.

έιδικότερα, τα επαγγελματικά δικαι-
ώματα και καθήκοντα των νοσηλευτών 
περιγράφονται με σαφήνεια στις δια-
τάξεις του προεδρικού διατάγματος 
351/1989. από την διατύπωση των πα-
ραπάνω διατάξεων προκύπτει αναμ-
φίβολα, ότι τα νοσηλευτικά καθήκοντα 
συνδέονται στενά με την παροχή υπη-
ρεσιών φροντίδας και υγείας προς τους 
νοσηλευομένους ασθενείς. μεταξύ, δε, 
των ως άνω υπηρεσιακών καθηκόντων 

δεν συμπεριλαμβάνονται διοικητικής ή 
πάσης άλλης φύσεως ενέργειες.

στο σημείο αυτό αξίζει να σημειω-
θεί, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του δημοσιοϋπαλληλικού 
κώδικα (νόμος 3528/2007), ο υπάλ-
ληλος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί 
μόνον τα καθήκοντα του κλάδου και 
της ειδικότητάς του, άρα όχι και αλλό-
τρια καθήκοντα, τα οποία δύνανται να 
του ανατεθούν μόνον σε περίπτωση 
επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης και 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

συμπερασματικά, η ανάθεση σε 
νοσηλευτή καθηκόντων άσχετων με τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των νοση-
λευτών είναι ενέργεια παράνομη και 
καταχρηστική, για την οποία ο υπάλ-
ληλος θα πρέπει να δηλώνει εγγρά-
φως την αντίθεσή του υποβάλλοντας 
σχετική αναφορά με την προεκτεθεί-
σα επιχειρηματολογία στους οικείους 
προϊσταμένους του. ❱◗ 
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Σύμφωνα με τις  πλέον πρόσφατες διατάξεις 
της παραγράφου 3 του άρθρου 54 του νόμου 
4223/2013, «έπιτρέπεται η, μετά από αίτη-

ση του ενδιαφερομένου, μετάθεση, μετάταξη και 
απόσπαση σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών, 
χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη των οι-
κείων υπηρεσιακών συμβουλίων, με απλή έγγραφη 
βεβαίωση της διοίκησης του νοσοκομείου προέ-
λευσης, με την οποία θα πιστοποιείται ότι η μετα-
κίνηση δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια στην 
ομαλή λειτουργία του Φορέα. 

η ανωτέρω βεβαίωση δεν απαιτείται για μετα-
θέσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις μεταξύ νοσοκο-
μείων του έ.σ.υ. παραμεθορίων περιοχών. 

το μετατιθέμενο και μετατασσόμενο νοσηλευ-
τικό και παραϊατρικό προσωπικό σε νοσοκομεία 
του έ.σ.υ., υγειονομικές περιφέρειες και Φορείς 
εποπτευομένους από το υπουργείο υγείας παραμε-
θορίων περιοχών υποχρεούται να παραμείνει στην 
υπηρεσία όπου τοποθετείται για δέκα (10) έτη. στην 
περίπτωση που ο μετατιθέμενος ή μετατασσόμενος 
καταστεί πολύτεκνος, μετά τη μετάθεση ή μετάταξή 
του, ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στον Φο-
ρέα υποδοχής μειώνεται στα πέντε (5) έτη, εάν η 
μετακίνηση αφορά μη νοσηλευτική υπηρεσία και 
στα τρία (3) έτη στην περίπτωση που η μετακίνηση 
γίνεται μεταξύ νοσοκομείων του έ.σ.υ.».

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, 
ο νομοθέτης απλουστεύει επί της ουσίας την δια-
δικασία μετάταξης νοσηλευτικού προσωπικού σε 
παραμεθόριο περιοχή, δοθέντος ότι δεν απαιτεί την 
εκφορά προηγούμενης γνώμης από το οικείο υπη-
ρεσιακό συμβούλιο. 

αντί της ως άνω γνώμης, η εκφορά της οποίας 
είναι τις περισσότερες φορές εξαιρετικά χρονοβό-
ρα είτε λόγω της κωλυσιεργίας των υπηρεσιακών 
συμβουλίων, είτε ακόμη και λόγω της καθυστέρη-
σης συγκροτήσεως αυτών, η νέα διαδικασία προ-
βλέπει την έκδοση σχετικής βεβαίωσης του φορέα 
προέλευσης περί της μη επέλευσης δυσμενών συ-

νεπειών στην εύρυθμη λειτουργία του ένεκα της 
απομάκρυνσης του συγκεκριμένου υπαλλήλου. 

σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται, ότι η συγκε-
κριμένη μορφή μετάταξης δεν είναι υποχρεωτική 
για την διοίκηση, η οποία ενεργεί εν προκειμένω 
επί τη βάσει διακριτικής ευχέρειας. με άλλα λόγια, 
η υποβολή και μόνον της σχετικής αίτησης δεν δε-
σμεύει την διοίκηση, δοθέντος ότι κατά την ακριβή 
διατύπωση των επίμαχων διατάξεων η μετάταξη 
«επιτρέπεται» και δεν επιβάλλεται.

οπωσδήποτε, η ενδεχόμενη απόρριψη σχε-
τικής αιτήσεως περί μετάταξης σε παραμεθόριο 
περιοχή θα πρέπει να φέρει επαρκή αιτιολογία, 
ενώ κάθε πράξη απόρριψης επιδέχεται δικαστι-
κής προσβολής ενώπιον των αρμοδίων διοικητι-
κών δικαστηρίων. 

τέλος, σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης 
ο μετατασσόμενος υπάλληλος δεσμεύεται ως προς 
τον χρόνο παραμονής του στην παραμεθόριο κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στα τελευταία εδάφια των 
προαναφερθεισών διατάξεων της παραγράφου 3 
του άρθρου 54 του νόμου 4223/2013. 

Γενικότερα, με τις ρυθμίσεις του άρθρου 54 του 
νόμου 4223/2013 διευκολύνονται οι υπηρεσιακές 
μεταβολές εκείνων των νοσηλευτών, που τελούν 
εις ένα ειδικό καθεστώς που χρήζει προστασίας, 
ενόψει ιδίως των υπερνομοθετικής ισχύος διατά-
ξεων του άρθρου 21 του συντάγματος, αλλά και της 
εθνικής ανάγκης τόνωσης των παραμεθόριων πε-
ριοχών.

υπ’ αυτήν την έννοια και κατά το μέρος που εξυ-
πηρετείται με τις ως άνω διατάξεις ο σκοπός του 
συντακτικού νομοθέτη, η έ.ν.έ. έχει κάθε λόγο να 
αισθάνεται δικαιωμένη. έξάλλου, όπως ανωτέρω 
υπογραμμίζεται, οι επίμαχες υπηρεσιακές μετα-
βολές εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του 
αποφασίζοντος οργάνου, ενώ προβλέπονται ασφα-
λιστικές δικλείδες, ώστε να μην διαταράσσεται η 
εύρυθμη λειτουργία των φορέων προέλευσης των 
υπαλλήλων. ❱◗

στη διακριτική ευχέρεια
της διοίκησης 

μεταταΞΗ Σε ΠαραμεΘοριο 
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Σύμφωνα με το άρθρο 3§2 του νόμου 
3252/2004, τακτικά μέλη της έ.ν.έ. είναι 
υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές που είναι 

απόφοιτοι: α) τμημάτων νοσηλευτικών A.E.I., β) 
νοσηλευτικών τμημάτων T.E.I., γ) πρώην ανώτε-
ρων σχολών αδελφών νοσοκόμων, έπισκεπτριών 
αδελφών νοσοκόμων, αρμοδιότητας υπουργείου 
υγείας, πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων, δ) 
πρώην νοσηλευτικών σχολών κατέέ, ε) νοση-
λευτικών σχολών ή τμημάτων της αλλοδαπής, των 
οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως ισό-
τιμα με τα πτυχία των νοσηλευτικών σχολών της 
ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στ) σχολής 
αξιωματικών νοσηλευτικής, ζ) πρώην σχολής αξι-
ωματικών αδελφών νοσοκόμων».

Όπως προκύπτει από την παραπάνω διάταξη, ο 
νομοθέτης θέλησε την υποχρεωτική εγγραφή στα 
μητρώα της έ.ν.έ. όλων όσων φέρουν τον επαγγελ-
ματικό τίτλο του νοσηλευτή, όπως αυτός καθιερώ-
θηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5§2 α του νόμου 
1579/1985. 

περαιτέρω, η μοναδική περίπτωση διαγραφή 
μέλους, είτε προσωρινή είτε οριστική, προβλέπεται 
ως πειθαρχική ποινή από τις διατάξεις του άρθρου 

26 του νόμου 3252/2004.
έντεύθεν η ισχύουσα νομοθεσία, που διέπει την 

οργάνωση και την λειτουργία της έ.ν.έ., δεν προ-
βλέπει κάποια διαδικασία διαγραφής τινός μέλους, 
νομίμως εγγραφέντος, από τα μητρώα της έ.ν.έ..

κατά συνέπεια, η διοίκηση της έ.ν.έ. αδυνατεί 
εν προκειμένω να θεσμοθετήσει αυτοβούλως μια 
διαδικασία διαγραφής μελών που διαβιούν εκτός 
έλλάδος, χωρίς να προβλέπεται ρητώς στην κείμε-
νη νομοθεσία. 

έπιπλέον, παραμένει ασαφές, αν η επικαλούμε-
νη διαβίωση στο εξωτερικό είναι μόνιμου χαρακτή-
ρα και όχι απλώς προσωρινή. με άλλα λόγια κρίσι-
μο στοιχείο παραμένει αυτό της μόνιμης κατοικίας, 
που αποδεικνύεται με συγκεκριμένους τρόπους. 
Για παράδειγμα στη χώρα μας η ιδιότητα του μονί-
μου κατοικίας βεβαιώνεται δια της εκδόσεως σχε-
τικού πιστοποιητικού από τον οικείο δήμο.

σε περίπτωση, λοιπόν, ορθής και νομίμου απο-
δείξεως της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξω-
τερικού, η έ.ν.έ. επιφυλάσσεται να απευθύνει 
σχετικό ερώτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του εποπτεύοντος φορέα, δηλαδή του υπουργείου 
υγείας. ❱◗

είναι γεγονός, ότι με απόφαση του διοικητι-
κού έφετείου Θεσσαλονίκης έγινε δεκτό το 
αίτημα περί της αναγνώρισης των ετών προ-

ϋπηρεσίας στο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «πα-
παγεωργίου» υπαλλήλων που μετακινήθηκαν σε 
άλλο φορέα απασχόλησης του δημόσιου τομέα. 

Ως εκ τούτου, κάθε υπάλληλος που τελεί 
υπό τις αυτές συνθήκες δύναται να αιτηθεί 
από τον καινούριο φορέα απασχόλησης την 
αναγνώριση των ετών προϋπηρεσίας του 
στο «παπαγεωργίου». προφανώς μαζί με 
την αίτηση θα πρέπει να υποβάλει σχετικά 
δικαιολογητικά, εκ των οποίων να προκύ-
πτει και να αποδεικνύεται η επικαλούμενη 
προϋπηρεσία. 

σημειωτέον, ότι η αποδοχή ή μη της αί-
τησης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
της διοίκησης, δοθέντος ότι το δεδικασμέ-

νο που απορρέει από την προαναφερθείσα από-
φαση του διοικητικού έφετείου Θεσσαλονίκης 
καταλαμβάνει μόνον τους διαδίκους και δεν εκτεί-
νεται σε τρίτους. κατά συνέπεια, είναι δυνατόν η 
σχετική αίτηση να απορριφθεί και ο υπάλληλος 

να υποχρεωθεί να κινηθεί δικαστικώς, με 
μεγάλη, βέβαια, πιθανότητα επιτυχίας. ❱◗

διαΓραΦΗ μελουΣ τΗΣ ε.Ν.ε.

 αΝαΓΝωριΣΗ ΧροΝου υΠΗρεΣιαΣ Στο ΝοΣοκομειο ΠαΠαΓεωρΓιου
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Στο «άψογα» δομημένο ερ-
γασιακό μας περιβάλλον, 
ο όρος «καλοκαιρινές δια-

κοπές» δημιουργεί προσδοκίες. 
Θέλουμε να εντάξουμε σε αυτές 
όλες μας τις επιθυμίες για ξε-
κούραση, διασκέδαση, ταξίδια. ο 
εκτατός χρόνος, που δημιουργεί 
ο νους μας, διαρκεί. ο πραγματι-
κός, όμως, χρόνος των διακοπών 
μας είναι αμείλικτος. οι μεγάλες 
προσδοκίες οδηγούν σε αντίστοι-
χες απογοητεύσεις.

σε όποιον φθάνουν 10 μέρες 
καλοκαιρινών διακοπών να κάνει 
ένα βήμα εμπρός!

στα μισά των καλοκαιρινών δι-
ακοπών αισθανόμαστε ότι οι μέ-
ρες πέρασαν και ότι σύντομα θα 
επιστρέψουμε στην δουλειά μας. 
με την ιδέα και μόνο της επιστρο-
φής, έχουμε ήδη καταργήσει και 
το υπόλοιπο των διακοπών μας. 
έίναι η στιγμή που αντιλαμβανό-
μαστε ότι ο υπόλοιπος χρόνος, 
που μας απομένει για ξεκούραση, 
δεν είναι αρκετός. η έμμονη ιδέα 
της ξεκούρασης μας δημιουργεί 
πρόσθετο άγχος και δεν μας αφή-
νει να απολαύσουμε τις υπόλοι-
πες ημέρες της άδειάς μας. 

κάθε δευτερόλεπτο σπρώχνει 
το προηγούμενο προς την ανυπαρ-
ξία. Έτσι εξατμίζονται τα λεπτά, οι 
ώρες και οι μέρες. ο αδυσώπητος 
γραμμικός χρόνος των δύο εβδο-
μάδων, μοιάζει να ελαχιστοποιεί-
ται. οι ημέρες που απομένουν δεν 
έχουν πλέον την ίδια διάσταση με 

τις προηγούμενες. έίναι μικρό-
τερες. τα επόμενα 24ωρα είναι 
μικρότερα από τα προηγούμενα 
και δεν επαρκούν να στεγάσουν 
όλες τις επιθυμίες  και τα σχέδιά 
μας. σκοντάφτουμε και πάνω στην 
ανάμνηση των παιδικών χρόνων: 
«οι μέρες κυλούν σαν νερό! δεν 
διάβασες ακόμα; την δευτέρα 
ανοίγει το σχολείο!» αναρωτιέμαι, 
μήπως εκείνη η δευτεριάτικη επι-
στροφή στο σχολείο, στοιχειώνει 
πλέον τις καλοκαιρινές μας δια-
κοπές!

 τι σημαίνει «κάνω διακοπές»; 
σημαίνει ότι διακόπτω τον ρυθμό 
της καθημερινότητάς μου. απέ-
χω από τις επαγγελματικές μου 
δραστηριότητες. αφιερώνω πε-

ρισσότερο χρόνο στα αγαπημένα 
μου πρόσωπα. ασχολούμαι με τις 
ιδιότυπες ενασχολήσεις μου. Ξα-
ναβρίσκω την διαθεσιμότητά μου. 
Ξαναγίνομαι διαθέσιμος στους 
άλλους και στον εαυτό μου. ο 
χρόνος που ονειρευόμαστε είναι 
εκτατός και μπορεί να χωρέσει τα 
πάντα. ο χρόνος των καλοκαιρι-
νών διακοπών μας είναι περιορι-
σμένος και είναι εκείνος που θα 
καθορίσει τα ποσοστά ενέργειας 
που θα μας συνοδεύσουν το υπό-
λοιπο της χρονιάς. Γι΄ αυτό και η 
ανάγκη να κυριαρχήσουμε πάνω 
του, είναι ζωτικής σημασίας για 
μας τους νοσηλευτές.

       η ποιότητα των ημερών της 
καλοκαιρινής μας άδειας, είναι 
αποκλειστικά δική μας ευθύνη.

ας σταματήσουμε να είμαστε οι 
δευτεραγωνιστές του ελεύθερου 
χρόνου μας. Ξεκοκαλίστε ανελέη-
τα, ένα – ένα τα δευτερόλεπτά του. 
σταματήστε να στοιβάζετε όλες τις 
εκκρεμότητες των προηγούμενων 
μηνών μέσα σε 2 εβδομάδες. Ζή-
στε την κάθε στιγμή στο παρόν 
της. να είστε παρόντες στο παρόν 
σας. η απογοήτευση δημιουργεί-
ται όταν εκείνο που επιθυμούμε 
δεν βρίσκει την θέση του μέσα στο 
είδος της ζωής που κάνουμε. Γιατί 
να μην βοηθήσουμε τις διακοπές 
μας με λίγη....μεθοδολογία; 

σκεφθείτε ότι ο χρόνος δεν 
υπάρχει και αντιμετωπίστε τον 
σαν βίωμα και όχι σαν 24ωρα...

καλές διακοπές!  ❱◗ 

έσείς, πόσες μέρες 
θέλετε να ζήσετε στις διακοπές;

Γράφει η παρασκευή μπακέλλα
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Η τέχνη αποτελεί διαχρονικά 
ένα δημιουργικό κοινωνικό 
εργαλείο πληροφόρησης, 

αντίστασης, αντίδρασης με πολιτι-
σμική και σαφώς πολιτική διάστα-
ση. τελευταία αναρωτιέμαι συχνά  
αν το ανθρώπινο λογικό  μέσω της 
τέχνης θα μπορέσει να αντισταθεί 
σε αυτό τον αδιανόητο πολιτικό 
βομβαρδισμό βίας  που χαρακτη-
ρίζει τις μέρες μας και αν θα υπε-
ρισχύσει το ότι όσο περισσότερη 
βία ασκείται στο πνεύμα, τόσο πιο 
ελεύθερα αναπτύσσεται αυτό.

Φυσικά κατανοούμε ότι   με-
ταξύ τέχνης και πολιτικής δεν 
υφίσταται αυτονομία και μάλιστα 
τις περισσότερες φορές υπάρ-
χει σαφής διαφοροποίηση. η 
τέχνη συχνά προκαλεί την εξου-
σία διεγείροντας τη φαντασία και 
προσανατολίζοντας τη σκέψη, 
επικοινωνώντας ιδέες και συ-
στήματα αξιών τα οποία η πολι-
τική προσπαθεί να οριοθετήσει 
κατά το δοκούν, χειραγωγώντας 
και προωθώντας ως  αληθινά και 
αυτονόητα πρότυπα και χαρακτη-
ριστικά τα οποία τα οποία συνη-
γορούν σε πολιτική και νοητική 
αδράνεια.

παράδειγμα για τον ενεργό  
ρόλο της τέχνης στην αντίστα-
ση στην πολιτική χειραγώγηση 
διαχρονικά αποτελεί το έργο 
του πάμπλο πικάσο «Γκερνίκα, 
1937», το οποίο δείχνει τη δια-
μαρτυρία του καλλιτέχνη για τον 
βομβαρδισμό του ομώνυμου χω-

ριού από τα Γερμανικά αεροπλά-
να που βοηθούσαν το φασιστικό 
καθεστώς του Φράνκο. ο πίνα-
κας αποτυπώνει με αλληγορικό 
τρόπο τη Γερμανική θηριωδία 
την οποία βίωσαν οι άνθρωποι 
στο ομώνυμο χωριό και η έλλει-
ψη χρώματος υποδηλώνει  τη δι-
ακοπή της σχέσης του ανθρώπου 
με τον κόσμο και τη φύση.

διαβάζοντας επίσης το πα-
ρακάτω απόσπασμα από τον 
μπρεχτ,1938, ο οποίος μέσα 
από το γραπτό θεατρικό λόγο 
δηλώνει την αντίδρασή του στον 
πολιτικό φασισμό βλέπουμε μια 
εξαιρετική αποτύπωση της αμφι-
σβήτησης της πολιτικής: 

«καταλαβαίνω το ερώτημά 
σας. με βλέπετε να κάθομαι 
εδώ και να κοιτάζω πέρα στον 
πορθμό, που δεν έχει τίποτα το 
πολεμικό. σε τέτοιο ειρηνικό μέ-
ρος, πώς γίνεται λοιπόν να με 
απασχολεί ο αγώνας του ισπανι-
κού λαού ενάντια στους στρατη-
γούς του; αναλογισθείτε, όμως, 
τι κάθομαι και κάνω εδώ. πώς να 
κρατήσω μακριά από τα κείμενά 
μου ό,τι επηρέασε τη ζωή μου 
τόσο βαθιά; αλλά και το γράψι-
μο μου; κάθομαι εδώ σαν εξό-
ριστος και μου έχουνε στερήσει 
πρώτα απ’ όλα τους αναγνώστες 
κι ακροατές μου, που μιλάνε 
την ίδια με μένα γλώσσα. αυτοί 
δεν είναι μονάχα οι άνθρωποι 
στους οποίους πρόσφερα ποιή-
ματα, αλλά όλοι οι άνθρωποι που 

με ενδιαφέρουν βαθύτατα. δεν 
μπορώ να γράψω παρά μονάχα 
για ανθρώπους που μ’ ενδιαφέ-
ρουν και τότε τα ποιήματα είναι 
σαν γράμματα. αυτοί οι άνθρω-
ποι είναι τώρα καταδικασμένοι 
σε βάσανα ανείπωτα. πώς να 
κρατήσω έξω από τα γραπτά μου 
αυτό το πράγμα; κι όπου κι αν 
κοιτάζω πέρα από τα όρια ετού-
της της στενής θάλασσας, βλέπω 
ανθρώπους, που τους βαραίνουν 
ασήκωτα τέτοια βάσανα. αλλά αν 
η ανθρωπότητα καταστραφεί, δε 
θα υπάρχει πια τέχνη. Γιατί τέχνη 
δε θα πει να συνταιριάζεις όμορ-
φες λέξεις. 

πώς να κινητοποιήσει τους 
ανθρώπους η τέχνη, όταν η ίδια 
δεν μπαίνει σε κίνηση από τη 
μοίρα των ανθρώπων; αν η δική 
μου καρδιά μένει σκληρή απένα-
ντι στα βάσανα των ανθρώπων, 
πώς να αγγίξουν την καρδιά τους 
τα γραφτά μου; κι αν δε μοχθή-
σω εγώ για να βρω ένα δρόμο, 
που θα τους βγάλει από τα βά-
σανά τους, πώς να βρουν εκείνοι 
το δρόμο, που θα τους οδηγήσει 
στα γραφτά μου;

Βρισκόμαστε λοιπόν στην 
αναμονή της αμφισβήτησης της 
πολιτικής από την τέχνη; 

και όπως τραγουδά και ο καλ-
λιτέχνης…  «Όσες  και αν χτίζουν 
φυλακές κι αν ο κλοιός στενεύει, 
ο νους μας είναι αληταριό που 
όλο θα δραπετεύει ;(Θ. παπα-
κωνσταντίνου)». ❱◗ 

H τέχνη και η αμφισβήτηση
της πολιτικής παράνοιας

Γράφει η πυθία
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Τα καινούρια ρούχα του Αυτοκράτορα (του H.C. Andersen) 
Παραθέτω το παραμύθι τούτο, για να τονίσω απλώς, ότι ορισμένοι άνθρωποι που τυχαία ή κληρονομικώ ή «κομμα-
τικώ» δικαίω βρέθηκαν να κατέχουν μια επιτελική θέση οπουδήποτε, δεν απέχουν πολύ από το να ξεσκεπαστούν 
και να ξεφουσκώσουν από ένα μικρό και ασήμαντο γεγονός. Δεν είναι λίγες οι φορές που ενώ περιστοιχιζόμαστε 
από «υψηλόβαθμα» άτομα περιορισμένης αξίας, γνωρίζουμε πολύ καλά τις πραγματικές τους δυνατότητες. Το 
χειρότερο όμως δεν είναι να το ξέρουμε εμείς, αλλά το να μη το γνωρίζουν οι ίδιοι… Όπως και να χει, πρόκειται 
για ένα εξαιρετικό, ευφάνταστο και διδακτικό παραμύθι που αποκαλύπτει ότι η ομαδική εξαπάτηση δεν είναι 
δύσκολη, αρκεί να στηρίζεται σε οργανωμένα σχήματα του εκάστοτε εξουσιαστικού μηχανισμού, τόσο ως αξιωμα-
τικό δεδομένο, όσο και ως βολικό ψέμα προς την αποχαυνωμένη μάζα. (Σας θυμίζει τίποτα αυτό;). Έρχεται όμως 
κάποτε η στιγμή που το πουλόβερ του ψεύδους ξηλώνεται…

Καλή σας ανάγνωση.

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε ένας αυτοκράτο-
ρας που είχε στραμμένη όλη του την προσοχή 
στο ντύσιμό του. Τόσο πολύ του άρεσε να ντύνε-

ται με ωραία ρούχα, που έδινε όλα τα του τα χρήματα 
για να αγοράζει καινούρια και να είναι ντυμένος στην 
εντέλεια. Δεν νοιαζόταν για τους στρατιώτες του, δεν 
νοιαζόταν για το θέατρο, και δεν του άρεσε να πηγαίνει 
βόλτα στο δάσος, παρά μόνο να επιδεικνύει τα καινού-
ρια του ρούχα. Είχε μια καινούρια ενδυμασία για κάθε 
ώρα της ημέρας, και όπως λένε για άλλους βασιλιάδες 
ότι βρίσκονται στην αίθουσα των συσκέψεων εδώ έλε-
γαν : «Ο αυτοκράτορας βρίσκεται στο βεστιάριο!»

Στην μεγάλη πόλη στην οποία έμενε, υπήρχε πάντο-
τε πολύ κίνηση. Κάθε μέρα ερχότανε πολλοί ξένοι και 
κάποια μέρα ήρθαν, ανάμεσα σε άλλους, και δύο απα-
τεώνες οι οποίοι συστήθηκαν ως πλέκτες. Έλεγαν ότι 

γνώριζαν πως να χρησιμοποιούν το ομορφότερο υλικό, 
το οποίο ούτε καν μπορούσε κανείς να φανταστεί. Τα 
σχέδια και τα χρώματα αυτού του υλικού δεν ήταν μόνο 
ασυνήθιστα όμορφα, αλλά τα ρούχα τα οποία υφαινό-
ταν από αυτό το υλικό είχαν επίσης μια θαυμαστή ιδι-
ότητα: ήταν αόρατα για οποιονδήποτε δεν ήταν ικανός 
για το αξίωμα που κατείχε ή ήταν τελείως χαζός.

Όταν το άκουσε ο αυτοκράτορας ενθουσιάστηκε. 
«Ωραία ρούχα θα ήταν αυτά» σκέφτηκε «αν τα απο-
κτούσα, θα μπορούσα να καταλάβω ποιοι άνθρωποι 
δεν είναι άξιοι της θέσης τους και να ξεχωρίζω τους 
έξυπνους από τους χαζούς! Αυτό το υλικό θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί αμέσως τώρα για τα καινούρια μου 
ρούχα!» Έτσι έδωσε χρήματα στους δύο απατεώνες για 
να αρχίσουν την δουλειά τους χωρίς άλλες καθυστε-
ρήσεις.

Κάθε παραδοσιακός κομματικοδίαιτος συνδικαλιστής που σέβεται τον εαυτό του, την κομματική του παράταξη 
και το μπάρμπα στην Κορώνη που τον διόρισε στο νοσοκομείο, αρχικά ως νοσοκόμο ή τραυματιοφορέα ή νεκρο-
τόμο ή θυρωρό ή ο,τιδήποτε εύκολο που δε χρειαζότανε πτυχία (ποιος τα χ…. τα πτυχία αν έχεις το κόμμα να σε 
σπρώχνει…), έχει κηρύξει ανένδοτο πόλεμο κατά της αξιολόγησης, αρπάζοντας την ευκαιρία που του έδωσε η 
ανικανότητα των κυβερνώντων να μοιράσουνε σε δυο γαϊδούρια άχυρο.
Έτσι, ειδικά για αυτούς, πρέπει να θεσπιστούν ορισμένα κριτήρια σχετικά με τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά. Ας τα δούμε αναλυτικά:

• Ικανότητα παιξίματος μπεγλεριού και κομπολογιού
• Ιξώδες αφρού στο συνδικαλιστικό φραπέ
• Μήκος χρυσής συνδικαλιστικής αλυσίδας 
•  Ξεκούμπωμα τρίτου κουμπιού πουκαμίσου και εμφάνιση ξιφοειδούς από-

φυσης
• Χρήση συνδικαλιστικού λεξιλογίου αποτελούμενου από 50 λέξεις
• Φουμάρισμα ανεξαρτήτως περιορισμών
• Μέγεθος συνδικαλιστικής μπυροκοιλιάς

Και μη χειρότερα να λέμε… 

Κριτήρια αξιολόγησης κηφήνων- συνδικαλιστών
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Οι υποτιθέμενοι υφαντές, έστησαν δύο αργαλειούς 
και προσποιούνταν ότι εργαζόταν. Στην πραγματικότητα 
όμως δεν επεξεργαζόταν τίποτα. Παρόλα αυτά ζητού-
σαν και έπαιρναν το καλύτερο μετάξι και το λαμπρότε-
ρο χρυσάφι. Αυτά τα υλικά τα έκρυβαν για τον εαυτό 
τους, ενώ συνέχιζαν να δουλεύουν στους άδειους αρ-
γαλειούς τους ως αργά το βράδυ.

«Θα ήθελα να ξέρω πόσο έχουν προχωρήσει με 
το υλικό!» σκέφτηκε ο αυτοκράτορας, αλλά μούδιασε 
στην σκέψη ότι όποιος είναι χαζός η ακατάλληλος για 
το αξίωμά του δεν μπορούσε να το δει. Δεν πίστευε βέ-
βαια ότι θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα, καθώς πίστευε 
πολύ στις ικανότητες του, για καλό και για κακό όμως 
σκέφτηκε να στείλει κάποιον άλλο για να δει τι γίνεται. 
Όλοι οι άνθρωποι στην πόλη ήξεραν για το πόσο μεγά-
λη ήταν η δύναμη του υλικού και όλοι ήταν περίεργοι 
να δουν πόσο χαζοί ή ανάξιοι ήταν οι γείτονές τους.

 «Θα στείλω τον τίμιο γέρο-υπουργό μου στους πλέ-
κτες» σκέφτηκε ο αυτοκράτορας «αυτός θα μπορέσει 
να αξιολογήσει καλύτερα από τον καθένα πως προχω-
ράει η πλέξη με το υλικό, γιατί και έξυπνος είναι και 
το αξίωμα του το γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε 
άλλο!»

Έτσι πήγε ο καλός γερο-υπουργός στην σάλα όπου 
ήταν οι δύο απατεώνες και έκαναν ότι εργαζόταν στους 
άδειους αργαλειούς. «Ο θεός να με φιλάει» σκέφτηκε 
ανοίγοντας ορθάνοιχτα τα μάτια του «δεν βλέπω τίπο-
τα!» Όμως δεν είπε την σκέψη του.

Οι δύο απατεώνες τον παρακάλεσαν να πλησιάσει 
και τον ρώτησαν αν του άρεσε το σχέδιο τους. Μετά του 
επεσήμαναν πόσο όμορφα ήταν τα χρώματα και του 
έδειξαν τον άδειο αργαλειό. Ο καημένος ο υπουργός, 
συνέχισε να ανοίγει τα μάτια του όσο μπορούσε, αλλά 
ήταν αδύνατον να δει οτιδήποτε γιατί στην πραγματικό-
τητα δεν υπήρχε τίποτε. «Κύριε ελέησε με» σκέφτηκε 
ο υπουργός «μήπως είμαι χαζός; Μια ζωή πίστευα ότι 
είμαι έξυπνος. Προς Θεού κανείς δεν πρέπει να το μά-
θει! Μήπως είμαι ακατάλληλος για το αξίωμα μου; Δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να πω ότι δεν μπορώ να 
δω το υλικό!»

«Δεν έχετε να πείτε τίποτα;» ρώτησε ο ένας από 
τους απατεώνες.

«Ναι βέβαια είναι χαριτωμένο, πολύ όμορφο» απά-
ντησε ο γερο-υπουργός κοιτώντας μέσα από τα γυαλιά 
του. «Ωραίο σχέδιο και όμορφα χρώματα!- Ναι, ναι θα 
πω στον αυτοκράτορα πόσο πολύ μου αρέσει!»

«Μπράβο, πολύ χαιρόμαστε που σας αρέσει!» απά-
ντησαν οι πλέκτες και άρχισαν να του εξηγούν τα σχέ-
δια και να του ονομάζουν τα χρώματα, που υποτίθεται 
ότι είχαν τα ρούχα. Ο γερο-υπουργός έδινε προσοχή να 
μάθει την περιγραφή των απατεώνων, ώστε να μπορέ-

σει να πει τα ίδια όταν θα επέστρεφε στον αυτοκράτο-
ρα. Έτσι και έγινε!

Οι απατεώνες απαιτούσαν συνεχώς περισσότερα 
χρήματα, περισσότερο μετάξι και περισσότερο χρυσά-
φι. Όλα τα πλούτη τα κρατούσαν για τον εαυτό τους, 
ενώ συνέχιζαν να προσποιούνται ότι δουλεύουν στους 
άδειους αργαλειούς. Μετά από λίγο ο αυτοκράτορας 
έστειλε και άλλον έμπιστο του, για να δει ποια ήταν η 
πρόοδος της πλέξης. Ο δεύτερος απεσταλμένος όμως 
έπαθε ότι και ο πρώτος. Κοιτούσε και ξανακοιτούσε 
αλλά αφού δεν υπήρχε τίποτε στον αργαλειό δεν μπο-
ρούσε να δει και τίποτε.

«Δεν είναι καταπληκτικό το υλικό μας;» ρώτησαν 
οι απατεώνες δείχνοντας και εξηγώντας του το φαντα-
χτερό σχέδιο, το οποίο όμως δεν υπήρχε. «Χαζός δεν 
είμαι» σκέφτηκε ο άνθρωπος, «από ότι φαίνεται φταίει 
ότι δεν είμαι ικανός για αυτό το καλό αξίωμα που έχω! 
Περίεργο βέβαια, αλλά κανείς δεν πρέπει να το κατα-
λάβει!» Στη συνέχεια επαινούσε το υλικό παρόλο που 
δεν το έβλεπε και έλεγε στους ξένους για τα όμορφα 
χρώματα και τα υπέροχα σχέδια. «Ναι είναι υπέροχα!» 
είπε στον αυτοκράτορα όταν επέστρεψε στο παλάτι. 
Όλοι οι άνθρωποι στην πόλη έλεγαν για το καταπλη-
κτικό υλικό. Τότε ο αυτοκράτορας ήθελε να δει ο ίδιος 
τα ρούχα όσο ήταν ακόμη στον αργαλειό. Πήρε λοιπόν 
μαζί του όλους τους αυλικούς του και πήγε στους δύο 
πονηρούς απατεώνες. Μεταξύ των αυλικών ήταν και 
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οι δύο απεσταλμένοι που είχαν ήδη επισκεφτεί την 
αίθουσα με τους αργαλειούς. Οι ξένοι προσποιούνταν 
ότι έπλεκαν με όλες τους τις δυνάμεις, αλλά χωρίς να 
χρησιμοποιούν νήματα και κλωστές. «Δεν είναι κατα-
πληκτικό;» ρώτησαν οι δύο έμπιστοι που είχαν ξαναπά-
ει στην αίθουσα «θα ήθελε η μεγαλειότητα σας να δει 
τι υπέροχα σχέδια, τι φανταχτερά χρώματα;» και έδει-
χναν πάνω στον άδειο αργαλειό καθώς πίστευαν ότι 
αυτός θα μπορούσε να δει το υλικό. «Αμάν!» σκέφτηκε 
ο αυτοκράτορας «δεν βλέπω τίποτα! Μήπως είμαι χα-
ζός; Μήπως δεν είμαι κατάλληλος για αυτοκράτορας; 
Αυτό είναι ότι χειρότερο θα μπορούσε να μου συμβεί!» 
«Πραγματικά είναι πολύ όμορφο» απάντησε «είναι της 
απόλυτής μου αρεσκείας!» και έγνεψε συγκαταβατικά 
κοιτάζοντας τον άδειο αργαλειό καθώς δεν ήθελε να 
πει ότι δεν βλέπει τίποτα. Όλη του η ακολουθία κοιτού-
σε και ξανακοιτούσε αλλά κανείς δεν μπορούσε να δει 
τίποτα. Τελικά όλοι έλεγαν όπως και ο αυτοκράτορας: 
«Πραγματικά είναι πολύ όμορφο» και συμβούλευαν 
τον αυτοκράτορα να φορέσει για πρώτη φορά αυτά τα 
όμορφα ρούχα στη μεγάλη γιορτή που θα γινόταν σε 
λίγες μέρες.

«Είναι καταπληκτικό, πανέμορφο, υπέροχο!» έλεγε 
ο ένας στον άλλο και όλοι έδειχναν να χαίρονται για τα 
υπέροχα ρούχα του αυτοκράτορά τους. Ο αυτοκράτο-
ρας έδωσε σε κάθε απατεώνα από έναν σταυρό του ιπ-
πότη και τους απένειμε τον τίτλο του πλέκτη της αυλής.

Όλοι την νύχτα πριν την μεγάλη γιορτή, οι απατε-
ώνες ήταν ξύπνιοι και είχαν και δεκαέξι κεριά αναμ-
μένα ώστε να μπορεί οποιοσδήποτε να παρατηρήσει 
την δουλειά τους. Όλος ο κόσμος έβλεπαν πόσο πολύ 
εργαζόταν για να φτιάξουν τα καινούρια ρούχα του 
αυτοκράτορα. Έκαναν ότι έπαιρναν το υλικό από τους 
αργαλειούς, το έκοβαν στον αέρα με μεγάλα ψαλίδια, 
το έραβαν με βελόνες που δεν είχαν κλωστή και στο 
τέλος είπαν: «Ορίστε, τα ρούχα είναι έτοιμα!»

Ο ίδιος ο αυτοκράτορας πήγε μαζί με τους πιο επί-
σημους υπαλλήλους του για να παραλάβουν τα ενδύ-
ματα. Οι δύο απατεώνες σήκωσαν το ένα χέρι τους 
στον αέρα σα να κρατούσαν κάτι και είπαν: «δείτε αυτό 
είναι το όμορφο παντελόνι, αυτό το πουκάμισο και αυτό 
το πανωφόρι!» και συνέχισαν: «είναι τόσο ελαφριά σαν 
τον ιστό της αράχνης, θα πίστευε κανείς ότι δεν φοράει 
τίποτε στο σώμα του, αλλά αυτή είναι και η ομορφιά 
του!» «Ναι, ναι!» απάντησαν όλοι οι υπάλληλοι αλλά 
δεν έβλεπαν τίποτε καθώς δεν υπήρχε τίποτα. «Θα 
ήθελε η μεγαλειότητα σας να ακουμπήσει τα ρούχα 
της» ρώτησαν οι απατεώνες «τότε θα μπορέσουμε να 
σας φορέσουμε τα καινούρια εδώ μπροστά στον κα-
θρέφτη!»

Τότε ο αυτοκράτορας έβγαλε τα ρούχα του, και οι 

απατεώνες έκαναν ότι του έβαζαν το ένα μετά το άλλο 
τα ρούχα που υποτίθεται ότι είχαν ράψει. Ο αυτοκράτο-
ρας γυρνούσε μπροστά στον καθρέφτη και έβλεπε τον 
εαυτό του. «Τι όμορφα ρούχα και πόσο ωραία που είναι 
πάνω σας» έλεγαν όλοι «τι ωραία σχέδια, μία εξαιρετι-
κή φορεσιά!» «Έξω σας περιμένει η ακολουθία που θα 
σας συνοδέψει στην γιορτή» ανακοίνωσε ο τελετάρχης. 
«Κοιτάξτε είμαι σχεδόν έτοιμος» είπε ο αυτοκράτορας. 
«Δεν μου πάει μια χαρά;» ρώτησε κοιτάζοντας για μια 
ακόμη φορά τον καθρέφτη καθώς προσποιούνταν ότι 
παρατηρούσε τα ρούχα του. Οι αυλικοί που είχαν την 
αρμοδιότητα σηκώνουν την μακριά μπέρτα του αυτο-
κράτορα, έπιασαν με τα χέρια το πάτωμα και προσποι-
ήθηκαν ότι σήκωσαν και κουβαλούσαν την μπέρτα. Δεν 
τολμούσαν ούτε καν να αφήσουν να εννοηθεί ότι δεν 
έβλεπαν τίποτε.

Έτσι προχωρούσε ο αυτοκράτορας με την ακολου-
θία του. Από πάνω του ένας πορφυρός, βελούδινος 
ουρανός που τον κουβαλούσαν τέσσερα άτομα και ξο-
πίσω του οι βαστάζοι που υποτίθεται ότι σήκωναν την 
μπέρτα.

Όλοι οι άνθρωποι που βρισκόταν στον δρόμο, ή 
κοιτούσαν από τα παράθυρα έλεγαν: «Πόσο όμορφα 
ρούχα φοράει ο αυτοκράτορας. Τι φανταχτερή μπέρτα. 
Πόσο όμορφα που συνδυάζονται μεταξύ τους!» Κανείς 
δεν ήθελε να παραδεχτεί ότι δεν έβλεπε τίποτα, καθώς 
τότε θα σήμαινε ότι ήταν ανίκανος για το αξίωμα του 
ή εντελώς χαζός. Έτσι για πρώτη φορά κάποια ρούχα 
του αυτοκράτορα έτυχαν τέτοιας καθολικής αποδοχής. 

«Μα δεν φοράει απολύτως τίποτα!» είπε τελικά ένα 
μικρό παιδί. «Δώστε βάση στη φωνή της αθωότητας!» 
είπε ο πατέρας του, και από στόμα σε στόμα διαδόθη-
καν τα λόγια του παιδιού!»

«Μα δεν φοράει απολύτως τίποτα!» «Μα δεν φοράει 
απολύτως τίποτα!» φώναζε τελικά όλος ο λαός. Αυτό 
το άκουσε ο αυτοκράτορας και του φάνηκε ότι ο λαός 
πρέπει να είχε δίκιο, αλλά σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να 
το υπομείνει και να προσποιηθεί ότι δεν συνέβαινε τί-
ποτε. Έτσι συνέχισε φαινομενικά ήρεμος και οι αυλικοί 
συνέχισαν να σηκώνουν την ανύπαρκτη μπέρτα.
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