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

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

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

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

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε.

διαΝεμεται  δωρεαΝ Στα μελΗ 
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Γράφει ο αριστείδης δάγλας
πρόεδρος πασυνο-έσυ

ο σπουδαίος ελβετός Ψυχολόγος καρλ Γιουνγκ, τό-
νιζε ότι μέσα σε συνθήκες απόγνωσης, πανικού και 
φόβου, ελκόμαστε από «σωτήρες», που θα αναλά-

βουν την ευθύνη για λογαριασμό μας. 
στις συνθήκες, διάχυτου φόβου, το άτομο εξαφανίζε-

ται ολοκληρωτικά, και κυριαρχεί ένα γενικό αμόκ, μια μοι-
ραία δύναμη, που ενάντια στη συντριπτική της επίδραση, 
το άτομο είναι ανίκανο να αμυνθεί. αυτές οι συνθήκες δη-
μιουργούν τους όχλους. Όμως, ο όχλος είναι από τη φύση 
του πάντα ανώνυμος και ανεύθυνος. οι συνέπειες από τη 
δημιουργία συνθηκών, όπου ο σεβασμός στο άτομο έχει 
χαθεί και όπου αυτό εξαφανίζεται ολοκληρωτικά, είναι η 
επικράτηση της επικίνδυνης ροπής προς την ομαδική υστε-
ρία, το λεγόμενο ντελίριο. συνέπεια της κυριαρχίας της 
ψυχολογίας του όχλου, είναι ότι η αλλαγή του χαρακτήρα 
που επέρχεται με την ανάδυση των συλλογικών δυνάμεων, 
είναι εκπληκτική. Άτομα που γνώριζες για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα, όταν υποστούν τη συνθλιπτική επίδραση της 
ομαδικής υστερίας που σαφώς είναι προκλητή και γι’ αυτό 
ένοχη, γίνονται μεμιάς αγνώριστα.

ο πανικός ως
ιστορικός 

σύμμαχος των 
δημαγωγών 
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ο όχλος κατά τον λε μπον (Ψυχολογία των όχλων, 
εκδόσεις πέλλα), κυριαρχείται από ασυνείδητες διαδικα-
σίες με αποτέλεσμα τα άτομα να λειτουργούν από κοι-
νού αυτόματα κι όχι συνειδητά, να τελούν υπό κατάσταση 
εξάλειψης της προσωπικότητας και να είναι υποκινούμε-
να από δημαγωγούς. το γεγονός ότι η ατομική νόηση των 
μελών ενός όχλου παρακάμπτεται, και τα συναισθήματα 
χειραγωγούνται και μεταμορφώνονται από δυνάμεις που 
δεν γίνονται διανοητικά αντιληπτές, είναι στοιχεία που δεν 
συλλαμβάνονται από την συνείδηση. συγκροτείται εσκεμ-
μένα μια συλλογική ενέργεια που υπερβαίνει τα επιμέ-
ρους άτομα. αυτή δεν μπορεί να αξιολογηθεί ποιοτικά, 
δηλαδή ο όχλος μπορεί να γίνει τόσο εύκολα ηρωικός 
όσο και εγκληματικός, ανάλογα με τις επιρροές που τον 
κινητοποιούν δηλαδή τους δημαγωγούς. 

ο όχλος διακατέχεται από μια έντονη παρορμητι-
κότητα, αστάθεια και ερεθιστικότητα που επηρεάζεται 
από τα εξωτερικά ερεθίσματα και πολύ ευμετάβλητα 
αντανακλά τις αδιάκοπες μεταλλαγές τους. η ασυνεί-
δητη λειτουργία του ομαδικού νου και η καταστολή 

της ατομικής κριτικής ικανότητας αναπτύσσει έντονη 
ευπιστία κι έτσι, οι όχλοι έχουν την τάση να υποβάλ-
λονται με μεγάλη ευκολία. η έλλειψη λογικής δομής 
και σκέψεων, καθιστά τον όχλο αδύναμο για ορθολο-
γικούς συλλογισμούς. η σύνδεση των ιδεών δεν έχει 
καμιά λογική διαδοχή ούτε περιέχει κάποια αλήθεια, 
αλλά μόνο φαινομενικά δείχνει να παρουσιάζει κάποια 
αναλογία και αλληλουχία.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα εύφορο έδαφος 
ώστε στους όχλους να προξενεί εντύπωση η υπερφυ-
σική πλευρά των πραγμάτων, το μυθικό στοιχείο που 
γίνεται δεκτό με μια θρησκευτικού τύπου πίστη.

Θα περίμενε κανείς ότι η μόρφωση είναι ένας επι-
πλέον σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης της κοι-
νής γνώμης καθότι προστατεύει τα άτομα ώστε να μην 
παρασύρονται από τον όχλο, λόγω του ήθους και της 
κριτικής ικανότητας που αναπτύσσει. Όμως ακόμη και 
άνθρωποι που κατά τα άλλα θεωρούνται υψηλής νοη-
τικής συγκρότησης και μόρφωσης υποβάλλονται από 
τις ψυχικές επιδράσεις του όχλου κι όταν ενσωματώ-
νονται σε αυτόν χάνουν κάθε κριτική ικανότητα, εξι-
σώνονται με το πλήθος και γίνονται ευάλωτοι σε κάθε 
πλάνη κι αυταπάτη που υποβάλει το σύνολο.

μέσα στη γενικευμένη παράνοια, δεν είναι σπάνια 
και τα φαινόμενα της «λαθρεπιβίβασης» ατόμων που 
ενώ γνωρίζουν ότι συμμετέχουν σε μια γελοία και άνευ 
αντικειμένου παραλογική διαδικασία, εντούτοις είναι 
έτοιμοι να λιντσάρουν, να λοιδορήσουν, να καθυβρίσουν 
και να καλυφθούν δειλά πίσω απ’ την οργή του –προς 
στιγμήν- άβουλου πλήθους. Όποιος ισχυριστεί ότι δεν 
ήταν ποτέ μάρτυρας μιας τέτοιας διαδικασίας που να 
αφορά είτε τον ίδιο, είτε κάποιον διπλανό του, μάλλον 
ψεύδεται ασύστολα.

η αφορμή λοιπόν που μπορεί να οδηγήσει στην 
έκρηξη της αβουλίας και του ομαδικού παραλογισμού, 
τις περισσότερες φορές είναι προκατασκευασμένη και 
πυροδοτείται σε επιλεγμένα χρονικά σημεία που βολεύ-
ει τους εμπνευστές της. Έτσι, ο απότοκος πανικός που 
κατακλύζει τις αλλόφρονες μάζες, αποτελεί το καλύτε-
ρο προπέτασμα καπνού, πίσω απ’ το οποίο καλύπτουν 
άριστα οι δημαγωγοί τις ομιχλώδεις τους επιδιώξεις.

δε χρειάζεται να αναλύσω άλλο το ζήτημα της 
εσκεμμένης δημιουργίας κλίματος πανικού από μερι-
κούς επιτήδειους, ούτε την ευκολία της θυματοποίη-
σης ατόμων που ενέπνεαν άλλες, ανώτερες προσδο-
κίες. Θα κλείσω μόνο με μια παράκληση προς τους 
τελευταίους: να συνειδητοποιήσουν ότι η συλλογική 
δράση ευδοκιμεί, μόνο όταν στηρίζεται στην ατομική 
ευθύνη. μέχρι τότε, καλό μας ξημέρωμα…  ❱◗ 
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Πρόσφατα δημοσιεύτηκε ο   Ν. 4275/2014, ο 
οποίος επιφέρει διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονά-

δων, εισάγοντας σημαντικές καινοτομίες- με βασικότερη 
την θέσπιση διαδικασίας γραπτών εξετάσεων. η ισχύς 
του νόμου αυτού έχει μετατεθεί από τον ίδιο το κείμε-
νο του σε μεταγενέστερα χρονικά σημεία, καθώς έχουν 
τεθεί προϋποθέσεις και όροι που πρέπει να πληρωθούν 
για τη θέση των επιμέρους διατάξεών του σε ισχύ. 

έιδικότερα, από τις ίδιες τις τελικές διατάξεις του νό-
μου προβλέπεται:   

«1.οι διατάξεις των άρθρων 84, 85, 86 και των άρ-
θρων 157, 158, 159 του κώδικα κατάστασης δημοσί-
ων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων 
ν.π.δ.δ., όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν 
με το άρθρο 1, 2 και 3 του παρόντος νόμου, ισχύουν από 
τη δημοσίευση των οργανικών διατάξεων των δημο-
σίων υπηρεσιών, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση 
των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 κατό-
πιν αξιολόγησης των δομών τους, σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, εκτός και εάν 
ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος 
νόμου.»

Για να ξεκινήσει επομένως η ισχύς των νέων δι-
ατάξεων, πέραν της τροποποίησης των οργανισμών, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 54 του Ν. 4178/13- η 
οποία σε πολλές υπηρεσίες έχει ήδη λάβει  χώρα- 
απαιτείται και η αξιολόγηση των δομών των δημοσίων 
υπηρεσιών.

από τα ίδια τα τροποποιούμενα άρθρα δε, μετα-
τίθεται σε μελλοντικά σημεία η έναρξη ισχύος τους. 
Για παράδειγμα, το άρθρο 85 αναφορικά με τα στά-
δια επιλογής  ορίζει: «2. πρώτο (1ο) στάδιο επιλογής: 
πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προ-
σόντων: α) ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις προϋπο-
θέσεις και τα τυπικά προσόντα, κύρια ή και πρόσθετα, 
όπως προσδιορίζονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, 
στην υπουργική  απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιο-

δότηση της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του 
ν. 4178/2013, όπως ισχύει, και στην οικεία προκήρυξη.»

έν προκειμένω απαιτείται έκδοση υπουργικής από-
φασης, αλλά και των σχετικών προκηρύξεων:  «δ) με 
απόφαση του υπουργού διοικητικής μεταρρύθμισης και 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ύστερα από γνώμη του 
προέδρου του ασέπ ρυθμίζονται θέματα που αφορούν 
στη διενέργεια του πρώτου σταδίου επιλογής προϊστα-
μένων, ιδίως θέματα που αφορούν το αρμόδιο όργανο 
εξέτασης των ενστάσεων, την ανάρτηση των πινάκων και 
την πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε αυτούς, καθώς 
και κάθε άλλο ζήτημα.»

αναμένεται επίσης έκδοση απόφασης του υπουρ-
γού διοικητικής μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη του Προέδρου 
του αΣεΠ, για τη ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
που αφορούν στο στάδιο της γραπτής εξέτασης και 
στο στάδιο της δομημένης συνέντευξης.

το άρθρο 86 θα ξεκινήσει να ισχύει από την σύστα-
ση του αρμόδιου κατά περίπτωση έιδικού συμβουλίου 
έπιλογής προϊσταμένων (έι.σ.έ.π.),ύστερα από κοι-
νή απόφαση-προκήρυξη του υπουργού διοικητικής 
μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 
του οικείου υπουργού και προκειμένου για δημόσιες 
υπηρεσίες ή ν.π.δ.δ., του υπουργού που εποπτεύει τη 
δημόσια υπηρεσία ή το ν.π.δ.δ., που εκδίδεται κατόπιν 
γνώμης του έι.σ.έ.π.

το άρθρο 157 για το  έιδικό συμβούλιο έπιλογής 
προϊσταμένων (έι.σ.έ.π.) - συμβούλιο συνέντευξης 
προϊσταμένων που συνίσταται σε κάθε υπουργείο θα 
έχει ισχύ μετά τη συγκρότηση του με απόφαση του οι-
κείου υπουργού. το άρθρο 158 για το  κεντρικό έιδικό 
συμβούλιο έπιλογής προϊσταμένων (κ.έι.σ.έ.π.) - κε-
ντρικό συμβούλιο συνέντευξης προϊσταμένων θα ισχύει 
επίσης μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης 
του υπουργού διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης, όπως και το άρθρο 160 για 
το συμβούλιο υπηρεσιακής κατάστασης προϊσταμένων 

Γράφει η έλένη παπαγεωργίου, δικηγόρος

«κρίσεις» σε αναμονή
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Γενικών διευθύνσεων το όποιο θα τεθεί σε ισχύ με την 
έκδοση της σχετικής απόφασης του υπουργού διοικη-
τικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ακόμη και οι μεταβατικές διατάξεις του Νόμου 
απαιτούν για να τεθούν σε ισχύ την έναρξη ισχύ-
ος των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται για 
πρώτη φορά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 54 του ν. 4178/2013 και της παρ. 4 του άρθρου 35 
του ν. 4024/2011.

τότε- μόλις εκδοθούν τα διατάγματα αυτά δια των 
οποίων τροποποιούνται οι οργανισμοί και ολοκληρωθεί 
η αξιολόγηση των δομών:

α) Παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευ-
θύνης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων των 
δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δη-
μοσίου 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, καθώς επίσης παύει και η άσκη-
ση καθηκόντων με αναπλήρωση.

 β) αα) με απόφαση του οικείου υπουργού ή του αρ-
μόδιου για τοποθέτηση προϊσταμένων οργάνου τοποθε-
τούνται προϊστάμενοι στις νέες οργανικές μονάδες 
που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις των 
δημοσίων υπηρεσιών και ν.π.δ.δ., υπάλληλοι, οι οποίοι 
λαμβάνονται κατά προτεραιότητα από τους προϊσταμέ-
νους που υπηρετούν στον οικείο φορέα και ασκούσαν 
καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου κατόπιν 
επιλογής κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των οι-
κείων προεδρικών διαταγμάτων, υπό την προϋπόθεση 
ότι ανήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προ-
βλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐ-
στανται στη συγκεκριμένη θέση. κατ’ εξαίρεση, ο οικείος 
υπουργός ή το αρμόδιο για τοποθέτηση προϊσταμένων 
όργανο μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, 
για λόγους που ανάγονται στην εύρυθμη και αποτελε-
σματική λειτουργία της υπηρεσίας να τοποθετήσει ως 
προϊσταμένους στις νέες οργανικές μονάδες υπαλλή-
λους που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των οι-
κείων προεδρικών διαταγμάτων υπηρετούν στον οικείο 
φορέα και την 31η δεκεμβρίου 2013 ασκούσαν καθή-
κοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου, κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων περί αναπλήρωσης προϊσταμένων υπό 
την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω 
ανήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέ-
πεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται 
στη συγκεκριμένη θέση. 

ββ) Η ανωτέρω τοποθέτηση προϊσταμένων λήγει 
αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊστα-

μένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος για τις 
αντίστοιχες θέσεις. οι υπάλληλοι που τοποθετούνται 
προσωρινά προϊστάμενοι μέχρι την επιλογή και τοποθέ-
τηση των νέων προϊσταμένων διατηρούν το βαθμολογικό 
και μισθολογικό καθεστώς που είχαν κατά την ημερομη-
νία παύσης των καθηκόντων τους. κατά τη διάρκεια της 
προσωρινής αυτής τοποθέτησής τους ως προϊσταμένων 
λαμβάνουν τα προβλεπόμενο επίδομα προϊσταμένου για 
την αντίστοιχη θέση ευθύνης. 

2. 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 οργανικών 
διατάξεων, όπως προβλέπονται στα οικεία προεδρικά 
διατάγματα που εκδίδονται για πρώτη φορά σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και 
της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011»

5. από την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγ-
μάτων που εκδίδονται για πρώτη φορά κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και της 
παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011:

α) λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών, εκτός των 
αιρετών εκπροσώπων, των υπηρεσιακών συμβουλίων 
των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου που συγκροτήθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010.

β) συγκροτούνται με απόφαση του καθ΄ύλην αρμοδί-
ου οργάνου υπηρεσιακά συμβούλια μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες, τα οποία είναι πενταμελή 

γ) τα υπηρεσιακά συμβούλια που συγκροτήθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010, συ-
νεχίζουν να λειτουργούν και να ασκούν τις αρμοδιότητές 
τους μέχρι τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλί-
ων της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου.» 

από το σύνολο των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει 
μετά βεβαιότητος η χρονική καθυστέρηση καθιέρω-
σης της νέας διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων με 
την οποία πρόκειται να δοθεί ένα τέλος στις πολυετείς 
αναθέσεις καθηκόντων προϊσταμένων που αποτελούν 
τον κανόνα στα περισσότερα νοσοκομεία. το μόνο που 
απομένει είναι να αναμένουμε, ώστε να διαπιστώσουμε 
αν  θα βρεθούμε ενώπιον ενός ακόμη ανεφάρμοστου 
νόμου (όπως ο ν. 3839/2010 του οποίου εφαρμόστηκαν 
μόνο οι μεταβατικές διατάξεις) και αν θα αποτελέσει η 
έκδοση όλων των απαιτούμενων προεδρικών διαταγμά-
των και υπουργικών αποφάσεων το πρόσχημα για την 
επ’ αόριστον αναβολή εφαρμογής του νόμου και τη δι-
αιώνιση μιας κατάστασης που χαρακτηρίζεται από προ-
χειρότητα και έλλειψη αξιοκρατίας.   ❱◗
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 
οικ.2/16519/0022 κοινής υπουργικής απόφα-
σης (Φέκ Β΄465/24/02/2012) περί του καθο-

ρισμού του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 
(Φέκ 226/α/27-10-2011), καθορίζεται το μηνιαίο 
επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για 
τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους 
και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ιδαΧ – ιδοΧ) του 
δημοσίου, ν.π.δ.δ. και ο.τ.α. α` και Β` βαθμού ανά 
κατηγορία ως εξής:

α) κατηγορία α’ σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
στην κατηγορία α’ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ει-

δικότητες:
α) το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, 

εργαστηρίων και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι 
αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμ-
φανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων – δι-
ασώστες και οι συντηρητές πειραματόζωων των Νο-
σοκομείων, των μονάδων κοινωνικής Φροντίδας 
της Χώρας, του εθνικού κέντρου Άμεσης βοήθει-
ας (ε.κ.α.β.), των κέντρων υγείας, των κέντρων 
Ψυχικής υγείας, των Ν.Π.δ.δ. του τομέα Πρόνοιας 
και των αγροτικών ιατρείων τα οποία υπάγονται 
στα δημόσια Νοσοκομεία. οι Θαλαμηπόλοι Ψυχια-
τρικών νοσοκομείων και κλινικών.

β) οι απασχολούμενοι στην α` Ζώνη του έθνικού 
κέντρου Έρευνας Φυσικών έπιστημών «δημόκρι-
τος» και της έλληνικής έπιτροπής ατομικής ένέργει-
ας (έ.έ.α.έ.).

γ) το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή 
και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, κατα-
στροφή απορριμμάτων σε συνεργεία συντήρησης και 
επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύ-
σιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες 
αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι 
εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι καθαριστές 
οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι το-
ποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και 
κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και 
πτηνών, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τε-
χνίτες αποχέτευσης, οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και 
βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων 
και λεωφορείων και οι χειριστές μηχανημάτων έργου.

δ) το προσωπικό των σωφρονιστικών και αναμορ-
φωτικών καταστημάτων του υπουργείου δικαιοσύ-
νης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

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

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, το επίδομα του 
άρθρου 15 του νόμου 4024/2011 αφορά μόνον τους 
μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και 
υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου και ορισμένου χρόνου (ιδαΧ – ιδοΧ) του 
δημοσίου, ν.π.δ.δ. και ο.τ.α. α` και Β` βαθμού και 
όχι τους απασχολουμένους σε νπιδ, ήτοι σε φορείς 
ιδιωτικού δικαίου.

έίναι γεγονός, ότι το παραπάνω φαινόμενο πλήτ-
τει τους νοσηλευτές που απασχολούνται σε φορείς 
υπό την μορφή νπιδ, κατά παράβαση της αρχής της 
ισότητας και της αρχής της ίσης μεταχείρισης των ερ-
γαζομένων.

ΠαρεμβαΣΗ τΗΣ ε.Ν.ε. Για τΗΝ εΠεκταΣΗ του εΠιδοματοΣ εΠικιΝδυΝΗΣ 
και αΝΘυΓιειΝΗΣ ερΓαΣιαΣ ΣτουΣ ΝοΣΗλευτεΣ τωΝ ΝΠιδ Που 

εΝταΧΘΗκαΝ Στο εΝιαιο μιΣΘολοΓιο

Όλοι οι νοσηλευτές 
το δικαιούνται 
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με άλλα λόγια η έ.ν.έ. υποστη-
ρίζει, ότι όλοι οι νοσηλευτές που 
ασκούν εν τοις πράγμασι το νοση-
λευτικό επάγγελμα, παρέχοντας 
νοσηλεία σε ασθενείς, δικαιούνται 
να λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυ-
νης και ανθυγιεινής απασχόλησης. 
οποιαδήποτε αντίθετη πρακτική συ-
νιστά δυσμενή διάκριση, ερχόμενη 
σε πλήρη αντίθεση με θεμελιώδεις 
συνταγματικούς κανόνες και δικαι-
ώματα των εργαζομένων. έιδικό-
τερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 
1 του συντάγματος: «ο σεβασμός 
και η προστασία της αξίας του αν-
θρώπου αποτελούν την πρωταρχική 
υποχρέωση της πολιτείας». σύμφω-
να με το άρθρο 4 παρ. 1 συντ.: «οι 
Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νό-
μου». σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 
1 συντ.: «η εργασία αποτελεί δικαί-
ωμα και προστατεύεται από το κρά-
τος, που μεριμνά για τη δημιουργία 
συνθηκών απασχόλησης όλων των 
πολιτών και για την ηθική και υλική 
εξύψωση του εργαζομένου αγροτι-
κού και αστικού πληθυσμού. Όλοι οι 
εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο 
ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα 
ίσης αμοιβής για παρεχόμενη ερ-
γασία ίσης αξίας». σύμφωνα με το 
άρθρο 25 παρ. 1 συντ.: «τα δικαιώ-
ματα του ανθρώπου ως ατόμου και 
ως μέλους του κοινωνικού συνόλου 
και η αρχή του κοινωνικού κράτους 
δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του 
κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα 
υποχρεούνται να διασφαλίζουν την 
ανεμπόδιστη και αποτελεσματική 
άσκησή τους. τα δικαιώματα αυτά 
ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδι-
ωτών στις οποίες προσιδιάζουν. οι 
κάθε είδους περιορισμοί που μπο-
ρούν κατά το σύνταγμα να επιβλη-
θούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να 
προβλέπονται είτε από το σύνταγμα 
είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει 
επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβο-
νται την αρχή της αναλογικότητας».

συνεπώς, δεν επιτρέπεται από 
το Σύνταγμα η διαφορετική με-
ταχείριση ουσιωδώς ομοίων κα-
ταστάσεων, ακόμη και εάν αυτή 
προβλέπεται από πράξεις του νο-
μοθέτη ή της κανονιστικώς δρώσας 
διοίκησης, διότι στην περίπτωση 
αυτή η δράση των εν λόγω οργά-
νων αντίκειται στο σύνταγμα (στέ 
2860/93 τοσ 20.441, απ 423/92 
έλδ 35.1021, απ(ολ) 7/93 έδκα 
36.164, απ(ολ) 1/91 δέν 47.87, 

απ(ολ) 913/80 τοσ 7.708), πλην αν 
η διαφορετική μεταχείριση δεν είναι 
αυθαίρετη, αλλά επιβάλλεται από 
λόγους δημοσίου συμφέροντος 
(στέ 1661/1980, απ(ολ) 1336/85, 
απ 43/87, απ 5/82). η συνδρομή 
των λόγων δημοσίου συμφέροντος 
που δικαιολογούν τη διαφορετική 
μεταχείριση υπόκειται στον έλεγχο 
των δικαστηρίων, τα οποία, κατά 
πάγια νομολογία, κρίνοντας αντισυ-
νταγματική την εξαίρεση και εφόσον 
πρόκειται για παροχή προβλεπόμε-
νη από το νόμο που καθιέρωσε την 
εξαίρεση, επιδικάζουν την παροχή 
και σε αυτούς οι οποίοι αυθαιρέ-
τως εξαιρέθηκαν από την καταβο-
λή της (απ 550/2001, απ 1542/2001 
έέργδ 2002.363, απ 779/1999, 
ολαπ 15/1999 νοΒ 2000.456, ολαπ 
12/1997 νοΒ 1998.40, απ 456/1999 
έλδνη 1999.1726, απ 462/1999 
έλδνη 40.1727, στέ 466/1999, απ 

1806/1986 έδκα 1987.731).
με βάση τις ως άνω διατάξεις 

του εθνικού συντάγματος, έχει πα-
γιωθεί νομολογία σύμφωνα με την 
οποία δεν επιτρέπεται διαφορετική 
(δυσμενής) μεταχείριση εργαζομέ-
νων έναντι άλλων, οι οποίοι εργάζο-
νται με όμοιους όρους και συνθή-
κες εργασίας (λ.χ. α.π. 1666/2001, 
δέν 2002.307, απ 635/1993, έέδ 
1994.430, απ 211/1992, δέν 
1992.672). Έτσι, η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης δεν απαγορεύει 
μόνο την άνιση μεταχείριση με-
μονωμένων εργαζομένων, αλλά 
και την άνιση μεταχείριση κατη-
γοριών εργαζομένων (λεβέντης, 
νοΒ 1992.53, Ζερδελής, ατομικές 
εργασιακές σχέσεις, σελ. 190 και 
δέν 1997.1313, κουκιάδης, ατομι-
κές εργασιακές σχέσεις, σελ. 665, 
Γεωργιάδου, η αρχή της ίσης μετα-
χείρισης των εργαζομένων, σελ. 99).

μάλιστα, έχει κριθεί ότι η εργα-
ζόμενη με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου η οποία παρέχει «όχι μόνο 
την ίδια αλλά ποιοτικώς υπέρτερη 
εργασία» από τους συναδέλφους 
της με σχέση δημοσίου δικαίου, 
έχει αξίωση ίσης μεταχείρισης (έφ.
αθ. 3282/1996, δέν 1997.78).

έκ των ανωτέρω παρατηρήσεων 
καθίσταται σαφές, ότι δεν μπορεί να 
γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μορφή 
δυσμενούς διάκρισης εις βάρος των 
νοσηλευτών που απασχολούνται σε 
νπιδ, οι εργαζόμενοι των οποίων 
έχουν ενταχθεί στο ενιαίο μισθολό-
γιο δυνάμει των διατάξεων του άρ-
θρου 31 του νόμου 4024/2011.

συμπερασματικά, το νοσηλευ-
τικό προσωπικό το οποίο απασχο-
λείται σε μονάδες του οκανα, στο 
κέέλπνο και σε μονάδες Ψυχο-
κοινωνικής αποκατάστασης (νπιδ) 
που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του 
προγράμματος «ΨυΧαρΓΩσ», δικαι-
ούται το έπίδομα έπικίνδυνης και 
ανθυγιεινής έργασίας. ❱◗ 

 

 Δεν επιτρέπεται 
από το Σύνταγμα 
η διαφορετική 
μεταχείριση 
ουσιωδώς 
ομοίων 
καταστάσεων
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Έχοντας χάσει κάθε έννοια μέτρου 
και συναδελφικότητας ο σύλλογος 
έργαζομένων του νοσοκομείου 

«η σΩτηρια», ως γνήσιο τέκνο της πο-
έδην επιτέθηκε με ανακοίνωσή του 
ενάντια στην ομοσπονδία των νοση-
λευτών και προσωπικά εμένα. μέσα 
σε ένα παραλήρημα  ασαφών και 
ψευδών κατηγοριών, εγκαλούμαι 
ως ο ποιών έναν ανέντιμο πόλεμο 
εναντίον του συλλόγου στο θέμα 
της αξιολόγησης. ανέντιμος, γιατί 
χωρίς να κρυφτώ ενημέρωσα για 
τον τρόπο αντίδρασης της πασυνο-
έσυ στον αντισυνταγματικό και ανή-
θικο νόμο περί αξιολόγησης. ανέντι-
μος προφανώς γιατί  δεν απαίτησα ούτε 
απείλησα τα μέλη μας να δράσουν όπως η 
ομοσπονδία μας πρότεινε, εμπιστευόμενος και 
σεβόμενος την κρίση τους. προφανώς οι απειλές για 
διαγραφή από το σύλλογο σε όσους δεν παρέδιδαν 
σε αυτόν τα φύλλα αξιολόγησης και της ένταξης τους 
στο 15% των εργαζομένων που θα υφίσταντο περι-
κοπές του μισθού τους είναι η επιτομή του έντιμου 
αγώνα και της συναδελφικότητας. έίναι έντιμη στάση 
η εξύβριση που υπέστην από τον Γιώργο δεδούση ως 
«κατάπτυστος» επειδή έχω διαγραφεί από το σύλλο-
γο (!!!) ενώ λίγες μέρες νωρίτερα μου ζητούσε μετ’ 
επιτάσεως στο Γραφείο κίνησης παρουσία συναδέλ-
φων την επιστροφή μου στα μητρώα του συλλόγου 
γιατί χρειαζόταν ο σύλλογος ανθρώπους σαν εμένα! 
και είμαι ανέντιμος που δεν απάντησα στις ύβρεις. 

Για την κατηγορία περί ψευδών στοιχείων και δή-
θεν έγκυρων πηγών μου σε ανάρτησή μου στο δια-

δίκτυο στις 19/8/2014, έχω να απαντήσω ότι η πηγή 
μου είναι οι συνάδελφοί μου στην 7η κλινική και ο 
πληροφοριοδότης τους ήταν ο ιωάννης μπριάνας, 
προϊστάμενος της 6ης κλινικής , που εφημέρευε στις 
16/8/2014. έίτε λοιπόν θεωρεί ο σύλλογος ψεύτες 
τους συναδέλφους μου είτε δεν θεωρούν «έγκυρη 
πηγή» τον Γιάννη μπριάνα. το γεγονός ότι μετά από 
20 μέρες δηλώνουν ότι από 436 φύλα αξιολόγησης 
(και όχι λιγότερα από 400 που ψευδώς υποστηρίζουν 
ότι ανέφερα) έφτασαν στα περίπου 800, το θεωρώ 
επιτυχία τους παρά το ότι οι «απώλειες» είναι υπερ-
διπλάσιες από τα ποσοστά που δίνει η αδέδυ για το 
σύνολο των συλλόγων. 

 αΝακοιΝωΣΗ Πα.Συ.Νο. αττικΗΣ 

Χάθηκε κάθε έννοια του μέτρου 

Γράφει o πρόεδρος της πασυνο αττικής και προϊστάμενος 

της 7ης πνευμονολογικής, νικόλαος παπανδρέου  



w w w. p a s y n o . g r 11Ι ο ύ λ ι ο ς  -  Α ϋ γ ο υ σ τ ο ς  -  Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς   2 0 1 4

κατηγορείται επίσης η πασυνο-έσυ και εγώ 
προσωπικά για προπαγάνδα υπέρ της κυβέρνησης 
όταν επανειλημμένως προφορικά και γραπτά χαρα-
κτηρίζουμε τον νόμο ως αντισυνταγματικό, κατάπτυ-
στο και ανήθικο, όταν χαρακτηρίζω την κυβέρνηση 
ανάλγητη και αδίστακτη. και όλα αυτά που τα μισά 
τουλάχιστον μέλη του δ.σ. του συλλόγου ανήκουν σε 
τοπικές κομματικές οργανώσεις των κυβερνόντων 
κομμάτων και πιθανότατα θα στηρίξουν με την ψήφο 
τους σε επόμενες εκλογές τα κόμματα που δημιούρ-
γησαν τον νόμο! ω, τι υποκρισία! σκέφτηκαν ποτέ 
ότι με την συνολική τους στάση απέναντι σε όσους 
διαφωνούν με αυτούς, εφαρμόζουν κατά γράμμα τον 
σκοπό που είχε ο νόμος; τον διχασμό δηλαδή των 
εργαζομένων;

συνάδελφοι νοσηλευτές, 
αναρωτηθείτε αν θέλετε να ανήκετε σε ένα σύλ-

λογο που δεν σέβεται την ύπαρξη διαφορετικών 
απόψεων , που η συναδελφικότητα σημαίνει την δι-
απόμπευση και τον πόλεμο σε όποιον έχει διαφο-
ρετική γνώμη, που καθημερινά κάποιοι αποχωρούν 
και πολλοί δυσανασχετούν με την πολιτική του, ένα 
σύλλογο χωρίς προτάσεις και όραμα. σκεφτείτε πότε 
ήταν η τελευταία φορά που η «μητέρα» του συλλό-
γου ποέδην διεκδίκησε κάτι για τους σκληρά ερ-
γαζόμενους νοσηλευτές; Γιατί δημιουργήθηκε ο 
πασονοπ ως νοσηλευτική ομοσπονδία που στηρί-
ζει την ποέδην και έμμεσα τις αντι-νοσηλευτικές 
θέσεις της ; Γιατί καθυβρίζουν καθημερινά και πολε-
μούν  λυσσαλέα την συνδικαλιστική ομοσπονδία μας 
πασυνο-έσυ και το επιμελητήριό μας, την έ.ν.έ.; 
Γιατί δεν θέλουν οι νοσηλευτές να είναι αυτόνομοι 
και να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας; 
μήπως γιατί η καθημερινή γιγάντωση της πασυνο-
έσυ τους χαλάει τα σχέδια και αφαιρεί χρηματικές 
εισροές;

Όσοι νοσηλευτές από σας θέλουν ένα συνδικαλι-
σμό που θα διεκδικεί με δομημένες προτάσεις, με 
ρεαλιστικό όραμα, με αποτελεσματικές παρεμβά-
σεις, πέρα από κομματικές γραμμές , που αποζητά 
την ελευθερία της έκφρασης των απόψεων των με-
λών της, η πόρτα της πασυνο-έσυ είναι ανοιχτή και 
σας περιμένει. 

υ.Γ.: Για την επιβεβαίωση των παραπάνω δείτε 
τις αναρτήσεις των ημερομηνιών 6 , 11 ,19/8/2014 
στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/nikos.
papandreou.  ❱◗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
6 παρ. 5 του νόμου 3252/2004, όπως 
τροποποιήθηκαν – αντικαταστάθηκαν 

από τις διατάξεις του άρθρου 53 του νόμου 
4262/2014, «η θητεία των ήδη εκλεγμένων 
οργάνων διοίκησης της έ.ν.έ. παρατείνεται 
για την έγκυρη διενέργεια όλων των προπαρα-
σκευαστικών πράξεων των εκλογών, οι οποίες 
θα προκηρυχθούν στο δεύτερο δεκαπενθήμε-
ρο του σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. την 
αρμοδιότητα προκήρυξης των ανωτέρω εκλο-
γών στην πρώτη και μόνο εφαρμογή την έχει 
το διοικητικό συμβούλιο της έ.ν.έ.».

Όπως σαφώς προκύπτει από τις παραπάνω 
εντελώς πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις, 
έχει ήδη επέλθει μια διά νόμου παράταση της 
θητείας των οργάνων διοίκησης της έ.ν.έ. 
μέχρι την προκήρυξη εκλογών στο δεύτερο 
δεκαπενθήμερο του μηνός σεπτεμβρίου του 
έτους 2014. κατά συνέπεια, μέχρι την διε-
νέργεια εκλογών και την εξαγωγή εκλογικού 
αποτελέσματος με τα νέα αιρετά όργανα διοί-
κησης της ένέ, παρατείνεται η νομιμοποίηση 
των νυν υπηρετούντων οργάνων διοίκησης. ❱◗

ΝομιμοΠοιΗΣΗ ε.Ν.ε.
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Η Ένωση Νοσηλευτών ελλάδος (ε.Ν.ε.) αποτελεί 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (νπδδ) και 
λειτουργεί ως επαγγελματικός σύλλογος όλων 

των νοσηλευτών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, 
κατά το πρότυπο ομοειδών συλλόγων ίδιας νομικής φύ-
σεως των λοιπών ευρωπαϊκών κρατών, προβλεπομένης 
της υποχρεωτικής εγγραφής αυτών στα μητρώα της.

αφορμή για τη σύνταξη του παρόντος είναι η θέση 
σε ισχύ των διατάξεων του νόμου 4250/2014, δυνά-
μει των οποίων μεταρρυθμίζεται το σύστημα αξιο-
λόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, όπως αυτό είχε 
καθιερωθεί μέσω των διατάξεων του πδ 318/1992. 

η παρέμβαση της έ.ν.έ. για το συγκεκριμένο ζή-

τημα δικαιολογείται απόλυτα, δοθέντος ότι μεταξύ 
των θεσμοθετημένων σκοπών της έ.ν.έ., όπως αυ-
τοί περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του 
νόμου 3252/2004, περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση 
της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας. έίναι, δε, 
σαφές και αυτονόητο, ότι η νοσηλευτική φροντίδα 
παρέχεται από τους επαγγελματίες του κλάδου των 
νοσηλευτών, η ποιότητα των οποίων καθορίζει εν 
πολλοίς και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσι-
ών τους. κατά συνέπεια, το σύστημα αξιολόγησης του 
νοσηλευτικού προσωπικού βρίσκεται στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος της έ.ν.έ..

παράλληλα η έ.ν.έ. διαθέτει την εξειδικευμένη 

αΞιολοΓΗΣΗ ΝοΣΗλευτωΝ

μια ολοκληρωμένη πρόταση
από την έ.ν.έ. 
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γνώση σχετικά με τις αναμφισβή-
τητες ιδιαιτερότητες της άσκησης 
του νοσηλευτικού επαγγέλμα-
τος στις δημόσιες δομές είτε του 
έ.σ.υ., είτε του νεοσύστατου πέδυ, 
ώστε να είναι σε θέση να καταθέτει 
ρεαλιστικές προτάσεις γύρω από 
ένα αντικειμενικό και πρόσφορο 
σύστημα αξιολόγησης των νοση-
λευτών.

σκοπός του παρόντος, λοιπόν, 
είναι ακριβώς η κατάθεση μιας 
ολοκληρωμένης πρότασης περί 
της καθιέρωσης ενός ειδικού συ-
στήματος αξιολόγησης του νοση-
λευτικού προσωπικού, σεβόμενου 
όλες τις ιδιαιτερότητες του τρόπου 
και των συνθηκών άσκησης του 
συγκεκριμένου επαγγέλματος.

1. έκκινώντας τη σκέψη μας από 
το φαινόμενο της θέσπισης ανώτα-
του ποσοστού για τις υψηλότερες 
βαθμολογικές κλίμακες, ως και 
ελαχίστου ποσοστού για την χαμη-
λότερη βαθμολογική κλίμακα, επι-
σημαίνουμε τα ακόλουθα. έυθύς 
εξαρχής δηλώνουμε την αντίθεσή 
μας με την παραπάνω φιλοσοφία 
της εκ προοιμίου αξιολόγησης της 
απόδοσης των νοσηλευτών. Ωστό-
σο, σε περίπτωση διατήρησης του 
εν λόγω θεσμού, θεωρούμε ότι η 
εφαρμογή του χρήζει βελτιώσεων, 
που θα περιορίσουν τα φαινόμενα 
αδικίας και θα στηρίξουν την εργα-
σιακή ειρήνη.

έιδικότερα, η απόφαση περί 
επιμερισμού των ποσοστών στα 
νοσοκομεία και τις μονάδες του 
πέδυ θα πρέπει να εκδίδεται ανά 
υπηρεσία. με άλλα λόγια, η συ-
γκεκριμένη απόφαση θα πρέπει να 
εναρμονίζεται με την ανεξαρτησία 
της νοσηλευτικής υπηρεσίας ένα-
ντι των υπολοίπων (διοικητικής και 
ιατρικής), διασφαλίζοντας, παράλ-
ληλα, ότι οι νοσηλευτές θα εντα-
χθούν στο σύνολο των βαθμολο-
γικών κλιμάκων και όχι μόνο της 

χαμηλότερης τούτων. 
σε διαφορετική περίπτωση 

υπάρχει η πιθανότητα το ποσοστό 
των αρίστων, για παράδειγμα, να 
καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο 
από υπάλληλους της διοικητικής 
υπηρεσίας, το έργο και οι συν-
θήκες απασχόλησης των οποίων 
είναι σαφώς ευκολότερες και σε 
κάθε περίπτωση εντελώς διαφο-
ρετικές, άρα μη συγκρίσιμες με τις 
αντίστοιχες των νοσηλευτών. 

την άποψη αυτή φαίνεται, εξάλ-
λου, να έχει ήδη υιοθετήσει η δι-
οίκηση του πανεπιστημιακού Γενι-
κού νοσοκομείου λάρισας διά της 
υπ’αριθμ. α 258/28-04-2014 από-
φασης του οικείου διοικητή. 

2. πέραν της ως άνω γενικής 
παρατήρησης αξίζει να προσεγγί-
σουμε τις ιδιαιτερότητες της άσκη-
σης του νοσηλευτικού επαγγέλ-
ματος, ώστε να καταλήξουμε σε 
ασφαλή κριτήρια αξιολόγησης για 
το οικείο προσωπικό. το νοσηλευ-
τικό επάγγελμα ή κατά το ορθότε-
ρον «νοσηλευτικό λειτούργημα» 
συνδέεται με τον ευαίσθητο χώρο 
της παροχής υπηρεσιών υγείας και 
της ανιδιοτελούς προσφοράς προς 
τον συνάνθρωπο και το κοινωνικό 
σύνολο. 

ένόψει της φύσεως αυτής του 
νοσηλευτικού λειτουργήματος θε-
ωρούμε εκ προοιμίου εσφαλμένη 
την αξιολόγηση των νοσηλευτών 
επί τη βάσει του ίδιου συστήματος, 
που εφαρμόζεται, για παράδειγμα, 
στο διοικητικό προσωπικό ενός 
νοσοκομείου. την διαφορετικότη-
τα των νοσηλευτών αναγνωρίζει, 
εξάλλου, τόσο ο νομοθέτης, όσο και 
η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση, 
συγκαταλέγοντάς τους μεταξύ των 
δικαιούχων του επιδόματος επικίν-
δυνης και ανθυγιεινής εργασίας του 
άρθρου 15 του νόμου 4024/2011. 
στη βάση της ίδιας απόλυτα ορθής 
λογικής οι νοσηλευτές θα πρέπει να 

 

Θεωρούμε 
εκ προοιμίου 
εσφαλμένη την 
αξιολόγηση των 
νοσηλευτών 
επί τη βάσει 
του ίδιου 
συστήματος, που 
εφαρμόζεται, 
για παράδειγμα, 
στο διοικητικό 
προσωπικό ενός 
νοσοκομείου
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τυγχάνουν ειδικής αντιμετώπισης 
και στο ζήτημα της αξιολόγησης.

3. έπιθυμώντας, λοιπόν, να προσ-
διορίσουμε σαφή κριτήρια αξιολόγη-
σης των νοσηλευτών, αναφερόμαστε 
στο ζήτημα της αριθμητικής επάρ-
κειας του νοσηλευτικού προσωπικού, 
που μοιραία καθορίζει την αναλογία 
μεταξύ ασθενών και νοσηλευτών. έν-
δεικτικώς αναφέρουμε, ότι ενώ σε 
άλλες χώρες της έυρώπης η επίμαχη 
αναλογία δύναται να αγγίζει το απόλυ-
το ένα προς ένα, ήτοι ένας νοσηλευτής 
ανά έναν ασθενή, στη χώρα μας συχνά 
παρατηρείται το φαινόμενο ένας μό-
νον νοσηλευτής να παρέχει νοσηλεία 
μέχρι και σε σαράντα ασθενείς.

κατά την άποψή μας και κατά την 
κοινή λογική, ο συγκεκριμένος νοση-
λευτής, μόνον για την υπερπροσπά-
θεια που καταβάλει και ανεξαρτήτως 
αποτελέσματος, θα πρέπει όχι μόνον 
να βαθμολογηθεί – αξιολογηθεί ως 
άριστος, αλλά και να επιβραβευθεί 
για την αποδοτικότητά του.

συμπερασματικά, η συγκεκρι-
μένη αναλογία ασθενών / νοση-
λευτών θα πρέπει οπωσδήποτε να 

αποτελέσει κριτήριο υποχρεωτικώς 
συνεκτιμώμενο και λαμβανόμενο 
υπόψη κατά το στάδιο αξιολόγησης 
των νοσηλευτών.

4. συναφές ζήτημα, ως άμεση 
συνέπεια των ελλείψεων στο νοση-
λευτικό προσωπικό, είναι ο συστη-
ματικός εν τοις πράγμασι εξαναγκα-
σμός των νοσηλευτών να παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους και πέραν της 
λήξεως του θεσμοθετημένου ωρα-
ρίου, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του 
ανωτάτου ορίου υπερωριών του άρ-
θρου 20 του νόμου 4024/2011. το 
ως άνω φαινόμενο είναι εξαιρετικά 
σύνηθες και θα πρέπει οπωσδήπο-
τε να αποτελεί ένα συνεκτιμώμενο 
στοιχείο κατά την αξιολόγηση των 
νοσηλευτών. 

5. πέραν, βέβαια, της επάρκει-
ας του ανθρώπινου δυναμικού, σε 
κάθε υπηρεσία θα πρέπει να ελέγ-
χεται και η επάρκεια, ποιοτική και 
ποσοτική, των υλικών πόρων, ήτοι 
των υποδομών και του εν γένει εξο-
πλισμού, που τίθεται στη διάθεση 
των νοσηλευτών, προκειμένου αυτοί 
να εκτελέσουν τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα. η παράμετρος αυτή μοι-
ραία τίθεται στην τρέχουσα χρονική 
συγκυρία, κατά την οποία οι ελλεί-
ψεις σε υλικά σε πλήθος φορέων 

παροχής υπηρεσιών υγείας είναι 
τεράστιες, ώστε να λειτουργούν 

ως τροχοπέδη στην ακώλυτη, 
ασφαλή και επιστημονικά 

ορθή άσκηση του νοση-
λευτικού επαγγέλμα-

τος. 
κατά συνέπεια 

δεν αντιλαμβα-
νόμεθα πώς θα 

αξιολογηθεί ένας νοσηλευτής, όταν 
δεν έχει στη διάθεσή του ακόμη και 
στοιχειώδη απαραίτητα υλικά μέσα 
για να κάνει νοσηλεία. 

6. περαιτέρω, θα πρέπει να παρα-
τηρηθεί, ότι δεν νοείται αξιολόγηση 
προσωπικού, που στερείται σαφούς 
καθηκοντολογίου. έν προκειμένω 
είναι γεγονός, ότι στην ελληνική νο-
μοθεσία δεν υπάρχει σαφής περι-
γραφή των νοσηλευτικών πράξεων, 
ώστε οι νοσηλευτές να επιφορτίζο-
νται με ξεκάθαρα και αναμφισβήτη-
τα υπηρεσιακά καθήκοντα. 

κι ενώ υπάρχει σχετική εξουσι-
οδοτική διάταξη στο άρθρο 5§1 του 
νόμου 3868/2010, αυτή δεν έχει 
εισέτι εφαρμοστεί. κατά το μέρος 
τούτο και ελλείψει νοσηλευτικού 
καθηκοντολογίου, δεν αντιλαμβα-
νόμεθα επί ποίας βάσης θα γίνει η 
αξιολόγηση των νοσηλευτών. 

σημειωτέον, ότι η έ.ν.έ. έχει 
επανειλημμένως καταθέσει ολο-
κληρωμένη πρόταση για τη δημι-
ουργία καθηκοντολογίου με λε-
πτομερή περιγραφή όλων των νο-
σηλευτικών πράξεων. η υλοποίηση 
της πρότασης αυτής οπωσδήποτε 
θα δώσει νόημα και στην αξιολόγη-
ση του νοσηλευτικού προσωπικού.

7. έπιπλέον έμφαση θα πρέ-
πει να δοθεί στο επίσης σύνηθες 
φαινόμενο της συστηματικής ανά-
θεσης στους νοσηλευτές αλλότρι-
ων καθηκόντων, ήτοι καθηκόντων 
εντελώς άσχετων με τα επαγγελ-
ματικά τους δικαιώματα, όπως π.χ. 
διοικητικής φύσεως καθήκοντα, 
καθαριότητα, φύλαξη χώρων νο-
σοκομείου και έλεγχος εισερχομέ-
νων συνοδών ασθενών κλπ. 

το φαινόμενο αυτό, πέραν του ότι 
απαξιώνει πλήρως το νοσηλευτικό 
προσωπικό, συμβάλλει στην περαι-
τέρω διόγκωση του προβλήματος 
των ελλείψεων σε νοσηλευτές. 

συνοψίζοντας, θέση της έ.ν.έ. 
είναι, ότι ο νοσηλευτής θα πρέπει 
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να αξιολογείται επί τη βάσει των 
καθηκόντων που εκτελεί εν τοις 
πράγμασι, λαμβανομένου υπόψη 
του στοιχείου της συχνής ανάθε-
σης αλλότριων καθηκόντων, που 
τον αποσπούν από το αμιγώς νο-
σηλευτικό του έργο.

8. περαιτέρω, σύμφωνα με τις 
νέες διατάξεις του άρθρου 18§5 
του πδ 318/1992, «με την επιφύ-
λαξη των διατάξεων του προτελευ-
ταίου εδαφίου της παραγράφου 3 
του άρθρου αυτού, σε καμιά πε-
ρίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση 
αξιολόγησης για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των πέντε μηνών».

έν προκειμένω γεννάται ένα ζή-
τημα ως προς την αξιολόγηση των 
υπαλλήλων εκείνων, που κάνοντας 
χρήση θεσμοθετημένων αδειών, 
είτε βάσει των γενικών διατάξεων 
του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, 
είτε βάσει ειδικών διατάξεων άλλων 
νομοθετημάτων, απουσιάζουν από 
την υπηρεσία τους, ώστε ο συνολι-
κός χρόνος παρουσίας τους να είναι 
μικρότερος του ελαχίστου ορίου των 
πέντε (5) μηνών. το ίδιο συμβαίνει 
και με υπαλλήλους που έχουν μετα-
κινηθεί σε άλλον φορέα. σημειωτέ-
ον, ότι το φαινόμενο της μετακίνησης 
ιδίως νοσηλευτικού προσωπικού για 
την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών 
είναι εξαιρετικά σύνηθες. 

Άραγε οι εν λόγω υπάλληλοι δεν 
θα αξιολογηθούν, ενώ το γεγονός 
της μη αξιολόγησής τους θα επι-
δράσει αρνητικά στη βαθμολογική 
– μισθολογική τους εξέλιξη; έπί 
του ζητήματος τούτου ομολογου-
μένως δεν υπάρχει σαφής πρόβλε-
ψη, που να δίδει μια σαφή διέξο-
δο για τη συγκεκριμένη κατηγορία 
προσωπικού. σε κάθε περίπτωση 
υπογραμμίζεται η άποψή μας, ότι 
η απουσία νοσηλευτών λόγω χρή-
σεως θεσμοθετημένων μορφών 
αδείας δεν μπορεί να αναπτύσσει 
οιασδήποτε φύσεως αρνητικές συ-

νέπειες στην υπηρεσιακή τους εξέ-
λιξη ή την αξιολόγηση.  

9. παράλληλα, ερώτημα γεννά-
ται εν σχέσει με την αξιολόγηση 
νοσηλευτών, οι οποίοι για λόγους 
υγείας και κατόπιν γνωμάτευσης 
των οικείων υγειονομικών επιτρο-
πών (π.χ. αμέα) έχουν εξαιρεθεί 
από την άσκηση ορισμένων ή όλων 
των υπηρεσιακών τους καθηκό-
ντων και εκτελούν άλλες εργασίες. 

η εν λόγω παράμετρος θα πρέ-
πει ομοίως να λαμβάνεται υπόψη, 
ιδίως στο πλαίσιο της ορθής εφαρ-
μογής της αρχής της κοινωνικής 
αλληλεγγύης, που εμπεριέχεται 

και κατοχυρώνεται από τις κατευ-
θυντήριες διατάξεις του άρθρου 1 
του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. 

10. περαιτέρω, κατά την αξιο-
λόγηση ειδικώς του νοσηλευτικού 
προσωπικού, που ασκεί μια επαγ-
γελματική δραστηριότητα διαρκώς 
εξελισσόμενη με βάση την πρόοδο 
της επιστήμης, θα πρέπει να λαμβά-
νεται υπόψη η συνεχιζόμενη εκπαί-
δευση. με άλλα λόγια η συμμετοχή 

του νοσηλευτή σε εκπαιδευτικά προ-
γράμματα διαρκούς επιμόρφωσης, 
σε συνέδρια, σε ημερίδες, η σύνταξη 
επιστημονικών άρθρων και μελετών 
είναι στοιχεία που θα πρέπει να συ-
νεκτιμώνται στην τελική βαθμολογία 
των αξιολογουμένων νοσηλευτών. 

στο σημείο αυτό η συμβολή της 
έ.ν.έ. δύναται να είναι καθοριστική, 
ενημερώνοντας το αρχείο των μελών 
της με τις όποιες αντίστοιχες δράσεις 
τους και την μοριοδότηση αυτών. 

έξάλλου, το ζήτημα της συνεχι-
ζόμενης εκπαίδευσης τίθεται εμμέ-
σως πλην σαφώς και από τις δια-
τάξεις του νέου άρθρου 10 του πδ 
318/1992, όπου γίνεται λόγος περί 
μέτρων βελτίωσης της απόδοσης 
του αξιολογουμένου. η έ.ν.έ., ενό-
ψει της φύσεως και των δράσεών 
της, δύναται να συμβάλει με αποφα-
σιστικό τρόπο στην υλοποίηση αντί-
στοιχων μέτρων βελτίωσης με την 
οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων 
και λοιπών εκπαιδευτικών δραστη-
ριοτήτων για τους νοσηλευτές. 

11. έιδικώς για το νοσηλευτικό 
προσωπικό και ενόψει της ιδιαί-
τερης φύσης των νοσηλευτικών 
καθηκόντων, που αναγκαστικώς 
εμπεριέχουν άμεση επαφή με το 
σώμα του ασθενούς και επικοι-
νωνία μαζί του, όπως και με τους 
συνοδούς του – συγγενείς του, θα 
πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμε-
νο της λήψεως υπόψη, οσάκις κάτι 
τέτοιο είναι εφικτό, και της γνώμης 
των νοσηλευομένων ασθενών για 
το νοσηλευτικό προσωπικό που 
τους εξυπηρέτησε. 

αυτό θα μπορούσε να γίνει με 
συμπλήρωση ερωτηματολογίου 
κατά την αποχώρηση του ασθενούς 
από τη μονάδα υγείας ή με οποιον-
δήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, που 
θα συνέβαλε στη διαμόρφωση της 
εικόνας του ή των νοσηλευτών που 
απασχολήθηκαν με τον συγκεκρι-
μένο ασθενή.

 

 Η Ε.Ν.Ε. θα 
μπορούσε να 
διαδραματίσει 
καθοριστικό ρόλο 
στην αξιολόγηση 
των νοσηλευτών, 
τουλάχιστον 
εξ απόψεως 
τυπικών 
προσόντων
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12. συνακόλουθα η 
έ.ν.έ. υποστηρίζει, ότι πέ-
ραν της αξιολόγησης των 
τυπικών και ουσιαστικών 
προσόντων, καθώς και της 
απόδοσης των νοσηλευ-
τών, θα πρέπει να τίθεται 
περιοδικώς σε αξιολόγη-
ση και η υγεία των νοση-
λευτών, τόσο η σωματική, 
όσο και η ψυχική. με τον 
τρόπο αυτό θα διαπιστώ-
νεται αν ο νοσηλευτής 
είναι πράγματι σε φυσική 
– σωματική και ψυχική 
κατάσταση τέτοια, που να 
του επιτρέπει την απόλυτα 
ασφαλή άσκηση του νο-
σηλευτικού επαγγέλματος 
τόσο για τον ίδιο, όσο και 
για τους ασθενείς.  

13. Θα πρέπει, επίσης, 
να αναφερθεί, ότι ναι μεν 
η προαγωγική – μισθολο-
γική εξέλιξη των νοσηλευ-
τών έχει πλέον συνδεθεί 
με την αξιολόγηση δυνάμει 
των διατάξεων του νόμου 
4024/2011, πλην όμως την 
διασύνδεση αυτή θα πρέ-
πει κάποια στιγμή να την 
δούμε και στην αντίστροφη 
όψη της. με άλλα λόγια, 
το ύψος του μηνιαίως κα-
ταβαλλόμενου μισθού εις 
ένα νοσηλευτή θα πρέπει 
να βαρύνει την κρίση του 
αξιολογητή. πιο απλά, όταν 
το ελληνικό δημόσιο και 
οι φορείς του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα ή οποιοσ-
δήποτε άλλος εργοδότης 
απασχολούν προσωπικό 
έναντι πενιχρού μισθού, 
είναι προφανές ότι δεν 
μπορούν να έχουν παρά-
λογες απαιτήσεις εν σχέσει 
με την απόδοση και την 
παραγωγικότητα του εν 

λόγω προσωπικού. Βέβαια, 
στην έλλάδα της κρίσης 
ίσως οι ανωτέρω σκέψεις 
να φαντάζουν ουτοπικές, 
ωστόσο αποτυπώνουν μια 
βασική διαπίστωση, που 
αφορά όλες τις μορφές ερ-
γασιακής σχέσης στο δυ-
τικοευρωπαϊκό χώρο, ήτοι 
παροχής εργασίας έναντι 
αμοιβής και όχι εκμετάλ-
λευσης ανθρώπου από άν-
θρωπο. 

14. αξίζει, επίσης, να 
υπογραμμισθεί, ότι με τις 
νέες διατάξεις του άρ-
θρου 19 του πδ 318/1992 
το δικαίωμα ενστάσεως 
κατά της εκθέσεως αξι-
ολόγησης διαφυλάσσεται 
μόνον υπέρ των υπαλ-
λήλων που λαμβάνουν 
μέσον όρο βαθμολογίας 
6 και κάτω. με άλλα λό-
για ο υπάλληλος που θα 
βαθμολογηθεί με μέσον 
όρο 6,1 και άνω αδυνατεί 
να ασκήσει παραδεκτώς 

ένσταση. με τον τρόπο 
αυτό περιορίζεται δρα-
στικά το δικαίωμα ενστά-
σεως, γεννώντας εύλογα 
ερωτηματικά εν σχέσει 
με τη συνταγματικότητα 
της επίμαχης ρύθμισης.

Άποψη μας είναι η 
ανάγκη διεύρυνσης των 
δικαιούμενων να ασκή-
σουν παραδεκτώς ένστα-
ση. 

15. περαιτέρω, με τις 
νέες ρυθμίσεις καταργεί-
ται ο θεσμός των δύο αξι-
ολογητών και καθιερώ-
νεται η αξιολόγηση από 
έναν μόνον υπάλληλο 
– προϊστάμενο των αξιο-
λογουμένων. έν προκει-
μένω ευλόγως διερωτώ-
μεθα κατά πόσον η κρίση 
ενός και μόνον υπαλλή-
λου παρέχει περισσότερα 
εχέγγυα αντικειμενικότη-
τας και αμεροληψίας συ-
γκρινόμενη με την κρίση 
δύο υπαλλήλων.

κατά την άποψή μας 
η καθιέρωση του θεσμού 
του ενός και μοναδικού 
αξιολογητή θα συμβάλλει 
στην αύξηση του φαινο-
μένου των μεροληπτικών 
κρίσεων, άμεσα συνδε-
όμενων με τις διαπρο-
σωπικές σχέσεις μεταξύ 
αξιολογητή και αξιολο-
γούμενου. 

τελικώς, λοιπόν, πα-
ραμένει αδιευκρίνιστος 
ο σκοπός που ήθελε να 
εξυπηρετήσει ο νομο-
θέτης με τον θεσμό του 
ενός αξιολογητή, ο οποί-
ος θα αποφασίζει κυρι-
ολεκτικώς για την τύχη 
των υφισταμένων του.

Θέση της έ.ν.έ. απο-
τελεί, ότι οι νοσηλευτές 
θα πρέπει να αξιολογού-
νται από δύο αξιολογη-
τές, αμφότερους προερ-
χόμενους από τις θέσεις 
ευθύνης της οικείας νο-
σηλευτικής υπηρεσίας.
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16. αξίζει, επιπλέον, να τονι-
στεί, ότι το νοσηλευτικό επάγγελμα 
συγκαταλέγεται μεταξύ των νομο-
θετικώς ρυθμιζομένων επαγγελ-
μάτων. Βασική προϋπόθεση για τη 
νόμιμη άσκησή του είναι αφενός η 
εγγραφή στα μητρώα της έ.ν.έ., 
αφετέρου η έκδοση σχετικής 
άδειας – βεβαίωσης άσκησης του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος. 

η εγγραφή στην έ.ν.έ. αποτε-
λεί υποχρέωση που βαρύνει το σύ-
νολο των νοσηλευτών (βλέπε άρ-
θρα 3 και 4 του νόμου 3252/2004), 
ενώ αποτελεί μια μορφή ασφα-
λούς πιστοποίησης περί της κατο-
χής του επαγγελματικού τίτλου του 
νοσηλευτή είτε βάσει της εθνικής 
μας νομοθεσίας, είτε βάσει της 
κοινοτικής νομοθεσίας περί της 
αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων. 

υπογραμμίζεται, ότι τα όργα-
να της έ.ν.έ. μέχρι σήμερα έχουν 
ανακαλύψει πλήθος πλαστών ή 
νοθευμένων τίτλων σπουδών νο-
σηλευτικής, παραπέμποντας τις 
σχετικές υποθέσεις στις αρμόδιες 
εισαγγελικές αρχές.

υπό το πρίσμα τούτο θεωρούμε 
ότι ουδείς νοσηλευτής δύναται να 
αξιολογηθεί αν δεν έχει προηγου-
μένως εγγραφεί ή αν δεν ανανεώ-
νει την εγγραφή του στα μητρώα 
της έ.ν.έ., κατά την ρητή πρόβλε-
ψη του νόμου 3252/2004. 

η ίδια παρατήρηση ασφαλώς 
καταλαμβάνει και όλους εκείνους 
τους υπαλλήλους, οι οποίοι λόγω 
της επαγγελματικής τους ιδιότητας 
οφείλουν υποχρεωτικώς να εγγρά-
φονται μέλη του οικείου επαγγελ-
ματικού τους συλλόγου, που λει-
τουργεί υπό την μορφή νπδδ (π.χ. 
φυσικοθεραπευτές, επισκέπτες 
υγείας, ιατροί, δικηγόροι κλπ). 

έιδικώς, λοιπόν, στον τομέα της 
αξιολόγησης των νοσηλευτών πρω-
ταγωνιστικό ρόλο δύναται και οφείλει 

να διαδραματίσει η έ.ν.έ., η οποία 
τηρεί βάσει του νόμου 3252/2004 
αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία 
όλων των μελών της – νοσηλευτών. 
το αρχείο αυτό ενημερώνεται κάθε 
χρόνο ενόψει της εκ του νόμου υπο-
χρέωσης των νοσηλευτών να ανανε-
ώνουν την εγγραφή τους υποβάλλο-
ντας προς την έ.ν.έ. ετήσια δήλωση, 
στην οποία περιλαμβάνονται τόσο 
τυχόν υπηρεσιακές μεταβολές, όσο 
και η απόκτηση πρόσθετων τυπικών 
προσόντων, όπως τίτλοι σπουδών, 
γνώση ξένων γλωσσών κλπ.

Έχοντας, λοιπόν, στη διάθεσή της 
μια ευρεία βάση δεδομένων, η έ.ν.έ. 
θα μπορούσε να διαδραματίσει κα-
θοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση των 
νοσηλευτών, τουλάχιστον εξ απόψε-
ως τυπικών προσόντων. κι αυτό γιατί 
η έ.ν.έ., διαθέτοντας την απαιτού-
μενη εμπειρία και συνεργαζόμενη 
με επιστήμονες της ακαδημαϊκής 
νοσηλευτικής κοινότητας, δύναται 
να αξιολογεί με αντικειμενικό τρόπο 
κάθε τυπικό προσόν και κάθε μορφή 
ανάπτυξης επιστημονικής δραστηρι-
ότητας, σχετιζομένης με τη νοση-
λευτική επιστήμη και τέχνη.

17. συνεκτιμητέο στοιχείο για 
την αξιολόγηση των υπαλλήλων 
θα πρέπει να αποτελούν και οι 
ενδεχόμενες πειθαρχικές ποι-
νές που τους έχουν επιβληθεί και 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση της 
συνολικότερης υπηρεσιακής τους 
εικόνας. και στο σημείο αυτό εί-
ναι χρήσιμη η συμβολή της έ.ν.έ., 
κατά το μέρος που ασκεί πειθαρ-
χικό έλεγχο στα μέλη κατά την 
ρητή πρόβλεψη των διατάξεων των 
άρθρων 24 επόμενα του νόμου 
3252/2004. 

18. τέλος, ζήτημα άμεσα συν-
δεόμενο με τις παραπάνω σκέψεις 
είναι η δημιουργία ενός ιδιαίτερου 
κλάδου νοσηλευτών. ομολογου-
μένως στο άρθρο 102 του νόμου 
2071/1992 είχε συμπεριληφθεί 

σχετική πρόβλεψη, πλην όμως η 
επίμαχη εξουσιοδοτική διάταξη 
ουδέποτε εφαρμόστηκε. Ως εκ τού-
του και ενόψει της ιδιαιτερότητας 
του νοσηλευτικού επαγγέλματος 
ως ενός νομοθετικά ρυθμιζόμενου 
επαγγέλματος της υγείας, θεωρού-
με επιβεβλημένη την δια νόμου 
πρόβλεψη περί της καθιέρωσης 
κλάδου νοσηλευτών του έ.σ.υ. και 
του πέδυ, για παράδειγμα κατά το 
πρότυπο του κλάδου των ιατρών 
του έ.σ.υ. προς την κατεύθυνση 
αυτή χρειάζεται η εισαγωγή εξου-
σιοδοτικής νομοθετικής διάταξης, 
απευθυνομένης είτε στον πρόεδρο 
της δημοκρατίας (προτάσει του 
υπουργού υγείας), είτε απευθείας 
στον υπουργό υγείας.

με τον τρόπο αυτό οι χιλιάδες 
των νοσηλευτών του έ.σ.υ. και του 
πέδυ αποκτούν μια σαφή ταυτότητα 
μέσα στο τεράστιο και ανομοιογενές 
πλήθος των απασχολουμένων στις 
δημόσιες δομές υγείας.   

19. αντί επιλόγου, κατά γενι-
κότερη ομολογία το νέο σύστημα 
αξιολόγησης επιδέχεται κριτικής, 
στην οποία, μάλιστα, δεν φαίνεται 
να αντέχει. πέραν των αδικιών που 
εισάγει, είναι μαθηματικώς βέβαιο 
ότι θα δημιουργήσει ένα κλίμα 
άκρατου ανταγωνισμού μεταξύ των 
υπαλλήλων, δυναμιτίζοντας το απα-
ραίτητο κλίμα εργασιακής ειρήνης, 
σύμπνοιας, συνεργασίας και υγιούς 
άμιλλας.  

με τις σκέψεις αυτές παρα-
μένουμε στη διάθεσή σας για την 
παροχή οποιωνδήποτε διευκρινί-
σεων και την έναρξη διαλόγου για 
την διαμόρφωση ενός συστήμα-
τος αξιολόγησης των νοσηλευτών 
πλήρως ανταποκρινόμενου στις 
απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες 
τόσο του κλάδου, όσο και των συν-
θηκών άσκησης του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος στα ήδη πολύπαθα 
ελληνικά νοσοκομεία. ❱◗
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 «σύνθεση του δσ του συνο- έσυ ν. έυβοίας»

την 18η ιουνίου του 2014 στο Γενικό νοσοκομείο της Χαλκίδας έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
δσ του συλλόγου συ.νο. - έσυ ν. έυβοίας.

το δσ του συ.νο. - έσυ ν. έυβοίας, συνεδρίασε στις 23 ιουνίου 2014 και σύμφωνα με το καταστατικό 
του συλλόγου και τη σχετική νομοθεσία, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, τη σύνθε-
ση του προεδρείου του δσ που έχει ως εξής:

 πρόεδρος:  κιούσης νικόλαος, κ.Ψ.υ. Χαλκίδας

 αντιπρόεδρος:  ιωάννου ιωάννα, Γ.ν. Χαλκίδας

 Γεν. Γραμματέας: μαργαρίτη Χρυσούλα, Γ.ν. Χαλκίδας

 ταμίας:   ρέτσα ιωάννα, Γ.ν. – κ.υ. κύμης

 μέλη:   παπακώστα Βασιλική, κ.Ψ.υ. Χαλκίδας

    Ξυπολιτού έυδοξία, Γ.ν. – κ.υ. καρύστου

    αποστόλου έλένη, πέδυ  - κ.υ. αλιβερίου

δραΣειΣ του ΣυλλοΓου ΝοΣΗλευτωΝ 
εΘΝικου ΣυΣτΗματοΣ υΓειαΣ Νομου ευβοιαΣ

εΠιΣτολΗ ΠροΣ τοΝ βουλευτΗ ευβοιαΣ τΗΣ ΝεαΣ δΗμοκρατιαΣ  
κ. μαρκοΠουλο 

 «παράνομες τοποθετήσεις προϊσταμένων στο Γ.ν. Χαλκίδας»
κύριε μαρκόπουλε,
μέσα από το site του Evia Top, ενημερωθήκαμε ότι καταθέσατε ερώτημα στον υπουργό υγείας κ. μάκη 

Βορίδη με θέμα «παράνομες τοποθετήσεις προϊσταμένων στη νοσηλευτική υπηρεσία στο Γ.ν. Χαλκίδας».
παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την παρανομία την οποία επικαλείστε. 
περιμένουμε για τις δικές σας ενέργειες.

  «ορισμός μελών υπηρεσιακού συμβουλίου του 
Γ.ν. Χαλκίδας - Γ.ν.-κ.υ. καρύστου - Γ.ν.- κ.υ. κύμης»

κύριε διοικητά,
με έκπληξη διαπιστώσαμε, μέσω της διαύγειας, ότι στο υπ’ αριθμόν 14/07-08-2014 πρακτικό  με θέμα 

«ορισμός μελών υπηρεσιακού συμβουλίου του Γ.ν. Χαλκίδας – Γ.ν.-κ.υ. καρύστου – Γ.ν.-κ.υ. κύμης» ότι δεν 
υπάρχει εκπροσώπηση στους τρεις επιλεγέντες για το υπηρεσιακό συμβούλιο, της πλέον πολυπληθέστερης 
υπηρεσίας που είναι η νοσηλευτική. 

παρακαλούμε την άμεση ανάκληση της απόφασης κι επανεξέτασής της με διορισμένο εκπρόσωπο από τη 
νοσηλευτική υπηρεσία.

περιμένουμε για τις δικές σας ενέργειες.
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 εΠιΣτολΗ ΠροΣ τοΝ υΠουρΓο υΓειαΣ μακΗ βοριδΗ
και ολουΣ τουΣ αρμοδιουΣ ΦορειΣ 

«τραγικές ελλείψεις σε 
νοσηλευτικό προσωπικό στο Γ.ν. Χαλκίδας»

οι Νοσηλευτές του Νοσοκομείου Χαλκίδας  
βρίσκονται για μια ακόμα φορά θεατές στο 
αποτρόπαιο έργο της αφαίμαξης νοσηλευτικού 

προσωπικού. το νοσοκομείο, λειτουργεί με τρομακτι-
κές ελλείψεις, αφού ανεστάλησαν τα προγράμματα 
προσλήψεων, ενώ οι όποιες αποσπασματικές τοποθε-
τήσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τα κενά που 
δημιουργούνται από τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιο-
δότησης, παραιτήσεων κ.λπ.

η εκάστοτε διοίκηση υποχρεώνει τους εργαζόμε-
νους να εργάζονται σε συνθήκες (διπλοβάρδιες, χωρίς 
επαρκή ενδιάμεση ανάπαυση, χωρίς επαρκή εβδομα-
διαία ανάπαυση, ένας νοσηλευτής να αντιστοιχεί σε 25 
ασθενείς, ένας τραυματιοφορέας να καλείται να καλύψει 
τις ανάγκες δεκάδων ασθενών κ.ά.) που δεν είναι ασφα-
λείς τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους ασθενείς που 
νοσηλεύουν. απ’ αυτές ακριβώς τις συνθήκες απορρέει 
η επικινδυνότητα για λάθη, παραλείψεις, ελλιπή νοση-
λευτική φροντίδα ή αδυναμία αντιμετώπισης κάποιων 
περιστατικών, εντάσεις μεταξύ προσωπικού και συγγε-
νών, καθώς και η εξουθένωση του προσωπικού.

σύμφωνα με τον π.ο.υ., όπου υπάρχουν ελλείψεις 
νοσηλευτικού προσωπικού, υπάρχουν και σοβαρά 
προβλήματα δημόσιας υγείας. Έτσι, οι ενδονοσοκο-
μειακές λοιμώξεις και άλλες μολυσματικές ασθένειες 
ευνοούνται από τις ελλείψεις.

έπιπλέον, όπως σημειώνουν οι επιστήμονες του 
οργανισμού, όταν οι νοσηλευτές είναι λίγοι, οι θερα-
πείες δεν παρακολουθούνται όπως πρέπει, οι ώρες 
αναμονής αυξάνονται.

το ενεργό προσωπικό της Νοσηλευτικής υπηρε-
σίας του Γ.Ν. Χαλκίδας αριθμεί (μετά από καταγρα-
φή, στις 31/03/2014):
•  4 πέ νοσηλευτές,
•  68 τέ νοσηλευτές ,
•  76 Β.νοσηλευτών δέ,
•  11 μαίες,
•  6 έπισκέπτριες υγείας,
•  8 Β. Θαλάμων,
•  15 τραυματιοφορείς
•   2 νοσοκόμοι και
•  1 νεκροτόμος

από το πιο πάνω προσωπικό 6 άτομα (αφορά 
Νοσηλευτές τε και βοηθούς δε) είναι με τρίμη-
νες μετακινήσεις, από άλλα νοσοκομεία. ενώ οι 
2 τραυματιοφορείς είναι αντιρρησίες συνείδησης 
(εκτίουν τη θητεία τους προσφέροντας έργο).

Η δύναμη αναπτυγμένων κλινών του νοσοκομεί-
ου είναι: 194

αν μάλιστα στα παραπάνω προσθέσουμε τις συ-
νταξιοδοτήσεις αλλά και τις πολύμηνες άδειες (αναρ-
ρωτικές, μητρότητα κα), τότε εύκολα γίνεται αντιληπτό 
ότι η νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου Χαλκί-
δας έχει κυριολεκτικά αποδεκατιστεί.  αποτέλεσμα 
των τραγικών ελλείψεων είναι, τα νοσηλευτικά τμή-
ματα να λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, σχε-
δόν σε καθημερινή βάση, ενώ ο αριθμός των οφει-
λόμενων κανονικών αδειών του προηγούμενου έτους 
καθώς και των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης  να 
είναι μεγάλος.

ας δούμε όμως τι γίνεται στο νοσοκομείο Χαλκί-
δας, που αποτελεί ένα ΝΠδδ, με καθημερινή εφη-
μερία και με 100% πληρότητα κλινών.

στο Γ. ν Χαλκίδας λειτουργεί:
 •  Παθολογική κλινική, με δύναμη  50 κλινών. η κλι-

νική, άτυπα είναι χωρισμένη σε α και Β, με διαφο-
ρετικές επισκέψεις  και διαφορετική δύναμη ιατρών 
σε κάθε κλινική, κοινό όμως νοσηλευτικό προσωπι-
κό. λειτουργεί με 1 προïσταμένη, 13 νοσηλευτές τέ, 
5 β. νοσηλευτών δέ και 2 β. Θαλάμων.
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•  καρδιολογική κλινική και άτυπη λειτουργία μον. 
εμφραγμάτων, με δύναμη 21 κλινών. λειτουργεί 
με 1 προϊσταμένη, 4 νοσηλευτές τέ, 7 β. νοσηλευ-
τών δέ και 1β. Θαλάμου.

•  Χειρουργική κλινική, με δύναμη 37 κλινών και 1 
προïσταμένη, 5 νοσηλευτές τέ, 8 β. νοσηλευτές δέ 
και 1β. θαλάμου.

•  Χειρουργείο: λειτουργούν καθημερινά 5 αίθουσες 
και έχουμε 1 προϊσταμένη, 2 νοσηλευτές πέ, 9 νο-
σηλευτές τέ, 7β. νοσηλευτών δέ, 1β. θαλάμου και 3 
τραυματιοφορείς.

•  αναισθησιολογικό τμήμα (από τις 5 αίθουσες στις 3 
δίνεται γενική αναισθησία):

1 υπεύθυνος νοσηλ. πέ, 2 νοσηλευτές τέ, 5 β.νο-
σηλευτών δέ

•  μικτή κλινική (ορθοπεδική-οφθαλμολογική-ου-
ρολογική), με δύναμη 37 κλινών. λειτουργεί με 1 
προϊσταμένη, 4 νοσηλευτές τέ, 9β. νοσηλευτών δέ 
και 2 β. θαλάμων.

•  μαιευτική-Γυναικολογική, με δύναμη 12 κλινών: 
σήμερα  στην κλινική υπηρετούν 11 μαίες, υπεύθυ-
νες για την κλινική, την αίθουσα τοκετών και τις γυ-
ναικολογικές επεμβάσεις.

•  Παιδιατρική κλινική (ταυτόχρονη λειτουργία τα-
κτικού – εκτάκτου ιατρείου και τμήματος εμβολί-
ων), με δύναμη 8 κλινών. 1 προϊσταμένη, 1 νοσηλεύ-
τρια τέ, 4 β. νοσηλευτών δέ.  οι μικροί ασθενείς που 
εξετάσθηκαν στο παιδιατρικό ιατρείο είναι 5170, από 
1/01/2014 έως και 31/03/2014. ένώ την ίδια χρονική 
περίοδο, το 2013, είχαν εξεταστεί 4013 ασθενείς.

•  μτΝ (16 μονάδες για αιμοκάθαρση):.1 προϊσταμέ-
νη, 1 νοσηλεύτρια τέ, 8 β.νοσηλευτών δέ

•  αιμοδοσία: σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν, 
για τη λειτουργία της αιμοδοσίας και τη σημερινή 
λειτουργία της στο ΓνΧ, θα έπρεπε να εργάζονταν 
συνολικά 12-14 νοσηλευτές τέ, 3 τέ ιατρικών έρ-
γαστηρίων, 2 έπισκέπτριες υγείας, 1β. Θαλάμου. δυ-
στυχώς σήμερα υπηρετούν 8 νοσηλευτές τέ, 2τέ ια-
τρικών έργαστηρίων, 1 έπισκέπτρια υγείας. Γίνονται 
8500 αιμοληψίες το χρόνο, 12000 διασταυρώσεις και 
καλύπτει παιδιά με μεσογειακή αναιμία. από το ίδιο 
προσωπικό συγκροτούνται συνεργεία για εξωτερι-
κές αιμοληψίες 2-3 φορές την εβδομάδα.

•  μονάδα μεσογειακής αναιμίας-αιματολογικό (με 
δύναμη 3 κλίνες):

2 νοσηλεύτριες τέ
•  Έκτακτα εξωτερικά ιατρεία: λειτουργεί παθολογικό 

– καρδιολογικό-χειρουργικό – ορθοπεδικό ιατρείο 
καθώς και  μβΝ, δύναμης 6 κλινών, με το ίδιο προ-

σωπικό. Έχουμε 1 προïσταμένη, 1 νοσηλεύτρια πέ, 7 
νοσηλευτές τέ, 9 β.νοσηλευτών δέ και 1 β. θαλάμου. 
το τραγικό είναι ότι έχουμε 4 νοσηλευτές στην πρωινή 
βάρδια για ουσιαστική λειτουργία 4 εκτάκτων ιατρείων. 
ένδεικτικά οι ασθενείς που εξετάσθηκαν στο παθολο-
γικό ιατρείο  (από 1/01/14 έως 8πμ στις 1/04/14) είναι 
8362 και στο Χειρουργικό ιατρείο είναι  3046 (την ίδια 
χρονική περίοδο). αντίστοιχη είναι και η κίνηση στο  
Έκτακτο καρδιολογικό και Έκτακτο ορθοπεδικό.

•  τακτικά εξωτερικά ιατρεία: λειτουργία 11 ιατρείων. 
1 προïσταμένη, 2 νοσηλεύτριες τέ, 8 β. νοσηλευτών δέ.

αν ληφθεί υπόψη ότι το πιο πάνω νοσηλευτικό 
προσωπικό καλύπτει τα τμήματα σε 24ωρη βάση, 
σαββατοκύριακα και αργίες η κατάσταση, από πλευ-
ράς προσωπικού, γίνεται απελπιστική.

υπάρχουν περιπτώσεις όπου σε κοινούς θαλά-
μους του νοσοκομείου  νοσηλεύονται διασωληνωμέ-
νοι ασθενείς, δηλαδή λειτουργούν σαν... μέΘ, όπου 
όμως, λόγω έλλειψης προσωπικού, τους ασθενείς 
φροντίζουν οι συγγενείς τους!

αν θέλουμε να λειτουργούν οι κλινικές και τα 
τμήματα, προσφέροντας πραγματικά αξιόλογες υπη-
ρεσίες, ανταποκρινόμενες στην τεράστια ζήτηση για 
Φροντίδα και Θεραπεία, τηρώντας τα στοιχειώδη όρια 
υγείας κι ασφαλείας και αξιοποιώντας τις μεγάλες 
επιστημονικές δυνατότητες του προσωπικού, οφεί-
λουμε:
•   να μην εργαζόμαστε σε απαράδεκτα ωράρια (π.χ. 

απόγευμα, επόμενο πρωί, επόμενη νύκτα, δεκάδες 
οφειλόμενα ρεπό κλπ)

•  να μην ανεχόμαστε την επικίνδυνη μείωση στο προ-
σωπικό της απογευματινής ή της νυκτερινής βάρδι-
ας, επειδή δεν επαρκεί το προσωπικό,

 •  να μην νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ασθενείς σε 
κοινούς θαλάμους

το προσωπικό που απαιτείται πρέπει να ειΝαι μοΝιμο!
συμβασιούχοι, σπουδαστές από ιέκ, τέι,  κλπ  

προφανώς δεν λύνουν το πρόβλημα όπως έχει απο-
δείξει η μέχρι τώρα εμπειρία.

απαιτούμε την άμεση πρόσληψη μόνιμου Νοση-
λευτικού Προσωπικού όλων των κενών οργανικών 
θέσεων του Νοσοκομείου Χαλκίδας και του κέ-
ντρου Ψυχικής υγείας Χαλκίδας.

Για το διοικητικό συμβούλιο

          ο πρόεδρος  η Γ. Γραμματέας
      κιούσης νικόλαος μαργαρίτη 
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 έργασία νοσηλευτών 
όλα τα σαββατοκύριακα 

του μήνα

Η κατάρτιση του προγράμ-
ματος των νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων πρέπει να γίνεται 

σε συμμόρφωση με την κείμενη 
νομοθεσία, λαμβανομένων υπό-
ψιν και των θεσμοθετημένων δι-
καιωμάτων των υπαλλήλων. 
 κατά το άρθρο 5 του πδ 
88/1999-ελάχιστες προδιαγραφές 
για την οργάνωση του χρόνου ερ-
γασίας σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 93/104/εκ- : «στους εργα-
ζόμενους εξασφαλίζεται ανά εβδο-
μάδα, ελάχιστη περίοδος συνεχούς 
ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων (24) 
ωρών, η οποία συμπεριλαμβάνει 
κατ`αρχήν την κυριακή, ανάλογα με 
τις ισχύουσες για κάθε κατηγορία 
εργαζόμενων διατάξεις της εργατι-
κής νομοθεσίας και πρακτικές, στις 
οποίες προστίθενται οι δώδεκα (12) 
συνεχείς ώρες της ημερήσιας ανά-
παυσης του άρθρου 3 του παρόντος»
 κατά το άρθρο 14  επιτρέπονται 
παρεκκλίσεις: «Για τις υπηρεσίες 
τις σχετικές με την υποδοχή, την 

νοσηλεία και ή την περίθαλψη που 
παρέχονται από νοσοκομεία ή πα-
ρόμοια ιδρύματα, συμπεριλαμβα-
νομένων των δραστηριοτήτων των 
ειδικευομένων ιατρών, από ιδρύ-
ματα διαμονής και από φυλακές»

 από το συνδυασμό των ανω-
τέρω διατάξεων προκύπτει ότι ο 
εργαζόμενος πρέπει καταρχήν να 
αναπαύεται ημέρα κυριακή. πα-
ρεκκλίσεις επιτρέπονται για την 
εργασία στα νοσηλευτικά ιδρύμα-
τα. οι παρεκκλίσεις όμως αυτές θα 
πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολο-
γημένες από επιτακτικές ανάγκες 
που δε δύνανται να καλυφθούν 
με άλλο τρόπο και να τηρείται η 
αρχή της αναλογικότητας  και της 
χρηστής διοίκησης, αλλά και η συ-
νταγματικά κατοχυρωμένη αρχή 
της ισότητος και της μη διάκρισης.

το δικαίωμα στον ελεύθερο 
χρόνο και την ανάπαυση κατο-
χυρώνεται στην διεθνή σύμβαση 
έργασίας, στην οικουμενική δια-
κήρυξης για τα ανθρώπινα δικαι-

ώματα Χάρτη των Θεμελιωδών δι-
καιωμάτων της έυρωπαϊκής Ένω-
σης και σε πληθώρα διεθνών και 
ευρωπαϊκών συμβάσεων, αλλά και 
στο ελληνικό σύνταγμα.

στις διατάξεις αυτές κατοχυρώ-
νεται δικαίωμα του υπαλλήλου σε 
εβδομαδιαία ανάπαυση που «να 
συμπίπτει, κατά το δυνατό, με την 
ημέρα της εβδομάδας που ανα-
γνωρίζεται ως ημέρα ανάπαυσης 
είτε παραδοσιακά είτε από τις 
συνήθειες της χώρας ή της περι-
οχής».

έπιπροσθέτως, η συνταξιοδό-
τηση υπαλλήλων, αποτελεί γεγο-
νός απόλυτα προβλέψιμο για την 
υπηρεσία και γνωστό πολλούς μή-
νες πριν την πραγματοποίησή του. 
Έχει δε παγίως κριθεί ότι δεν απο-
τελεί έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη 
η έλλειψη προσωπικού.

συνεπεία των ανωτέρω και ανα-
φορικά με το ζήτημα που τέθηκε 
υπόψιν μας (τη εργασία των νο-
σηλευτών του ΨνΘ όλα τα σαββα-
τοκύριακα) φρονούμε ότι δεν συ-
ντρέχει η προϋπόθεση της «κά-
λυψης εκτάκτων αναγκών» που 
να δικαιολογεί άρνηση χορήγη-
σης ημερών ανάπαυσης κατά το 
Σαββατοκύριακο και πρέπει να 
αναζητηθεί άλλη λύση, προκει-
μένου να μην παραβιασθεί πα-
ρανόμως το δικαίωμά ανάπαυσης 
ημέρα που αναγνωρίζεται ως 
μέρα ανάπαυσης. ❱◗
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Η Ένωση Νοσηλευτών ελλάδος (ε.Ν.ε.) στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων της που πηγάζουν 
πρωτίστως από τους ίδιους τους σκοπούς της, 

όπως αυτοί περιγράφονται στις διατάξεις του νόμου 
3252/2004 αποφάσισε τη δημιουργία των νοσηλευτι-
κών έπιστημονικών τομέων (νέτ).

στόχο αποτελεί η δημιουργία ενός νοσηλευτικού 
έπιστημονικού δικτύου το οποίο θα διαρθρώνεται από 
όλους τους νοσηλευτικούς τομείς καλύπτοντας το 
φάσμα της νοσηλευτικής έπιστήμης ενώ, παράλληλα 
θα είναι ανοιχτό για κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο.

το αντικείμενό τους συνοψίζεται στα εξής: 
•  καθορίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες στα νοσοκο-

μεία της χώρας με παράλληλη εκπόνηση και υλο-
ποίηση της συνεχιζόμενης νοσηλευτικής έπαγγελ-
ματικής έκπαίδευσης - ανάπτυξης.

•  αποτελούν συμβουλευτικό όργανο της έ.ν.έ. για 
θέματα που άπτονται του αντικειμένου τους π.χ. ο 
καθορισμός των νοσηλευτικών πράξεων και η επι-
καιροποίηση τους.

•  συγκροτούν ομάδες και επιτροπές σχετικές με το 
επιστημονικό περιοδικό της έ.ν.έ. (κριτές, επιστη-
μονική επιτροπή κτλ.). 

•  συγκροτούν ομάδες και επιτροπές άλλων δραστη-
ριοτήτων επιστημονικού περιεχομένου π.χ. έπιστη-
μονική έπιτροπή του έτήσιου συνεδρίου της ένέ.

•  αναλαμβάνουν την εκπόνηση ερευνητικών προ-
γραμμάτων για σκοπούς της έ.ν.έ..

•  διοργανώνουν θεματικές επιστημονικές ημερίδες 
και άλλες εκδηλώσεις. 

•  υποστηρίζουν τη διασύνδεση με τους ανάλογους 
έυρωπαϊκούς φορείς και την εκπροσώπηση της 
έ.ν.έ., σε αντίστοιχα θεματικά έυρωπαϊκά Όργανα 
με κοινούς σκοπούς.

•  σχεδιάζουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού έπι-
στημονικού συνεδρίου της έ.ν.έ., το οποίο θα λει-
τουργεί σε μόνιμη βάση ή θα διεξάγεται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα.

•  αναπτύσσουν έθελοντική δράση με τη δημιουργία 
μητρώου έθελοντών και τη λειτουργία έθελοντι-
κών ομάδων υγείας και κοινωνικής Φροντίδας.

•  τέλος, οτιδήποτε άλλο προκύψει από τη σύσταση 
και αλληλεπίδραση των έπιστημονικών τομέων στα 
πλαίσια της αυτόνομης επιστημονικής τους δράσης.

οι έπιστημονικοί τομείς της Ψυχικής υγείας και 

της κοινοτικής νοσηλευτικής, ήδη έχουν ξεκινήσει τη 
λειτουργία τους από το Φεβρουάριο του 2014 και ακο-
λουθούν άμεσα ο τομέας διοίκησης υπηρεσιών υγείας 
και πολιτικής της υγείας, ο τομέας νεφρολογικής νο-
σηλευτικής, καρδιολογικής νοσηλευτικής, έκπαίδευ-
σης και Έρευνας, νοσηλευτικής μέΘ και έπείγουσας 
νοσηλευτικής. έυελπιστούμε, ότι στο επόμενο εξάμη-
νο όλοι οι έπιστημονικοί τομείς θα έχουν ήδη συγκρο-
τηθεί και θα σχεδιάζουν τις δράσεις τους. 

οι έπιτροπές των δύο έπιστημονικών τομέων 
(Ψυχικής υγείας και κοινοτικής νοσηλευτικής), απο-
φάσισαν να θέσουν σε προτεραιότητα τους παρακάτω 
τομείς δράσης: 
α.  κωδικοποίηση της έθνικής νομοθεσίας που αφο-

ρά το νοσηλευτή Ψυχικής υγείας και αντίστοιχα 
τον κοινοτικό νοσηλευτή

β.  διοργάνωση ημερίδας του τομέα νοσηλευτικής Ψυ-
χικής υγείας και του τομέα κοινοτικής νοσηλευτικής

Γ.  δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών για την τεκ-
μηριωμένη άσ κηση της νοσηλευτικής Ψυχικής 
υγείας και της κοινοτικής νοσηλευτικής

δ.  έπικοινωνία – συνεργασία με διεθνείς φορείς νο-
σηλευτικής ψυχικής υγείας και κοινοτικής νοση-
λευτικής

ε.  οργάνωση ετήσιου κύκλου εκπαιδευτικών μαθη-
μάτων των δύο τομέων.
έπιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του 

νόμου 4272/2014 στην αρμοδιότητα της έ.ν.έ. είναι 
η διοργάνωση, εποπτεία και μοριοδότηση εκπαιδευ-
τικών και επιστημονικών προγραμμάτων και εκδηλώ-
σεων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης νοσηλευτικής 
εκπαίδευσης και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης 
και επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς 
αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες – μελέτες, συνέδρια, 
εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους, 
συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτι-
κές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστή-
ριξης της απασχόλησης), με τη δημιουργία κέντρου 
δια Βίου μάθησης έπιπέδου Ένα και κέντρου δια 
Βίου μάθησης έπιπέδου δύο. 

Ως εκ τούτου, κυρίαρχο και καθοριστικό ρόλο στη 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση των νοσηλευτών κατέχει 
η ένέ μέσω των θεσμικών της οργάνων όπως είναι 
τα περιφερειακά τμήματα και οι έπιστημονικοί νο-
σηλευτικοί τομείς και τη λειτουργία τους.. ❱◗ 

ΣυΓκροτΗΣΗ του τομεα κοιΝοτικΗΣ ΝοΣΗλευτικΗΣ  
και του τομεα ΨυΧικΗΣ υΓειαΣ
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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

pasino 2014  b anakoinosi-10-9-14_Layout 1  9/9/2014  11:12 μμ  Page 2



Ι ο ύ λ ι ο ς  -  Α ϋ γ ο υ σ τ ο ς  -  Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς   2 0 1 4w w w. p a s y n o . g r 25

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  

ΑλιΑγΑΣ ΔιΟΝΥΣΗΣ
βλΑχΟΥ ΚΩΝΣτΑΝτιΝιΑ
γρΟΥτΣΟΥ ΑΝτΩΝιΑ
ιΩΑΝΝΟΠΟΥλΟΣ βΑΣιλΕιΟΣ 
ΚΑτΣΑΚιΩρΗΣ φΩτιΟΣ
ΚλΟΥτΣΟθΥΜιΟΥ ΑΣΗΜιΝΑ
ΚΟΥτΣιΜΠιρΗ ΜΑριΑ
λΕτΣιΟΥ ΑιΚΑτΕριΝΗ
ΜΑΝΑΣΣΗ ΑλΕξΑΝΔρΑ
ΜΑΝΟΥΣιΟΥ ΑγγΕλιΚΗ
ΜΑΝτΑλιΑΣ ΠΑΝΑγιΩτΗΣ
ΜΗτΣιΑΔΟΥ ΕλΕΝΗ
ΜΠΑλΑΝΗ 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 γΕΩργιΟΣ
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 γΕΩργιΟΣ
ΚΟΥρτΟΥΜΑ ΜΑριΑ
ΚΟΥτΣΟΝιΚΟΣ ιΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣτΑΝτιΝιΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΩΣτιΚΟΥ ΜΑριΑ
λΑλΑγιΑΝΝΗ γΕΩργιΑ

λΥΜΠΕρΟΠΟΥλΟΥ γΕΩργιΑ
ΜΑΝτζΑΝΑΣ ΜιχΑλΗΣ
ΜΟΥγιΑ βΑΣιλιΚή
ΜΠΑΚΕλΑ ΠΑρΑΣΚΕΥή
ΜΠΑΚέλΑΣ ιΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑλιΟζΟγλΟΥ γΕΩργιΟΣ
ΜΠρΑχΑΝτιΝΗ ΚΑλλιΟΠΗ
ΝιΑΝιΟΠΟΥλΟΣ ΚΩΝΣτΑΝτιΝΟΣ
ΝτΑβΩΝΗ γιΑΝΝΟΥλΑ
ΝτΑτΣΗ ΕλΕΝΗ
ΝτιΟΥΔΗ ΠΑγΩΝΑ
ΠΑλΗτζΗΚΑΣ ΔΗΜΗτριΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗτριΟΥ χρΗΣτΟΣ
ΠΑΠΑΝΔρΕΟΥ ΝιΚΟλΑΟΣ
ΠΑΠΑΠΑΝΑγΟΠΟΥλΟΥ γΕΩργιΑ
ΠΑΠΑΣΠΥρΟΥ ΜΑριΑ
ΠΑρΑ ΠΟλΥξΕΝΗ (τζΕΝΗ)
ΠΟΝτιΣιΔΗΣ γΕΩργιΟΣ
ΣΑΚΚΟΥλΑ ζΩΗ
ΣΕλΑΜΑΝιΔΟΥ ΜΑγΔΑλΗΝΗ
ΣΕΜιλιΕτΩφ ΜιχΑΗλ
ΣτΟΥΚΑ χρΥΣΟΥλΑ
τΑΟΥΣΑΝΗ ΜΑργΑριτΑ
τζιτζιΚΟΣ γΕΩργιΟΣ
τΣΕΚΑΣ ΔΗΜΗτριΟΣ
φιλιΠΠΑτΟΥ βΑΣιλιΚΗ

Θεματολογία
ΠΑθΟλΟγιΚΗ ΝΟΣΗλΕΥτιΚΗ

χΕιρΟΥργιΚΗ ΝΟΣΗλΕΥτιΚΗ

ΚΑρΔιΟλΟγιΚΗ ΝΟΣΗλΕΥτιΚΗ

ΝΕφρΟλΟγιΚΗ ΝΟΣΗλΕΥτιΚΗ

ΟγΚΟλΟγιΚΗ ΝΟΣΗλΕΥτιΚΗ

ΠΑιΔιΑτριΚΗ ΝΟΣΗλΕΥτιΚΗ

ΝΟΜιΚΑ & ΕΠΑγγΕλΜΑτιΚΑ θΕΜΑτΑ

ΝΟΣΗλΕΥτιΚΗ ΥγιΕιΝΗΣ & 
ΑΣφΑλΕιΑΣ τΗΣ ΕργΑΣιΑΣ

ΔιΚΑιΟ ΥγΕιΑΣ

ΔΗΜΟΣιΑ ΥγΕιΑ & ΕΠιΔΗΜιΟλΟγιΑ

ΝΟΣΗλΕΥτιΚΗ ΨΥχιΚΗΣ ΥγΕιΑΣ

ΝΟΣΗλΕΥτιΚΗ Μ.Ε.θ. & ΕΠΕιγΟΥΣΑ 
ΝΟΣΗλΕΥτιΚΗ

ΝΟΣΗλΕΥτιΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕιΑΚΩΝ 
λΟιΜΩξΕΩΝ

ΚΟιΝΟτιΚΗ ΝΟΣΗλΕΥτιΚΗ

ΝΟΣΗλΕΥτιΚΗ ΕΚΠΑιΔΕΥΣΗ
ΟργΑΝΩΣΗ & ΔιΟιΚΗΣΗ ΥΠΗρΕΣιΩΝ ΥγΕιΑΣ

ΠλΗρΟφΟριΚΗ ΥγΕιΑΣ 
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Οδηγίες για την Υποβολή Περιλήψεων

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 14/11/2014.

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 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

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 Συνε-
δρίου για περισσότερες πληροφορίες στο 210 3215600, e-mail Exhibition@pasyno2014.gr

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 €

*Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 23% 

*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 €

pasino 2014  b anakoinosi-10-9-14_Layout 1  9/9/2014  11:12 μμ  Page 9



32 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 1

®

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 ή e-mail registration@pasyno2014.gr
αναγράφοντας απαραίτητα το ονοματεπώνυμό 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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αναφορικά με το ακανθώδες ζήτημα της διά-
λυσης και της χορήγησης των κυτταροστατι-
κών φαρμάκων και την αναζήτηση του κλάδου 

εκείνου των εργαζομένων, που είναι επιφορτισμένοι 
με την συμμετοχή στην ανωτέρω διαδικασία, χωρούν 
οι ακόλουθες σκέψεις.

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του προε-
δρικού διατάγματος 108/1993 (συγκρότηση, οργάνωση 
και λειτουργία του νοσοκομειακού Φαρμακείου, Φέκ 
α’ 50/1993) «αντικείμενο του νοσοκομειακού φαρ-
μακείου είναι η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής 
Φαρμακευτικής. νοσοκομειακή Φαρμακευτική είναι η 
Φαρμακευτική που ασκείται στα σύγχρονα νοσηλευτικά 
ιδρύματα, με σκοπό την κάλυψη των πάσης φύσεως 
φαρμακευτικών αναγκών τους, τόσο σε υπηρεσίες 
οργάνωσης και διοίκησης, όσο και σε υπηρεσίες κλινι-
κής φαρμακευτικής και φαρμακευτικής τεχνολογίας». 

περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
3§2 του πδ 108/1993, «το νοσοκομειακό φαρμακείο 
χορηγεί τα φάρμακα με ατομική συνταγή ή εφαρμό-
ζει και το σύστημα των εξατομικευμένων δόσεων, για 
φαρμακευτική αγωγή ενός εικοσιτετραώρου». 

έπιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
4 του ως άνω πδ 108/1993, «το νοσοκομειακό φαρ-
μακείο έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) την προμήθεια, 
αποθήκευση, συντήρηση και διάθεση στα διάφορα 
τμήματα του νοσοκομείου και στους λοιπούς δικαιού-
χους φαρμάκων και λοιπού υλικού, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. β) τη διαχείριση των υλικών. γ) την 
παρασκευή και διάθεση παρεντερικών και άλλων στεί-
ρων και μη στείρων παρασκευασμάτων. δ) τον έλεγχο 
της προς εκτέλεση συνταγογραφίας, προς αποφυγή 
φαρμακευτικών σφαλμάτων. ε) την εφαρμογή κατάλ-
ληλων συστημάτων διάθεσης και γενικώς διακίνησης 
και παρακολούθησης του υλικού, για την ασφαλή χο-
ρήγηση και χρήση του από τους αρρώστους και την 
καλή φύλαξη και συντήρησή του στα διάφορα νοση-
λευτικά και άλλα τμήματα του νοσοκομείου. στ) τον 
έλεγχο των αιτουμένων ποσοτήτων υλικού από τα διά-
φορα τμήματα του νοσοκομείου, με βάση τις ανάγκες 

λειτουργίας τους. ζ) την εφαρμογή υπηρεσιών κλινικής 
φαρμακευτικής με παροχή της αναγκαίας φαρμακευτι-
κής πληροφόρησης. η) τη συμβουλευτική ενημέρωση 
για τη σωστή χρήση των φαρμάκων και την διαφόρων 
συσκευών αρμοδιότητας του φαρμακείου, με συμβολή 
όπου χρειάζεται για την καλύτερη σχεδίαση των δια-
φόρων σχημάτων ειδικής φαρμακοθεραπείας, με πα-
ρακολούθηση και αξιολόγηση της φαρμακευτικής δρά-
σης των φαρμάκων. θ) τη διακίνηση για την διεξαγωγή 
κλινικών δοκιμών Φαρμάκων, σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες κάθε φορά διατάξεις και ι) τη συμβολή στην κα-
θιέρωση σωστής, επωφελέστερης για τον ασθενή και 
οικονομικά συμφέρουσας φαρμακευτικής πολιτικής». 

τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 8§1 του πδ 108/1993, 
«στο Νοσοκομειακό φαρμακείο εκτελούνται οι πάσης 
φύσεως ιατρικές συνταγές, που συνταγογραφούνται από 
τους νοσοκομειακούς ιατρούς, οδοντιάτρους και κτηνιά-
τρους, όπως καθορίζεται στο αρθρ. 1 του παρόντος π.δ.». 

στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι το νοσο-
κομειακό Φαρμακείο στελεχώνεται από το κατωτέρω 
προσωπικό: 

α) του κλάδου πέ-νοσοκομειακών Φαρμακοποι-
ών, ως τούτο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρ-
θρου 89 του νόμου 2071/1992 (Φέκ α 123/92). 

β) του κλάδου δέ-Βοηθών Φαρμακείου.
γ) του κλάδου δέ-διοικητικού. 
δ) του κλάδου δέ-προσωπικού η/υ.
Όπως προκύπτει από το σύνολο των προεκτεθει-

σών διατάξεων, η διαδικασία παρασκευής των κυτ-
ταροστατικών φαρμάκων στα νοσοκομεία αποτελεί 
αρμοδιότητα αποκλειστικά και μόνον του νοσοκο-
μειακού φαρμακείου και του εκεί απασχολούμενου 
προσωπικού. στο προσωπικό, δε, αυτό δεν μετέχουν 
υπάλληλοι του κλάδου των νοσηλευτών, τα καθήκοντα 
των οποίων είναι αμιγώς νοσηλευτικά, όπως περιγρά-
φονται από τις διατάξεις του πδ 351/1989 και ουδό-
λως σχετίζονται με την φαρμακευτική επιστήμη. 

συμπερασματικά, η διάλυση των κυτταροστατικών 
φαρμάκων εντάσσεται στον συνήθη κύκλο υπηρεσιακών 
καθηκόντων των υπαλλήλων, που ανήκουν στον ιδιαίτε-

μόνο σε κατάλληλους χώρους,
με το αρμόδιο προσωπικό

διαλυΣΗ και ΧορΗΓΗΣΗ κυτταροΣτατικωΝ ΦαρμακωΝ 
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ρο κλάδο των νοσοκομειακών 
φαρμακοποιών, όπως αυτός 
έχει συσταθεί δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 89 του 
νόμου 2071/1992.

περαιτέρω, δοθέντος 
ότι τα χημειοθεραπευτικά 
φάρμακα είναι υψηλής το-
ξικότητας και η διαδικασία 
χορηγήσεώς τους ενέχει 
πλήθος κινδύνων τόσο για 
τους ασθενείς, όσο και για 
το προσωπικό των νοσοκο-
μείων, δέον όπως χορηγού-
νται σε ειδικούς χώρους, 
τηρουμένων όλων των κανό-
νων υγιεινής και ασφάλειας, 
όπως αυτοί περιγράφονται 
στις διατάξεις του νόμου 
3850/2010 (κύρωση του κώ-
δικα νόμων για την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζομέ-
νων, Φέκ α΄ 84) με έμφαση 
στις διατάξεις των άρθρων 
36 έως 40, που αφορούν την 
προστασία των εργαζομένων 
από φυσικούς, χημικούς και 
βιολογικούς παράγοντες.

οι ως άνω κανόνες προ-
φανώς δεν ακολουθούνται 
στις περιπτώσεις όπου τα 
χημειοθεραπευτικά φάρμακα 
χορηγούνται σε κέντρα υγείας 
με ελλιπή υλικοτεχνική υπο-
δομή και παντελή απουσία ει-
δικών χώρων για την ασφαλή 
παρασκευή και ακολούθως 
χορήγηση των συγκεκριμέ-
νων φαρμάκων.

συμπερασματικά, η προ-
ετοιμασία χημειοθεραπευτι-
κών σχημάτων σε ακατάλλη-
λο χώρο και από αναρμόδιο 
προσωπικό εγκυμονεί σοβα-
ρούς κινδύνους υγείας τόσο 
για τους εργαζομένους, όσο 
και για τους νοσηλευομένους 
ασθενείς. ❱◗

Όπως επανειλημμένως έχει τονιστεί, δεν υπάρχει σαφές θεσμικό πλαίσιο 
που να ρυθμίζει τα καθήκοντα ή τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη – ορι-
σμό τινος νοσηλευτή σε εφημερεύοντα. η έ.ν.έ. έχει, ωστόσο, διατυπώσει 

την άποψη, ότι για τον ορισμό του εφημερεύοντος νοσηλευτή μείζονα σημασία έχει 
η εργασιακή του εμπειρία. Για παράδειγμα, θεωρείται αδιανόητο ένας δόκιμος δη-
μόσιος υπάλληλος – νοσηλευτής να ορίζεται εφημερεύων στην οργανική μονάδα 
που υπηρετεί. κι αυτό γιατί ο συγκεκριμένος νοσηλευτής δεν έχει εισέτι μονιμοποι-
ηθεί, ήτοι δεν έχει περάσει το στάδιο της εισαγωγικής εκπαίδευσης.

περαιτέρω είναι προφανές, ότι μετά την πάροδο της διετούς δοκιμαστικής περι-
όδου και τη μονιμοποίηση ο ορισμός ενός νοσηλευτή στη θέση του εφημερεύοντος 
εξαρτάται εν πολλοίς και από την κρίση του οικείου προϊσταμένου του, ο οποίος 
είναι σε θέση να γνωρίζει την εργασιακή του εμπειρία και επάρκεια και την ικανό-
τητά του ή μη να αντεπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις της νοσηλευτικής εφημερίας.

συμπερασματικά, μετά τη μονιμοποίηση, το ζήτημα του ορισμού εφημερεύοντος 
νοσηλευτή εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των οικείων προϊσταμένων. ❱◗

εΦΗμερευωΝ ΝοΣΗλευτΗΣ - ερΓαΣιακΗ εμΠειρια

βαρδιεΣ ΣυΖευΓμεΝωΝ ΝοΣΗλευτωΝ 
δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη

ομολογουμένως εκ της κείμενης νομοθεσίας δεν προβλέπεται ούτε κατο-
χυρώνεται δικαίωμα υπέρ ζεύγους νοσηλευτών, όπως υπηρετούν στο ίδιο 
τμήμα ή όπως εκτελούν τις ίδιες βάρδιες. έλλείψει, δε, ρητής πρόβλεψης, 

δεν μπορεί να γίνει λόγος περί έγερσης σχετικής απαίτησης προς την υπηρεσία 
από τους ενδιαφερόμενους νοσηλευτές. σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται, ότι 
η απουσία σαφούς νομοθετικής πρόβλεψης δεν αποκλείει τη δυνατότητα υπο-
βολής σχετικής αίτησης με σκοπό την ικανοποίηση των ανωτέρω αναφερομέ-
νων. διευκρινίζεται απλώς, ότι η υποβολή και μόνον της αίτησης δεν δημιουργεί 
κάποια δέσμευση περί της αποδοχής της, η οποία εξαρτάται πρωτίστως από την 
κάλυψη των τρεχουσών υπηρεσιακών αναγκών. 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
24 του νόμου 3599/2007, όπως ισχύ-
ουν μετά την θέση σε ισχύ του νόμου 

4272/2014, « (…) ο διοικητής της υγειονο-
μικής περιφέρειας μπορεί με αποφάσεις 
του να μετακινεί ιατρικό, επιστημονικό μη 
ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και 
λοιπό προσωπικό των Φ.π.υ.υ.κ.α. της περι-
φέρειας του για κάλυψη εφημέριων ή άλλων 
αναγκών για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτε-
ρο των τριών μηνών, που μπορεί να ανανεώ-
νεται για ακόμα τρεις (3) μήνες, μέσα στο ίδιο 
έτος. με απόφαση του διοικητή της οικείας 
υγειονομικής περιφέρειας (υ.πε.), δύνανται 
να ανανεωθούν οι τρίμηνες μετακινήσεις πά-
σης φύσεως προσωπικού, του προηγουμέ-
νου εδαφίου, έως τις 30.9.2014. η ανανέωση 
μπορεί να αφορά και νοσοκομεία της ιδίας 
περιφερειακής ενότητας (…) ».

έκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι 
η δυνατότητα παράτασης – ανανέωσης της 
μετακίνησης αφορά τις περιπτώσεις μετακί-
νησης που διενεργούνται εντός των ορίων 
της ίδιας υγειονομικής Περιφέρειας, με 
απόφαση του οικείου διοικητή. 

αν η ως άνω δυνατότητα ανανέωσης αφο-
ρούσε και περιπτώσεις μετακίνησης μεταξύ 
διαφορετικών υ.πέ, τότε ο νομοθέτης αφενός 
θα το όριζε ρητώς, αφετέρου θα προέβλεπε έκ-
δοση κοινής απόφασης των συναρμόδιων διοι-
κητών των οικείων υ.πέ, όπως για παράδειγμα 
προβλέπεται στα αμέσως προηγούμενα εδάφια 
του άρθρου 24 του νόμου 3599/2007. ❱◗

Σύμφωνα με την θεμελιώδη διάταξη του άρθρου 
41 παρ. 1 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, ο 
υπάλληλος έχει δικαίωμα σε μισθό. 

διά της ως άνω διατάξεως προφανώς καθιερώνεται 
ρητώς το δικαίωμα εκάστου υπαλλήλου να απολαμβάνει 
ενός μισθού, ήτοι να αμείβεται για το σύνολο των υπη-
ρεσιών που παρέχει. το εν λόγω δικαίωμα είναι αναφαί-
ρετο και δεν μπορεί να αναιρείται με την πρωτοβουλία 
των οικείων προϊσταμένων. 

υπ’αυτό το πρίσμα εντύπωση προκαλεί το περιεχό-
μενο του από 04-06-2014 εγγράφου του αναπληρωτή 
διοικητή του Γν «μαμάτσειο – μποδοσάκειο», κατά το 
μέρος που αναφέρει ότι δεν θα καταβληθεί αποζημίωση 
μιας βάρδιας καθημερινής νύχτας για το μήνα απρίλιο 
του τρέχοντος έτους σε όλο το προσωπικό, πλην του ια-
τρικού. 

έν προκειμένω είναι σαφές, ότι η διοίκηση του ως 
άνω νοσοκομείου εννοεί να μην καταβάλει αμοιβή για 
παρασχεθείσα εργασία. 

έπιπλέον, η ως άνω αυθαίρετη πρακτική εφαρμόζε-
ται επί όλου του προσωπικού, πλην των ιατρών. αναμφί-
βολα ευρισκόμεθα ενώπιον μιας πρωτοφανούς παραβί-
ασης της αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης 
των εργαζομένων, δοθέντος ότι λαμβάνεται ένα δυσμε-
νές μέτρο σε βάρος όχι ολόκληρου του προσωπικού, 
αλλά μόνον σε βάρος όσων υπαλλήλων δεν είναι ιατροί. 

η άνιση, δε, αυτή μεταχείριση ουδόλως δικαιολογεί-
ται με παράθεση συγκεκριμένων επιχειρημάτων, που να 
καταδεικνύουν με πειστικότητα την αναγκαιότητά της. 

κατά συνέπεια και με βάση τις παραπάνω παρατη-
ρήσεις η προεκτεθείσα πρακτική στο συγκεκριμένο νο-
σοκομείο είναι και παράνομη και αντισυνταγματική. ❱◗

Σύμφωνα με την πάγια ερμηνευτική εκδοχή των διατάξεων του άρθρου 66 του δημοσιοϋπαλληλικού κώ-
δικα, 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 διακριτικής ευ-

χέρειας του διοικητικού οργάνου που την ενεργεί, το οποίο απλώς σταθμίζει τις υφιστάμενες υπηρεσιακές 
ανάγκες και γενικώς η πράξη αυτή δεν απαιτεί για τη νομιμότητά της αιτιολογία. 

Όταν όμως η θέση από την οποία μετακινείται κάποιος υπάλληλος είναι θέση εξειδικευμένη, η οποία για 
την κατάληψή της απαιτεί την συνδρομή ειδικών τυπικών προσόντων, τα οποία δεν προκύπτει ότι κατέχουν 
άλλοι υπάλληλοι, τότε απαιτείται παράθεση 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).  ❱◗

μετακιΝΗΣΗ - ΠαραταΣΗ 
του Ν. 4272/2014 δικαιωμα Στο μιΣΘο 

μετακιΝΗΣΗ εΞειδικευμεΝωΝ ΝοΣΗλευτωΝ
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 παρ. 3 του δημο-
σιοϋπαλληλικού κώδικα, «κατά τη διάρκεια της διαθεσι-
μότητας παύει η άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου, 

κύριων ή παρεπόμενων. ο χρόνος της διαθεσιμότητας δεν υπο-
λογίζεται για βαθμολογική εξέλιξη».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, τον χρόνο κατά τον οποίο 
ο υπάλληλος τελεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας διακόπτεται επί 
της ουσίας ο δεσμός του με την οργανική του θέση. παράλληλα, 
ο συγκεκριμένος χρόνος ούτε καν λογίζεται ως χρόνος πραγμα-
τικής δημόσιας υπηρεσίας, δοθέντος ότι δεν υπολογίζεται για 
την υπηρεσιακή εξέλιξη. 

με βάση αυτό, εφόσον ο υπάλληλος τελεί σε άδεια ανατρο-
φής και κατά την διάρκεια της εν λόγω άδειας τεθεί σε διαθεσι-
μότητα, ο χρόνος παραμονής του σε διαθεσιμότητα δεν λογίζεται 
ως χρόνος άδειας ανατροφής. με άλλα λόγια, από την στιγμή 
θέσεώς του σε διαθεσιμότητα διακόπτεται η άδεια ανατροφής, 
η οποία δύναται να συνεχιστεί μετά την επάνοδο του υπαλλήλου 
στην υπηρεσία. 

περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2§1 του 
νόμου 3865/2010 (μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού συστήματος 
του δημοσίου και συναφείς διατάξεις)  «οι τακτικοί και μετακλη-
τοί υπάλληλοι και λειτουργοί του δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των ν.π.δ.δ. και 
των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου, που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1.1.2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και 
αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ικα-έταμ. τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται για ασθένεια, 
επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στους οικείους φορείς, στους οποίους υπάγονται όσοι από αυτούς 
έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά στο δημόσιο ή σε φορείς κύριας ασφάλισης». ❱◗

Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες ρυθμίσεις του 
άρθρου 2 του νόμου 4238/2014, «τα κέντρα 
υγείας και οι λοιπές μονάδες παροχής υπη-

ρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας των δ.υ.πε. 
αποτελούν τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας του π.έ.δ.υ..

τα κέντρα υγείας της Χώρας με τις αποκεντρω-
μένες μονάδες τους (πολυδύναμα περιφερειακά 
ιατρεία, περιφερειακά ιατρεία, έιδικά περιφερειακά 
ιατρεία) μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανω-
τική δομή των οικείων δ.υ.πε. και αποτελούν εφεξής 
αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους». 

έκ των ανωτέρω διατάξεων έπεται, ότι μετά την 
δημιουργία του πέδυ τα κέντρα υγείας αποτελούν 
πλέον αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των δυπέ 
και όχι των νοσοκομείων, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

αυτό πρακτικώς σημαίνει, ότι ο διοικητής του νο-
σοκομείου δεν φέρει πλέον την αρμοδιότητα μετα-

κίνησης προσωπικού μεταξύ του νοσοκομείου που 
διοικεί και των κέντρων υγείας που υπάγονταν στην 
αρμοδιότητά του. 

Βέβαια, το στοιχείο της αλλαγής του φορέα της 
αρμοδιότητας δεν σημαίνει αυτομάτως, ότι ο υπάλ-
ληλος δύναται να διεκδικήσει με κάποιο νομικό και 
πρόσφορο τρόπο την επιστροφή του στην οργανική 
του θέση, από την οποία μετακινήθηκε. 

έξάλλου, παραμένει σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 
24 του νόμου 3599/2007, σύμφωνα με την οποία «ο 
διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας μπορεί με 
αποφάσεις του να μετακινεί ιατρικό, επιστημονικό μη 
ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό 
προσωπικό των Φ.π.υ.υ.κ.α. της περιφέρειας του για 
κάλυψη εφημέριων ή άλλων αναγκών για χρονικό δι-
άστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών, που μπορεί 
να ανανεώνεται για ακόμα τρεις (3) μήνες, μέσα στο 
ίδιο έτος». ❱◗

αδεια αΝατροΦΗΣ – διαΘεΣιμοτΗτα 

μετακιΝΗΣΗ μεταΞυ κΨυ - ΝοΣοκομειου
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 
του νόμου 1483/1984, η ασθένεια ή η αναπηρία 
αποδεικνύεται με πρόσφατη ιατρική γνωμάτευ-

ση νοσηλευτικού ιδρύματος (νομικού προσώπου δη-
μόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από το 
υπουργείο υγείας και πρόνοιας), η οποία θεωρείται 
από το διευθυντή γιατρό της σχετικής κλινικής του 
ιδρύματος, ή γνωμάτευση γιατρού του ασφαλιστικού 
φορέα στον οποίο υπάγονται τα πρόσωπα αυτά.

περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
8 του ιδίου ως άνω νόμου, οι γονείς που εργάζονται 
με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλά-
χιστον πενήντα (50) άτομα και έχουν παιδιά με πνευ-
ματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία, μπορούν να ζη-
τήσουν να μειωθεί το ωράριο εργασίας τους κατά μία 
ώρα την ημέρα, με ανάλογη περικοπή των αποδοχών 
τους. 

η πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία του 
παιδιού καθώς και ο καταλληλότερος για τη φροντίδα 
του παιδιού γονέας ορίζεται με την ιατρική γνωμά-
τευση, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του 
άρθρου 3.

περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
2 του πδ 193/1988, η ασθένεια ή η αναπηρία των προ-
σώπων του άρθρου 2 του ν. 1483/1984 για τους απα-
σχολούμενους στο δημόσιο, τα νπδδ και τους οτα, 
αποδεικνύεται με γνωμάτευση των οικείων πρωτο-
βάθμιων υγειονομικών έπιτροπών ή με γνωμάτευση 
του διευθυντή κλινικής, νοσηλευτικού ιδρύματος του 
ν.δ. 2592/1953, ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων που 
αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδι-
ωτικού δικαίου αγαθοεργού πρωτοβουλίας.

ακόμη η ασθένεια ή η αναπηρία μπορεί να αποδει-
κνύεται με ιατρική γνωμάτευση νοσηλευτικού ιδρύμα-
τος (νπδδ ή νπιδ που εποπτεύεται από το υπουργείο 
υγείας και πρόνοιας), η οποία θεωρείται από το δι-
ευθυντή γιατρό της σχετικής κλινικής του ιδρύματος, 
ή γνωμάτευση γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στον 
οποίο υπάγονται τα πρόσωπα αυτά.

έπιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 
του ως άνω πδ, για την εφαρμογή της διάταξης της 
παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.1483/1984 ισχύουν τα προ-
βλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος π. 
διατάγματος, εκτός από το κατώτατο όριο του αριθ-
μού των απασχολουμένων κατά υπηρεσία ή νπδδ, ή 
οτα, που για την περίπτωση αυτή είναι πενήντα (50) 
άτομα. 

η πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία του 
παιδιού καθώς και ο καταλληλότερος για τη φροντίδα 
του παιδιού γονέας ορίζεται με απόφαση της οικεί-
ας υγειονομικής έπιτροπής ή των αρμοδίων οργάνων 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος π.δ. 

στην περίπτωση που ο ένας γονέας απασχολεί-
ται στο δημόσιο και ο άλλος στον ιδιωτικό τομέα και 
υπάρχει αντίθετη άποψη για τον ορισμό του γονέα 
που θα έχει το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του 
παιδιού και εφόσον το θέμα δεν διευθετείται με κοινή 
συμφωνία των ενδιαφερομένων, επ’ αυτού αποφαίνε-

Όλες οι σχετικές διατάξεις

ωραριο μΗτεραΣ με αΝαΠΗρα τεκΝα
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Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 71 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, 
«έπιτρέπεται μετάταξη από υπουργείο σε υπουργείο ή σε άλλη δημόσια υπη-
ρεσία ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αντιστρόφως ή μεταξύ τους. 

οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω φορείς επιθυμεί να καλύψει κενές θέσεις με με-
τάταξη υποχρεούται να προβεί σε σχετική ανακοίνωση που αποστέλλεται σε όλα τα 
υπουργεία, τα οποία την κοινοποιούν σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά υπηρεσίες 
και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στην οποία θα ορίζεται αποκλειστική προθε-
σμία υποβολής αιτήσεων. με την ανακοίνωση καθορίζονται τα τυπικά προσόντα που 
απαιτούνται για τον οικείο κλάδο και μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση 
του υπηρεσιακού συμβουλίου, να καθορίζονται πρόσθετα προσόντα. η ανακοίνωση 
κοινοποιείται υποχρεωτικώς στο υπουργείο έσωτερικών, δημόσιας διοίκησης και 
αποκέντρωσης προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του υπουργείου». 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, προκειμένου να γίνει μετάταξη υπαλλήλου σε 
άλλο υπουργείο, απαιτείται υποχρεωτικώς να έχει προηγηθεί σχετική ανακοίνωση 
του φορέα υποδοχής, ότι προτίθεται να καλύψει κενές θέσεις με τη συγκεκριμένη δι-
αδικασία. έλλείψει αντίστοιχης ανακοίνωσης η διαδικασία μετάταξης δεν προωθείται. 

περαιτέρω, αξίζει να μνημονευθούν οι διατάξεις της παραγράφου Ζ (υποπαρά-
γραφος Ζ1) του νόμου 4093/2012, σύμφωνα με τις οποίες «επιτρέπεται: α) η μετά-
ταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και η μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και 
περιφερειακές, του δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προ-
σώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) (…) η μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων 
της προηγούμενης παραγράφου είναι υποχρεωτική και γίνεται χωρίς αίτησή τους σε 
υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης ή 
μεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους μετατάσσεται ή μεταφέρε-
ται ο υπάλληλος. οι μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα τυπικά 
προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες μετατάσσονται ή 
μεταφέρονται. η μετάταξη ή μεταφορά μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώ-
μενη θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης 
κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ει-
δικότητας στον οποίο μετατάσσεται ή μεταφέρεται. έφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η 
μετάταξη ή μεταφορά του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. η 
μετάταξη εκπαιδευτικού μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση μη 
συναφούς κλάδου ιδίας κατηγορίας (…)».

έκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι είναι εφικτή η μετάταξη ακόμη και 
μεταξύ διαφορετικών υπουργείων με βάση την ειδική διαδικασία που περιγράφουν 
οι ρυθμίσεις της υποπαραγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ του νόμου 4093/2012. πλην 
όμως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν εξαρτάται από την υποβολή προηγούμενης αί-
τησης του ενδιαφερομένου.  ❱◗

μεταταΞΗ Σε αλλο υΠουρΓειο

έφικτή ακόμη και μεταξύ 
διαφορετικών υπουργείων

ται η δευτεροβάθμια έπιτροπή 
στην οποία μπορεί ν’ απευθύ-
νεται με αίτησή του ο ενδιαφε-
ρόμενος.

με την απόφαση για τη μεί-
ωση του ωραρίου προσδιορίζε-
ται και η ανάλογη μείωση των 
αποδοχών του υπαλλήλου. το 
ωρομίσθιο βρίσκεται με την 
αναγωγή των τακτικών αποδο-
χών σε ημερομίσθιο (τακτικές 
αποδοχές δια 25) και τη διαίρε-
ση αυτού δια του αριθμού των 
ωρών του νομίμου ωραρίου ερ-
γασίας (7 1/2).

ομολογουμένως εκ των πα-
ραπάνω διατάξεων δεν δίδεται 
απάντηση για την τύχη του μει-
ωμένου ωραρίου κατά τη χρο-
νική περίοδο όπου έχει λήξει η 
ισχύς της ιατρικής γνωμάτευ-
σης και αναμένεται η έκδοση 
νέας. Βέβαια εν προκειμένω 
δύναται κάλλιστα να υποστη-
ριχθεί, ότι στο πλαίσιο εφαρ-
μογής της αρχής της χρηστής 
διοίκησης και εφόσον ο υπάλ-
ληλος έχει κινήσει διά σχετικής 
αιτήσεώς του τη διαδικασία 
της ιατρικής αξιολόγησης, μέ-
χρις εκδόσεως της νεότερης 
γνωμάτευσης εξακολουθεί να 
δικαιούται το μειωμένο ωρά-
ριο. οποιαδήποτε αντίθετη ερ-
μηνευτική εκδοχή έρχεται σε 
προφανή αντίθεση με την αρχή 
της χρηστής διοίκησης, δοθέ-
ντος ότι για οποιαδήποτε καθυ-
στέρηση έκδοσης της νεότερης 
γνωμάτευσης προφανώς και 
δεν ευθύνεται ο υπάλληλος.

περιορισμός του δικαιώματος 
του μειωμένου ωραρίου θα χω-
ρούσε μόνον κατά την περίπτωση 
όπου ο υπάλληλος θα αμελούσε, 
εκ δικής του υπαιτιότητας, την 
κίνηση της διαδικασίας έκδοσης 
νέας γνωμάτευσης. ❱◗
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 της  υπ’αριθμ. υ4α/
Γ.π. οικ. /Φέκ Β 1944/9.8.2013 

απόφασης του υπουργού υγείας 
(τροποποίηση και συμπλήρωση της 
αριθ. υ4α/οικ. 37804/2013 (Φέκ 
1023 Β’/25-4-2013) υπουργικής 
απόφασης με θέμα: «παροχή υπη-
ρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων 
έσυ και ιδιωτικών κλινικών της Χώ-
ρας από αποκλειστικές νοσοκόμες 
και νοσοκόμους), «αρμόδια για τη 
διάθεση των αποκλειστικών νοσο-
κόμων του ονομαστικού πίνακα είναι 
τριμελής έπιτροπή που συγκροτείται 
σε κάθε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλι-
νική με απόφαση του διοικητή του 
νοσοκομείου ή της διοίκησης της 
ιδιωτικής κλινικής και αποτελείται: 

α) στα νοσοκομεία, από τον/την 
προϊσταμένο/η της νοσηλευτικής 
υπηρεσίας, τον/την προϊστάμενο/η 
της διοικητικής υπηρεσίας και έναν 
νοσηλευτή/τρια με Β’ βαθμό, ο οποί-
ος ορίζεται με απόφαση του διοικη-
τή του νοσοκομείου β) στις ιδιωτικές 
κλινικές, από τον/ την προϊστάμενο/η 
του νοσηλευτικού προσωπικού, το 
διοικητικό δ/ντη και έναν νοσηλευ-
τή, οποίος ορίζεται με απόφαση της 
διοίκησης της ιδιωτικής κλινικής.

η ανωτέρω έπιτροπή έχει την 
ευθύνη διάθεσης των αποκλειστι-
κών νοσοκόμων, με τον τρόπο που 
περιγράφεται στη συνέχεια καθώς 
και την υποχρέωση ελέγχου των 
αποκλειστικών νοσοκόμων για τυ-
χόν παραπτώματα, με δυνατότητα 
αντικατάστασης τους σε περίπτωση 
που ο ασθενής υποβάλλει σχετικό 
αίτημα, ακόμα και οριστικού απο-
κλεισμού τους από τον ονομαστικό 
πίνακα, ανάλογα με τη βαρύτητα 
του παραπτώματος. η διάθεση των 
αποκλειστικών νοσοκόμων στους 
ασθενείς γίνεται από τον οικείο 

ονομαστικό πίνακα, ή με ελεύθερη 
επιλογή των νοσοκομείων και των 
ασθενών από το έθνικό μητρώο 
αποκλειστικών νοσοκόμων. έιδι-
κά για τα δημόσια νοσοκομεία η 
διάθεση των αποκλειστικών νοσο-
κόμων στους ασθενείς γίνεται από 
τον οικείο ονομαστικό πίνακα, με 
τη σειρά αναγραφής τους σε αυτόν 
και μέχρι εξάντλησης του πίνακα 
(κυκλική διάθεση-rotation), προ-
κειμένου όλοι οι αναγραφόμενοι 
να πραγματοποιούν τον ίδιο αριθ-
μό ημερομισθίων.

παραβίαση της σειράς γίνεται 
δεκτή μόνο σε περίπτωση προσω-
πικής επιλογής του ασθενή σε συ-
γκεκριμένο πρόσωπο η οποία δη-
λώνεται με συμπλήρωση σχετικής 
δήλωσης. προϋπόθεση αποτελεί 
το συγκεκριμένο πρόσωπο να πε-
ριλαμβάνεται στο έθνικό μητρώο 
αποκλειστικών νοσοκόμων». 

περαιτέρω, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας 
ως άνω υπουργικής απόφασης, 
«η προϊσταμένη της νοσηλευτι-
κής υπηρεσίας του νοσοκομείου 
ή ο προϊστάμενος του νοσηλευ-
τικού προσωπικού της ιδιωτικής 
κλινικής, οφείλει να βεβαιώνει την 
εκτέλεση της υπηρεσίας από την/
τον αποκλειστική/ο νοσοκόμα/ο 
προς τον ασθενή πάνω στην από-
δειξη παροχής υπηρεσιών, καθώς 
και να παραλαμβάνει και να τηρεί 
σε ειδικό αρχείο φωτοαντίγραφο 
από την τριπλότυπη απόδειξη πα-
ροχής υπηρεσιών, που εκδίδουν 
μετά την εκτέλεση των καθηκό-
ντων τους προς τον ασθενή οι απο-
κλειστικές νοσοκόμες/αποκλειστι-
κοί νοσοκόμοι». 

με τις παραπάνω διατάξεις 
προσδιορίζεται ο τρόπος διάθεσης 
των αποκλειστικών νοσοκόμων σε 

νοσηλευόμενους ασθενείς των δη-
μόσιων νοσοκομείων.

έπιπλέον, σύμφωνα με τις ρυθμί-
σεις του άρθρου 7 της ίδιας ως άνω 
υπουργικής απόφασης, «στις περι-
πτώσεις περιστατικών, όπου κατά την 
κρίση του δ/ντη του τμήματος νοση-
λείας, είναι απαραίτητη η παραμονή 
ενός συνοδού για τον ασθενή, θα δί-
νεται άδεια παραμονής σε συγγε-
νικό πρόσωπο, η οποία θα υπογρά-
φεται από το θεράποντα ιατρό ή την 
νοσηλεύτρια Προϊσταμένη του Νο-
σηλευτικού τμήματος, θα αναφέρει 
το ονοματεπώνυμο του ασθενή και 
θα αναγράφει τη συγγενική σχέση 
με αυτόν. σε περίπτωση παραμονής 
συνοδού προσώπου που απασχο-
λείται κατ’ οίκον για τη φροντίδα του 
ασθενούς, το πρόσωπο υποχρεούται 
να δηλώνει στην προϊσταμένη της 
νοσηλευτικής υπηρεσίας το αμκα 
του, καθώς και το αμκα του εργο-
δότη και να προσκομίζει αντίγραφο 
του εργοσήμου για τον τελευταίο 
πλήρη μήνα απασχόλησης του. την 
ευθύνη για την τήρηση των ανωτέ-
ρω, σχετικά με την παραμονή των 
συνοδών αλλά και των αποκλειστι-
κών νοσοκόμων, έχει η προϊσταμένη 
της νοσηλευτικής υπηρεσίας και το 
προσωπικό ασφαλείας του νοσοκο-
μείου ή της ιδιωτικής κλινικής». 

έκ των ανωτέρω διατάξεων 
προσδιορίζεται ποιος φέρει την αρ-
μοδιότητα υπογραφής για την παρα-
μονή συνοδού για τον ασθενή.

τέλος, το ζήτημα της αρμοδιό-
τητας τήρησης παρουσιολογίου του 
προσωπικού των ιδιωτικών εταιρει-
ών φύλαξης στα δημόσια νοσοκο-
μεία δεν ρυθμίζεται νομοθετικώς, 
οπότε εναπόκειται στους κανόνες 
εσωτερικής οργάνωσης και λει-
τουργίας ενός νοσοκομείου η ρύθ-
μισή του. ❱◗

αΠοκλειΣτικεΣ – διαΘεΣΗ αυτωΝ
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ο ορισμός υπευθύνου σε κέ-
ντρο υγείας αποτελεί ομο-
λογουμένως πράξη ευρείας 

διακριτικής ευχέρειας του απο-
φασίζοντος οργάνου, το οποίο δε-
σμεύεται, καταρχήν, μόνον από τη 
συνδρομή των ελαχίστων προϋπο-
θέσεων στο πρόσωπο του τελικώς 
επιλεγόμενου υπαλλήλου. 

Βέβαια, η ένέ ανέκαθεν υπο-
στήριζε και εξακολουθεί να υπο-
στηρίζει, ότι κατά την διαδικασία 
πλήρωσης των συγκεκριμένων θέ-
σεων ευθύνης θα πρέπει να τηρεί-
ται η αρχή της αξιοκρατίας, ήτοι να 
γίνεται μια έστω και συνοπτική συ-
γκριτική αξιολόγηση μεταξύ περισ-

σοτέρων υπαλλήλων, που φέρουν 
τα κατά νόμο ελάχιστα προσόντα 
για την εκτέλεση των συγκεκριμέ-
νων καθηκόντων.

κατά τα λοιπά επισημαίνεται, 
ότι με τις διατάξεις του νόμου 
4238/2014 τα κέντρα υγείας με-
ταφέρονται πλέον στις δυπέ, των 
οποίων αποτελούν αποκεντρωμέ-
νες οργανικές μονάδες.   

σύμφωνα, δε, με τις διατά-
ξεις του άρθρου 3 παρ. 7 του νό-
μου 4238/2014, «με απόφαση του 
υπουργού υγείας, ύστερα από ει-
σήγηση του κέ.σ.υ.πε. εκδίδεται 
έσωτερικός κανονισμός λειτουρ-
γίας των κέντρων υγείας και των 

λοιπών δημοσίων δομών παροχής 
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας υγείας με τον οποίο ορί-
ζονται ο τρόπος και η διαδικασία 
λειτουργίας των υπηρεσιών τους, η 
στελέχωση κατά κατηγορία, κλάδο 
και ειδικότητα, τα καθήκοντα και 
οι υποχρεώσεις του προσωπικού 
τους και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτομέρεια».

έυελπιστούμε, ότι με την έκδο-
ση της παραπάνω προβλεπομένης 
υπουργικής απόφασης θα απο-
σαφηνιστεί, μεταξύ άλλων, και το 
πλαίσιο επιλογής υπευθύνων των 
κέντρων υγείας, το οποίο μέχρι και 
σήμερα παραμένει ασαφές. ❱◗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51§2 του 
δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (νόμος 3528/2007), 
στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας 

χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) ετών, 
ύστερα από αίτηση τους και γνώμη 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 υποχρεωτικά, χω-

ρίς γνώμη υπηρεσιακού 
συμβουλίου, όταν 

πρόκειται για ανα-
τροφή παιδιού 
ηλικίας έως και 
έξι (6) ετών. δι-

άστημα τριών 
(3) μηνών της 
άδειας αυτής 
χορηγείται 
με πλήρεις 
αποδοχές 
στην περί-

πτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω. 
Όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των ανωτέρω 

διατάξεων, η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών με σκοπό 
την ανατροφή τέκνου ηλικίας έως έξι (6) ετών, κατόπιν 
υποβολής σχετικής αιτήσεως εκ μέρους του ενδιαφερο-
μένου υπαλλήλου, είναι υποχρεωτική για την διοίκηση, 
η οποία ενεργεί εν προκειμένω βάσει δέσμιας αρμοδι-
ότητας, μη απαιτουμένης μάλιστα και της προηγούμενης 
γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

σε αντίθεση με τη συγκεκριμένη μορφή άδειας, η χο-
ρήγηση ημερών ανάπαυσης (ρεπό), όπως και η χορήγη-
ση 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 εξα-
ναγκασμού της διοίκησης σε χορήγηση όλων των οφει-
λομένων ημερών ανάπαυσης, όπως και όλων των οφει-
λομένων ημερών κανονικής αδείας προ της υποβολής 
αιτήματος για την χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για 
ανατροφή τέκνου. 

σε κάθε περίπτωση είναι καθόλα θεμιτή η υποβολή 
σχετικής αιτήσεως, η ικανοποίηση της οποίας δεν απο-
κλείεται. ❱◗

υΠευΘυΝοΣ κυ

αδεια αΝευ αΠοδοΧωΝ αΝατροΦΗΣ – καΝοΝικΗ αδεια

ασαφές πλαίσιο 
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αΝαΓΝωριΣΗ ΣυΝαΦειαΣ μεταΠτυΧιακου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70§1 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (νόμος 3528/2007, Φέκ 
α΄ 26), μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδιου υπουργείου ή της 
ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αντίστοιχα, επιτρέπεται 

μετά από αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον οποίο 
μετατάσσεται. ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον 
οποίο μετατάσσεται. 

περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, ο υπάλληλος μετατάσσεται με το 
βαθμό που κατέχει. αν ο εισαγωγικός βαθμός του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται είναι ανώτερος του βαθ-
μού που κατέχει, μετατάσσεται με τον εισαγωγικό αυτό βαθμό. ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο 
βαθμό με τον οποίο ο υπάλληλος μετατάσσεται, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό της θέσης στην οποία 
μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.

σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει με σαφήνεια, ότι στις περιπτώσεις μετάταξης σε θέση 
κλάδου ανώτερης κατηγορίας, αφενός ο υπάλληλος μετατάσσεται με τον βαθμό που κατέχει, αφετέρου η 
αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας στον βαθμό αυτό εξαρτάται από τον χρονική στιγμή απόκτησης του 
ανώτερου πτυχίου, που απαιτείται ως τυπικό προσόν για την διενέργεια της μετάταξης.

με άλλα λόγια, για παράδειγμα, εφόσον ένας υπάλληλος ανήκει στην κατηγορία δέ, έχει τον Β΄ βαθμό με 
2 έτη προϋπηρεσίας στον βαθμό αυτό και κατέχει τον ανώτερο τίτλο σπουδών (π.χ. πτυχίο τέι) 1 έτος, σε περί-
πτωση μετάταξής του σε θέση της κατηγορίας τέ θα μεταταγεί με τον βαθμό που κατέχει, ήτοι τον Β΄ βαθμό, 
πλην όμως θα του αναγνωριστεί 1 έτος ως πλεονάζων χρόνος στον βαθμό αυτό, ήτοι χρόνος ίσος με τον χρόνο 
κατοχής του ανώτερου τίτλου σπουδών. ❱◗

μεταταΞΗ Σε αΝωτερΗ κατΗΓορια

εν σχέσει με την αναγνώριση 
της συνάφειας με το νοση-
λευτικό επάγγελμα του με-

ταπτυχιακού τίτλου σπουδών με 
τίτλο «σπουδές στην εκπαίδευση» 
επισημαίνονται τα ακόλουθα.

αρχικώς θα πρέπει να υπο-
γραμμιστεί, ότι η ένέ δεν φέρει 
την κατά νόμο αρμοδιότητα για 
την αναγνώριση της συνάφειας ή 
μη ενός μεταπτυχιακού τίτλου με 
το γνωστικό αντικείμενο της νο-
σηλευτικής.

πέραν της ως άνω εισαγωγικής 
παρατήρησης, μνημονεύονται οι 
διατάξεις του πδ 351/1989, σύμ-
φωνα με τις οποίες οι νοσηλευτές, 
στο πλαίσιο των επαγγελματικών 
τους δικαιωμάτων, απασχολούνται 

στην νοσηλευτική εκπαίδευση 
σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύ-
ουσα νομοθεσία. ακόμη έχουν το 
δικαίωμα να επισημαίνουν προ-
βλήματα για έρευνα ή μελέτη και 
να τις διεξαγάγουν με σκοπό την 
προαγωγή της νοσηλευτικής επι-
στήμης και μεθοδολογίας. 

κατά το μέρος τούτο θα μπο-
ρούσε να υποστηριχθεί η άποψη, 
ότι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
με ειδίκευση στην εκπαίδευση εί-
ναι 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 κομμά-
τι της νοσηλευτικής εκπαίδευσης, 
ώστε να μπορεί να θεμελιωθεί 
συνάφεια του ως άνω μεταπτυχι-
ακού τίτλου. 

σε κάθε περίπτωση την αρμο-
διότητα φέρει το οικείο υπηρεσι-
ακό συμβούλιο, που θα πρέπει να 
αιτιολογήσει επαρκώς την όποια 
επιλογή του. ❱◗
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Σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13§3 του νδ 
4111/1960, «χειρισταί ακτινο-

λογικών μηχανημάτων, εμφανισταί 
ακτινολογικών εργαστηρίων και 
ραδιοφυσικοί (χειριζόμενοι ραδιοϊ-
σότοπα) εργαζόμενοι εις ακτινολο-
γικά εργαστήρια, νομικών προσώ-
πων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
δημοτικά ιδρύματα και πάσης φύ-
σεως εργαστήρια, δικαιούνται πλέ-
ον της κανονικής των αδείας απου-
σίας, και τοιαύτης επικινδύνου 
εργασίας, μηνιαίαν κατ’ έτος».

σύμφωνα, ωστόσο, με το τελευ-
ταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του 
άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 
(Φέκ α 150/27.6.2011), η ως άνω 
παράγραφος 3 του άρθρου 13 του 
νδ 4111/1960 καταργήθηκε. 

σύμφωνα με τις λοιπές δια-
τάξεις του άρθρου 66 παρ. 6 του 
νόμου 3984/2011, οι εργαζόμενοι 
στις υπηρεσίες υγείας του δημο-
σίου και του ιδιωτικού τομέα, που 
εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινο-
βολίες και δοσιμετρούνται σύμ-
φωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα 
κανονισμό ακτινοπροστασίας με 
ατομικό δοσίμετρο σώματος: 

α) όταν η ετήσια αθροιστική 
δόση ακτινοβολίας που δέχονται 
μετρηθεί στο 25% του μέγιστου 
επιτρεπόμενου ορίου που θέτει ο 
κανονισμός ακτινοπροστασίας, τον 
αμέσως επόμενο μήνα δύνανται να 
λάβουν άδεια ακτινοπροστασίας εί-
κοσι ενός (21) συνεχών ημερών, 

β) όταν η ετήσια αθροιστική 
δόση ακτινοβολίας που δέχονται 
μετρηθεί στο 50% του μέγιστου 
επιτρεπόμενου ορίου που θέτει 
ο κανονισμός ακτινοπροστασίας, 
τον αμέσως επόμενο μήνα υπο-
χρεούνται να λάβουν επιπρόσθε-
τη άδεια ακτινοπροστασίας είκοσι 

αδεια ακτιΝολοΓικου τμΗματοΣ

ενός (21) συνεχών ημερών, 
γ) όταν η ετήσια αθροιστική 

δόση ακτινοβολίας που δέχονται 
μετρηθεί στο 75% του μέγιστου 
επιτρεπόμενου ορίου που θέτει 
ο κανονισμός ακτινοπροστασίας, 
τον αμέσως επόμενο μήνα υπο-
χρεούνται να λάβουν επιπρόσθετη 
άδεια ακτινοπροστασίας σαράντα 
δύο (42) συνεχών ημερών. 

έιδικά για τους εργαζόμενους 
στις υπηρεσίες υγείας που εκτίθε-
νται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες 
και δοσιμετρούνται με επιπλέον 
δοσίμετρο χειρός ή δακτύλων οι 
άδειες χορηγούνται κατά τα ως 
άνω α`, β` και γ` λαμβάνοντας υπό-

ψη ταυτοχρόνως και τα αντίστοιχα 
όρια αθροιστικών δόσεων για την 
άκρα χείρα. 

έκ των ανωτέρω διατάξεων 
προσδιορίζονται οι όροι και προ-
ϋποθέσεις για την χορήγηση επι-
πλέον άδειας ακτινοπροστασίας σε 
εργαζομένους που εκτίθενται σε 
ιοντίζουσα ακτινοβολία. 

σημειωτέον, ότι σύμφωνα με 
την υπ’αριθμ. 402/2012 Γνωμοδό-
τηση του νομικού συμβουλίου του 
κράτους, οι επίμαχες διατάξεις 
εκρίθησαν ως αναγκαστικού δικαί-
ου και, εντεύθεν, υπερισχύουσες 
ακόμη και των όρων των συλλογι-
κών συμβάσεων εργασίας. ❱◗
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Σύμφωνα με τις πλέον πρό-
σφατες ρυθμίσεις του άρθρου 
54 του νόμου 4223/2013, 

«έπιτρέπεται η, μετά από αίτηση 
του ενδιαφερομένου, μετάθεση, 
μετάταξη και απόσπαση σε υπηρε-
σίες παραμεθορίων περιοχών, χω-
ρίς να απαιτείται η προηγούμενη 
γνώμη των οικείων υπηρεσιακών 
συμβουλίων, με απλή έγγραφη βε-
βαίωση της διοίκησης του νοσοκο-
μείου προέλευσης, με την οποία θα 
πιστοποιείται ότι η μετακίνηση δεν 
επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια 
στην ομαλή λειτουργία του Φορέα. 

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

το μετατιθέμενο και μετατασ-
σόμενο νοσηλευτικό και παραϊα-
τρικό προσωπικό σε νοσοκομεία 
του έ.σ.υ., υγειονομικές περιφέ-
ρειες και Φορείς εποπτευόμενους 
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 πολύ-
τεκνος, μετά τη μετάθεση ή μετά-
ταξη του, ο χρόνος υποχρεωτικής 
παραμονής στον Φορέα υποδοχής 
μειώνεται στα πέντε (5) έτη, εάν η 
μετακίνηση αφορά μη νοσηλευτική 
υπηρεσία και στα τρία (3) έτη στην 
περίπτωση που η μετακίνηση γίνε-
ται μεταξύ νοσοκομείων του έ.σ.υ.».

έν προκειμένω, εφόσον από 
τον χρόνο διορισμού της συγκε-
κριμένης νοσηλεύτριας  έχει πα-
ρέλθει η απαιτούμενη διετία, είναι 
πλέον εφικτή η μετάταξή της σε 
υπηρεσία της παραμεθορίου με 
την διαδικασία που περιγράφεται 
ανωτέρω. έίναι, δε, προφανές, ότι 
για την κίνηση της ως άνω διαδι-
κασίας απαιτείται η υποβολή σχε-
τικής αίτησης εκ μέρους της εν-
διαφερομένης με ρητή επίκληση 
των διατάξεων του άρθρου 54 του 
νόμου 4223/2013. 

περαιτέρω, για την ολοκλήρω-
ση της διαδικασίας δεν απαιτείται 
η εκφορά γνώμης των οικείων 
υπηρεσιακών συμβουλίων, στοι-
χείο που αναμφίβολα συμβάλλει 
στην επιτάχυνση της μετάταξης.

τέλος, δοθέντος ότι η συγκε-
κριμένη μορφή μετάταξης είναι 
δυνητική για την διοίκηση, υπό 
την έννοια ότι η υποβολή σχετι-
κής αιτήσεως από τον υπάλληλο 
δεν υποχρεώνει την υπηρεσία να 
διενεργήσει την αιτηθείσα μετάτα-
ξη, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο 
απόρριψης της σχετικής αίτησης. 
σε μια τέτοια περίπτωση χωρεί 
δικαστική προσφυγή, εφόσον η 
πράξη απόρριψης, ρητή ή τεκμαι-
ρόμενη σιωπηρή μετά πάροδον 
τριμήνου από της αιτήσεως, δεν 
φέρει νόμιμη, δηλαδή ειδική, σαφή 
και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.

ο δυνητικός χαρακτήρας της 
συγκεκριμένης μορφής μετάτα-
ξης προκύπτει από την μελέτη των 
προαναφερθεισών διατάξεων, που 
ορίζουν με σαφήνεια ότι η εν λόγω 
μετάταξη «επιτρέπεται» και όχι ότι 
είναι υποχρεωτική για την διοίκηση.

ένόψει, λοιπόν, του δυνητικού 
χαρακτήρα της μετάταξης δεν 
μπορεί να ασκηθεί κάποιας μορ-
φής πίεση, σε νομικό τουλάχιστον 
επίπεδο, για την αποδοχή της σχε-
τικής αιτήσεως. ❱◗

μεταταΞΗ ΠαραμεΘοριοΣ 4223/2013

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, «οι πρωτοβάθμιες υγειο-
νομικές επιτροπές είναι αρμόδιες να γνωματεύουν, ύστερα από ερώτημα της υπηρεσίας: α) για τη χορή-
γηση αναρρωτικών αδειών, β) για το χαρακτηρισμό νοσημάτων που χρήζουν νοσηλείας για τη χορήγηση 

άδειας έως είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών το χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του 
παρόντος και γ) για κάθε άλλο θέμα υγείας του υπαλλήλου το οποίο έχει σχέση με τα υπηρεσιακά του καθή-
κοντα. αν συσταθούν περισσότερες επιτροπές, με την απόφαση σύστασης τους ορίζονται η έδρα και η χωρική 
αρμοδιότητα τους».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, οι υγειονομικές επιτροπές επιλαμβάνονται ύστερα από ερώτημα της 
υπηρεσίας. υπ’ αυτήν την έννοια δεν νοείται καταρχήν αυτεπάγγελτη δράση των εν λόγω επιτροπών.

περαιτέρω, η διατύπωση της φράσης «ύστερα από ερώτημα της υπηρεσίας» είναι γενική, ώστε να είναι 
δυνατόν ερμηνευτικώς να υποστηριχτεί, ότι στην έννοια της υπηρεσίας υπάγεται το οικείο μονομελές ή συλ-
λογικό όργανο διοίκησης, το οικείο γραφείο προσωπικού ή οι οικείοι προϊστάμενοι τινος υπαλλήλου. Άπαντες 
οι ανωτέρω δύνανται να διατυπώνουν ερώτημα προς την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, αναφέροντας τους 
ειδικότερους λόγους υποβολής του συγκεκριμένου ερωτήματος.  ❱◗

υΓειοΝομικεΣ εΠιτροΠεΣ - ΠαραΠομΠΗ
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Σε συνέχεια της θέσεως σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 5§2 α 
του νόμου 1579/1985 καθιερώθηκε ο επαγγελματικός τίτλος του 
νοσηλευτή, που απονέμεται σε όσους είναι κάτοχοι του αντίστοι-

χου τίτλου σπουδών. 
ακολουθώντας το πνεύμα των παραπάνω διατάξεων, ο νόμος 

3252/2004 προβλέπει την υποχρεωτική εγγραφή στα μητρώα της 
Ένωσης νοσηλευτών έλλάδος (έ.ν.έ.), ήτοι του επίσημου επαγ-
γελματικού συλλόγου – νπδδ, μόνον όσων φέρουν τον επαγγελ-
ματικό τίτλο του νοσηλευτή. συναφώς προβάλλεται, ότι η κατάλη-
ψη οργανικής θέσεως νοσηλευτή και η άσκηση του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος είναι πλέον παράνομη άνευ προηγούμενης εγγρα-
φής στα μητρώα της έ.ν.έ. και άνευ εκδόσεως σχετικής άδειας 
άσκησης επαγγέλματος. 

έπιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103§1 του 
νόμου 2071/1992, «θέσεις διευθυντών, τομεαρχών, προϊσταμένων 
και υπευθύνων της νοσηλευτικής υπηρεσίας, νοσηλευτικών ιδρυ-
μάτων και κέντρων υγείας, καταλαμβάνονται από νοσηλευτές πέ 
και τέ, με εξαίρεση τα μαιευτικά τμήματα και τα κοινωνικής ιατρι-
κής στα οποία προΐσταται μαίες και επισκέπτες αντιστοίχως». 

οι ως άνω διατάξεις, λόγω του ειδικού χαρακτήρα τους, υπερισχύ-
ουν πάσης άλλης σχετικής, γενικού περιεχομένου, διατάξεως, όπως 
για παράδειγμα οι διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού 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 νο-
μικών προσώπων του υπουργείου υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

ένόψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι υπάλληλοι που κα-
τέχουν τίτλο σπουδών τμήματος μαιευτικής αδυνατούν να καταλαμ-
βάνουν οργανική θέση νοσηλευτή, ή να προΐστανται εις οιουδήποτε 
ιεραρχικού επιπέδου μονάδα των νοσηλευτικών υπηρεσιών. η μονα-
δική 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 οποιοδήποτε τμήμα της 
νοσηλευτικής υπηρεσίας δύναται να καταλαμβάνεται μόνον από υπαλ-
λήλους που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή. ❱◗

εκτελεΣΗ ΧρεωΝ ΠροΪΣταμεΝου - 
υΠευΘυΝου αΠο μαια

εΦΗμερευωΝ 
ΝοΣΗλευτΗΣ

είναι γεγονός, ότι η λειτουργία 
των δημόσιων νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων και δη της νοσηλευ-

τικής υπηρεσίας αυτών έχει υιοθετήσει 
και εφαρμόζει επί σειρά ετών τον θε-
σμό του εφημερεύοντος νοσηλευτή.

έπί του ως άνω θεσμού η έ.ν.έ. 
ανέκαθεν υποστήριζε, ότι ελλείψει σα-
φούς κανονιστικού πλαισίου, που να 
προσδιορίζει επακριβώς τα καθήκοντα 
και τις αρμοδιότητες του εφημερεύο-
ντος νοσηλευτή, το έργο του τελευταί-
ου δεν μπορεί παρά να είναι αμιγώς 
νοσηλευτικό, συνδεόμενο αποκλειστι-
κά με τα επαγγελματικά – υπηρεσιακά 
καθήκοντα των νοσηλευτών και την εν 
γένει εύρυθμη λειτουργία της οικείας 
νοσηλευτικής υπηρεσίας. 

πέραν τούτων είναι σαφές και 
αυτονόητο, ότι την ευθύνη ή άλλως 
την αρμοδιότητα για τον ορισμό των 
εφημερευόντων νοσηλευτών φέρουν 
αποκλειστικώς οι προϊστάμενοι της 
οικείας νοσηλευτικής υπηρεσίας. κατά 
την άσκηση της ως άνω αρμοδιότητάς 
τους ουδεμία υποχρέωση έχουν όπως 
καλέσουν σε προηγούμενη ακρόαση ή 
ενημερώσουν σχετικώς με τις προθέ-
σεις τούς υφισταμένους νοσηλευτές 
ή όπως διαπραγματευτούν ή θέσουν 

σε διαβούλευση το ζήτημα της 
επιλογής των προσώπων 
εκείνων, που θα ορίσουν 
ως εφημερεύοντες νο-
σηλευτές. 

οποιαδήποτε αντίθε-
τη ερμηνευτική εκδοχή, 

πέραν του ότι δεν ευρί-
σκει έρεισμα επί της 

κείμενης νομοθε-
σίας, καταλύει 
επί της ουσίας 
την ιεραρχι-
κή δομή της 
ε λ λ η ν ι κ ή ς 
δ η μ ό σ ι α ς 

διοίκησης και την σχέση προϊσταμένου – υφισταμένου, η οποία αποτυ-
πώνεται στις ρυθμίσεις του άρθρου 25 παρ. 2 του δημοσιοϋπαλληλικού 
κώδικα. σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, «ο υπάλληλος οφείλει να 
υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του». 

συμπερασματικά, η προϊσταμένη αρχή εκάστης νοσηλευτικής υπηρε-
σίας δύναται κατά δική της διακριτική ευχέρεια και αποφασιστική αρμο-
διότητα να επιλέγει τους υπαλλήλους που θα ορίσει ως εφημερεύοντες 
νοσηλευτές, χωρίς να υποχρεούται να τους ενημερώσει ή να τους ρωτή-
σει προηγουμένως αν συμφωνούν με την επιλογή τους. αρκεί η εις αυ-
τούς κοινοποίηση της ειλημμένης απόφασης περί του ορισμού τους.  ❱◗
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αναφορικά με την δυνα-
τότητα αναγνώρισης του 
χρόνου προϋπηρεσίας στον 

ιδιωτικό τομέα, όπως π.χ. σε νπιδ, 
για την βαθμολογική και μισθολο-
γική εξέλιξη του υπαλλήλου επι-
σημαίνονται τα ακόλουθα :

σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6§4 εδ. 7 του νόμου 
4024/2011, «με προεδρικό διάταγ-
μα, που εκδίδεται ύστερα από πρό-
ταση των υπουργών διοικητικής 
μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και οικονομικών, 
μπορεί να προβλέπεται η αναγνώ-
ριση για βαθμολογική και μισθολο-
γική ένταξη και της προϋπηρεσίας 
στον ιδιωτικό τομέα των κρατών 
- μελών της έυρωπαϊκής Ένωσης, 
μέχρι επτά (7) έτη, κατ’ ανώτατο 
όριο και υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο εδάφιο πέμπτο της 
παρούσας παραγράφου». 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέ-
ρω διατάξεων, ο νομοθέτης ανα-
φέρει χαρακτηριστικώς, ότι η προ-
ϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα των 
κρατών – μελών της έυρωπαϊκής 
Ένωσης είναι δυνατόν να αναγνω-
ριστεί (μπορεί) μόνον με σχετική 
πρόβλεψη προεδρικού διατάγμα-
τος, εκδιδομένου κατόπιν προτά-
σεως των υπουργών διοικητικής 
μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και οικονομικών. 
μέχρι σήμερα αντίστοιχο προεδρι-
κό διάταγμα δεν έχει εκδοθεί, ση-
μειωτέον, δε, ότι η έκδοσή του εί-
ναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. 

περαιτέρω, εφόσον εκδοθεί το 
προβλεπόμενο πδ, η προϋπηρεσία 

θα είναι δυνατόν να αναγνωριστεί 
εφόσον έχει διανυθεί με τα ίδια ή 
αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κα-
τηγορίας στην οποία ανήκει ο υπάλ-
ληλος κατά το χρόνο της ένταξης.

με βάση τα ανωτέρω προκύ-
πτει, ότι μέχρι και σήμερα δεν είναι 
εισέτι δυνατή η αναγνώριση του 
χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτι-
κό τομέα των κρατών – μελών της 
έυρωπαϊκής Ένωσης για την βαθ-
μολογική και μισθολογική εξέλιξη 
των υπαλλήλων. 

τέλος, χωρεί μια τελευταία πα-
ρατήρηση επί των προαναφερθει-
σών διατάξεων. ο νομοθέτης κάνει 
λόγο περί προϋπηρεσίας σε κράτη 
– μέλη της έυρωπαϊκής Ένωσης. 

έν προκειμένω θα μπορούσε εν-
δεχομένως να υποστηριχθεί, ότι 
αφού δεν αναφέρεται ρητώς η 
χώρα μας, η σχετική διάταξη αφο-
ρά αποκλειστικά και μόνον αλλο-
δαπά κράτη, που είναι όμως μέλη 
της έέ. ο αντίλογος επί της ως 
άνω θέσεως είναι ότι και η έλλά-
δα αποτελεί κράτος – μέλος της 
έέ και υπό την ιδιότητά της αυτή 
δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί από 
το πεδίο εφαρμογής των επίμαχων 
διατάξεων.

σε κάθε περίπτωση, η έκδοση 
του σχετικού προεδρικού διατάγ-
ματος, όταν και αν λάβει χώρα, θα 
διαλευκάνει το τοπίο εν σχέσει με 
την αναγνώριση της προϋπηρεσίας 
στον ιδιωτικό τομέα.

έπισημαίνεται, τέλος, ότι η 
υποβολή αίτησης για αναγνώριση 
ετών προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό 
τομέα παραμένει σε εκκρεμότητα 
μέχρι την ρύθμιση του εν λόγω ζη-
τήματος με την έκδοση του σχετι-
κού προεδρικού διατάγματος. έάν 
παρά ταύτα το πδ προβλέπει την 
υποβολή νέας αίτησης με συγκε-
κριμένο περιεχόμενο, τότε θα υπο-
βάλλεται νέα αίτηση. σε κάθε πε-
ρίπτωση τα προς αναγνώριση έτη 
προϋπηρεσίας παραμένουν τα ίδια.

υπογραμμίζεται, τέλος, ότι η 
έ.ν.έ. όλως προσφάτως επικαιρο-
ποίησε την απαίτησή της για άμεση 
έκδοση του σχετικού πδ, προκειμέ-
νου να ανοίξει, πλέον, ο δρόμος για 
την αναγνώριση ετών προϋπηρεσί-
ας στον ιδιωτικό τομέα. το σχετικό 
κείμενο ευρίσκεται στην ιστοσελίδα 
της έ.ν.έ. (www.enne.gr).  ❱◗

έν αναμονή του πδ

αΝαΓΝωριΣΗ ΧροΝου ΠροΫΠΗρεΣιαΣ ΣτοΝ ιδιωτικο τομεα

Μέχρι και 
σήμερα δεν είναι 
εισέτι δυνατή 
η αναγνώριση 
του χρόνου 
προϋπηρεσίας στον 
ιδιωτικό τομέα των 
κρατών – μελών 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης
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Όπως είναι ήδη γνωστό, στην 
ελληνική δημόσια διοίκηση 
είναι εξαιρετικά σύνηθες 

το φαινόμενο της ανάθεσης καθη-
κόντων προϊσταμένου, διά της εκδό-
σεως σχετικής διοικητικής πράξεως, 
όταν υπάρξει κενή θέση μη εισέτι κα-
λυφθείσα δια τυπικής κρίσεως.

έιδικώς για τα νοσοκομεία υπάρ-
χει ρητή προς τούτο νομοθετική πρό-
βλεψη στις διατάξεις του άρθρου 7§8 
περ. 14 του νόμου 3329/2005, σύμ-
φωνα με τις οποίες ο διοικητής του 
νοσοκομείου «αναθέτει προσωρινά 
καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυν-
σης, υποδιεύθυνσης και τομέα μέχρι 
την πλήρωση των θέσεων αυτών». 

έκ των ανωτέρω συνάγεται, ότι η 
ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου 
δύναται να λάβει χώρα οποτεδήποτε, 
εφόσον υπάρχει σχετική κενή θέση, 
ανεξαρτήτως του χρόνου των επικεί-
μενων κρίσεων προσωπικού.

αναφορικά με την επιλογή των 
προσώπων εκείνων, εις τα οποία θα 
ανατεθούν τα καθήκοντα προϊσταμέ-
νου επισημαίνονται τα ακόλουθα:

το περιεχόμενο και ο ακριβής 
χρόνος έκδοσης των πράξεων ανά-
θεσης εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της διοίκησης, ήτοι των αρ-
μοδίων διοικητικών οργάνων. Ωστό-
σο, αυτό δεν σημαίνει ότι η επιλογή 
προσώπων δύναται να γίνει χωρίς την 
προηγούμενη, έστω και στοιχειώδη, 
συγκριτική αξιολόγηση περισσοτέ-
ρων υπαλλήλων, που ενδεχομένως 
πληρούν, εξ απόψεως τυπικών και 
ουσιαστικών προσόντων, τις προϋ-
ποθέσεις για την κατάληψη θέσε-
ων προϊσταμένων. με άλλα λόγια οι 
πράξεις ανάθεσης καθηκόντων προ-
ϊσταμένου θα πρέπει να φέρουν αι-

τιολογία, που να καθιστά ευχερή τον 
έλεγχο των άκρων ορίων της διακρι-
τικής ευχέρειας.

αυτό επιβάλλεται από την ανάγκη 
τήρησης και στοιχειώδους εφαρμο-
γής της αρχής της αξιοκρατίας, που 
οφείλει να διέπει την υπηρεσιακή κα-
τάσταση και εξέλιξη του συνόλου των 
δημοσίων υπαλλήλων και η οποία 
υπαγορεύεται ήδη από την κατευθυ-
ντήρια διάταξη του άρθρου 1 του δη-
μοσιοϋπαλληλικού κώδικα. 

η ως άνω αιτιολογία θα προκύπτει 
είτε εκ της συγκριτικής παράθεσης 
των προσόντων περισσοτέρων υπαλ-
λήλων, είτε δια της παράθεσης των 
αυξημένων προσόντων του τελικώς 
επιλεγέντος υπαλλήλου, που δικαι-
ολογούν την καταφανή υπεροχή του 
έναντι των συναδέλφων του. η άπο-
ψη αυτή ενισχύεται από τις διατάξεις 
που διέπουν τις κρίσεις των δημοσί-
ων υπαλλήλων, και επιβάλλουν την 
αξιολόγηση και λήψη υπόψη περισ-
σοτέρων κριτήριων για την ασφαλή 
εκφορά κρίσης.

σε διαφορετική περίπτωση, κατά 
την οποία δεν παρατίθεται αιτιολο-
γία, υφέρπει ακυρότητα των πράξεων 
ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμέ-
νου, που δύναται να προβληθεί ακό-
μη και δια σχετικής δικαστικής προ-
σφυγής από όποιον υπάλληλο έχει 
έννομο συμφέρον.

περαιτέρω επισημαίνεται, ότι η 
αρχαιότητα τινος υπαλλήλου από 
μόνη της δεν είναι ικανό στοιχείο για 
την αυτόματη ανάθεση καθηκόντων 
προϊσταμένου στον συγκεκριμένο 
υπάλληλο. ομοίως η κατοχή ενός 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απο-
τελεί ένα τυπικό προσόν, το οποίο θα 
πρέπει υποχρεωτικώς να συνεκτιμη-

θεί κατά την συγκριτική αξιολόγηση 
περισσοτέρων υποψηφίων, χωρίς, 
ωστόσο, αυτό να σημαίνει ότι είναι 
αρκετό στοιχείο για την αυτόματη 
πρόταξη του εν λόγω υπαλλήλου στη 
διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων 
προϊσταμένου.

οι ανωτέρω παρατηρήσεις λαμ-
βάνουν χώρα προκειμένου να κατα-
δειχθεί με πειστικότητα, ότι κατά το 
στάδιο της απαιτούμενης συγκριτικής 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται περισσό-
τερα στοιχεία, που διαμορφώνουν εν 
συνόλω την εικόνα ενός υπαλλήλου.

συμπερασματικά η έ.ν.έ., ενόψει 
της ρητής νομοθετικής πρόβλεψης 
και δυνατότητας περί της εκδόσε-
ως πράξεων ανάθεσης καθηκόντων 
προϊσταμένου, έχει επανειλημμένως 
υποστηρίξει, ότι η συγκεκριμένη δια-
δικασία θα πρέπει να υπακούει στους 
ελάχιστους κανόνες αξιοκρατίας, 
προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο 
η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσι-
ών, όσο και η εργασιακή ειρήνη στους 
χώρους απασχόλησης. 

τέλος, το ζήτημα της χρονικής 
διάρκειας των πράξεων ανάθεσης 
τελεί σε συνάρτηση με τον χρόνο συ-
γκρότησης των οικείων υπηρεσιακών 
συμβουλίων, που είναι κατά νόμο αρ-
μόδια για την διενέργεια των τυπικών 
κρίσεων για την ανάδειξη των επί θη-
τεία προϊσταμένων. 

έπί του ζητήματος τούτου η 
ε.Ν.ε. ανέκαθεν υποστήριζε και 
υποστηρίζει, ότι όλοι οι φορείς του 
δημοσίου δεν θα πρέπει να μένουν 
χωρίς υπηρεσιακό συμβούλιο ούτε 
για μια ημέρα, δοθέντος ότι κάτι τέ-
τοιο αποτελεί τροχοπέδη σε κάθε 
υπηρεσιακή μεταβολή του υπηρε-
τούντος προσωπικού. ❱◗

απαραίτητη η αξιοκρατία 
αΝαΘεΣΗ καΘΗκοΝτωΝ – κριτΗρια
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Σύμφωνα με τις πλέον πρό-
σφατες διατάξεις της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 54 του 

νόμου 4223/2013, «έπιτρέπεται η, 
μετά από αίτηση του ενδιαφερομέ-
νου, μετάθεση, μετάταξη και από-
σπαση σε υπηρεσίες παραμεθορί-
ων περιοχών, χωρίς να απαιτείται 
η προηγούμενη γνώμη των οικεί-
ων υπηρεσιακών συμβουλίων, με 
απλή έγγραφη βεβαίωση της διοί-
κησης του νοσοκομείου προέλευ-
σης, με την οποία θα πιστοποιείται 
ότι η μετακίνηση δεν επιφέρει κα-
μία δυσμενή συνέπεια στην ομαλή 
λειτουργία του Φορέα. 

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

το μετατιθέμενο και μετατασσό-
μενο νοσηλευτικό και παραϊατρικό 
προσωπικό σε νοσοκομεία του 
έ.σ.υ., υγειονομικές περιφέρειες 
και Φορείς εποπτευομένους από 
το υπουργείο υγείας παραμεθορί-
ων περιοχών υποχρεούται να πα-
ραμείνει στην υπηρεσία όπου το-
ποθετείται για δέκα (10) έτη. στην 
περίπτωση που ο μετατιθέμενος ή 
μετατασσόμενος καταστεί πολύ-
τεκνος, μετά τη μετάθεση ή μετά-
ταξή του, ο χρόνος υποχρεωτικής 
παραμονής στον Φορέα υποδοχής 
μειώνεται στα πέντε (5) έτη, εάν η 
μετακίνηση αφορά μη νοσηλευτική 
υπηρεσία και στα τρία (3) έτη στην 
περίπτωση που η μετακίνηση γίνε-
ται μεταξύ νοσοκομείων του έ.σ.υ.».

Όπως προκύπτει από τις πα-
ραπάνω διατάξεις, ο νομοθέτης 
απλουστεύει επί της ουσίας την δι-
αδικασία μετάταξης νοσηλευτικού 
προσωπικού σε παραμεθόριο πε-
ριοχή, δοθέντος ότι δεν απαιτεί την 
εκφορά προηγούμενης γνώμης από 

το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο. 
αντί της ως άνω γνώμης, η εκ-

φορά της οποίας είναι τις περισ-
σότερες φορές εξαιρετικά χρονο-
βόρα είτε λόγω της κωλυσιεργίας 
των υπηρεσιακών συμβουλίων, είτε 
ακόμη και λόγω της καθυστέρη-
σης συγκροτήσεως αυτών, η νέα 
διαδικασία προβλέπει την έκδοση 
σχετικής βεβαίωσης του φορέα 
προέλευσης περί της μη επέλευ-
σης δυσμενών συνεπειών στην 
εύρυθμη λειτουργία του ένεκα της 
απομάκρυνσης του συγκεκριμένου 
υπαλλήλου. 

σε κάθε περίπτωση διευκρινί-
ζεται, ότι η συγκεκριμένη μορφή 
μετάταξης δεν είναι υποχρεωτική 
για την διοίκηση, η οποία ενεργεί 
εν προκειμένω επί τη βάσει δια-
κριτικής ευχέρειας. με άλλα λόγια, 
η υποβολή και μόνον της σχετικής 
αίτησης δεν δεσμεύει την διοίκη-
ση, δοθέντος ότι κατά την ακριβή 
διατύπωση των επίμαχων διατάξε-
ων η μετάταξη «επιτρέπεται» και 

δεν επιβάλλεται.
οπωσδήποτε, η ενδεχόμενη 

απόρριψη σχετικής αιτήσεως περί 
μετάταξης σε παραμεθόριο περι-
οχή θα πρέπει να φέρει επαρκή 
αιτιολογία, ενώ κάθε πράξη απόρ-
ριψης επιδέχεται δικαστικής προ-
σβολής ενώπιον των αρμοδίων δι-
οικητικών δικαστηρίων. 

τέλος, σε περίπτωση ευδοκίμη-
σης της αίτησης ο μετατασσόμενος 
υπάλληλος δεσμεύεται ως προς 
τον χρόνο παραμονής του στην πα-
ραμεθόριο κατά τα ειδικότερα ορι-
ζόμενα στα τελευταία εδάφια των 
προαναφερθεισών διατάξεων της 
παραγράφου 3 του άρθρου 54 του 
νόμου 4223/2013. 

έκ των ανωτέρω διατάξεων 
προκύπτει, ότι η συνδρομή της 
ιδιότητας του ατόμου με ειδικές 
ανάγκες (αμεα) δεν αποτελεί, 
κατά την βούληση του νομοθέτη, 
κριτήριο για την ευδοκίμηση ή μη 
της συγκεκριμένης μορφής μετά-
ταξης σε παραμεθόριο περιοχή.  ❱◗

μεταταΞΗ Σε ΠαραμεΘοριο – αμεα  
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με το άρθρο 54 του νόμου 4223/13 τροπο-
ποιήθηκε το άρθρο 21 του ν. 2946/2001 για 
την συνυπηρέτηση δημοσίων υπαλλήλων και 

ενστόλων. στο άρθρο 54 παρ. 4 ορίζεται: «νοσηλευ-
τικό και παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκομείων 
του έ.σ.υ. που είναι σύζυγοι στρατιωτικών, ένστολου 
προσωπικού της έλ.ασ., του πυροσβεστικού και λι-
μενικού σώματος, «- έλληνικής ακτοφυλακής, καθώς 
και του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης,» 
επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά σειρά προτεραιότη-
τας, σε νοσοκομεία του έ.σ.υ., κέντρα υγείας, έκαΒ, 
έοπυυ, και λοιπές υπηρεσίες που εποπτεύονται από 
το υπουργείο υγείας, στην περιοχή που υπηρετεί ο/η 
σύζυγος τους....».

το άρθρο 21 του ν. 2946/2001 προ της τροπο-
ποίησής του είχε ως εξής: «1. τακτικοί υπάλληλοι 
και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δη-
μοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και 
είναι σύζυγοι στρατιωτικών των ένόπλων δυνάμεων, 
ένστολου προσωπικού της έλληνικής αστυνομίας, 
του πυροσβεστικού, λιμενικού σώματος -έλληνικής 
ακτοφυλακής, καθώς και του προσωπικού των κα-
ταστημάτων κράτησης, επιτρέπεται να αποσπώνται, 
κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπη-
ρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότη-
τα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών 
σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην 
περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγος τους.»

  2. η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση 
των συναρμόδιων υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν 
σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώ-
μης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. αρνη-
τική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό 

υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται 
επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο.» 

Για την ερμηνεία των διατάξεων αυτών εξεδόθη το 
υπ’ αριθμ. πρωτ. διδαδ/Φ.42/4969/20002/12-10-2010 
έγγραφο της διεύθυνσης διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού, στο οποίο αναφέρεται χαρακτηριστικώς, 
ότι «με τις ανωτέρω διατάξεις εισάγεται εξαίρεση ως 
προς την απόσπαση υπαλλήλων από τις διατάξεις του 
υ.κ., ή τυχόν άλλες διατάξεις, δεδομένου ότι σε συν-
δυασμό προς την επιταγή του άρθρου 21 του συντάγ-
ματος οι διατάξεις αυτές είναι προστατευτικές για την 
οικογένεια και ως εκ τούτου θεωρούνται ειδικές και 
επομένως κατισχύουν, κατά την άποψη της υπηρεσί-
ας μας, των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 68 του 
υπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007) που απαγορεύ-
ουν την απόσπαση του υπαλλήλου πριν παρέλθει διε-
τία από το διορισμό του.»

δεδομένης της υπερνομοθετικής ισχύος των δια-
τάξεων των προστατευτικών της οικογένειας, οι απο-
σπάσεις υπαλλήλων για συνυπηρέτηση, που γίνονται 
πλεον δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του 
Ν. 4223/13, δεν εμπίπτουν στον περιορισμό της παρα-
γράφου 1 του ιδίου άρθρου («δεν επιτρέπεται η μετά-
θεση, η μετάταξη και η απόσπαση, του νοσηλευτικού 
και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του 
ε.Σ.υ., πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.») και 
εξακολουθούν να επιτρέπονται και προ της παρόδου 
διετίας από το διορισμό του υπαλλήλου. 

 έπιπροσθέτως, από τη συγκριτική επισκόπηση 
των ανωτέρω διατάξεων προ και μετά της ισχύος του 
νόμου 4223/2013, προκύπτει ότι για την απόσπαση 
νοσηλευτικού προσωπικού λόγω συνυπηρέτησης με 
ένστολο σύζυγό, δεν απαιτείται πλέον σύμφωνη γνώ-
μη του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου. ❱◗

μετα τΗ ΘεΣΗ Σε ιΣΧυ του Νομου 4223/2013

συνυπηρέτηση δόκιμης νοσηλεύτριας 
με ένστολο 

Γράφει η έλένη παπαγεωργίου - τσούμαρη 
δικηγόρος- νομική σύμβουλος Ένωσης νοσηλευτών- τριών έλλάδος,



50 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 1

μετά από μια δεκαετία  
«ζωής», η Ένωση νο-
σηλευτών έλλάδος, το 

έπιμελητήριο των νοσηλευτών, 
έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως 
ο ρυθμιστικός φορέας του νοση-
λευτικού επαγγέλματος.

προ ιδρύσεως έ.ν.έ., αποτε-
λούσε μακρινό όνειρο για τον κλά-
δο μας η ύπαρξη ενός φορέα-
επίσημου διαμεσολαβητή με 
την ελληνική πολιτεία. Έγι-
νε πραγματικότητα με το 
νόμο 3252/2004. Έκτοτε, 
το νοσηλευτικό επάγγελμα 
πήρε άλλη «τροχιά»: ο αγώ-
νας για την προάσπιση της 
δουλειάς μας πήρε το δρόμο 
της σωστής διεκδίκησης. 

η απερχόμενη δεκαετία 
έχει καταδείξει την εκπλήρω-
ση των σκοπών ιδρύσεως της 
έ.ν.έ.. η διατύπωση εισηγήσε-
ων για νοσηλευτικά θέματα στο 
υπουργείο υγείας, καθώς και  η 
συνεργασία με τους φορείς που 
παρέχουν νοσηλευτική εκπαί-
δευση και φροντίδα διεκπεραι-
ώνονται σε καθημερινή βάση. 
η επιστημονική προαγωγή των 
μελών της αποτελεί προτεραιό-
τητα, τόσο μέσω της έρευνας και 
μελέτης νοσηλευτικών θεμάτων, 
όσο και με τη διοργάνωση πανελ-
ληνίων επιστημονικών νοσηλευτι-
κών συνεδρίων τα οποία ως τώρα 
τυγχάνουν εξαιρετικής απήχησης 
και συμμετοχής από τους συνα-

δέλφους. η αξιοποίηση και υλο-
ποίηση εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων διεξάγονται με μεγάλη 
επιτυχία, όπως και η συμμετοχή 
στην υλοποίηση προγραμμάτων 
επιχορηγούμενων από την έυ-
ρωπαϊκή Ένωση. η συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση και επιμόρφωση του 
νοσηλευτικού κλάδου αποτελεί 
επίσης έναν απ’ τους σημαντικό-
τερους σκοπούς της έ.ν.έ.. ακό-
μη, η εκπροσώπηση της χώρας σε 
διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανι-
σμούς του νοσηλευτικού κλάδου 
τελείται επάξια, γεγονός που μπο-

ρεί μέσω της εποικοδομητικής 
ανταλλαγής απόψεων να συμβάλ-
λει στη συμμετοχή στη γενικότερη 
χάραξη πολιτικής στον τομέα της 
υγείας και σε εθνικό επίπεδο.

η Ένωση νοσηλευτών έλλά-
δος έχει καταφέρει μέσα σε μια 

δεκαετία, υπό αντίξοες συνθή-
κες και όχι ιδιαίτερα ώριμες 

κοινωνικά, όχι μόνο να αντα-
πεξέλθει στους σκοπούς 

ιδρύσεώς της, αλλά να 
τους υπερκεράσει και να 

ανταποκριθεί με συνέπεια 
στις ολοένα αυξανόμενες 

ανάγκες του νοσηλευτικού 
κλάδου, ξεπερνώντας τις αρ-

χικές προσδοκίες για σύσταση 
και εξέλιξη ενός επαγγελματι-

κού-ρυθμιστικού φορέα.
οι παρεμβάσεις και οι θέσεις 

της έ.ν.έ. γύρω από τα καίρια 
θέματα του νοσηλευτικού κλάδου 
ήταν καταλυτικές ως τώρα, με την 
υποβολή κατά καιρούς των ανά-
λογων υπομνημάτων. έπί τάπη-
τος στο διάλογο με την πολιτεία 
έχουν τεθεί ως σήμερα σημαντι-
κά ζητήματα, όπως για την ενι-
αία πανεπιστημιακή νοσηλευτική 
εκπαίδευση, τον καθορισμό των 
νοσηλευτικών πράξεων, την έντα-
ξη του νοσηλευτικού επαγγέλμα-
τος στα Βαέ, την αναβάθμιση της 
πΦυ και το ρόλο του κοινοτικού 
νοσηλευτή, την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων σύμ-
φωνα με την οδηγία 2005.36.έκ, 

10 Χρόνια έ.ν.έ.

Γράφει η σοφία τάνη, μέλος δσ πασυνο- έσυ
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την παρασκευή και διαχείριση των 
κυτταροστατικών φαρμάκων στα 
νοσοκομεία και άλλα πολλά.

τα εκατοντάδες μηνύματα, τη-
λέφωνα και e-mails που έχουν 
ως αποδέκτη τα γραφεία της 
έ.ν.έ. καθημερινά, βρίσκουν άμε-
ση κατά το δυνατόν ανταπόκριση, 
δίνοντας λύσεις στα ερωτήματα 
των συναδέλφων που συναντούν 
δυσκολίες και χρειάζονται κατεύ-
θυνση επ’ αυτών.

ο δεκαετής «δρόμος» της 
έ.ν.έ. ως σήμερα, την έχει κατα-
στήσει ένα ισχυρό και σύγχρονο  
έπιμελητήριο, όσο κι αν μετρά 
λίγα μόλις χρόνια δημιουργίας 
του, σε σχέση με άλλα έπιμελη-
τήρια, άλλων επαγγελματιών του 
χώρου της υγείας. το νοσηλευ-
τικό επάγγελμα, χάρη στις συ-
νεχείς προσπάθειες της Ένωσής 
μας, ενδυναμώνεται, εξελίσσεται 
και κυρίως καθιερώνεται καθη-
μερινά στη συνείδηση του πολύ 
κόσμου ως επάγγελμα με κοινω-
νική καταξίωση. η πολιτεία έχει 
πλέον απέναντί της ένα σοβαρό 
συνομιλητή που εκπροσωπεί το 
νοσηλευτικό κόσμο και κλάδο, με 
δυνατά επιχειρήματα, σύγχρονες 
απόψεις και θέσεις, που απηχούν 
στη σημερινή κοινωνία.

η Ένωση νοσηλευτών έλλά-
δος στέκεται και θα συνεχίζει να 
στέκεται αρωγός σε κάθε συνά-
δελφο που θα χρειαστεί τη συμ-
βουλή και βοήθειά της για όποιο 
επαγγελματικό του ζήτημα. Όλοι 
οι συνάδελφοι μπορούν να έχουν 
την πεποίθηση και βεβαιότητα 
πως η έ.ν.έ. αποτελεί «ομπρέλα» 
προστασίας για τον κλάδο μας, 
έναν κλάδο που έχει «ταλαιπω-
ρηθεί» πολύ κατά το παρελθόν, 
με ιστορία που όλοι γνωρίζουμε. 

σε μέρες και συνθήκες κοι-
νωνικά και οικονομικά αντίξοες, 
οι αγώνες της έ.ν.έ. είναι συνε-

χείς, με γνώμονα το όραμα για τη 
δέουσα καταξίωση του νοσηλευ-
τικού επαγγέλματος. σήμερα, πε-
ρισσότερο από ποτέ, είναι ανάγκη 
να είμαστε συνειδητοποιημένοι, 
ώστε να μπορέσουμε μέσα από 
την ισχύ της ομοιοεπαγγελματι-
κής μας συνοχής να τοποθετή-
σουμε τη νοσηλευτική  και τους  
νοσηλευτές της χώρας μας εκεί 
που τους αρμόζει ως επιστήμο-
νες υγείας. 

οφείλουμε όλοι μας να στε-
κόμαστε αρωγοί σε κάθε προ-
σπάθεια της έ.ν.έ., ώστε η νοση-
λευτική «φωνή» να είναι δυνατή 
και να ισχυροποιείται κάθε μέρα 
που περνάει. η καλόπιστη κριτι-
κή σαφώς μπορεί να συμβάλλει 
στη βελτίωση διαδικασιών, μιας 
και η δεκαετία είναι λίγος χρόνος 
μπροστά στη μακρόχρονη ιστορία 
άλλων συναφών έπιμελητηρίων. 

έν όψει και των επερχόμενων 
εκλογών στην Ένωση νοσηλευ-
τών έλλάδος, η ανάγκη συμμετο-
χής όλων μας στην εκλογική δι-
αδικασία είναι πιο αναγκαία από 
ποτέ, σχεδόν επιβεβλημένη. το 
επαγγελματικό μας «αύριο» μας 
αφορά όλους!

η έ.ν.έ., το έπιμελητήριό μας, 
είμαστε όλοι εμείς. η στήριξη και 
υποστήριξή του είναι το λιγότερο 
που μπορούμε να κάνουμε για 
να μπορούμε να βελτιώσουμε τη 
δουλειά μας, τη ζωή μας. ισχυ-
ρό έπιμελητήριο σημαίνει ισχυ-
ρή δική μας νοσηλευτική φωνή, 
φωνή που εισακούγεται κοινω-
νικά και δίνει έτσι τη δυνατότητα 
στον κλάδο μας να έχει τη δυνα-
μική να διεκδικήσει το «κομμάτι» 
της «πίτας» που του αναλογεί απ’ 
την κοινωνική «μοιρασιά». 

Όλοι μαζί οι νοσηλευτές μπο-
ρούμε!  ❱◗

Οφείλουμε όλοι 
μας να στεκόμαστε 
αρωγοί σε κάθε 
προσπάθεια της 
Ε.Ν.Ε., ώστε η 
νοσηλευτική 
«φωνή» να είναι 
δυνατή και να 
ισχυροποιείται κάθε 
μέρα που περνάει.
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το επάγγελμα αποτυπώνει 
πάνω μας την σφραγίδα 
του. έπηρεάζει τον τρόπο 

που παρατηρούμε, κρίνουμε και 
αποτιμούμε τα πράγματα. ο τρό-
πος άσκησης του επαγγέλματος 
επηρεάζει την δομή της δικής 
μας καθημερινότητας αλλά και 
των συνεργατών μας. συνειδητά ή 
ασύνειδα, οι δικές μας ενέργειες 
επιδρούν και διαμορφώνουν την 
συμπεριφορά των συναδέλφων. 

η αδυναμία ικανοποίησης της 
επιθυμίας διαστρέφεται, συχνά, 
σε επιθετικότητα. Έτσι, αν έχετε 
απωθημένα, μπορείτε να χρησιμο-
ποιήσετε τους συναδέλφους σαν 
εξιλαστήρια θύματα.

το χαμόγελο στον χώρο της 
εργασίας δεν είναι απαραίτητο. 
η απόλυτη σοβαρότητα είναι το 
κλειδί των σωστών εργασιακών 
σχέσεων. Όταν μάλιστα αγγίξει και 
τα όρια της σοβαροφάνειας, τότε 
μιλούμε για άριστα δομημένο ερ-
γασιακό περιβάλλον.

κάνετε τον συνάδελφο να μοιά-
ζει ασήμαντος. δεν μπορεί να γνω-
ρίζει όσα κι εσείς. 

αν κάνετε λάθος, μην το πα-
ραδεχθείτε. αποφασιστικά διεκδι-
κείστε το δικαίωμα να έχετε μόνο 
εσείς δίκιο.

μην είστε συμπονετικοί με τους 
συναδέλφους. ούτε οικονομικά 
προβλήματα έχουν, ούτε αρρω-
σταίνουν τα παιδιά τους. τα δικά 
τους προβλήματα είναι ασήμαντα.

μην αποφεύγεται τις λογομαχί-
ες. έίναι ο καλύτερος τρόπος να δεί-

ξετε τις γνώσεις σας και το επίπεδό 
σας... αν επιπλέον, υψώσετε και τον 
τόνο της φωνής σας, η λογομαχία 
θα πάρει θεαματικές διαστάσεις και 
θα επηρεάσει θετικά την ψυχολογία 
της εργασιακής ομάδας.

μην χρησιμοποιείτε την ενθάρ-
ρυνση για να διορθώνετε τις αδυ-
ναμίες των συναδέλφων. Γεννήθη-
καν με συγκεκριμένες δυνατότητες 
που ποτέ δεν θα φθάσουν στο επί-
πεδο των δικών σας.

δώστε καλύτερα διαταγές, 
παρά να ενθαρρύνετε την εργασια-
κή πρωτοβουλία. κανείς δεν γνω-
ρίζει καλύτερα από εσάς τον τρό-
πο υλοποίησης των νοσηλευτικών 
πράξεων. 

με όλα τα προηγούμενα (και 
άλλα περισσότερα) θα κατορθώ-
σουμε  να συμβιώσουμε επαγγελ-
ματικά με τους συναδέλφους; 

να κατανοήσουμε τις επαγγελ-
ματικές τους δυσχέρειες;  

να αναγνωρίσουμε ομοιότητες 
στα «θέλω» μας; 

να πετύχουμε κοινούς στόχους; 

Ζούμε καθημερινά σε μικρόκο-
σμους που αλληλοπεριέχονται και 
αλληλοτέμνονται. Θα πρέπει συνε-
πώς να εστιάσουμε στα κομμάτια 
της κοινής μας ζωής με τους συ-
ναδέλφους νοσηλευτές. η κοινή 
ζωή αναπτύσσεται στα πλαίσια της 
καθημερινής επαγγελματικής συ-
νεργασίας. Γιατί «συνεργάζομαι» 
σημαίνει πρωτίστως αναπτύσσω 
σχέση.  σχέση εμπιστοσύνης.  η 
εμπιστοσύνη είναι κεντρικό ζήτημα 

στις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις 
και ξεκινά, πάντα, με το να εμπι-
στεύεσαι έσυ τους άλλους.

στην καθημερινή σχέση μας με 
τους συναδέλφους νοσηλευτές, 
έχουμε χρέος να τους ωθήσουμε να 
γίνουν καλύτεροι επαγγελματίες και 
επιστήμονες. να τους ωθήσουμε 
προκαλώντας τους. να τους προκα-
λέσουμε με το παράδειγμά μας. 

ο καθένας από εμάς, μέσα από 
την δουλειά του έχει τον τρόπο να 
επηρεάσει την ζωή των άλλων. 

έπιθυμώντας να μαθαίνουμε 
από την γνώση του συναδέλφου.

έργαζόμενοι για την επίτευξη 
κοινών στόχων.

αναλαμβάνοντας την ευθύνη 
των πράξεων και αποφάσεών μας.

με το να είμαστε συνεπείς στις 
πράξεις και στα λόγια μας.

με το να είμαστε ειλικρινείς.
σεβόμενοι την διαφορετική 

άποψη.
έπιβραβεύοντας τις ικανότητες 

των συναδέλφων.
Θέτοντας  υΓιέισ και έιλικρινέισ 

σχέσεις στο επίκεντρο των επαγγελ-
ματικών μας δραστηριοτήτων.

τα επαγγελματικά δεδομένα για 
τους νοσηλευτές γίνονται όλο και 
πιο δύσκολα. παρά ταύτα δεν θα κά-
νουμε εκπτώσεις στην ποιότητα της  
επαγγελματική μας ζωής. το οφεί-
λουμε στον εαυτό μας, στους συνα-
δέλφους μας και στην κοινωνία. 

ας γίνει, ο καθένας από μας, ο 
πολλαπλασιαστικός παράγοντας των 
προσπαθειών των υπολοίπων νοση-
λευτών. ❱◗

«τίποτα λιγότερο από το καλύτερο»

Γράφει η παρασκευή μπακέλλα 
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μέσα στον ορυμαγδό των 
γεγονότων, των οικονο-
μικών εξελίξεων και των 

πρωτοφανών μεταβολών στην κα-
θημερινότητα όλων μας καλούμα-
στε οι νοσηλευτές να εκλέξουμε 
την ηγεσία μας, η οποία θα μας 
οδηγήσει με αγώνες σε νικηφόρα 
αποτελέσματα.

οφείλουμε όλοι να δείξουμε 
έμπρακτα με την ψήφο μας ότι 
έχει μείνει ακόμη η φλόγα της 
νιότης μας αναμμένη και να στα-
ματήσουμε να αναλωνόμαστε σε 
ατέρμονες συζητήσεις τύπου κα-
φενείου για την κρίση και τους 
δημιουργούς της.

έίναι γεγονός ότι η κατάσταση 
αυτή στην οποία έχει ξεπέσει η 
χώρα οφείλεται σε εγκληματικούς 
χειρισμούς των διαχειριστών της 
εξουσίας και αυτοί έχουν ονομα-
τεπώνυμο!!!  

έίναι κοινός τόπος ότι το παλιό 
πάντα αντιστέκεται σε κάθε μορ-
φή αλλαγής, η νομοτέλεια όμως 
της φύσης είναι πάντα η ανανέω-
ση και η ελπίδα.

έίναι αναγκαίο να πράξουμε 
όλοι μας το αυτονόητο όσο δύ-
σκολο και αν είναι αυτό, να ενώ-
σουμε τις δυνάμεις  μας για ένα 
κοινό σκοπό, να προβληματιστού-
με, να αποτινάξουμε τους αποικι-
οκράτες και να δείξουμε για άλλη 
μια φορά σε όλη την υφήλιο το 
μεγαλείο της έλλάδος μας. δέν 
μασ πέρισσέυέι κανένασ.ολοι 
μαΖι μπορουμέ. 

Έχουμε χρέος προς τον εαυτό 

μας αλλά και προς τις επόμενες γε-
νιές να διατηρήσουμε ψηλά την υπό-
ληψη μας και να υπερασπιστούμε 
την ιστορία μας γιατί απλά είμαστε 
καταδικασμένοι να επιβιώσουμε .

και αυτό πρέπει να γίνει 
τΩρα!!! 

δεν πάει άλλο αυτή η κατάστα-
ση!!!

στα δημόσια νοσοκομεία γινό-
μαστε όλοι μάρτυρες πρωτόγνω-
ρων καταστάσεων και βιώνουμε 
μαζί με τους νοσηλευόμενους 
ιστορίες πόνου και απόγνωσης. 
με τα ραβασάκια της έφορίας, 
του ένΦια, τον φόρο επιτηδεύ-
ματος, την εισφορά αλληλεγγύης 
κτλ. νιώθουμε όλοι στο πετσί μας 
την αναλγησία του κράτους και 
των δανειστών μας, αλλά τόσο τα 
μ.μ.έ. όσο και τα κόμματα εξου-
σίας, καθώς και οι πνευματικοί (!;) 
άνθρωποι μας υποδεικνύουν ότι 
πρέπει να υπομένουμε, να συνει-
δητοποιούμε την βαρύτητα της κα-
τάστασης, να πληρώσουμε τα χρέη 
που οι άλλοι δημιούργησαν και να 
πειθαρχήσουμε εκόντες άκοντες 
στην νέα τάξη πραγμάτων!

και όλα αυτά, όταν οι αξιότιμοι 
πολιτικοί μας έχουν διασφαλίσει για 
τους εαυτούς τους 75% αφορολό-
γητα εισοδήματα, προφανώς τιμής 
ένεκεν για τις υπηρεσίες τους που 
μας προσέφεραν και για αυτό έχουν 
αφήσει μόνο φρούδες υποσχέσεις 
και ….έναν οδικό χάρτη για την έλ-
λάδα της ανάπτυξης του 2021!

καλά...πλάκα με κάνεις!!!

πλάκα με κάνεις!!!

Γράφει η μαρία κωστίκου, πρόεδρος συνο πιερίας 

Στα δημόσια 
νοσοκομεία 
γινόμαστε 
όλοι μάρτυρες 
πρωτόγνωρων 
καταστάσεων 
και βιώνουμε 
μαζί με τους 
νοσηλευόμενους 
ιστορίες πόνου και 
απόγνωσης. 



δύναμη εναντίον θέλησης! 
έρώτημα που με βασανί-
ζει εδώ και αρκετές μέρες, 

ζώντας προσωπικά μου βιώμα-
τα, υποκύπτοντας παράλληλα στα 
«μοχθηρά» και σκοτεινά παιχνί-
δια του μυαλού. αναλύσεις, μετα-
αναλύσεις λόγων, πράξεων, συ-
μπεριφορών, καταστάσεων μέσα 
σε πρίσμα με ψήγματα λογικής, 
κυρίως συναισθηματικό, βιωμα-
τικό και ίσως εγωιστικό. δεν σας 
συνέβη ποτέ; σκέψεις αν αφήνεις 
τον εγωισμό να εισβάλλει στη δι-
εργασία αυτή, αν πρέπει να αλλά-
ξεις την οπτική γωνία, αν χρειάζε-
ται να εκμυστηρευτείς σε κάποιον 
αυτούς τους προβληματισμούς, αν 
και αν… τελειωμό δεν έχει αυτός 
ο κύκλος σκέψεων! το σίγουρο 
είναι πως ότι ένιωσες τις στιγμές 
που πέρασαν και τώρα σε προ-
βληματίζουν δεν αλλάζει. έίναι το 
άρωμα αυτού του συναισθήματος 
που «μύρισες» εκείνη τη στιγμή 
και σε πότισε μέσα σου. έυχάρι-
στα ή δυσάρεστα! και τώρα, για 
κάποιο λόγο, που εσύ δεν επέλε-
ξες, έρχονται από παντού οι «μυ-
ρωδιές» κι εσύ καλείσαι να τις κα-
τατάξεις εκεί που ανήκουν. να τα 
βάλεις όλα σε μία τάξη, να αδειά-
σει αυτό το θυελλώδες μυαλό, να 
έρθει η ηρεμία για να μπορέσει η 
λογική να μιλήσει και να σου ξε-
καθαρίσει τα πάντα! 

έίμαι δυνατός και μπορώ να το 
κάνω; Θέλω πολύ και μπορώ να 

το κάνω; δεν γίνεται, γίνεται και, 
στο «ευτυχές» τέλος, να που έγι-
νε…; Ένας φίλος μου είπε ότι η 
αρχή είναι η ματαίωση του αισθή-
ματος της παντοδυναμίας! πόσο 
μεγάλη κουβέντα…αρχίζοντας 
από τα παιδικά μας όνειρα μέχρι 
τα παρόντα και τα μέλλοντα…και 
που κατευθυνόμαστε; στη θέληση; 
και πόσο διαρκεί η θέληση; Όσο 
της επιτρέπει η επιθυμία ή μέχρι 
το προσωπικό όριο του καθενός 
για απογοήτευση; και εμείς τελι-
κά πόσο μπορούμε να αντέξουμε 
την απορία, την αβεβαιότητα, την 
αστάθεια; μας λυτρώνει η ιδέα 
της ματαίωσης ή αναζητάμε τη 
διαρκή ανανέωση της δύναμης ή 
της θέλησης; και για πόσο ένας 
άνθρωπος μπορεί να κινείται στα 
όριά του και να αντέχει την περι-
πλανούμενη σκέψη του; ας δια-
βάσουμε και το ποίημα της Φαί-
δρας, αλλά άκρη δεν φαίνεται να 
βγάζουμε… καλό χειμώνα!

«…σας κάνω σινιάλο να σταματήσετε

-σταθείτε-

μια φορά να κοιτάξετε τη δύση του 
ηλίου

δεν αξίζει να ζείτε για τη ματαίωση

της παντοδυναμίας του παιδικού σας 
ονείρου.

οι φιγούρες σας στέκουν

άχρωμες, άγευστες, απρόσωπες

τρέχουν πίσω από τον Άνθρωπο Γρίφο

που δεν θα καταφέρει ποτέ να προ-
σαρμοστεί απόλυτα.

μοιάζετε με παρένθεση μέσα στη 
πρόταση…»

δύναμη vs θέλησης

Γράφει η ιππολύτη 
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