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Ε σχάτως παρατηρούμε τη μεγάλη ζέση ορισμέ-
νων νεοπαγών πρωταγωνιστών στο υγειονο-
μικό σκηνικό, να επιθυμούν διακαώς να αφή-

σουν το στίγμα τους στις εξελίξεις του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος, θεωρώντας ίσως τους εαυτούς τους 
ισοβίως «πακτωμένους» σε φύσει προσωρινά και 
εφήμερα «αξιώματα».

Τραβώντας συνεχώς το χαλί των αρμοδιοτήτων 
που το σχετικό νομικό πλαίσιο ορίζει, προσπαθούν να 
το τεντώσουν απ’ όλες του τις άκρες, πιστεύοντας ξε-
κάθαρα πως αυτό είναι μαγικό, και οι ίδιοι ως μικροί 
θαυματοποιοί νομίζουν ότι μπορούν να υποκαταστή-
σουν με τρόπο ταχυδακτυλουργικό την εκτελεστική και 
τη νομοθετική εξουσία. 

Καλώντας για διάλογο «επιλεγμένους» ετερόκλη-
τους φορείς αμφιλεγόμενου υπαρξιακού και επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού, επιχειρούν να εμφανιστούν 
ως εκπρόσωποι συλλήβδην του νοσηλευτικού κλάδου, 
αλιεύοντας φθηνή δόξα στα θολά και μολυσμένα νερά 
της νοσηρής τους ματαιοδοξίας.

Κατ’ επανάληψη αποτυχημένοι συνδικαλιστές και 
επαγγελματίες χειροκροτητές παρωχημένων πρακτι-
κών, ερωτοτροπούν με την επίπλαστη ταυτότητα του 
«προοδευτικού», κινούμενοι νευρικά μέσα στη μικρή 
περιοχή που τους περιορίζει ο ομφάλιος λώρος της οί-
ησης και της ψευδοφιλοσοφίας τους.

Αναμασώντας αφυδατωμένα τσιτάτα γραφικότητας, 
ετοιμάζονται να… γράψουν ιστορία ερήμην των νοση-
λευτών, σχεδιάζοντας να καταστρέψουν ίσως ό,τι ακό-
μη έχει μείνει όρθιο από τη μακρόχρονη κακομεταχεί-
ριση του κλάδου μας διαχρονικά, αναμειγνύοντας και 
ισοπεδώνοντας τίτλους, πτυχία και σταδιοδρομίες.

Με δόγμα τη «ρετσινιά» της αριστείας και την εξί-
σωση όλων με βάση τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, 
επιθυμούν να οδηγήσουν στο ικρίωμα της λήθης την 
εναπομείνασα επαγγελματική μας αξιοπρέπεια, πάντα 
στο βωμό του λαϊκισμού και της ικανοποίησης των 
άλογων και άναρθρων κραυγών, ορισμένων αυτοδιο-
ρισμένων ταγών ανύπαρκτων ουσιαστικά κινηματικών 
«ρευμάτων».

Η απάντηση σε όλα τα παραπάνω, είναι βεβαίως η 
συνεχής ενημέρωση και η επαγρύπνηση των Νοσηλευ-
τών, με αιχμή του δόρατος η συμμετοχή τους σε δια-
δικασίες ανοιχτές, δημοκρατικές και πλουραλιστικές, 
όπου η τύχη του κλάδου δεν θα αφήνεται σε χέρια δι-
ορισμένων «ερετών», αλλά άξιων και μαχητικών «αι-
ρετών».

Γιατί η στάθμη της  άμμου της αμετροέπειας και της 
ακρισίας των ανοήτως λαλούντων, ήδη έχει αρχίσει να 
φθίνει ραγδαία στην κλεψύδρα της λογικής, αλλά κυρί-
ως της ανοχής μας.

Ερέτες αντί αιρετών

EDITORIAL

Γράφει ο 
Άρης Δάγλας,

Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, 
Γενικός Γραμματέας ΕΝΕ
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ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 «Διεπιστημονική προσέγγιση σε 
ψυχιατροδικαστικά θέματα που 
αφορούν τη νοσηλεία ασθενών με 
ψυχικό νόσημα»

Απολογισμός Επιστημονικής Συνάντησης του Τομέα Ψυχικής Υγείας με τίτλο:

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το πρόγραμμα της Επιστημονικής Συνάντησης πε-
ριλάμβανε 4 διαλέξεις και 1 στρογγυλή τράπεζα, στις 
οποίες συμμετείχαν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγ-
γελματίες ψυχικής υγείας και νομικοί, γεγονός που 
ανέδειξε τη διεπιστημονικότητα της συγκεκριμένης 
διοργάνωσης. Συνολικά συμμετείχαν 10 ομιλητές, οι 
οποίοι με τις εισηγήσεις τους κάλυψαν ολόκληρο το 
φάσμα του πεδίου της διεπιστημονικής ψυχιατροδικα-
στικής προσέγγισης και νοσηλείας των κρατούμενων 
ασθενών με ψυχικά νοσήματα. 

Η συμμετοχή των νοσηλευτών κατά κύριο λόγο, 
καθώς και άλλων επιστημόνων (ιατρών, κοινωνικών 
λειτουργών, εργοθεραπευτών, ψυχολόγων, φοιτητών 
κ.α.), ήταν αθρόα και οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 
360. 

Σε ότι αφορά τις διαλέξεις και τη στρογγυλή τράπε-
ζα, η θεματολογία επικεντρώθηκε σε καίρια ζητήματα 
του χώρου της Ψυχιατροδικαστικής. Η Επιστημονική 

Συνάντηση, ξεκίνησε με τη διάλεξη του κ. Δουζένη 
Αθανάσιου, Αναπληρωτή Καθηγητή Ψυχιατρικής-Ψυ-
χιατροδικαστικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Προέδρου 
Δ.Σ. Ε.ΨΔ.Ε και  Διευθυντή της Β΄ Ψυχιατρικής Κλι-
νικής του Ε.Κ.Π.Α. στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ». Η διάλεξη 
είχε θέμα: «Εισαγωγή στην Ψυχιατροδικαστική» και 
μέσω του περιεχομένου της, οι συμμετέχοντες, ενη-
μερώθηκαν για τις βασικές έννοιες της Ψυχιατροδικα-
στικής και την ιστορική εξέλιξή της έως και σήμερα. 
Ακολούθησε η διάλεξη της κ. Παπαγεωργίου Ελένης, 
Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου της Ένωσης Νοση-
λευτών Ελλάδος, η οποία είχε θέμα: «Προβληματι-
σμοί και προτάσεις από τη θέση των Νοσηλευτών 
για το σχέδιο νόμου που τροποποιεί το ισχύον κα-
θεστώς», σε ότι αφορά το νομικό πλαίσιο του Άρθρου 
69 Π.Κ.. Μέσα από τη διάλεξη, αναπτύχθηκαν όλα τα 
δεδομένα και οι προτεινόμενες προς διαβούλευση 
προτάσεις, έτσι ώστε να υπάρξει αναθεώρηση του νο-

Σ τις 23 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η Επιστημονική Συνάντηση του Τομέα 
Ψυχικής Υγείας, της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, με τίτλο: «Διεπιστημονική προ-
σέγγιση σε ψυχιατροδικαστικά θέματα που αφορούν τη νοσηλεία ασθενών με ψυχικό 

νόσημα», στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν».
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μικού πλαισίου σε ότι αφορά τους κρατούμενους ψυχι-
κά πάσχοντες. Παράλληλα, τονίστηκαν ειδικά σημεία, 
επί των προτάσεων, τα οποία, χρήζουν περαιτέρω δι-
αβουλεύσεων, καθώς έχουν εντοπιστεί νομοθετικά 
κενά. Στη συνέχεια ακολούθησε η διάλεξη του κ. Κο-
τσαλή Λεωνίδα, Καθηγητή Ποινικού Δικαίου και Ποινι-
κής Δικονομίας, στην Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., με θέμα: 
«Άρθρο 69 Π.Κ., προυποθέσεις και εφαρμογή». 
Στο περιεχόμενο της διάλεξης αναπτύχθηκε ενδελε-
χώς, το ισχύον νομικό καθεστώς, επίσης, έγινε ανα-
φορά και στο προτεινόμενο προς διαβούλευση σχέδιο 
νόμου σχετικά με τους κρατούμενους ψυχικά πάσχο-

ντες. Τέλος, το επιστημονικό σκέλος των διαλέξεων 
ολοκληρώθηκε με τη διάλεξη: «Ψυχιατροδικαστική 
νοσηλευτική ειδίκευση», από τον κ. Ριζάβα Ιωάννη, 
Νοσηλευτή Ψυχικής Υγείας απο το Ψ.Ν.Α., ο οποίος 
ανέπτυξε ολοκληρωμένα, ένα καινούργιο πεδίο Νο-
σηλευτικής Ειδίκευσης, το οποίο έρχεται να συμπλη-
ρώσει επιστημονικά το σύγχρονο Νοσηλευτή Ψυχικής 
Υγείας, ο οποίος πρέπει να αναπτύσσεται διαρκώς, ως 
μέλος της διεπιστημονικής ομάδας ψυχικής υγείας.

Το πρόγραμμα της Επιστημονικής Συνάντησης, συ-
νεχίστηκε με τη Στρογγυλή Τράπεζα: «Διεπιστημονι-
κή προσέγγιση σε ψυχιατροδικαστικά θέματα που 
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αφορούν τη νοσηλεία ασθενών με ψυχικό 
νόσημα», στην οποία διαφορετικές ειδικό-
τητες επαγγελματιών ψυχικής υγείας,  διατύ-
πωσαν τις απόψεις ώστε οι συμμετέχοντες να 
είναι σε θέση να αποκτήσουν ολοκληρωμένη 
άποψη, για τον διεπιστημονικό τρόπο προσέγ-
γισης των κρατούμενων ψυχικά πασχόντων. 
Η πρώτη ομιλία είχε θέμα: «Παραβατική συ-
μπεριφορά & ουσιοεξάρτηση», με ομιλήτρια 
την κα Τσακλακίδου Δόμνα, Ψυχίατρο - Ψυ-
χοθεραπεύτρια, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Υπεύθυ-
νη Μονάδας Εξαρτήσεων, Β’ Πανεπιστημιακή 
Ψυχιατρική Κλινική Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Μέ-
λος Δ.Σ. ΕΨΔΕ. Η θεματολογία αφορούσε το 
συσχετισμό των ναρκωτικών ουσιών με την 
παραβατική συμπεριφορά και έγινε αναφο-
ρά σε ότι αφορά τα αδικήματα που εμπίπτουν 
στις διατάξεις των Νόμων περί Ναρκωτικών. 
Ακολούθησε η ομιλία με θέμα: «Ψυχιατρική 
κράτηση και ανθρώπινα δικαιώματα: Η πε-
ρίπτωση των ποινικά ακαταλόγιστων ασθε-
νών», με ομιλήτρια την κ. Πανάγου Αιμιλία, 
Ψυχολόγο, Ειδική Επιστήμονα στον Συνήγορο 
του Πολίτη, η οποία ανέπτυξε μέσω πορισμά-
των του Συνηγόρου του Πολίτη για τη φύλαξη 
ποινικώς ακαταλόγιστων ατόμων σε ψυχια-
τρικά νοσοκομεία, όλες τις νομικές πτυχές 
για την κράτηση και τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα των κρατούμενων ψυχικά πασχόντων. Στη 
συνέχεια η κ. Κρανιά Ευσταθία, Νοσηλεύτρια 
Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» - «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕ-
ΜΙΝΓΚ» (πρώην Νοσηλεύτρια Φυλακών Κο-
ρυδαλλού), με την ομιλία της: «Ο ρόλος του 
νοσηλευτή στα ελληνικά σωφρονιστικά 
ιδρύματα», ανέπτυξε τις πραγματικές συνθή-
κες νοσηλείας στα συγκεκριμένα ιδρύματα και 
ανέδειξε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν 
και διαιωνίζονται, περιορίζοντας έτσι το ρόλο 
των νοσηλευτών και των υπολοίπων επαγγελ-
ματιών υγείας. Στην επόμενη ομιλία με θέμα: 
«Νοσηλεία ακαταλόγιστων ψυχικά ασθε-
νών σε Ψυχιαρικό Τμήμα Εισαγωγών», ο 
κ. Πολυκανδριώτης Τζαννής, Νοσηλευτής Ψυ-
χικής Υγείας, Ψ.Ν.Α., παρουσίασε ενδελεχώς 
όλες τις υφιστάμενες πτυχές της νοσηλείας 
των κρατούμενων ψυχικά πασχόντων, δίνο-
ντας έμφαση στις ιδιατερότητες των συγκεκρι-
μένων ασθενών, αλλά και στα διλλήματα και 
προβλήματα, τα οποία προκύπτουν σε καθημε-
ρινή βάση και καλούνται οι Νοσηλευτές Ψυχι-
κής Υγείας, συνεπικουρούμενοι από τα μέλη 
της διεπιστημονικής ομάδας ψυχικής υγείας, 
να αντιμετωπίσουν και να φέρουν εις πέρας. 
Ακολούθησε η ομιλία με θέμα: «Εξωνοσο-
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Όλοι οι συμμετέχοντες 
εξέφρασαν την ικανοποίησή 
τους για το υψηλό 
επιστημονικό επίπεδο της 
Επιστημονικής Συνάντησης,

κομειακή Υποχρεωτική Αγωγή (Ε.Υ.Α.): Κίνδυνος 
ή ευκαιρία;», από τον κ. Πέτσα Δημήτριο, Ψυχίατρο, 
Επιμελητή Α΄, Ψ.Ν.Α., ο οποίος ανέπτυξε δεδομένα 
από χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η Ε.Υ.Α. και πα-
ράλληλα,  παρουσίασε τις προοπτικές εφαρμογής της 
Ε.Υ.Α. στη χώρα μας, τονίζοντας τόσο τα θετικά στοι-
χεία εφαρμογής, όσο και τους αρνητικούς παράγοντες, 
ο οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή της. Η στρογγυλή 
τράπεζα ολοκληρώθηκε με την ομιλία: «Ακαταλόγι-
στοι ψυχικά ασθενείς και κοινωνική εργασία», από 
την κα Μίρτση Μαρία, Κοινωνική Λειτουργό, Ψ.Ν.Α., η 
οποία ανέπτυξε όλες τις προοπτικές συνεργασίας από 
τη μεριά του Κοινωνικού Λειτουργού σε σχέση τόσο 
με τη διεπιστημονική ομάδα, όσο και με τους κρατού-
μενους ψυχικά πάσχοντες.

Η Επιστημονική Συνάντηση κρίθηκε απολύτως επι-
τυχής. 

Μέσα από την στοχευμένη θεματολογία της, ανα-
πτύχθηκαν πολλά φλέγοντα ζητήματα, ενώ παράλλη-
λα, δόθηκε η ευκαιρία να ακουστούν απόψεις και να 
παρουσιαστούν νέα δεδομένα απο το χώρο της ψυχι-
κής υγείας όσο και απο της νομικής. 

Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίη-
σή τους για το υψηλό επιστημονικό επίπεδο της Επι-
στημονικής Συνάντησης, τόσο οργανωτικά, όσο και 
στο περιεχόμενο του προγράμματος, το οποίο κάλυψε 
όλο το φάσμα σε επίπεδο διεπιστημονικής προσέγγι-
σης, με κοινό παρανομαστή τη νοσηλεία κρατούμενων 
ασθενών με ψυχικό νόσημα.

Εκ μέρους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους για τη συμ-
μετοχή τους στην Επιστημονική Συνάντηση και ευελ-
πιστούμε παρόμοιες δράσεις να συνεχιστούν και στο 
μέλλον.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπόμνημα του Συλλόγου Νοσηλευτών 
Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ Ν. Αττικής 
(ΣΥΝΟΨΥΝΟ ΕΣΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) 

για το σχέδιο νόμου με θέμα: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
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Πληροφορίες: Αβραµίδης Γεώργιος τηλ: 6932361623 

Τζιάτζιος Αθανάσιος τηλ: 6978335769 

Ντάτση Ελένη τηλ:6944164078 
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Αθήνα, 07/03/2017 

 

 

 
Προς  Πρόεδρο Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων 

Υπουργό Υγείας 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΑ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

   

Στα πλαίσια των καταστατικών μας σκοπών, ως ο Σύλλογος Νοσηλευτών 

Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ του Ν. Αττικής, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

 Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αν και χρησιμοποιεί τον όρο «Μεταρρύθμιση» 

κατά την διατύπωση του τίτλου του θα αποτελέσει ένα ακόμη νομοσχέδιο το οποίο σε γενικές 

γραμμές και στα βασικά του σημεία θα μείνει ανεφάρμοστο. Και αυτό γιατί: 

 Πρώτον, γιατί θεωρεί δεδομένες καταστάσεις ιδανικές  οι οποίες όμως δεν υφίστανται στη 

χώρα μας, όπως για παράδειγμα επαρκώς ανεπτυγμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε 

τομεοποιημένες περιοχές, περιορισμένες σε συγκεκριμένο αριθμητικά και γεωγραφικά πληθυσμό 

και ανάπτυξη ενός πλήρους δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας ανά τομεοποιημένη περιοχή, ώστε 

να μπορεί να διοικηθεί, αυτόνομα, μέσω ενός συγκεκριμένου μηχανισμού διοίκησης καλύπτοντας 

τις ανάγκες του πληθυσμού του τομέα. 

Προς  Πρόεδρο Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων

 Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Στα πλαίσια των καταστατικών μας σκοπών, ως ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών 
Νοσοκομείων ΕΣΥ του Ν. Αττικής, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αν και χρησιμοποιεί τον όρο «Μεταρρύθμιση» κατά την 
διατύπωση του τίτλου του θα αποτελέσει ένα ακόμη νομοσχέδιο το οποίο σε γενικές γραμμές και στα 
βασικά του σημεία θα μείνει ανεφάρμοστο. Και αυτό γιατί:

Πρώτον, γιατί θεωρεί δεδομένες καταστάσεις ιδανικές  οι οποίες όμως δεν υφίστανται στη χώρα 
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μας, όπως για παράδειγμα επαρκώς ανεπτυγμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε τομεοποιημένες 
περιοχές, περιορισμένες σε συγκεκριμένο αριθμητικά και γεωγραφικά πληθυσμό και ανάπτυξη 
ενός πλήρους δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας ανά τομεοποιημένη περιοχή, ώστε να μπορεί να 
διοικηθεί, αυτόνομα, μέσω ενός συγκεκριμένου μηχανισμού διοίκησης καλύπτοντας τις ανάγκες του 
πληθυσμού του τομέα.

Δεύτερον, γιατί οι ελλείψεις είναι τεράστιες. Δεν υπάρχει τομεοποίηση, δεν υπάρχουν Κέντρα 
Ψυχικής Υγείας και ψυχιατρικές κλινικές και πάνω από το 20% των ασθενών που προσέρχονται στα 
ψυχιατρικά νοσοκομεία είναι ασθενείς που διανύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα, από την επαρχία, 
μέσα σε περιπολικά για να νοσηλευθούν σε ένα ράντζο.  Επιπλέον, πολλές φορές έχει προηγηθεί  
παραμονή σε κρατητήρια, ιδίως στις περιπτώσεις που διακομίζονται ασθενείς με εισαγγελική 

Πιστεύουμε σε γενικές γραμμές ότι με το νομοσχέδιο επιχειρείται να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις, με την επίφαση του νόμου, προκειμένου να έχει η Ελληνική Κυβέρνηση τη δυνατότητα, 
με το πρόσχημα της μεταρρύθμισης, να διαπραγματευτεί ένα νέο σύμφωνο συνεργασίας με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα νέο σύμφωνο «ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ- ΑΝΤΟΡ» και να διεκδικήσει κοινοτικά κονδύλια 
για να υλοποιήσει όσα δεν είναι σε θέση πραγματοποιήσει αλλιώς.

Επειδή δεν είμαστε αιθεροβάμονες και γνωρίζουμε ότι θα προχωρήσετε στη νομοθέτηση του 
συγκεκριμένου νομοσχεδίου – έστω και αν αποτελέσει έναν νόμο αδρανή και ανεφάρμοστο στις 
περισσότερες διατάξεις του- έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Όσον αφορά το άρθρο 1-Σύσταση Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών

 Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην ιδιαίτερα ενισχυμένη συμμετοχή ιατρών και στο αδικαιολόγητα 
ιατροκεντρικό μοντέλο που καθιερώνεται, για μια ακόμη φορά και ευελπιστούμε στην πλουραλιστική 
και δημοκρατική εκπροσώπηση και από άλλους επιστήμονες υγείας στις συγκεκριμένες επιτροπές. 

Δεδομένου επομένως ότι εξ ορισμού γίνεται λόγος για επιστημονικές επιτροπές, η συμμετοχή κι 
άλλων επιστημόνων ψυχικής υγείας είναι όχι απλά δίκαιη, αλλά επιβεβλημένη.

Ειδικότερα, πρέπει να συμπεριληφθεί ρητή πρόβλεψη περί συμμετοχής και εκπροσώπησης των 
Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσα από μία ολιστική προσέγγιση, 
φροντίζοντας τον ασθενή ως βιοψυχοκοινωνική οντότητα, αντιμετωπίζοντας τόσο τα ψυχιατρικά όσο 
και τα σωματικά του προβλήματα, επί 24ώρου βάσεως, είναι δίπλα του συνεχώς και αφουγκράζονται 
τα προβλήματα και τις ανάγκες του ιδίου  και της οικογένειάς του, περισσότερο από τον καθένα.

Ως εκ τούτου ζητάμε την τροποποίηση ως εξής:

Να προστεθεί: «Ένας Νοσηλευτής με ειδικότητα στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ή μεταπτυχιακό 
τίτλο στην ψυχική υγεία, ο οποίος υπηρετεί σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας (ΝΠΔΔ) του Το.Ψ.Υ. και ένας 
Νοσηλευτής ο οποίος υπηρετεί σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας (ΝΠΙΔ) του Το.Ψ.Υ., οι οποίοι ορίζονται 
μετά από γνώμη του Τομέα Ψυχικής Υγείας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) με τους νόμιμους 
αναπληρωτές τους.»

Ομοίως, αναφορικά με τις  Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων 
συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ζητάμε την τροποποίηση ως εξής:

Να προστεθεί: «Ένας Νοσηλευτής με ειδικότητα στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ή μεταπτυχιακό 
τίτλο στην ψυχική υγεία, ο οποίος υπηρετεί σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας (ΝΠΔΔ) του Το.Ψ.Υ. και ένας 
Νοσηλευτής ο οποίος υπηρετεί σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας (ΝΠΙΔ) του Το.Ψ.Υ., οι οποίοι ορίζονται 
μετά από γνώμη του Τομέα Ψυχικής Υγείας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) με τους νόμιμους 
αναπληρωτές τους.»

 Αναφορικά με τις προβλεπόμενες επιλογές για τη θέση του Προέδρου  των επιτροπών, η 
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δημοκρατική διαδικασία επιβάλει ο Πρόεδρος των Επιτροπών να είναι οποιοδήποτε μέλος, κατόπιν 
εκλογικής διαδικασίας και όχι μόνο αποκλειστικά ψυχίατρος ή παιδοψυχίατρος.

Τέλος, πρέπει να νομοθετηθεί ρητά προθεσμία συγκρότησης των συγκεκριμένων επιτροπών.

 Επί του άρθρου 3-  Σύσταση Περιφερειακών Διοικήσεων Τομέων Ψυχικής Υγείας

Αναφορικά με τη σύσταση των Περιφερειακών Διοικήσεων Τομέων Ψυχικής Υγείας στις Διοικήσεις 
Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.), πρέπει να αναφέρουμε ότι η διάταξη αυτή πάσχει λόγω μη λήψης 
υπόψιν της υφιστάμενης κατάστασης και του γεγονότος ότι δεν έχει καν ολοκληρωθεί η ομαλή εισαγωγή 
των φορέων ΠΦΥ στις οικείες ΥΠΕ που ξεκίνησε πριν τρία ολόκληρα χρόνια δια του Νόμου 4238/2014, 
δεν έχουν εισέτι εκδοθεί οι οικείοι Οργανισμοί και δεν έχουν ρυθμιστεί πολύ κρίσιμα ζητήματα που 
έχουν ανακύψει σχετικά. Είναι κατά την άποψη μας ιδιαιτέρως αμφίβολο (έως απίθανο) το αν οι ΔΥΠΕ 
θα είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν τη νέα τους αρμοδιότητα.

Επιπροσθέτως, εφιστούμε την προσοχή ότι οι απονεμόμενες αρμοδιότητες των περιφερειακών 
διοικήσεων αυτών στερούν αρμοδιότητες από τις διοικήσεις των ψυχιατρικών νοσοκομείων και των 
γενικών νοσοκομείων που διαθέτουν μονάδες ψυχικής υγείας και αφαιρούν σημαντικές αρμοδιότητες 
από τη Διεύθυνση ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Δηλαδή, ως προς το Δρομοκαΐτειο, που δυνάμει σχετικής απόφασης του ΣΤΕ έχει αφαιρέσει ήδη 
απο το λογότυπο του νοσοκομείου την ΥΠΕ και αναφέρει επίσημα ότι ‘’δίνει λόγο μόνο’’ στον Υπουργό 
Υγείας, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα πρέπει τις μονάδες ψυχικής υγείας να τις διαχειριστεί η 
ΔΥΠΕ μέσω των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων;;;

Αιτούμαστε την απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου, άλλως τη μεταρρύθμισή του σε αρμονία 
με την υφιστάμενη κατάσταση και σε κάθε περίπτωση, αιτούμαστε όπως εξαιρεθούν από αυτό το 
διοικητικό μηχανισμό τα ΝΠΔΔ τα οποία έχουν ήδη διοικητικά συμβούλια, δηλαδή, τα Ψυχιατρικά 
Νοσοκομεία και τα Γενικά Νοσοκομεία που διαθέτουν Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Και να παραμείνουν 
μόνο τα ΝΠΙΔ.

Επί του άρθρου 4- Περιφερειακά Διατομεακά Συμβούλια

Αιτούμαστε όπως προστεθεί η συμμετοχή ενός  «Νοσηλευτή ο οποίος υπηρετεί σε ΝΠΙΔ μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ενός Νοσηλευτή ο οποίος υπηρετεί σε ΝΠΔΔ, κατόχων ειδικότητας 
στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ή μεταπτυχιακού τίτλου στην ψυχική υγεία, οι οποίοι ορίζονται 
μετά από γνώμη της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.»

Με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας, προτείνουμε την τήρηση του ειδικού μητρώου 
υποψηφίων μελών για το Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ., το οποίο δημιουργείται 
και τηρείται στη Δ/νση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας υπό τους όρους που τηρείται το εθνικό 
μητρώο επιτελικών στελεχών δημόσιας διοίκησης.

 Επί του άρθρου  6- Αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων

Με την ανάθεση όλων των προβλεπόμενων από το σχέδιο νόμου αρμοδιοτήτων στα Περιφερειακά 
Διατομεακά Συμβούλια αποστερούνται οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας από κάθε πρωτοβουλία υλοποίησης 
αυτόνομων και ανεξάρτητων ενεργειών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβλεφθεί ρητώς 
ότι είναι επιτρεπτές.  

Επίσης, θα πρέπει να προστεθεί η παροχή σύμφωνης γνώμης των  Διοικητικών Συμβουλίων των 
φορέων που ανήκουν οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. 
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Επί του άρθρου 7- Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών 
Ψυχικής Υγείας

Έίναι 4μελή και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Να γίνουν 5μελή.

Να προστεθεί:

«Ένα Νοσηλευτή με ειδικότητα στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ή μεταπτυχιακό τίτλο στην ψυχική 
υγεία, ο οποίος ορίζεται μετά από γνώμη του Τομέα Ψυχικής Υγείας της Ένωσης Νοσηλευτών 
Έλλάδος (ΕΝΕ) με το νόμιμο αναπληρωτή του».

Επί του άρθρου 48- διατάξεις για την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)

Αιτούμαστε την απαλοιφή όλου του άρθρου και εκφράζουμε την αντίθεσή μας σε μια ρύθμιση 
δυνάμει της οποίας μια, έστω και ανήκουσα στο Δημόσιο, Ανώνυμη Εταιρία  κατά παρέκκλιση  κάθε 
άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης, χωρίς θέσπιση κριτηρίων, με πλήρη υποτίμηση των υφιστάμενων 
δομών του δημόσιου που διαθέτουν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, προτιμάται στην παροχή 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την ίδρυση, λειτουργία και την ανάληψη συνέχισης λειτουργίας Μονάδων 
Ψυχικής Υγείας που έχουν τη μορφή ΝΠΙΔ και της παρέχεται η δυνατότητα παροχής φροντίδας 
υγείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και στήριξης των προσώπων 
που διαβιούν στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, καθώς και στα Κέντρα Πρώτης 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις Δομές Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο ή υπηκόων τρίτων χωρών, 
ενώ παράλληλα έχει αρμοδιότητα συντονισμού και χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων 
στους τομείς του Ασύλου, της Μετανάστευσης και της Ένταξης και δύνανται να της ανατεθούν οι 
αρμοδιότητες υπογραφής συμβάσεων με κεντρικές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες υπουργείων ή με 
νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων, οι οποίες 
συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

  Εκφράζουμε ιδιαιτέρως την αντίθεσή μας και την διαμαρτυρία μας στην παραχώρηση της 
αρμοδιότητας επιμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται στον ευρύτερο τομέα 
της υγείας στην ΑΕΜΥ ΑΕ, με δυνατότητα ίδρυσης ή συμμετοχής με  με οποιαδήποτε ιδιότητα, και 
λειτουργίας  Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2), διότι η επιμόρφωση των 
νοσηλευτών είναι νομοθετικώς επιβεβλημένο να τελεί υπό την εποπτεία και την ευθύνη της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος.

Κυρίες και κύριοι συμπερασματικά εκφράζουμε την επιφύλαξή μας σχετικά με τη νομοθέτηση 
του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου. 

Θεωρούμε ότι αποτελεί πρόσχημα για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, το κλείσιμο δημόσιων 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας- κυρίως  των ψυχιατρικών νοσοκομείων- και ως εκ τούτου καλούμε 
τον υπουργό, την κυβέρνηση και όλο το κοινοβούλιο να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις μας και 
να λειτουργήσουν αρμοδίως, προς όφελος των ασθενών, των οικογενειών τους και όλων των 
επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

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

   Ο Πρόεδρος  Η Γεν. Γραμματέας

       Γεώργιος Αβραμίδης    Ελένη Ντάτση 
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Όπως έχει επανειλημμένως τονίσει η ΠΑ-
ΣΥΝΟ, οι νοσηλευτές υποχρεούνται μό-
νον στην εκτέλεση των υπηρεσιακών 

εκείνων καθηκόντων, που συνδέονται με τα επαγ-
γελματικά τους δικαιώματα, όπως αυτά περιγράφο-
νται κατά τρόπο περιοριστικό στις διατάξεις του ΠΔ 
351/1989. Υπ’αυτήν την έννοια τα καθήκοντα και 
οι αρμοδιότητες των νοσηλευτών αναγκαστικώς 
περιορίζονται στην εκτέλεση αποκλειστικά και μό-
νον αμιγώς νοσηλευτικών πράξεων.

Με άλλα λόγια ένας νοσηλευτής δεν μπορεί να 
επιφορτίζεται με την εκτέλεση καθηκόντων, που εξ 
ορισμού ανήκουν στο συνήθη κύκλο των υπηρεσια-
κών καθηκόντων άλλου κλάδου εργαζομένων. 

Κατά συνέπεια, δεν νοείται ένας νοσηλευτής να 
παρέχει υπηρεσίες βρεφονηπιοκόμου.

Πολλώ δε μάλλον δεν νοείται απομάκρυνση 
νοσηλευτή από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 
όπου εκτελεί υπηρεσία. Η ΜΕΘ αποτελεί μονάδα 
πρώτης γραμμής και η επιτυχία του έργου της στη-
ρίζεται πρωτίστως στην άρτια στελέχωσή της σε 
έμψυχο δυναμικό και επάρκεια υλικοτεχνικής υπο-
δομής. 

Αυτό, εξάλλου, αποτυπώνεται και σε εγχειρίδιο 
οδηγιών για τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουρ-
γίας των μονάδων εντατικής θεραπείας, που έχει 
εκδώσει η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας. 

Ως εκ τούτου, η ανάθεση σε νοσηλευτή της ΜΕΘ 
καθηκόντων βρεφονηπιοκόμου εκτός του χώρου 
της ΜΕΘ έρχεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με την πε-
ριγραφή των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νο-
σηλευτών, όσο και με τους γενικούς κανόνες ορθής 
λειτουργίας μιας ΜΕΘ. 

Αναφορικά με τις περιπτώσεις της προωθημένης 
προαγωγικής – βαθμολογικής εξέλιξης των δη-
μοσίων υπαλλήλων επισημαίνονται τα ακόλου-

θα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 4 και 

5 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Για τους υπαλλή-
λους κατηγορίας ΔΕ, κατόχους αποφοιτηρίου δημοσίου 
Ι.Ε.Κ., διάρκειας σπουδών δύο (2) ετών, ο χρόνος που 
απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνο-
λικά κατά δύο (2) έτη. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας 
ΠΕ ή TE, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών 
διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που 
απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνο-
λικά κατά δύο (2) έτη. Για τους κατόχους διδακτορικού 
διπλώματος ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική 
εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι (6) έτη. Αν ο υπάλ-
ληλος κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, 
η κατά τα ανωτέρω μείωση του χρόνου αφορά μόνο το 
διδακτορικό δίπλωμα. Σε περίπτωση κατοχής περισσό-
τερων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ο χρό-
νος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται 
κατά ένα (1) έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός.

5. Για τον υπάλληλο που λαμβάνει στην αξιολόγηση 
για δύο (2) συνεχείς περιόδους βαθμολογία μεγαλύτερη 
ή ίση του βαθμού 90, μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος 
για προαγωγή κατά ένα (1) έτος. Αν η βαθμολογία αυτή 
αφορά το τελευταίο έτος που διανύει στο βαθμό, το ένα 
(1) έτος προσμετράται ως πλεονάζων χρόνος στον επό-
μενο βαθμό».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, μεταξύ των κρι-
τηρίων και των τυπικών προσόντων που λαμβάνονται 
υπόψη, προκειμένου ένας υπάλληλος να τύχει προωθη-
μένης προαγωγικής εξέλιξης, δεν συμπεριλαμβάνεται η 
κατοχή και δεύτερου βασικού τίτλου σπουδών.

ΜΕΘ
ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ – 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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Όπως είναι ήδη γνω-
στό, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της υπ’αριθμ. 

οικ.2/16519/0022 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
Β΄465/24/02/2012) περί του 
καθορισμού του επιδόματος επι-
κίνδυνης και ανθυγιεινής εργα-
σίας της παρ. 1 του άρθρου 15 
του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/
Α/27-10-2011), καθορίζεται το 
μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας για τους 
μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς 
υπαλλήλους και υπαλλήλους με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου και ορισμένου χρό-
νου (ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, 

Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθ-
μού ανά κατηγορία ως εξής: 

α) Κατηγορία Α` σε εκατόν πε-
νήντα (150) ευρώ.

Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβά-
νονται οι κάτωθι ειδικότητες :

α) Το προσωπικό νοσηλευτι-
κής υπηρεσίας, εργαστηρίων και 
καθαριότητας, οι απασχολούμε-
νοι αποκλειστικά σε ακτινολογι-
κούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι 
οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων 
- διασώστες και οι συντηρητές 
πειραματόζωων των Νοσοκο-
μείων, των Μονάδων Κοινωνι-
κής Φροντίδας της Χώρας, του 
Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοή-
θειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων 

Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής 
Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα 
Πρόνοιας και των Αγροτικών Ια-
τρείων τα οποία υπάγονται στα 
Δημόσια Νοσοκομεία. Οι Θαλα-
μηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομεί-
ων και Κλινικών. 

Εκ τούτων έπεται, ότι οι νοση-
λευτές των Κέντρων Υγείας συ-
γκαταλέγονται μεταξύ των δικαι-
ούχων του εν λόγω επιδόματος.

Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι η 
χορήγηση του συγκεκριμένου επι-
δόματος δεν επηρεάζεται από την 
κυοφορία. Υπογραμμίζεται, δε, ότι 
το επίδομα καταβάλλεται ακόμη 
και κατά την περίοδο της άδειας 
μητρότητας και ανατροφής τέκνου.  

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ - ΑΣΘΕΝΩΝ
Αναφορικά με το ζήτημα του ακριβούς 

προσδιορισμού της αριθμητικής 
αναλογίας που θα πρέπει να 

τηρείται εις έναν φορέα παροχής 
υπηρεσιών υγείας μεταξύ του 
απασχολούμενου νοσηλευτικού 
προσωπικού και των νοσηλευ-
ομένων ασθενών παρατηρού-
νται τα ακόλουθα.

Ομολογουμένως εκ της κεί-
μενης νομοθεσίας δεν προκύ-
πτει ακριβής προσδιορισμός της 
ως άνω αναλογίας, ήτοι ο νομο-
θέτης και η κανονιστικώς δρώσα 
διοίκηση ουδέποτε ρύθμισαν το εν 
λόγω ζήτημα κατά τρόπο εξαντλητικό 
και απόλυτο. 

Ως εκ τούτου, πέραν κάποιων επιστημονικών 
μελετών και αναλύσεων ή κάποιων προτύπων που αντλού-

νται από τα παραδείγματα άλλων κρατών και 
τα οποία προφανώς δεν είναι δεσμευτικά 

για τον Έλληνα νομοθέτη, το υφιστά-
μενο πλαίσιο λειτουργίας των φο-

ρέων παροχής υπηρεσιών υγείας 
δεν στηρίζεται σε συγκεκριμένη 
αντιστοιχία – αναλογία μεταξύ 
νοσηλευτικού προσωπικού και 
νοσηλευομένων ασθενών.

Πέραν τούτων είναι προ-
φανές ότι η ΠΑΣΥΝΟ δι-

αχρονικώς αναδεικνύει το 
πρόβλημα της υποστελέχωσης 

σε νοσηλευτικό προσωπικό των 
δομών υγείας, υπογραμμίζοντας 

πρωτίστως την σωματική και ψυ-
χολογική εξόντωση των νοσηλευτών, 

αλλά και τον μοιραία αυξανόμενο κίνδυνο 
εμφιλοχώρησης σφάλματος.    

ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΕ ΚΑΙ  
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
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ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1 

Π Α Σ Υ Ν Ο  -  Ε Σ Υ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Β. Σοφίας 117, 11521 Αμπελόκηποι. Τηλ.2106469802, fax:2106469286 

Email: pasyno_9@otenet.gr  Κιν: 6979774520 & 6932361623 

Site: www.pasyno.gr  

 

 

Αρ.Πρωτ.:54 

Αθήνα 09/03/2017 

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ  

 

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνια 

Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

(ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 117 και 

εκπροσωπείται νομίμως 

            

 

 Αφορμή για τη σύνταξη και υποβολή του παρόντος είναι η πρακτική που 

ακολουθείται σε πολλά δημόσια νοσοκομεία της χώρας, δυνάμει της οποίας 

ανατίθεται στον ίδιο υπάλληλο η εκτέλεση καθηκόντων, που αντιστοιχούν σε δύο 

θέσεις ευθύνης οργανικών μονάδων διαφορετικού επιπέδου. 

 Για παράδειγμα είναι σύνηθες στο νοσοκομείο «ΚΑΤ» ο ίδιος νοσηλευτής να 

εκτελεί κατ’ανάθεση ταυτόχρονα με τα καθήκοντα προϊσταμένου νοσηλευτικού 

τμήματος και τα καθήκοντα προϊσταμένου νοσηλευτικού τομέα. 

 Κατά την δική μας εκδοχή και ερμηνευτική προσέγγιση του ισχύοντος 

θεσμικού πλαισίου, η ως άνω πρακτική ουδέν έρεισμα ευρίσκει επί της κείμενης 

νομοθεσίας.  

 Στο σημείο, μάλιστα, αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι η επίμαχη 

πρακτική ακολουθείται και εφαρμόζεται, ακόμη και όταν δεν καταλείπεται πεδίο 

εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 87 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, ήτοι 
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όταν δεν συντρέχει περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του οικείου προϊσταμένου, 

ώστε να πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ο μηχανισμός της αναπλήρωσης.  

 Με άλλα λόγια έχει συμβεί να ανακαλείται η πράξη ανάθεσης καθηκόντων 

θέσεως ευθύνης σε υπηρετούντα, και πάντως μη απόντα ή κωλυόμενο, προϊστάμενο 

και τα καθήκοντά του να ανατίθενται σε υπάλληλο που ήδη εκτελεί χρέη 

προϊσταμένου σε άλλη οργανική μονάδα. Το αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής είναι 

ο τελευταίος προϊστάμενος να επιφορτίζεται με την εκτέλεση καθηκόντων, που 

αντιστοιχούν σε δύο θέσεις ευθύνης, χωρίς, ωστόσο, να έχει παρατηρηθεί 

προηγουμένως κάποιο κενό σε θέση ευθύνης, που να καθιστούσε επιβεβλημένη την 

αναπλήρωση.  

 Συναφώς προβάλλεται, ότι σε μια τέτοια περίπτωση αδυνατούν να τύχουν 

εφαρμογής και οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 παρ. 8 περίπτωση 14 του Νόμου 

3329/2005, σύμφωνα με τις οποίες ο διοικητής του νοσοκομείου, μεταξύ των 

λοιπών αρμοδιοτήτων του, αναθέτει προσωρινά καθήκοντα Προϊσταμένου 

Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τομέα μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών. Κι 

αυτό γιατί οι ως άνω διατάξεις εγκαθιδρύουν την σχετική αρμοδιότητα του διοικητή 

ενός νοσοκομείου στην περίπτωση που υπάρχει κενή κάποια θέση ευθύνης και 

μέχρι της πληρώσεως τούτης.  

 Σε συνέχεια των ανωτέρω ερωτάται η υπηρεσία Σας, αν είναι κατά νόμο 

επιτρεπτή η ταυτόχρονη ανάθεση στον ίδιο υπάλληλο καθηκόντων που αντιστοιχούν 

σε περισσότερες θέσεις ευθύνης, ιδίως όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την 

εφαρμογή των διατάξεων είτε του άρθρου 87 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, είτε, 

ειδικώς επί των δημόσιων νοσοκομείων, εκείνων του άρθρου 7 παρ. 8 περίπτωση 14 

του Νόμου 3329/2005.  

 Αναμένοντας για τις δικές Σας ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή Σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση.    

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 Ο Πρόεδρος  Ο Γ. Γραμματέας 

 

 

 

 Αριστείδης Δάγλας  Γεώργιος Αβραμίδης  
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Τρεµπεσίνας 32, 121 36 Περιστέρι,
Τηλ.: 210 5244760, 210 5740083, Fax: 210 5740084
E-mail: info@enne2017.gr, www.enne2017.gr

www.enne2017.gr

Ηράκλειο
2017

27   30
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ηράκλειο
2017

27   30
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Το Συνέδριο µοριοδοτείται 
από την Ε.Ν.Ε. µε είκοσι τρεις

23 µονάδες 
Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής
Εκπαίδευσης

Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

10
ο
Πανελλήνιο10
ο
Πανελλήνιο

Πανευρωπαϊκό9
ο

Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

10
ο
Πανελλήνιο10
ο
Πανελλήνιο

Πανευρωπαϊκό9
ο

Εγγραφές - Οργάνωση - Γραµµατεία

www.enne.gr

Η ιστοσελίδα του 
συνεδρίου θα 
ενηµερώνεται αυτόµατα 
µε όλες τις σηµαντικές 
πληροφορίες. 

Β’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄
 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΤΑΜΙΑΣ
 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 
ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΠΟΝΤΙΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
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Η καρδιά των Νοσηλευτών μας χτυπάει στην Κρήτη

Με μνημεία που μαρτυρούν τη μακρά και πλούσια ιστορία του, αλλά και σύγχρονα αξιοθέατα και φιλόξε-
νους κατοίκους, το Ηράκλειο κρατά τα σκήπτρα της Κρήτης και αντιπροσωπεύει επάξια την ομορφιά, τη 
ζωντάνια και τον πολιτισμό της.
Η πόλη του Ηρακλείου αποτελεί τη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης και την τέταρτη, σε πληθυσμό, πόλη της χώ-
ρας. Χτισμένη στη βόρεια ακτή του νησιού με θέα το Κρητικό Πέλαγος, μοιάζει να προστατεύεται από τα παλιά 
Ενετικά τείχη, το πιο σημαντικό μνημείο που άφησε η Ενετική κατοχή, τα οποία υποδηλώνουν το περιπετειώδες 
παρελθόν της πόλης.
Η ιστορία συνδέει το μέρος με την αρχαιότητα και την Ευρώπη. Στην Κρήτη, σύμφωνα με την ελληνική μυθολο-
γία, ο Δίας, ο πατέρας των θεών, έφερε την όμορφη νεαρή παρθένα Ευρώπη με την οποία ήταν ερωτευμένος. 
Η ρομαντική τους συνεύρεση απέδωσε το γιο τους, το Μίνωα, του οποίου το όνομα δανείστηκε από όλους τους 
βασιλιάδες της Κρήτης, καθώς και τον ιστορικό της πολιτισμό. Κατά τη διάρκεια των Μινωικών χρόνων το Ηρά-
κλειο ήταν πιθανότατα το λιμάνι της Κνωσού, το λίκνο του Μινωικού πολιτισμού (2000-1450 π.Χ.).
Κατά τον 9ο μ.Χ. αιώνα οι Άραβες κατέλαβαν την Κρήτη και ίδρυσαν στη θέση του Ηρακλείου μια νέα πόλη που 
ονόμασαν RabdhalKhandak (Κάστρο του χάνδακος). Το όνομα Χάνδακας χρησιμοποιείται ακόμα από πολλούς 
κατοίκους της πόλης του Ηρακλείου.
Κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα, η πόλη περιήλθε στα χέρια των Βενετών. Η Ενετική περίοδος διήρκεσε τεσσε-
ρισήμισι αιώνες και ήταν η περίοδος μεγάλης προόδου για την πόλη σε ότι αφορά την ανάπτυξη σε τομείς, όπως 
το εμπόριο, η αρχιτεκτονική, η λογοτεχνία και η τέχνη γενικότερα. Ο παγκοσμίως γνωστός ζωγράφος Δομήνικος 
Θεοτοκόπουλος (El Greco) γεννήθηκε στο Ηράκλειο όπου και εργάστηκε αρχικά. Πολλά Ενετικά μνημεία υπάρ-
χουν ακόμα στο Ηράκλειο, όπως τα παλαιά τείχη τα οποία περιβάλουν το παλαιό μέρος της πόλης, το φρούριο 
στο λιμάνι της πόλης (Κούλες), η Λότζια, η κρήνη του Μοροζίνη κ.α. 
Το 1898 το νησί της Κρήτης ανέκτησε την αυτονομία του από την Οθωμανική αυτοκρατορία και το 1912 ενώ-
θηκε με την Ελλάδα.
Όποιος έρχεται στο Ηράκλειο,  γνωρίζει το φημισμένο μουσείο 
Μινωικής τέχνης και το παλάτι της Κνωσού. Επιπλέον, το Αρχαι-
ολογικό Μουσείο του Ηρακλείου θεωρείται σαν ένα από τα καλύ-
τερα στο είδος του σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Το μεγαλύτερο και λαμπρότερο κέντρο του Μινωικού πολιτισμού, 
η Κνωσός, βρίσκεται 5 χιλιόμετρα νότια από το ιστορικό κέντρο 
της πόλης του Ηρακλείου. Στον χώρο, στην ανατολική πλευρά 
εκτός λόφου, όπου βρίσκονται σήμερα τα λαμπρά ερείπια της 
μινωικής Κνωσού, έχουν βρεθεί ίχνη νεολιθικής εγκατάστασης 
που χρονολογούνται από το 6000 π.X.
Γι’αυτούς που λατρεύουν τη λογοτεχνία, το Ηράκλειο σίγουρα 
αποτελεί ένα πόλο έλξης. Εδώ ο Νίκος Καζαντζάκης, ένας από 
τους πιο διάσημους Έλληνες συγγραφείς του 20ου αιώνα, γεν-
νήθηκε, ανατράφηκε και έζησε για πάρα πολλά χρόνια. Ενταφιάστηκε σε ένα μικρό οχυρό πάνω σε ένα λόφο, 
πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης. Ένα ενδιαφέρον μέρος αποτελεί το μουσείο που είναι αφιερωμένο σε αυτόν 
στο χωριό Μυρτιά (15 χιλιόμετρα νότια από την πόλη του Ηρακλείου).
Έτσι, το Ηράκλειο είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη, που ευελπιστούμε να κατακλυστεί από χιλιάδες Νο-
σηλευτές και επαγγελματίες υγείας στις 27 του Απρίλη, σε μια καθιερωμένη πλέον συνάντηση γεμάτη 
ζωντάνια και παλμό.

Σας περιμένουμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

 
ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΜΕΛΗ

ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΡΔΙΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 
ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ 
ΚΩΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΛΕΝΗ 
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΗΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΚΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΣΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΝΤΙΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΕΛΕΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΒΡΥΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΔΡΑΚΑΚΗ ΠΟΠΗ   
ΗΛΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ        
ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ         
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΚΩΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΜΙΧΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
ΜΠΛΑΖΟΥ ΘΕΟΝΥΜΦΗ   
ΞΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΟΡΦΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΠΑΠΑΛΑ ΕΛΕΝΗ  
ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ  
ΠΡΙΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΠΡΟΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΠΥΡΓΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΡΑΣΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΣΑΛΒΑΡΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ  
ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        
ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ  
ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ  
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επιτροπές
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Επιτροπές

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

 
ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

 ΜΕΛΗ

ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΟΠΟYΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΑ 
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΑΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΡΚΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 
ΙΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΠΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 
ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΑΚΗ ΒΑΪΑ 
ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΠΟΛΙΚΑΣ ΜΑΝΟΣ 
ΜΠΟΥΖΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ 
ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 
ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 
ΦΑΣΟΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΙΩΤΑΚΗ ΧΑΡΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ – ΠΑΝΤΕΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΖΥΓΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΕΛΕΣΗ ΜΑΡΘΑ
ΚΙΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΥΚΙΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΛΙΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ
ΜΠΕΛΛΑΛΗ ΘΑΛΕΙΑ 
ΝΤΑΒΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΞΑΝΘΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΛΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ – ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ

ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΡΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΣΤΑΘΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΟΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

BORNICHE DIDIER
DRAGICA SIMUNEC
GENNARO ROCCO
KEARNS THOMAS
KOUTROUBAS THEODOROS
LOREDANA SASSO
SILVESTRO ANNALISA
TIMOFTE MIRCEA
ZOLTAN BALOGH
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Επιτροπές

BORNICHE DIDIER
DRAGICA SIMUNEC
GENNARO ROCCO
KEARNS THOMAS
KOUTROUBAS THEODOROS
LOREDANA SASSO
SILVESTRO ANNALISA
TIMOFTE MIRCEA
ZOLTAN BALOGH

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Δράμας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Λαμίας
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Μεσολογγίου
ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κυπαρισσίας
ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Παίδων Πατρών Καραμανδάνειο
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Αρεταίειο Νοσοκομείο
ΑΡΑΒΑΝΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πρέβεζας
ΑΡΙΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κομοτηνής Σισμανόγλειο
ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ
ΒΕΝΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Α.Ν.Θ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
ΒΙΣΜΠΑ ΑΝΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΒΛΑΔΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Έδεσσας
ΓΚΟΝΗ ΜΑΡΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Αιγινήτειο Νοσοκομείο
ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΓΚΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Καλαμάτας
ΓΟΥΡΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Νοσ. Θείας Πρόνοιας Η Παμμακάριστος
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Χαλκίδας
ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. «Ο Άγιος Δημήτριος», Θεσσαλονίκη
ΔΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Κ.Υ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΔΡΙΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν ΜΟΛΑΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. Έβρου
ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Λάρισας Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο
ΖΑΓΑΝΑ ΒΑΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Ν.Θ. Η Σωτηρία
ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΘΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Καρπενησίου
ΖΕΚΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Καβάλας
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. Λάρισας
ΚΑΖΟΛΗ ΕΥΤΕΡΠΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Λήμνου
ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΕΛΒΙΡΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ 
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κυθήρων Τριφύλλειο
ΚΑΠΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ • Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΔΗ ΣΤΑΜΩ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Σπάρτης
ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΥ ΕΦΗ • Αντιπλοίαρχος, Διευθύντρια Ν.Υ., Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης  
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Νίκαιας
ΚΑΡΥΔΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ • Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισμός
ΚΙΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΚΙΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Παθολογικό Νοσ. Σπηλιοπούλειο «Αγία Ελένη»
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΪΖΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Γρεβενών
ΚΟΝΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Φιλιατών
ΚΟΡΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Άμφισσας
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ • Διευθυντής Ν.Υ., Γ.Ν.Α. «Ασκληπιείο Βούλας»
ΚΟΥΤΣΙΑΝΤΑ ΚΟΚΟΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αιγίου
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ
ΛΙΟΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κοζάνης Μαμάτσειο
ΛΑΓΚΑΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο
ΛΕΥΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ • Διευθυντής Ν.Υ., Γ.Ν. Ζακύνθου
ΛΙΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. Γ. Γεννηματάς
ΛΙΑΣΚΟΥ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. ΕΛΠΙΣ
ΜΑΛΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΜΑΜΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης
ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Ε.Α.Ν. Πειραιά Μεταξά
ΜΕΡΕΣΕΝΤΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Λ. – ΑΟΜ Ιεράπετρας 
ΜΕΤΑΞΑΡΗ ΜΑΡΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν   ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟΥ
ΜΗΤΡΑΚΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Ξάνθης
MΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ • Διευθυντής Ν.Υ., Γ.Ν. Άρτας
ΜΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., ΨΝΑ Δαφνί
ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Ι. «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΝΤΑΒΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Α Γ.Γεννηματάς
ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο
ΝΤΖΙΛΕΠΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Πα.Γ.Ν.Η. 
ΝΤΙΟΥΔΗ ΠΑΓΩΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Γιαννιτσών
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Λευκάδας
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Χαλκιδικής
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Βόλου Αχιλλοπούλειο
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πύργου Ανδρέας Παπανδρέου
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Καρδίτσας
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Βέροιας
ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Π. Άγιος Ανδρέας
ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΝΕΖΙΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Ευγενίδειο Θεραπευτήριο
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αμαλιάδας
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Άργους
ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. Αττικόν
ΠΙΣΤΟΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Μελισσίων Αμαλία Φλέμιγκ
ΡΑΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πειραιά Τζάνειο
ΡΑΤΣΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν   ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΡΟΚΑ ΕΛΕΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
ΣΑΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Π.Α. Αγλαΐα Κυριακού
ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΚΟΥΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Ειδικό Ν. Ν. Θώρακος Δ. Ελλάδας, Πάτρα
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ • Διευθυντής Ν.Υ.,Γ.Ν.Ηρακλείου ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Π.Ν. Τρίπολης Η Ευαγγελίστρια
ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ. Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ “ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ”
ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Σερρών
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • Διευθυντής Ν.Υ., Γ.Ν. Κέρκυρας
ΤΣΙΑΜΠΑΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειο
ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΑΡΤΕΜΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κεφαλληνίας
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ο.Ν.Κ. Άγιοι Ανάργυροι
ΦΙΛΤΙΣΕΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Ν. Ρίου Πατρών
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Ρόδου Ανδρέα Παπανδρέου
ΧΑΜΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κιλκίς
ΧΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Ν.Δ.Α.Ν. Αθηνών Ανδρέας Συγγρός
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία»

Επιτροπές
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Γενικές Πληροφορίες 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επι-
λογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοινώσεων, 
είτε προφορικών είτε ηλεκτρονικά αναρτημένων, ανα-
λόγως του διατιθέμενου χρόνου και χώρου.
Προφορικές Ανακοινώσεις
Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά, 
χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απαραι-
τήτως.
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e - 
Poster) 
Τα e - poster θα παρουσιαστούν σε ηλεκτρονική μορ-
φή. Σχετικές πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστο-
σελίδα του Συνεδρίου www.enne2017.gr σε μετα-
γενέστερο χρόνο, μετά την έγκριση των Ηλεκτρονικά 
Αναρτημένων Ανακοινώσεων από την Επιστημονική 
Επιτροπή.
Οι σύνεδροι που υπέβαλαν εργασία θα ειδοποιηθούν 
ηλεκτρονικά για την αποδοχή, τον τρόπο, το χώρο και 
το χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
H Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 10ου  
Πανελλήνιου και 9ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού 
και Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου θεσμο-
θέτησαν τη διεξαγωγή διαγωνισμού για τη βράβευση 
τεσσάρων εργασιών, για κάθε μία από τις παρακάτω 
κατηγορίες: 

1ο Βραβείο πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας
2ο Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής ανασκόπη-
σης
3ο Βραβείο πρωτότυπης Ηλεκτρονικά Αναρτημένης 
ανακοίνωσης (e – poster)
4ο Βραβείο πρωτότυπης Εργασίας Φοιτητών

Προϋποθέσεις
» Πρωτότυπες εργασίες στις οποίες οι συγγραφείς 
να έχουν συλλέξει ερευνητικόυλικό και σύγχρονα δε-
δομένα τουλάχιστον της τελευταίας πενταετίας για το 
θέμα τους.
» Η δομή των εργασιών να ακολουθεί τις οδηγίες για 
τους συγγραφείς του Ελληνικού Περιοδικού της Νο-
σηλευτικής Επιστήμης (http://journal-ene.gr/)
» Τα μέλη της τριμελούςΕπιτροπής ΒράβευσηςΕρ-
γασιών, δεν δύναται να συμμετέχουν σε υποψήφιες 

προς βράβευση εργασίες.
» Το πλήρες κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τις 5000 λέξεις και θα πρέπει να αποσταλεί έως 
31/03/2017.
Υποβολή των Εργασιών 
Η υποβολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει 
σεworddocument στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
abstracts@enne2017.gr. 
Κριτήρια επιλογής και αξιολόγηση εργασιών
Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Βρά-
βευσης Εργασιών. Οι εργασίες θαβαθμολογηθούν 
με τη βοήθεια σταθμισμένης κλίμακας και θα κατατα-
χθούν με βάση τη σειρά τους.
Τα κύρια κριτήρια είναι τα παρακάτω:
» Ο βαθμός πρωτοτυπίας του θέματος.
» Η καινοτομία των μεθόδων και η καταλληλότητά 
τους.
» Η δυνητική συνεισφορά στο χώρο της υγείας μέσω 
της διατύπωσης τεκμηριωμένων προτάσεων.
» Η προοπτική συνέχισης της έρευνας.
» Η τελική αξιολόγηση της εργασίας θα ολοκληρωθεί 
με την παρουσίαση της εργασίας στο συνέδριο 
 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Τα βραβεία θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της 
τελετής λήξης του συνεδρίου. Κατά την απονομή θα 
πρέπει απαραίτητα να παρευρίσκεται τουλάχιστον 
ένας εκ των συγγραφέων της βραβευμένης εργασίας.
Παράλληλα με το βραβείο, οι τέσσερις καλύτερες ερ-
γασίες θα δημοσιευτούν στο Ελληνικό Περιοδικό της 
Νοσηλευτικής Επιστήμης, το επίσημο περιοδικό της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο με την υπ. 
αριθ. πρωτ. ΔΥ2α/οικ 122 - 7/8/2009 απόφαση του 
Υπουργείου Υγείας ανήκει στα Περιοδικά με Εθνική 
Αναγνώριση στην Ελλάδα, αποτελεί ένα αξιόπιστο, 
σύγχρονο, τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό και εί-
ναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Το 
Περιοδικό βρίσκεται στη διαδικασία της αποδελτίω-
σης σε διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.



σύγχρονος νοσηλευτής26

Γενικές Πληροφορίες 

Σημαντικές Ημερομηνίες
Ημερομηνίες Συνεδρίου: 27 – 30 Απριλίου 2017
Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Εργασιών: 13 Φεβρουαρίου 2017
Ημερομηνία Γνωστοποίησης Αποδοχής Εργασιών: 31 Μαρτίου 2017
Ημερομηνία Λήξης πρώτης περιόδου Εγγραφών: 28 Φεβρουαρίου 2017
Ημερομηνία Λήξης δεύτερης περιόδου Εγγραφών: 31 Μαρτίου 2017
Ημερομηνία Λήξης τρίτης περιόδου Εγγραφών: 27 Απριλίου 2017
Δωρεάν εγγραφές για φοιτητές (1ο πτυχίο) & άνεργους νοσηλευτές: Μέχρι 9 Ιανουαρίου

Τόπος & Χρόνος
Το «10ο Πανελλήνιο & 9ο Πανευρω-
παϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό 
Νοσηλευτικό Συνέδριο» της Ένωσης Νο-
σηλευτών Ελλάδος, διοργανώνεται στο Ηρά-
κλειο, στο ξενοδοχείο  AQUILA  ATLANTIS 
HOTEL από 27 έως 30 Απριλίου 2017.

2017

27   30

Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνι-
κή. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα δοθούν 
στα Αγγλικά. 

Μοριοδότηση
Το Συνέδριο μοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε. με 23 
Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευ-
σης, σύμφωνα με το Ν. 3252/2004, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4272/2014. 

Έκθεση 
Εκθεσιακός χώρος θα λειτουργεί όλες τις ημέρες 
του Συνεδρίου κατά τις ώρες των εργασιών του 
Συνεδρίου με Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων 
και Έκθεση Βιβλίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έλθουν σε επαφή 
με τη Γραμματεία του Συνεδρίου για περισσότε-
ρες πληροφορίες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
exhibition@enne2017.gr ή στο τηλέφωνο: 
210 5244760.

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

Κλινικά Φροντιστήρια
Η συμμετοχή στα Κλινικά Φροντιστήρια, τα οποία 
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου 
www.enne2017.gr είναι δωρεάν για τους εγγε-
γραμμένους συνέδρους και απαιτείται ηλεκτρο-
νικά δήλωση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του 
συνεδρίου και για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων 
απαιτείται δήλωση συμμετοχής στην επί τόπου 
Γραμματεία του Συνεδρίου. Θα τηρηθεί σειρά προ-
τεραιότητας καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες. 

Γραμματεία Συνεδρίου
Σε όλη την διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου, 
θα λειτουργεί επί τόπου γραμματεία για την εξυπη-
ρέτηση των αναγκών των συνέδρων. 
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Πληροφορίες εγγραφής και διαμονής
Δικαίωμα Συμμετοχής 

* Μέχρι 9 Ιανουαρίου 2017, δωρεάν εγγραφή για φοιτητές και άνεργους νοσηλευτές

»Οι φοιτητές (1ο πτυχίο), 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 νοσηλευ-
τές την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.
»Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.
»Κατά την τιμολόγηση εταιρειών το Δικαίωμα Συμμετοχής επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.
»Στην περίπτωση της δωρεάν εγγραφής Φοιτητών (1ο  Πτυχίο), στο Δικαίωμα Συμμετοχής δεν περιλαμ-
βάνονται το Υλικό Συνεδρίου και η συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή. Για την παραλαβή του υλικού και 
τη συμμετοχή στην τελετή καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατηγορία εγγραφής

Κόστος διαμονής

70€ 120€ 180€

130€ 180€ 200€

50€ 70€ 90€

Πληρωμή
Η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής - 
πακέτου διαμονής μπορεί να γίνει μέσω 
τραπεζικού εμβάσματος (κατάθεσης) 
είτε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής 
κάρτας (VISA, MASTERCARD) στην εται-
ρεία οργάνωσης του Συνεδρίου ΠΡΟΟ-
ΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Οι τιμές είναι κατ’ άτομο 
και περιλαμβάνουν τρεις 
(3) διανυκτερεύσεις 
(27,28,29/4/2017) και 
πρωινό. 

Σημείωση: Οι παραπάνω 
τιμές ισχύουν για 
συγκεκριμένο αριθμό 
δωματίων.
Ακυρωτική Πολιτική 
Πακέτων Διαμονής
Για ακυρώσεις έως 
10/03/2017 δεν υπάρχει 
οικονομική επιβάρυνση. Σε 
περίπτωση ακύρωσης έως 
10/04/2017, παρακρατείται 
το 50% ως ακυρωτικά. Μετά 
από αυτήν την ημερομηνία τα 
χρήματα δεν επιστρέφονται.

Aquila Atlantis Hotel 220 € 300 € 450 €

Megaron Luxury Hotel εξαντλήθηκε 220 € 300 € 450 €

Galaxy Hotel 210 € 290 € 420 €

Capsis Astoria Heraklion 180 € 250 € 380 €

Olive Green Hotel 180€ 240€ 370€

Lato Boutique Hotel 140€ 170€ 260€

Hotel Irini 130 € 160 € 240 €

Hotel Marin Dream 130 € 160 € 240 €

Hotel Olympic 130€ 160€ 240€

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:
Τράπεζα Πειραιώς
Επωνυμία δικαιούχου: PROOPSIS CONSULTING A.E.
Αριθμός λογαριασμού: 6822-124516-350
IBAN: GR60 0171 8220 0068 2212 4516 350

ALPHA BANK
Επωνυμία δικαιούχου: PROOPSIS CONSULTING S.A.
Αριθμός λογαριασμού: 151 00 2002 011963
IBAN: GR86 0140 1510 1510 0200 2011 963
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Τρεµπεσίνας 32, 121 36 Περιστέρι,
Τηλ.: 210 5244760, 210 5740083, Fax: 210 5740084
E-mail: info@enne2017.gr, www.enne2017.gr

www.enne2017.gr

Ηράκλειο
2017

27   30
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ηράκλειο
2017

27   30
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Το Συνέδριο µοριοδοτείται 
από την Ε.Ν.Ε. µε είκοσι τρεις

23 µονάδες 
Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής
Εκπαίδευσης

Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

10
ο
Πανελλήνιο10
ο
Πανελλήνιο

Πανευρωπαϊκό9
ο

Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

10
ο
Πανελλήνιο10
ο
Πανελλήνιο

Πανευρωπαϊκό9
ο

Εγγραφές - Οργάνωση - Γραµµατεία

www.enne.gr

Η ιστοσελίδα του 
συνεδρίου θα 
ενηµερώνεται αυτόµατα 
µε όλες τις σηµαντικές 
πληροφορίες. 

Β’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Α ναφορικά με τα καθήκοντα των σχολικών νοσηλευ-
τών επισημαίνονται τα ακόλουθα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 27922/
Γ6/08-03-2007 Απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής 
Παιδείας & Θρησκευμάτων (Καθορισμός των ιδιαίτερων 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, α) Του εκπαιδευτικού 
προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής 
αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε 
προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και 
παροχή διδασκαλίας στο σπίτι), β) Του ειδικού εκπαιδευ-
τικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπι-
κού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγω-
γής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
ΦΕΚ Β΄ 449), οι Σχολικοί Νοσηλευτές «1. Ευαισθητο-
ποιούν τους μαθητές σε κανόνες ατομικής υγιεινής και 
προφύλαξης από κινδύνους. Έχουν ως κύριο έργο την 
αγωγή και την προαγωγή της υγείας, με σκοπό τη δια-
τήρηση και βελτίωση της υγείας στο σχολικό πληθυσμό. 
2. Συμμετέχουν στον έλεγχο και την παρακολούθηση της 
υγιεινής κατάστασης του σχολικού περιβάλλοντος (αί-
θουσες, κοινόχρηστοι χώροι, κυλικείο), και συνιστούν 
στους εμπλεκόμενους, τη λήψη των απαραίτητων μέτρων 
για την προστασία των μαθητών. 3. Παρέχουν τις πρώ-
τες βοήθειες στα παιδιά του σχολείου και αντιμετωπίζουν 
αιφνίδιες αδιαθεσίες, ασθένειες ή ατυχήματα που προκύ-
πτουν κατά τα διαλείμματα ή κατά τη διάρκεια σχολικών 
δραστηριοτήτων. 4. Αναλαμβάνουν το νοσηλευτικό έργο 
μαθητών (φαρμακευτική αγωγή κ.λπ.) σε συνεργασία με 
το σχολίατρο ή τον προσωπικό γιατρό του κάθε μαθητή, 
με τη συναίνεση του γονιού. 5. Είναι υπεύθυνοι για την 
ενημέρωση της οικογένειας και, σε περίπτωση ατυχή-
ματος, συνοδεύουν το μαθητή κατά τη μεταφορά του σε 
νοσηλευτικό ίδρυμα και παραμένουν σε αυτό μέχρι την 
άφιξη του γονέα ή του κηδεμόνα. 6. Ευαισθητοποιούν, 

ενημερώνουν και προτείνουν ειδικούς χειρισμούς στο 
ειδικό βοηθητικό προσωπικό, στα θέματα ατομικής υγι-
εινής των μαθητών και συνεργάζονται με όλο το προσω-
πικό του σχολείου και τις υγειονομικές υπηρεσίες για 
θέματα της αρμοδιότητας τους. 7. Εργάζονται εξατομικευ-
μένα ή σε μικρές ομάδες στο γραφείο ή το εργαστήριο 
αγωγής υγείας, αν διαθέτει η σχολική μονάδα. 8. Παρέ-
χουν συμβουλευτική στους γονείς σε θέματα υγείας και 
διοργανώνουν σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών 
στο προσωπικό του σχολείου, στο πλαίσιο της ενδοσχο-
λικής επιμόρφωσης».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων και κυρίως αυτών της πε-
ρίπτωσης 4 (Αναλαμβάνουν το νοσηλευτικό έργο μαθη-
τών (φαρμακευτική αγωγή κ.λπ.) προκύπτει, ότι οι σχολι-
κοί νοσηλευτές εκμεταλλεύονται το σύνολο σχεδόν των 
επαγγελματικών τους δικαιωμάτων κατά την εκτέλεση 
των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Σύμφωνα, δε, με τα επαγγελματικά δικαιώματα 
των νοσηλευτών, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ΠΔ 
351/1989, οι νοσηλευτές διαθέτουν επαρκείς γνώσεις 
για την εκτέλεση Νοσηλευτικών πράξεων που γίνονται 
με δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεσης προς κά-
λυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινω-
νική οντότητα, στους τομείς υγιεινής, του ίδιου και του 
περιβάλλοντος του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης 
οργανικών λειτουργιών, διατήρησης ισοζυγίων του. Επι-
πλέον οι νοσηλευτές έχουν την δυνατότητα να χορηγούν 
φάρμακα από όλες τις οδούς.

Είναι, βέβαια, προφανές, ότι η χορήγηση των φαρμά-
κων θα πρέπει να λαμβάνει χώρα εφόσον υπάρχει σχε-
τική ιατρική γνωμάτευση, όπου αναγράφεται το συνταγο-
γραφούμενο φάρμακο και η δοσολογία.

Για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα δέον όπως 
ενημερώνονται οι γονείς, προκειμένου να παράσχουν 
την συγκατάθεσή τους για την χορήγηση.

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
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1. Αναφορικά με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία 
χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας επισημαίνονται τα 

ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Δημο-

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

2. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται από 
τον αρμόδιο Υπουργό ή από τη διοίκηση του οικείου νο-
μικού προσώπου δημοσίου δικαίου ύστερα από αίτηση 
του υπαλλήλου και μετά από σύμφωνη γνώμη του υπη-
ρεσιακού συμβουλίου, το οποίο ελέγχει τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ. 1 και συνεκτιμά τη συνάφεια της 
μετεκπαίδευσης ή της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με το 
αντικείμενο της υπηρεσίας του, την υπηρεσιακή επίδοση 
και τις γνώσεις του υπαλλήλου. Ειδικά, προκειμένου περί 
εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό, απαιτείται πολύ 
καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκει-
ται να μεταβεί ο υπάλληλος. 

3. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος 
έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφι-
ών. Υποτροφία από άλλο ίδρυμα ή οργανισμό ημεδαπό, 
διεθνή ή αλλοδαπό ή αλλοδαπή κυβέρνηση για μετεκ-
παίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση σχετιζόμενη με το 
αντικείμενο της υπηρεσίας του υπαλλήλου συνεκτιμάται 
για τη χορήγηση της άδειας. Η άρνηση χορήγησης της 
άδειας πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. 

4. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να 
υπερβεί τη διετία. Σε περίπτωση φοίτησης σε προγράμ-
ματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δύο 
(2) ετών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, η άδεια 
υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία 
(3) ή τα τέσσερα (4) χρόνια αντίστοιχα. Καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου δεν μπορεί να χο-
ρηγηθεί σε αυτόν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης πέρα 
των πέντε (5) ετών. 

5. Ο υπάλληλος στον οποίο χορηγείται άδεια υπηρε-
σιακής εκπαίδευσης λαμβάνει τις αποδοχές του. Στους 
υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση 
ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εσωτερικό παρέχονται 
αποδοχές αυξημένες κατά 20%. Αν η μετεκπαίδευση ή 
μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται εκτός της περιοχής του 
δήμου που εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου, μπορεί 
να ορίζεται προσαύξηση έως και 40% με απόφαση του 
υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση τμηματικής χο-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΑΔΕΙΑ



Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 31

ρήγησης της άδειας για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση στο εσωτερικό παρέχονται, για το χρονικό 
διάστημα της εκπαιδευτικής άδειας, αποδοχές αυξημένες 
κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Αν η μετεκπαίδευση ή 
μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται σε εκπαιδευτικό ίδρυμα 
το οποίο βρίσκεται εκτός της περιοχής του Δήμου που 
εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου, μπορεί να ορίζε-
ται προσαύξηση αποδοχών έως και τριάντα τοις εκατό 
(30%) με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Στους 
υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή 
μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό παρέχονται 
αποδοχές αυξημένες στο διπλάσιο. Η προσαύξηση των 
αποδοχών μειώνεται κατά το μέρος που καλύπτεται από 
υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή αποζημί-
ωση που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό 
ή το εξωτερικό. Ο υπάλληλος δικαιούται επίσης οδοιπο-
ρικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής. 

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

7. Μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο υπάλλη-
λος υποχρεούται να υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου για χρονικό διάστημα ίσο με 
το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας. Σε περίπτωση αθέ-
τησης της υποχρέωσης του αυτής ο υπάλληλος υποχρε-
ούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρό-
νο της άδειας, ο οποίος δεν υπολογίζεται στην περίπτωση 
αυτή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

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

λεπτομέρεια». 
Βέβαια, με την περ. 11 της υποπαραγράφου 
Γ.1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, 

ΦΕΚ Α 222/12.11.2012,ορίζεται ότι: 
«Από 1.1.2013 καταργείται η 

προβλεπόμενη από 
τις διατά-

ξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του  ν. 3528/2007 (Α` 
26) προσαύξηση αποδοχών σε όσους χορηγείται άδεια 
υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό. Στους υπαλ-
λήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μετα-
πτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, για τον υπολογισμό 
της προσαύξησης λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βασικός μι-
σθός».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων ρυθμίζεται κάθε ζήτη-
μα που άπτεται των προϋποθέσεων και της διαδικασίας 
χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών. Τονίζεται, ότι η χο-
ρήγηση της συγκεκριμένης μορφής άδειας εναπόκειται 
στην διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, η οποία οφείλει, 
ωστόσο, να αιτιολογεί επαρκώς κάθε πράξη απόρριψης 
σχετικών αιτήσεων. Η μοναδική περίπτωση υποχρεωτι-
κής χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας είναι όταν ο υπάλ-
ληλος είναι υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υπο-
τροφιών.

Ενόψει της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, ου-
δείς νομικός περιορισμός υφίσταται όσον αφορά την 
απόρριψη επαναλαμβανόμενων αιτήσεων χορήγησης 
εκπαιδευτικής άδειας, με την προϋπόθεση οι πράξεις 
απόρριψης να φέρουν αιτιολογία.

Σημειώνεται, τέλος, ότι είναι εφικτή και η τμηματική 
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, ήτοι η χορήγηση της εν 
λόγω άδειας μόνον κατά τις ημέρες εκείνες, που είναι 
απαραίτητη η φυσική παρουσία του υπαλλήλου – σπου-
δαστή στον χώρο φοίτησης – διδασκαλίας. Με τον τρόπο 
αυτό, που ακολουθείται ευρέως από πολλές υπηρεσίες, 
και ο υπάλληλος έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί 
το οικείο πρόγραμμα σπουδών και η υπηρεσία δεν στε-
ρείται ολοκληρωτικά της προσφερόμενης εργασίας του.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Δημοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα, απαγορεύεται ο διορισμός υπαλλήλου, 

με οποιαδήποτε σχέση, σε δεύτερη θέση: α) δημοσίων 
υπηρεσιών, β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γ) 
Ο.Τ.Α. συμπεριλαμβανομένων και των ενώσεων αυτών, 
δ) δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών, 
ε) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν 
στο κράτος 
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ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες δι-
ατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον 
του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 
51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου και στ) 
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στα 
υπό στοιχεία β’, γ’, δ’ και ε’ νομικό πρόσωπα ή επιχορη-
γούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του 
ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις ή κατά τα οικεία καταστατικά ή που τα ανωτέρω 
νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του με-
τοχικού τους κεφαλαίου. Διατάξεις ειδικών νόμων που 
επιτρέπουν το διορισμό σε δεύτερη θέση, εξακολουθούν 
να ισχύουν.Υπάλληλος που κατά παράβαση των διατά-
ξεων των παραπάνω παραγράφων διορίζεται σε δεύ-
τερη θέση και αποδέχεται το διορισμό του, θεωρείται 
ότι παραιτείται αυτοδίκαια από την πρώτη θέση.

Η παραπάνω διάταξη αποτυπώνει το κώλυμα της πο-
λυθεσίας που ισχύει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, για το σύ-
νολο των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ συνάδει απόλυτα 
με το γράμμα και το πνεύμα των σχετικών συνταγματικών 
διατάξεων περί της ελευθερίας ανάπτυξης της προσωπι-
κότητας και της επαγγελματικής ελευθερίας. Αποτέλεσμα 
του εν λόγω κωλύματος είναι ότι ο δημόσιος υπάλληλος 
που αποδέχεται τον διορισμό του σε δεύτερη θέση, θεω-
ρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από την πρώτη θέση.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ερώτημα γεννάται αναφο-
ρικά με την τύχη της μισθολογικής και προαγωγικής εξέ-
λιξης του υπαλλήλου. Εν προκειμένω, ισχύουν τα ακό-
λουθα:

Ο διορισμός υπαλλήλου σε δεύτερη θέση και η ταυτό-
χρονη παραίτηση από την πρώτη θέση δεν επιφέρει συ-
νέπειες στην ομαλή μισθολογική εξέλιξή του, με βάση τα 
θεσμοθετημένα μισθολογικά κλιμάκια, αφού, όπως προ-
κύπτει από τις σχετικές διατάξεις, για την εν λόγω εξέλιξη 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος προγενέστερης υπηρεσίας 
στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.

Αναφορικά με τη βαθμολογική εξέλιξη του υπαλλή-
λου που αποδέχεται τον διορισμό του σε δεύτερη θέση, 
παραιτούμενος από την πρώτη, αναφέρονται τα κάτωθι :

Σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1-2 του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα, «1. Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν 
από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπη-
ρεσίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίηση τους μέχρι και 
τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, με 
συνυπολογισμό πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό, 
ύστερα από ουσιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβου-
λίου. Η ένταξη ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του οικείου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε 
υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., 
σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρό-
νου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές 
διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρε-
σία για βαθμολογική εξέλιξη».

Σύμφωνα με τη διατύπωση της παραπάνω διάταξης, 
ο υπάλληλος που διορίζεται έχοντας στο ενεργητικό του 
χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, διανύει υπο-
χρεωτικά διετή δοκιμαστική υπηρεσία, όπως αυτή προ-
βλέπεται στο άρθρο 40 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα. 

Κατόπιν της δοκιμαστικής υπηρεσίας, ενεργείται η 
ένταξη του υπαλλήλου μέχρι και τον αμέσως προηγούμε-
νο του καταληκτικού βαθμό. Τονίζεται, ότι η ένταξη στον 
εν λόγω βαθμό πραγματοποιείται ανάλογα με τον συνο-
λικό χρόνο υπηρεσίας, δηλαδή τον πριν και τον μετά τον 
διορισμό.

3. Τέλος, για την συμμετοχή υπαλλήλου σε επιχειρη-
σιακό πρόγραμμα ομολογουμένως δεν υπάρχει στον 

Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα σχετική πρόβλεψη για την 
χορήγηση κάποιας μορφής ειδικής άδειας.
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Αναφορικά με το ζήτημα της χο-
ρήγησης άδειας εξετάσεων σε 
δόκιμο υπάλληλο επισημαίνο-

νται τα εξής. Σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 60 παρ. 1-2 του Δημοσιο-
ϋπαλληλικού Κώδικα, «1. Στους υπαλ-
λήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές 
ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχια-
κοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τρι-
ών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται 
άδεια εξετάσεων με αποδοχές.

2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες 
ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνε-
χώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική 
περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. 
Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για 
το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το 
πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφό-
σον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοι-
τά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορη-

γείται άδεια μίας (1) ημέρας».
Κατά την πλέον ορθή ερμηνευτι-

κή προσέγγιση των ανωτέρω διατά-
ξεων θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι η 
διοίκηση έχει υποχρέωση να χορηγεί 
τη συγκεκριμένη μορφή άδειας, όταν 
την αιτείται ο υπάλληλος (βλέπε Α.Ι. 
Τάχου – Ι.Λ. Συμεωνίδη, Ερμηνεία 
Υπαλληλικού Κώδικα, Γ΄ Έκδοση, Εκ-
δόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλο-
νίκη 2007, σελ. 830). Επιπλέον, η 
ιδιότητα του δόκιμου υπαλλήλου ου-
δόλως δύναται να αποτελέσει νόμιμο 
κώλυμα για την μη χορήγηση της ως 
άνω άδειας. 

Πέραν των ανωτέρω, οι όποιες 
παραβάσεις των ελαχίστων προϋπο-
θέσεων όσον αφορά την οργάνωση 
του χρόνου απασχόλησης θα πρέπει 
οπωσδήποτε να αναφέρονται εγγρά-
φως στην οικεία προϊσταμένη αρχή.

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ 
ΔΟΚΙΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σ ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1-2 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «1. Οι δημόσι-
οι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των νομικών προ-

σώπων δημοσίου δικαίου, που διορίζονται σε οργανικές 
θέσεις, διανύουν δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας 
κατά τη διάρκεια της οποίας απολύονται για λόγους που 
ανάγονται στην υπηρεσία τους μόνο μετά από απόφαση 
του υπηρεσιακού συμβουλίου.

2. Οι δόκιμοι υπάλληλοι, κατά τη διάρκεια της δοκι-
μαστικής υπηρεσίας τους, παρακολουθούν προγράμματα 
εισαγωγικής εκπαίδευσης που οργανώνονται σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στο άρθρο 47 του παρόντος».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 2 του Δη-
μοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Η εισαγωγική εκπαίδευση 
είναι υποχρεωτική, τόσο για την υπηρεσία όσο και για τον 

υπάλληλο. Γίνεται κατά την πρώτη διετία από το διορισμό 
του υπαλλήλου και έχει ως σκοπό την εξοικείωση του 
υπαλλήλου με τα αντικείμενα της υπηρεσίας του και τα 
καθήκοντα του ως δημοσίου υπαλλήλου γενικότερα. Οι 
αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να φροντίζουν για την 
πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων στον οικείο προϋ-
πολογισμό. Δεν γίνεται προαγωγή υπαλλήλου στον επό-
μενο του εισαγωγικού βαθμό εάν δεν έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την εισαγωγική εκπαίδευση. Ευθύς ως ο υπάλ-
ληλος ολοκληρώσει την εισαγωγική εκπαίδευση, η προ-
αγωγή διενεργείται αναδρομικώς με όλες τις συνέπειες».

Κατά πάγια ερμηνευτική εκδοχή, η εισαγωγική εκπαί-
δευση έχει την έννοια της ενημέρωσης του υπαλλήλου 
γύρω από το αντικείμενο της υπηρεσίας του και τα υπη-
ρεσιακά του καθήκοντα.  
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Νό-
μου 2071/1992, «σε νοσηλευτές, μαίες, βοη-
θούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους 

απασχόλησης που εργάζονται σε μονάδες εντατικής θε-
ραπείας και χειρουργεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων 
ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νοσοκο-
μεία Ι.Κ.Α., όπως επίσης και σε άλλες ειδικές μονάδες 
των νοσηλευτικών αυτών ιδρυμάτων, που καθορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων μπορεί να χορηγείται επιπρόσθετη ει-
δική ετήσια άδεια μετ’αποδοχών, τουλάχιστον 6 εργάσι-
μων ημερών πέραν της κανονικής και ειδικό επίδομα. Οι 
προϋποθέσεις για την πρόσθετη ειδική άδεια, το ύψος και 
ο χρόνος έναρξης καταβολής του ειδικού επιδόματος και 
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής της προηγού-
μενης παραγράφου, καθορίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Κατ’εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξεδόθη αρ-
χικώς η Υ4α/3024/93, ΦΕΚ Β΄ 726/1994 Απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, ορίζουσα τα ακόλουθα: «Σε νοσηλευτές, μαίες, 
βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους 
απασχόλησης που εργάζονται σε χειρουργεία, ανάνηψη, 
μονάδες εντατικής θεραπείας, μονάδες αυξημένης φρο-

ντίδας, μονάδες στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, 
περιτοναϊκής κάθαρσης, μονάδες AIDS, μονάδες προώ-
ρων, αίθουσες τοκετών, αίθουσες παραλαβής, υπηρεσίες 
αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορρο-
φυλικών, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νοσοκομεία του ΙΚΑ, 
θα χορηγείται ειδική πρόσθετη άδεια και ειδικό επίδομα». 

Εν συνεχεία ακολούθησε η έκδοση της υπ’αριθμ. 
2003075/204/0022, ΦΕΚ Β΄ 33/1995 Απόφασης 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομι-
κών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
που ορίζει τα ακόλουθα: «Σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς 
νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους απασχόλη-
σης που εργάζονται σε χειρουργεία, ανάνηψη, μονάδες 
εντατικής θεραπείας, αυξημένης φροντίδας, στεφανιαί-
ων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, 
AIDS, προώρων, αίθουσες τοκετών και παραλαβής, 
υπηρεσίες αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας 
και αιμορροφυλικών, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νο-
σοκομεία του ΙΚΑ, θα χορηγούνται τα παρακάτω: 1)…, 2) 
Ειδική πρόσθετη άδεια μετ’αποδοχών δέκα (10) ημερών 
πέραν της κανονικής. Η ειδική άδεια χορηγείται μετά από 
συνεχή υπηρεσία ενός (1) χρόνου, στις ανωτέρω μονά-
δες και σε χρονικό διάστημα που δεν διαταράσσεται η εύ-

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
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ρυθμη λειτουργία των Ιδρυμάτων».
Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 άρθρου 28 

σε συνδυασμό με το άρθρο 56 του Νόμου 3205/2003 
(ΦΕΚ Α΄ 297), από 01.01.2004 καταργείται το ειδικό 
επίδομα του άρθρου 105 του Νόμου 2071/1992.

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, ως βα-
σική προϋπόθεση για την χορήγηση της εν λόγω ειδικής 
άδειας είναι η συνεχής τουλάχιστον ετήσια υπηρεσία 
στις παραπάνω περιοριστικώς αναφερόμενες μονάδες. 
Με άλλα λόγια, με την συμπλήρωση ενός έτους συνε-
χούς υπηρεσίας στις συγκεκριμένες μονάδες, ο υπάλλη-
λος θεμελιώνει δικαίωμα λήψεως της ειδικής άδειας, η 
οποία θα του χορηγηθεί υποχρεωτικώς, αλλά σε χρονική 
περίοδο που δεν θα επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία 
του νοσοκομείου. Μη συμπληρωθείσας της ετήσιας διάρ-
κειας απασχόλησης στις προαναφερθείσες μονάδες, δεν 
θεμελιώνεται δικαίωμα μερικής χορήγησης της επίμαχης 
άδειας.

Ομοίως επισημαίνεται, ότι ο νοσηλευτής που δεν πα-
ρέχει τις υπηρεσίες του σε κάποια εκ των προαναφερ-
θεισών μονάδων δεν θεμελιώνει δικαίωμα λήψεως της 
επίμαχης ειδικής πρόσθετης άδειας. 

Η επιλογή της χρονικής στιγμής χορήγησης της επί-
μαχης άδειας εναπόκειται, προφανώς, στην διακριτική 
ευχέρεια της διοίκησης, η οποία οφείλει να σταθμίσει το 
σύνολο των υπηρεσιακών αναγκών, ώστε ούτε η εύρυθ-
μη λειτουργία του νοσοκομείου να θιγεί, αλλά ούτε και να 
αλλοιωθεί το θεσμοθετημένο δικαίωμα των υπαλλήλων.

Περαιτέρω επισημαίνεται, ότι μετά την συμπλήρωση 
ενός έτους υπηρεσίας στα παραπάνω τμήματα ο υπάλ-
ληλος δικαιούται δέκα ημέρες ειδικής άδειας. Εντεύθεν, 
μετά την συμπλήρωση και δεύτερου χρόνου υπηρεσίας ο 
υπάλληλος δικαιούται άλλες δέκα ημέρες ειδικής άδειας 
και ούτως καθεξής. 

Υπογραμμίζεται για ακόμη μια φορά, ότι η χρονική 
στιγμή χορήγησης της εν λόγω άδειας εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, μετά την λήψη υπόψη 
των τρεχουσών υπηρεσιακών αναγκών.

Αναφορικά με τους νοσηλευτές, που είναι δικαιού-
χοι της επίμαχης ειδικής άδειας και οι οποίοι αλλάζουν 
φορέα απασχόλησης, εξακολουθώντας, όμως, να είναι 
δικαιούχοι της άδειας, δύναται να υποστηριχτεί, ότι η 
χορήγηση της εν λόγω αδείας θα πρέπει να συνεχίζεται 
κανονικά, αφού αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου που 
συναρτάται προεχόντως με την φύση και τον χώρο, όπου 
παρέχει τις υπηρεσίες του, και όχι με τον φορέα απασχό-
λησής του. 

Τέλος, σύμφωνα με την ρητή διατύπωση των ως 
άνω διατάξεων, αληθείς δικαιούχοι της συγκεκριμένης 
μορφής άδειας είναι οι νοσηλευτές που απασχολούνται 
πλήρως στις επίμαχες και περιοριστικώς αναφερόμενες 
μονάδες και τμήματα. Εν προκειμένω, λοιπόν, γεννάται 
ζήτημα περί του κατά πόσον δύναται να θεωρηθεί ένας 
νοσηλευτής ως πλήρους απασχόλησης στα ανωτέρω 
τμήματα την στιγμή που απασχολείται παράλληλα και σε 
κάποιο άλλο τμήμα ή κλινική.

Η αυστηρή γραμματική ερμηνεία των επίμαχων δια-
τάξεων οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι ο νοσηλευτής αυτός 
δεν είναι δικαιούχος της ειδικής άδειας, δοθέντος ότι 
δεν είναι πλήρους απασχόλησης. Ωστόσο, αν δύναται να 
βεβαιωθεί από τους οικείους προϊσταμένους, ότι ο νο-
σηλευτής αυτός απασχολείται εν τοις πράγμασι πλήρως 
εις ένα τέτοιο τμήμα, τότε θα πρέπει να λαμβάνει και την 
αντίστοιχη άδεια, αφού το πλήρες ή μη της απασχόλησης 
είναι ένα πραγματικό στοιχείο, που χρήζει αξιολόγησης 
κατά περίπτωση, ανεξαρτήτως της λειτουργικής κατανο-
μής του προσωπικού ενός νοσοκομείου.

Οι επίμαχες διατάξεις του άρθρου 105 του Νόμου 
2071/1992 παραμένουν σε ισχύ, δοθέντος ότι δεν έχει 
προβλεφθεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα, η κατάργησή τους.

Σε περίπτωση άρνησης της υπηρεσίας να χορηγήσει 
την εν λόγω ειδική άδεια, ο δικαιούχος υπάλληλος δέον 
όπως υποβάλει σχετική γραπτή αίτηση, μνημονεύοντας 
τις προαναφερθείσες διατάξεις και αξιώνοντας ομοί-
ως έγγραφη και αιτιολογημένη απάντηση. Εφόσον δεν 
υπάρξει αντίστοιχη απάντηση, οπότε τεκμαίρεται η σιω-
πηρή απόρριψη του αιτήματος, ή εφόσον η απάντηση δεν 
φέρει την κατά νόμο απαιτούμενη αιτιολογία, τότε χωρεί 
και δικαστική προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικη-
τικών Δικαστηρίων.

Τέλος, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες δι-
ατάξεις του άρθρου 51 του Νόμου 4368/2016 
(ΦΕΚ Α 21/21.2.2016), «Οι διατάξεις του άρθρου 
105 του ν. 2071/1992 (Α`123) και της κ.υ.α. 
2003075/204/0022 (Β`33/20.1.1995), αναφορι-
κά με την επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια μετ’ αποδο-
χών, καταλαμβάνουν όλους τους, πλήρους απασχόλησης 
(πλην των ιατρών), εργαζόμενους στα τμήματα και τις μο-
νάδες που αναφέρονται στην παραπάνω κοινή υπουργική 
απόφαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και 
Υγείας, η ειδική άδεια του προηγουμένου εδαφίου δύνα-
ται να επεκταθεί και σε εργαζόμενους και άλλων ειδικών 
τμημάτων ή ειδικών μονάδων των φορέων παροχής υπη-
ρεσιών υγείας Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.».

Με τις παραπάνω διατάξεις διευρύνονται απλώς οι 
δικαιούχοι της συγκεκριμένης ειδικής άδειας, χωρίς να 
επέρχεται μεταβολή των προϋποθέσεων που θα πρέπει 
να συντρέχουν για την χορήγηση της εν λόγω άδειας, 
όπως οι προϋποθέσεις αυτές προσδιορίζονται στις προα-
ναφερθείσες υπουργικές αποφάσεις. 

Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι οι περιοριστικώς αναφε-
ρόμενες μονάδες θα πρέπει να ανήκουν, ήτοι να υπά-
γονται διοικητικώς, σε δημόσια νοσοκομεία – ΝΠΔΔ ή 
ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Υπ’αυτήν την έννοια, οι απασχολούμενοι σε ιδιωτικές 
κλινικές, που δεν λειτουργούν ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των 
ως άνω διατάξεων και δεν δικαιούνται την συγκεκριμένη 
μορφή άδειας.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 18 του Νόμου 2190/1994, 
«σε κάθε περίπτωση προτάσσονται 
των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτη-
τα από το σύνολο των μονάδων που 
συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κρι-
τήρια της παραγράφου αυτής οι δη-
μότες που είναι και μόνιμοι κάτοικοι 
των δήμων ή κοινοτήτων των νομών 
ή των νησιών ή των παραμεθόριων 
περιοχών, που προβλέπονται στην 
περίπτωση ιδ’ της παρ. 8 του άρθρου 
17 και ακολουθούν οι δημότες των 
ίδιων περιοχών, εφόσον όλοι οι ανω-
τέρω επιθυμούν το διορισμό τους σε 
θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή 

των νομικών προσώπων της παρ. 1 
του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 
και της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 
2527/1997 στον αντίστοιχο νομό ή 
νησί ή παραμεθόριο περιοχή και δε-
σμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτή 
επί μία τουλάχιστον δεκαετία».

Κατά συνέπεια, όποιος διορίζεται 
σε παραμεθόριο περιοχή βάσει του 
στοιχείου της εντοπιότητας υποχρε-
ούται να παραμείνει στη θέση όπου 
διορίστηκε για μια δεκαετία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 14 
του Νόμου 3051/2002 : «Υπάλλη-
λοι οι οποίοι διορίζονται με μοριοδό-

τηση λόγω εντοπιότητας, μετατάσσο-
νται ή μεταφέρονται σε παραμεθόριο 
ή προβληματική περιοχή και οι οποίοι 
τυγχάνουν ειδικών ευεργετημάτων, 
υποχρεούνται να παραμείνουν στην 
υπηρεσία τοποθέτησης τους για μία 
τουλάχιστον δεκαετία, με εξαίρεση 
την περίπτωση που λόγω οργανω-
τικής αναδιάρθρωσης η ανωτέρω 
υπηρεσία συγχωνεύεται ή καταρ-
γείται.

 Στην περίπτωση αυτή, καθώς και 
επίσης στην περίπτωση που οι υπάλ-
ληλοι έχουν υπηρετήσει το ήμισυ του 
υποχρεωτικού χρόνου παραμονής 
τους στην παραμεθόριο ή προβλη-

ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ - ΔΕΚΑΕΤΗΣ 
ΠΑΡΑΜΟΝΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 5 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα: «Υπάλληλοι οι οποίοι μετατάσσονται 
σε υπηρεσία παραμεθόριας περιοχής κατ` εφαρμογή του παρόντος υποχρεούνται να παραμείνουν στην υπη-
ρεσία τοποθέτησης τους για μία τουλάχιστον δεκαετία. Κάθε πράξη που συνεπάγεται Απόσπαση, Μετάθεση ή 

μετάταξη πριν από τη συμπλήρωση της δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία όπου μετατάχθη-
καν είναι αυτοδικαίως άκυρη, με μόνη εξαίρεση την Απόσπαση υπαλλήλων για το χρόνο της φοίτησης τους στην 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).»
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ματική περιοχή, επιτρέπονται με-
τατάξεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις, 
μεταφορές υπαλλήλων εντός της 
ίδιας παραμεθορίου ή προβληματι-
κής περιοχής ή άλλης παραμεθορίου 
ή προβληματικής περιοχής, εφόσον 
σε αυτήν υπηρετεί ο/η σύζυγος 
τους για λόγους συνυπηρέτησης.»

Κάθε άλλη γενική ή ειδική διά-
ταξη που επιτρέπει την απόσπαση, 
μετάθεση ή μετάταξη από τις περιο-
χές αυτές καταργείται, με εξαίρεση 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
48 του Ν.1943/1991 (ΦΕΚ50Α) 
και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 20 του Ν. 1388/1983 (ΦΕΚ 
113Α),που προβλέπουν την από-
σπαση υπαλλήλων των φορέ-
ων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, καθώς και την από-
σπαση δημοσίων υπαλ-
λήλων ή υπαλλήλων 
οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης για το 
χρόνο της φοίτησής 
τους στην Εθνική Σχο-
λή Δημόσιας Διοίκη-
σης”.

Ο Νόμος περιέχει συ-
γκεκριμένες εξαιρέσεις 
από την υποχρέωση δεκα-
ετούς παραμονής στην παρα-
μεθόριο περιοχή.  Αυτές είναι:

α. απόσπαση για το χρόνο της 
φοίτησης τους στην Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνι-
κή Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), 

β. κατάργηση ή συγχώνευση της 
Υπηρεσίας, 

γ. αποσπάσεις, μεταθέσεις, μετα-
φορές εντός της ίδιας παραμεθορίου 
ή προβληματικής περιοχής ή άλλης 
παραμεθορίου ή προβληματικής πε-
ριοχής, εφόσον έχει υπηρετηθεί το 
ήμισυ  του υποχρεωτικού χρόνου 
παραμονής τους στην παραμεθόριο ή 
προβληματική περιοχή και στην πα-
ραμεθόριο ή προβληματική περιοχή 
υποδοχής υπηρετεί ο σύζυγος. 

  Το Νομικό Συμβούλιο του Κρά-
τους, με την υπ’ 1166/2014 γνω-
μοδότησή του έκρινε ότι : «Υπάλληλοι 
που έχουν διορισθεί με μοριοδότηση 
λόγω εντοπιότητας, μεταταχθεί ή με-

ταφερθεί σε παραμεθόριο ή προβλη-
ματική περιοχή, που έτυχαν ειδικών 
ευεργετημάτων και υποχρεούνται να 
παραμείνουν στην υπηρεσία τοποθέ-
τησής τους για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, δεν μπορούν να αποσπα-
σθούν προκειμένου να διατεθούν 
για τη γραμματειακή υποστήριξη του 
έργου των γραφείων των βουλευτών 
και των Ελλήνων βουλευτών του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και 
των γραφείων των κομμάτων που 
εκπροσωπούνται στη Βουλή ή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ α τ ά 

τ ο 
χρον ι -

κό διάστημα της υποχρεωτικής πα-
ραμονής τους στις υπηρεσίες αυτές.»

Με την υπ’ αριθ. 57/2012 γνω-
μοδότηση του ΝΣΚ κρίθηκε ότι : 
«Δεν είναι δυνατή η απόσπαση 
υπαλλήλου του Υπουργείου Οικο-
νομικών - Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης ως εθνικού 
εμπειρογνώμονα σε υπηρεσία (Γε-
νική Διεύθυνση Εμπορίου) της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, κατ’ εφαρμογήν 
των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 
3320/2005, διότι, ο υπάλληλος 
αυτός, υποχρεούται να παραμείνει 
στη θέση διορισμού του σε υπηρεσία 
παραμεθόριας περιοχής τουλάχιστον 
για μία δεκαετία από το διορισμό 
του και να αναμείνει την παρέλευ-
ση του προβλεπόμενου χρόνου, για 

τον οποίο δεσμεύτηκε να παραμείνει 
στην περιοχή που υπηρετεί, επειδή 
έλαβε επιδότηση αγοράς ή ανέγερ-
σης κατοικίας σε αυτήν, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 
10 του Ν. 3051/2002 και του άρ-
θρου 10 του Ν. 3320/2005 αντί-
στοιχα.»

 Με την  υπ’ αριθ. 105/2009 
γνωμοδότηση, το ΝΣΚ απεφάνθη 
ότι: «Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση 
δημοσίων υπαλλήλων από υπηρεσία 
παραμεθορίου περιοχής Περιφέρει-
ας, στην οποία έχουν μεταταχθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 
3528/2007, σε Ενδιάμεση Διαχει-
ριστική Αρχή της αυτής Περιφέρειας, 

σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 
3614/2007, πριν την παρέ-

λευση του χρονικού διαστή-
ματος της δεκαετίας το οποίο 
ορίζεται ως απαιτούμενος 
ελάχιστος χρόνος παραμο-
νής στην υπηρεσία μετά-
ταξης. β) Δεν είναι δυνατή 
η απόσπαση δημοσίων 
υπαλλήλων σε Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή του Ν 

3614/2007, σύμφωνα με 
το άρθρο 18 του ιδίου νόμου, 

πριν την παρέλευση του χρο-
νικού διαστήματος για το οποίο 

έχουν αναλάβει υποχρέωση να 
παραμείνουν στον τόπο διορισμού 
ή στην υπηρεσία τοποθέτησής τους, 
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο 
σκεπτικό»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
153/2007 γνωμοδότηση του ΝΣΚ: 
«Η πρόβλεψη του άρθρου 8 παρ.5 
του Ν 3270/2004 με την οποία πα-
ρέχεται δυνατότητα μετάταξης στο 
Υπουργείο Τουρισμού, κατά παρέκ-
κλιση των κειμένων διατάξεων δεν 
καταλαμβάνει και την περίπτωση 
της δεκαετούς υποχρεωτικής παρα-
μονής σε υπηρεσία παραμεθόριας 
περιοχής, κατ` άρθρο 10 παρ.14 
του Ν 3051/2002.»

Με την υπ’ αριθ.  271/2007 
γνωμοδότηση του ΝΣΚ κρίθηκε : «Η 
διάταξη της παραγράφου 8 του άρ-
θρου 139 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων με την οποία παρέχεται 
δυνατότητα μετάθεσης ή απόσπασης 
αιρετών οργάνων πρωτοβάθμιων 
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Ο.Τ.Α., που είναι δημόσιοι υπάλλη-
λοι ή υπάλληλοι φορέων του Δημο-
σίου σε αντίστοιχη υπηρεσία του τό-
που εκλογής τους, δεν εφαρμόζεται 
προκειμένου για εκείνους, οι οποίοι 
υπηρετούν σε παραμεθόριες περιο-
χές και υπέχουν δεκαετή υποχρέωση 
παραμονής στις αντίστοιχες υπηρεσί-
ες.»

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι 
δεν γίνονται δεκτές  άλλες εξαι-
ρέσεις από την δεκαετή παραμο-
νή στην παραμεθόριο περιοχή, 
ακόμα και για πολύ σοβαρούς λό-
γους (εκλογή ως δημοτ. σύμβουλος, 
απόσπαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση), 
πλην αυτών που προβλέπει ο Νό-
μος.

 Να σημειωθεί τέλος ότι το 2014, 
ενόψει της τροποποίησης του άρθρου  
10 παρ. 14 του ν. 3051/2002, στη 
δημόσια διαβούλευση τέθηκε το εξής 
κείμενο: «Υπάλληλοι οι οποίοι διορί-
ζονται με μοριοδότηση λόγω εντοπι-
ότητας, μετατάσσονται ή μεταφέρο-
νται σε παραμεθόριο ή προβληματική 
περιοχή και οι οποίοι τυγχάνουν ει-
δικών ευεργετημάτων, υποχρεούνται 
να παραμείνουν στην υπηρεσία το-
ποθέτησής τους για μία τουλάχιστον 
δεκαετία, με εξαίρεση την απόσπαση 

ή μετάθεση τους σε άλλη υπηρεσία 
της ίδιας παραμεθορίου ή προβλη-
ματικής περιοχής, ή την απόσπαση 
στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης με διάθεση σε γραφείο 
βουλευτή στην ίδια παραμεθόριο ή 
προβληματική περιοχή. Κάθε πράξη 
που συνεπάγεται απόσπαση, μετάθε-
ση, μετάταξη ή μεταφορά πριν από τη 
συμπλήρωση της δεκαετούς υποχρε-
ωτικής παραμονής στην υπηρεσία το-
ποθέτησης είναι αυτοδικαίως άκυρη, 
εκτός εάν αφορά απόσπαση ή μετά-
θεση σε υπηρεσία της ίδιας παραμε-
θορίου ή προβληματικής περιοχής.»

 Το κείμενο αυτό όμως, που επέ-
λυε τα σχετικά προβλήματα, δεν εί-
ναι αυτό που τελικώς ψηφίστηκε 
και ισχύει το οποίο, όπως προα-
ναφέρθηκε, ορίζει: «Υπάλληλοι οι 
οποίοι διορίζονται με μοριοδότηση 
λόγω εντοπιότητας, μετατάσσονται 
ή μεταφέρονται σε παραμεθόριο ή 
προβληματική περιοχή και οι οποίοι 
τυγχάνουν ειδικών ευεργετημάτων, 
υποχρεούνται να παραμείνουν 
στην υπηρεσία τοποθέτησης τους 
για μία τουλάχιστον δεκαετία, με 
εξαίρεση την περίπτωση που λόγω 
οργανωτικής αναδιάρθρωσης η 

ανωτέρω υπηρεσία συγχωνεύεται ή 
καταργείται. Στην περίπτωση αυτή, 
καθώς και επίσης στην περίπτωση 
που οι υπάλληλοι έχουν υπηρετήσει 
το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου 
παραμονής τους στην παραμεθόριο ή 
προβληματική περιοχή, επιτρέπονται 
μετατάξεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις, 
μεταφορές υπαλλήλων εντός της 
ίδιας παραμεθορίου ή προβληματι-
κής περιοχής ή άλλης παραμεθορίου 
ή προβληματικής περιοχής, εφόσον 
σε αυτήν υπηρετεί ο/η σύζυγος τους 
για λόγους συνυπηρέτησης.»

Συνεπεία των ανωτέρω και δε-
δομένου ότι η ορθή ομολογουμένως 
νομοθετική μεταρρύθμιση που θα 
επέτρεπε στους υπαλλήλους να απο-
σπαστούν στην ίδια  παραμεθόριο ή 
προβληματική περιοχή δεν προχώ-
ρησε, εφόσον δεν συντρέχει περί-
πτωση συνυπηρέτησης (0ι περιπτώ-
σεις της φοίτησης στην ΕΣΔΔ και της 
κατάργησης του νομικού προσώπου 
είναι δεδομένο ότι δεν συντρέχουν), 
δεν επιτρέπεται δυνάμει του ανω-
τέρω νομοθετικού πλαισίου η από-
σπαση ή η μετάταξη της ερωτώσας, 
η οποία έχει δεκαετή δέσμευση 
υπηρέτησης στην Υπηρεσία.
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ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Αναφορικά με τον προσδιορισμό της ώρας προσέ-
λευσης και αποχώρησης των δημοσίων υπαλλή-
λων στην υπηρεσία τους επισημαίνονται τα ακό-

λουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1§1 της υπ’α-
ριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/2006 Απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης (Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρη-
σης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των 
Ν.Π.Δ.Δ., ΦΕΚ B΄ 769/27.6.2006), όπως ισχύουν μετά 
την τροποποίησή τους από τις διατάξεις της υπ’αριθμ. ΔΙ-
ΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 Υπουργικής Απόφασης 
(ΦΕΚ Β΄1659/26.7.2011), «κατ’εφαρμογή του άρθρου 
41 του ν. 3979/2011 (Α`138) αυξάνονται σε σαράντα 
(40) από τριάντα επτά και μισή (37 και 1/2) οι εβδομα-
διαίες ώρες εργασίας των μονίμων υπαλλήλων και του 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού 
και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και όσων κατηγοριών προσωπικού 
υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα ακολουθούν το ωράριο αυτών και η ώρα 
προσέλευσης και αποχώρησης, κατ` επιλογή των υπαλ-
λήλων, ορίζεται ως εξής:

α) Ώρα προσέλευσης: 07.00
Ώρα αποχώρησης: 15.00
β) Ώρα προσέλευσης: 07.30
Ώρα αποχώρησης: 15.30
γ) Ώρα προσέλευσης: 08.00
Ώρα αποχώρησης: 16.00
δ) Ώρα προσέλευσης: 08.30
Ώρα αποχώρησης: 16.30
ε) Ώρα προσέλευσης: 09.00
Ώρα αποχώρησης: 17.00

 Η επιλογή του ωραρίου εργασίας γίνεται με δή-
λωση των υπαλλήλων στη Διεύθυνση Διοικητικού της 
οικείας υπηρεσίας, η οποία υποβάλλεται το δεύτερο δε-
καπενθήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε έτους. Η δήλωση 
αυτή είναι δεσμευτική και ανέκκλητη και ισχύει μέχρι 30 
Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή 
του ανωτέρω ωραρίου η δήλωση θα υποβληθεί από τη 

δημοσίευση της παρούσας έως και 8 Αυγούστου 2011».
 Ωστόσο, από το ανωτέρω ωράριο ρητώς εξαι-

ρούνται, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της επί-
μαχης υπουργικής απόφασης, τα νοσηλευτικά ιδρύματα 
του ΕΣΥ, τα εξωτερικά ιατρεία τους, τα Κέντρα Υγείας του 
ΕΣΥ, τα Ειδικά Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, 
τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, τα Πολυδύναμα Ιατρεία, 
τα νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Υπηρεσίες Υγείας των 
Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και οι λοιποί 
φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που συνδέονται με το 
ΕΣΥ.

Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου 1 της ως άνω Απόφασης, «εξουσιοδοτούμε: α) 
Τους οικείους Υπουργούς να καθορίζουν με απόφασή 
τους τις ώρες έναρξης εργασίας του προσωπικού των 
υπηρεσιών των περ. β΄, δ΄ και ε΄ της προηγούμενης πα-
ραγράφου. 

β) Τους κατωτέρω Υπουργούς να καθορίζουν με από-
φασή τους τις ώρες έναρξης εργασίας του προσωπικού 
των ακόλουθων Υπηρεσιών του Υπουργείου τους και των 
εποπτευόμενων από αυτά ΝΠΔΔ, λόγω της ιδιαιτερότη-
τας της φύσης του έργου τους: (αα) …, (δδ) Τον Υπουργό 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το προσωπικό 
των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Τεχνικών 
Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) Α΄ Κύκλου Ειδι-
κότητας Βοηθού Νοσηλευτή».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, η ώρα έναρξης 
και λήξεως της εργασίας του προσωπικού των φορέ-
ων της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 2§1 καθορίζεται με 
ενιαίο τρόπο μέσω σχετικής Υπουργικής Απόφασης, 
εκδιδομένης από τον Υπουργό Υγείας, προς τον οποίο 
παρέχεται και η απαιτούμενη εξουσιοδότηση. Τονίζεται, 
ότι η εν λόγω εξουσιοδότηση παρέχεται μόνον προς τον 
Υπουργό Υγείας, όπερ σημαίνει ότι ουδείς άλλος, όπως 
π.χ. ο διοικητής ή το διοικητικό συμβούλιο ή οιοσδήποτε 
άλλος προϊστάμενος του οικείου φορέα, νομιμοποιείται 
να καθορίζει το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης 
του προσωπικού.

Κάθε παρόμοια απόφαση περί του καθορισμού του 
ωραρίου είναι παράνομη και καταχρηστική ως εκδιδόμε-
νη κατά παράβαση της σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης.  
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Αναφορικά με τον χρόνο 
απασχόλησης και τον αντί-
στοιχο χρόνο ανάπαυσης 

των δημοσίων υπαλλήλων επιση-
μαίνονται τα ακόλουθα :

 Σύμφωνα με τις θεμελιώ-
δεις διατάξεις του άρθρου 29§1 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, 
«Ο υπάλληλος παρέχει την εργα-
σία του μέσα στον οριζόμενο από 
τις κείμενες γενικές ή ειδικές δια-
τάξεις χρόνο».

 Η ως άνω γενική κατευ-
θυντήρια διάταξη εξειδικεύεται και 
υλοποιείται με την εφαρμογή των 
ειδικότερων ρυθμίσεων, κυρίως, 
δε, αυτών του Προεδρικού Διατάγ-
ματος 88/1999 (Ελάχιστες προ-
διαγραφές για την οργάνωση του 
χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 93/104/ΕΚ). 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις δια-
τάξεις του ως άνω ΠΔ, για κάθε 
περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη 
ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κα-
τώτερη από έντεκα (11) συνεχείς 
ώρες. Η περίοδος των 24 ωρών 
αρχίζει την 00:01 και λήγει την 
24:00 ώρα.

 Όταν ο χρόνος ημερήσιας ερ-
γασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες, 
πρέπει να χορηγείται διάλειμμα 
τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά τη 
διάρκεια του οποίου οι εργαζό-
μενοι δικαιούνται να απομακρυν-
θούν από τη θέση εργασίας τους. 
Τα διαλείμματα αυτά δεν επιτρέπε-
ται να χορηγούνται συνεχόμενα με 
την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσι-
ας εργασίας.

Στους εργαζόμενους εξασφα-
λίζεται ανά εβδομάδα, ελάχιστη 
περίοδος συνεχούς ανάπαυσης 
εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, η 
οποία συμπεριλαμβάνει κατ’ αρχήν 
την Κυριακή, ανάλογα με τις ισχύ-
ουσες για κάθε κατηγορία εργα-
ζόμενων διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας και πρακτικές, στις 

οποίες προστίθενται οι δώδεκα 
(12) συνεχείς ώρες της ημερή-
σιας ανάπαυσης του άρθρου 3 
του παρόντος. Αν δικαιολογείται 
για αντικειμενικούς ή τεχνικούς 
λόγους ή από τις συνθήκες ορ-
γάνωσης της εργασίας μπορεί να 
ορισθεί ελάχιστη περίοδος ανά-
παυσης εικοσιτεσσάρων (24) 
ωρών.

Όπου προβλέπεται από τις 
οικείες διατάξεις η Κυριακή, ως 
ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης, 
αυτή αρχίζει την 00:01 ώρα και 
λήγει την 24:00 ώρα. Για τους 
εργαζόμενους σε δραστηριότη-
τες που λειτουργούν ολόκληρο 
το εικοσιτετράωρο με σύστημα 
διαδοχικών ομάδων εργασίας, η 
Κυριακή, μπορεί να αρχίζει την 
06:00 ώρα ή την 07:00 ώρα 
και να λήγει την αντίστοιχη ώρα 
της Δευτέρας. Οι ρυθμίσεις των 
αμέσως προηγούμενων δύο 
εδαφίων ισχύουν αναλόγως και 
σε όσες περιπτώσεις, ως ημέρα 
εβδομαδιαίας ανάπαυσης προ-
βλέπεται από την οικεία νομοθε-
σία άλλη ημέρα εκτός της Κυρια-
κής.

Ο κανονικός χρόνος εργασί-
ας των εργαζομένων τη νύχτα 
δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά 
μέσο όρο τις οκτώ ώρες ανά ει-
κοσιτετράωρο σε περίοδο μιας 
εβδομάδας. Μπορεί να ορίζεται 
διαφορετική από την παραπάνω 
περίοδο αναφοράς με συλλογι-
κές συμβάσεις εργασίας που συ-
νάπτονται σε εθνικό ή περιφερει-
ακό επίπεδο.

Δυνάμει των παραπάνω κα-
νόνων ρυθμίζεται το ζήτημα της 
διευθέτησης του χρόνου απα-
σχόλησης και ανάπαυσης των 
εργαζομένων και στο δημόσιο 
τομέα. 

Είναι σαφές, ότι σε περιπτώ-
σεις υπηρεσιών, όπως τα νοσο-

κομεία, που λειτουργούν σε εικο-
σιτετράωρη βάση, το προσωπικό 
παρέχει υπηρεσίες βάσει κυκλι-
κού ωραρίου, ήτοι με το σύστημα 
των εναλλασσομένων βαρδιών. 
Ως βάρδια νοείται εν προκειμένω 
η παροχή υπηρεσίας με βάση το 
πρόγραμμα εργασίας και το κυκλι-
κό ωράριο, ανεξαρτήτως ημέρας, 
ήτοι συμπεριλαμβανομένων των 
ημερών του σαββατοκύριακου και 
των αργιών.

Πάγια θέση της ΕΝΕ αποτελεί 
η ανάγκη ευλαβικής τήρησης των 
ελαχίστων προδιαγραφών περί 
των χρονικών ορίων απασχόλη-
σης του νοσηλευτικού προσωπι-
κού. Οποιαδήποτε υπέρβαση αυ-
τών και μάλιστα με συστηματικό 
τρόπο αυξάνει τους κινδύνους 
τόσο για το νοσηλευτικό προσω-
πικό, όσο και για τους νοσηλευ-
ομένους ασθενείς. Για τον λόγο 
αυτό, κάθε φορά που παρατηρεί-
ται παραβίαση και δη υπέρβαση 
των χρονικών ορίων παροχής 
εργασίας, θα πρέπει να υποβάλ-
λεται σχετική αναφορά, όπου θα 
γίνεται λόγος περί της σωματικής 
και ψυχικής εξουθένωσης των νο-
σηλευτών, και των συνεπειών που 
δύναται να επιφέρει. 

Οι αναφορές θα πρέπει να εί-
ναι συστηματικές και επαναλαμ-
βανόμενες σε όλα τα νοσοκομεία 
της χώρας, όπου παρατηρούνται 
αντίστοιχα φαινόμενα, προκει-
μένου να καταδειχθεί η αληθινή 
διάσταση του προβλήματος. Με 
τον τρόπο αυτό η ΕΝΕ θα έχει ένα 
ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο 
κάθε φορά που διεκδικεί την άμε-
ση πρόσληψη νοσηλευτών στα δη-
μόσια νοσοκομεία. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι ως 
άνω αναφορές δέον όπως υπο-
βάλλονται εις άπαντες τους ιεραρ-
χικούς προϊσταμένους.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
– ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΥ 4368/2016

Αναφορικά με τις αποσπάσεις του νοσηλευ-
τικού προσωπικού επισημαίνονται τα ακό-
λουθα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 
1-2 του Νόμου 4368/2016, «1. Καταργούνται 
όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμί-
ζουν θέματα αποσπάσεων του νοσηλευτικού, παρα-
ϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών 
Ε.Σ.Υ., μεταξύ των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., με εξαίρεση τις δι-
ατάξεις για τις συνυπηρετήσεις με σύζυγο, ένστολο 
ή μη, τις διατάξεις για αποσπάσεις σε παραμεθόριο 
περιοχή, καθώς και τις διατάξεις για λόγους υγείας.

2. Οι αποσπάσεις του ως άνω προσωπικού, που 
βρίσκονται στην ίδια Υ.Πε., γίνονται με αποφάσεις 
του Διοικητή της Υ.Πε.. Οι αποσπάσεις του προσω-
πικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ, των Φ.Π.Υ.Υ. 
μιας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται 
με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων 
Υ.Πε., μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων 

Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Το χρονικό όριο των 
αποσπάσεων ορίζεται στα δύο (2) χρόνια με δυνα-
τότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, μετά 
από αίτηση του υπαλλήλου. Σε περίπτωση διαφω-
νίας των Διοικητών των Υ.Πε., όπου απαιτείται κοι-
νή απόφασή τους, για την απόσπαση αποφασίζει ο 
Υπουργός Υγείας».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, για απόσπα-
ση μεταξύ φορέων εντός της ίδιας Υγειονομικής 
Περιφέρειας αρμόδιο όργανο να αποφασίσει είναι 
ο Διοικητής της οικείας Υ.ΠΕ. Η διάρκεια της από-
σπασης δύναται να αγγίζει τα δύο έτη, κατ’ανώτατο 
όριο, με δυνατότητα παράτασης ακόμη ενός έτους, 
εφόσον το επιθυμεί και το αιτηθεί ο ενδιαφερόμε-
νος υπάλληλος.

Περαιτέρω είναι σαφές, ότι ο υπάλληλος που 
αποσπάται ουδένα κίνδυνο διατρέχει εν σχέσει με 
την διατήρηση της οργανικής του θέσης, με την 
οποία παραμένει ενεργός ο δεσμός του.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Αναφορικά με την δυνατότητα απόσπασης νοση-
λευτικού προσωπικού με σκοπό τη συνυπηρέτη-
ση με ένστολο σύζυγο επισημαίνονται τα ακόλου-

θα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 του 

Νόμου 4368/2016, όπως ισχύει, «Καταργούνται όλες 
οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμίζουν θέματα 
αποσπάσεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοι-
πού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., μεταξύ των 
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των 
Δ.Υ.Πε., με εξαίρεση τις διατάξεις για τις συνυπηρετήσεις 
με σύζυγο, ένστολο ή μη, τις διατάξεις για αποσπάσεις 
σε παραμεθόριο περιοχή, καθώς και τις διατάξεις για λό-
γους υγείας».

Εκ τούτων έπεται, ότι διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθ-
μίσεις του άρθρου 54 παρ. 4 του Νόμου 4223/2013, 
σύμφωνα με τις οποίες «Νοσηλευτικό και παραϊατρικό 
προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που είναι σύζυ-
γοι στρατιωτικών, ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., του 
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται να 
αποσπώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, σε νοσοκομεία 
του Ε.Σ.Υ., Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ, και λοιπές 
υπηρεσίες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, 
στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους».

Με τις παραπάνω διατάξεις καθιερώνεται το δικαίωμα 
ή άλλως η δυνατότητα υπέρ των νοσηλευτών, που είναι 
σύζυγοι ενστόλων, να αποσπώνται κατά προτεραιότητα 
στον τόπο υπηρεσίας του / της συζύγου τους. 

Εν προκειμένω κρίσιμο ζήτημα είναι η απόσπαση να 
διενεργείται σε φορέα που εδρεύει στην περιοχή όπου 
υπηρετεί ο ένστολος σύζυγος. Η χρήση του όρου «περιο-
χή» είναι ομολογουμένως αόριστη, ήτοι δεν παραπέμπει 
σε σαφή χιλιομετρική απόσταση, πλην όμως υπονοεί την 
τοπική – γεωγραφική γειτνίαση μεταξύ των φορέων απα-
σχόλησης των συζύγων, χωρίς να βαρύνει η όποια δι-
οικητική – γεωγραφική διαίρεση της χώρας σε Νομούς, 
Περιφέρειες, Δήμους κλπ.

Περαιτέρω, ζήτημα γεννάται ως προς την ερμηνεία 
της φράσης «κατά σειρά προτεραιότητας». Αν η φράση 
αυτή, που τίθεται εντός κομμάτων, αφορά εν γένει την 
κατά προτεραιότητα διενέργεια απόσπασης για λόγους 
συνυπηρέτησης έναντι άλλων μορφών απόσπασης, τότε 
ουδέν ζήτημα ανακύπτει ως προς τον προσδιορισμό του 
φορέα υποδοχής του αποσπώμενου υπαλλήλου.

Εάν, ωστόσο, η σειρά προτεραιότητας αναφέρεται 
στους φορείς που απαριθμεί η νομοθετική διάταξη, ήτοι 
νοσοκομεία, κέντρα υγείας κλπ, τότε είναι σαφές, ότι η 
απόσπαση ενεργείται καταρχήν σε νοσοκομείο, αν δεν 
υπάρχει νοσοκομείο σε κέντρο υγείας, αν δεν υπάρχει 
κέντρο υγείας στο ΕΚΑΒ κλπ. 

Ενόψει των παραπάνω παρατηρήσεων ο ενδιαφε-
ρόμενος για απόσπαση με σκοπό την συνυπηρέτηση με 
ένστολο σύζυγο δύναται να υποβάλει αίτηση με προσδι-
ορισμό συγκεκριμένου φορέα (π.χ. κοντινό κέντρο υγεί-
ας), πλην όμως αν επικρατήσει η δεύτερη ερμηνευτική 
εκδοχή είναι δυνατόν να του προταθεί η απόσπαση στο 
πλησιέστερο νοσοκομείο, ανεξαρτήτως του εάν το νοσο-
κομείο απέχει χιλιομετρικώς περισσότερο εν σχέσει με 
το κέντρο υγείας.

Περαιτέρω επισημαίνεται, ότι η διενέργεια της συ-
γκεκριμένης μορφής απόσπασης, κατά το μέρος που 
αποσκοπεί στην προστασία του θεσμού του γάμου και 
της οικογένειας, δύναται να λάβει χώρα ακόμη και κατά 
την διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας του 
υπαλλήλου, όπως έχει γίνει δεκτό με το υπ’αριθμ.πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.42/4969/20002/12-10-2010 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σημειώνεται, τέλος, ότι διάρκεια της συγκεκριμένης 
μορφής απόσπασης ταυτίζεται με τον χρόνο παραμονής 
του ένστολου συζύγου στην επίμαχη περιοχή, υπό την έν-
νοια ότι μόλις ο/η ένστολος σύζυγος μετατεθεί σε άλλη 
περιοχή αναβιώνει το δικαίωμα απόσπασης σε φορέα της 
νέας περιοχής.     

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΜΕ ΕΝΣΤΟΛΟ
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ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Ομολογουμένως είναι γνωστή η πρακτική που 
ακολουθείται σε πλήθος νοσοκομείων, αλλά 
και λοιπών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, 

δυνάμει της οποίας ελλείψει προϊσταμένων λόγω κένω-
σης της συγκεκριμένης θέσης ευθύνης, τα σχετικά κα-
θήκοντα ανατίθενται σε κάποιον υπάλληλο με πράξη του 
μονοπρόσωπου ή συλλογικού οργάνου διοίκησης.

Η εν λόγω πρακτική αναπτύσσεται, πράγματι, στο 
πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, η οποία, 
ωστόσο, δεν είναι απεριόριστη, ούτε και ανέλεγκτη. Ειδι-
κότερα η ΠΑΣΥΝΟ έχει επισημάνει πολλές φορές, ότι οι 
επίμαχες πράξεις ανάθεσης καθηκόντων θέσεων ευθύ-
νης, προκειμένου να είναι νόμιμες, θα πρέπει να φέρουν 
ειδική, πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Είναι, δε, 
προφανές, ότι η αιτιολογία αναγκαστικώς θα προκύπτει 
από την προηγηθείσα συγκριτική αξιολόγηση των τυπι-
κών και ουσιαστικών προσόντων περισσοτέρων υπαλλή-
λων, που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την 
κατάληψη μιας κενής θέσης ευθύνης.

Δυστυχώς στην πραγματικότητα οι εν λόγω πράξεις 
ανάθεσης εκδίδονται χωρίς να προκύπτει έστω και μια 
στοιχειώδης συγκριτική αξιολόγηση, ενώ πολλές φορές 
φέρεται να λαμβάνεται υπόψη, ως κριτήριο αυξημένης 

βαρύτητας, αποκλειστικά και μόνο ο συνολικός χρόνος 
προϋπηρεσίας των υπαλλήλων. Το κριτήριο, ωστόσο, 
αυτό, ήτοι το κριτήριο της αρχαιότητας κρίνεται ως εντε-
λώς απρόσφορο, ενώ η αποκλειστική λήψη υπόψη μόνον 
τούτου αποκρούεται διαχρονικώς και από τη νομολογία 
του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Ενόψει των ανωτέρω είναι τουλάχιστον πρωτοφανές 
έως εξοργιστικό να μην λαμβάνονται υπόψη κατά την δι-
αδικασία έκδοσης των πράξεων ανάθεσης τα τυπικά προ-
σόντα των υπαλλήλων, όπως π.χ. τυχόν μεταπτυχιακοί 
τίτλοι, διδακτορικά κλπ. 

Υπογραμμίζεται, δε, ότι οι πράξεις ανάθεσης που εκδί-
δονται άνευ αιτιολογίας αποβαίνουν ακυρωτέες και είναι 
δυνατή η δικαστική τους προσβολή από όποιον υπάλληλο 
έχει έννομο συμφέρον ως θιγόμενος. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι η ενδεχόμενη εξειδίκευση 
ενός υπαλλήλου και η συνάφεια του αντικειμένου της 
εξειδικεύσεώς του με το αντικείμενο της υπηρεσίας, 
όπου επιθυμεί να προΐσταται, αποτελεί ένα πολύ ισχυρό 
κίνητρο, ένα ασφαλές κριτήριο και μια νόμιμη αιτιολογία 
για την επιλογή του εν λόγω υπαλλήλου ως κατ’ανάθεση 
προϊσταμένου της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.    
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Στις 13-07-2016 ετέθησαν σε 
ισχύ οι διατάξεις του ΠΔ 69/2016 
(Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός 
δημοσίου τομέα, ΦΕΚ Α΄ 127), με 
σκοπό την ρύθμιση του ζητήματος 
της αναγνώρισης μέχρι και επτά (7) 
ετών προϋπηρεσίας  στον ιδιωτικό 
τομέα των μονίμων και των ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου δημο-
σίων και δημοτικών – κοινοτικών 
υπαλλήλων. 

 Η αναγνώριση της ως άνω 
προϋπηρεσίας, που δύναται να συ-
νίσταται είτε σε άσκηση ελευθέρι-
ου επαγγέλματος ή απασχόληση με 
έμμισθη εντολή, είτε σε εξαρτημένη 
μισθωτή εργασία, λαμβάνεται υπό-
ψη για την βαθμολογική ένταξη των 
υπηρετούντων υπαλλήλων. 

Βασική προϋπόθεση, σύμφωνα 
με το άρθρο 4, αποτελεί η εν λόγω 
προϋπηρεσία : α) να έχει αποκτηθεί 
μετά την απόκτηση του βασικού τίτ-
λου σπουδών της κατηγορίας / εκ-
παιδευτικής βαθμίδας, στην οποία 
υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο 
της ένταξης, και μετά την απόκτηση 
της άδειας άσκησης επαγγέλματος, 
όπου αυτή απαιτείται, και β) να είναι 

συναφής με το αντικείμενο της υπη-
ρεσίας όπου απασχολείται ο ενδια-
φερόμενος υπάλληλος.

Μεταξύ των δικαιολογητικών 
απαιτείται και Βεβαίωση από το οι-
κείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή 
Σύλλογο, από την οποία να προκύ-
πτει η ιδιότητα του μέλους και η δι-
άρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή 
είναι υποχρεωτική για την άσκηση 
του επαγγέλματος.

Ακολουθώντας μια αυστηρά 
γραμματική ερμηνεία των ως άνω 
διατάξεων, που προσδιορίζουν τις 
θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την 
αναγνώριση του χρόνου προϋπηρε-
σίας στον ιδιωτικό τομέα, προκύπτει 
ότι ένας υπάλληλος της κατηγορί-
ας ΠΕ, στην οποία υπηρετεί κατόπιν 
μετατάξεώς του από θέση της κατη-
γορίας ΤΕ, αδυνατεί να αναγνωρίσει 
προϋπηρεσία που έχει διανυθεί με 
τίτλο σπουδών που ανήκει σε κατώ-
τερη κατηγορία – εκπαιδευτική βαθ-
μίδα, ήτοι στην κατηγορία ΤΕ. 

Κατά συνέπεια κρίσιμος αποβαί-
νει εν προκειμένω ο προσδιορισμός 
της χρονικής στιγμής απόκτησης του 
ανώτερου τίτλου σπουδών της κατη-

γορίας ΠΕ, αδιαφόρως του χρόνου 
διενέργειας της μετάταξης σε θέση 
κλάδου ανώτερης κατηγορίας. 

Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα 
που εξάγεται από την μελέτη και την 
γραμματική ερμηνεία των επίμαχων 
διατάξεων του ΠΔ 69/2016. 

Ωστόσο, ειδικώς για την περίπτω-
ση των νοσηλευτών και δοθέντος ότι 
το άρθρο 4 του ΠΔ 69/2016 ομιλεί 
ταυτοχρόνως περί τίτλου σπουδών 
και άδειας ασκήσεως του επαγγέλ-
ματος, χωρούν οι εξής σκέψεις. Ομο-
λογουμένως άπαντες οι νοσηλευτές, 
είτε ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, είτε 
στην κατηγορία ΤΕ, αποκτούν την ίδια 
ακριβώς άδεια άσκησης του νοση-
λευτικού επαγγέλματος, που εκδίδε-
ται κατόπιν υποχρεωτικής εγγραφής 
στον ίδιο επαγγελματικό σύλλογο, 
ήτοι στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλά-
δος. 

Υπ’αυτήν την έννοια και προβαί-
νοντας σε μια τελολογική ερμηνεία 
των ρυθμίσεων του ΠΔ 69/2016, 
που θέτουν στο επίκεντρο του ενδι-
αφέροντος το ζήτημα της συνάφειας 
της προϋπηρεσίας, θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί ότι ειδικώς οι νοση-
λευτές που έχουν μεταταγεί σε θέση 
της κατηγορίας ΠΕ δύνανται να ανα-
γνωρίσουν την προϋπηρεσία που 
έχουν διανύσει ως νοσηλευτές της 
κατηγορίας ΤΕ, χρησιμοποιώντας 
την ίδια ακριβώς άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος και παραμένοντας 
εγγεγραμμένοι στον ίδιο ακριβώς 
επαγγελματικό σύλλογο.

Οι παρατηρήσεις αυτές δέον 
όπως υποβληθούν κατά το στάδιο 
υποβολής της σχετικής αιτήσεως, 
προκειμένου να συνεκτιμηθούν από 
το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο. 

Σε περίπτωση απόρριψης της 
αιτήσεως χωρεί πάντα προσφυγή 
ενώπιον των Διοικητικών Δικαστη-
ρίων.  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΜΕΤΑΤΑΞΗ 
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Α ναφορικά με την δυνατότητα απόσπασης 
υπαλλήλου – νοσηλευτή από φορέα που υπά-
γεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε φο-

ρέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας, υπογραμ-
μίζονται τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 
1-7 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «1. Με από-
φαση των οικείων Υπουργών επιτρέπεται η απόσπα-
ση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών κάθε μορφής ή 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε υπηρεσία 
άλλου Υπουργείου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δι-
καίου για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα μετά 
από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων.
2. Απόσπαση υπαλλήλων από μία αρχή σε άλλη του 
ίδιου υπουργείου ή νομικού προσώπου δημοσίου δι-
καίου επιτρέπεται για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών 
με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οργάνου δι-
οίκησης του νομικού προσώπου μετά από γνώμη του 
υπηρεσιακού συμβουλίου.
3. Απόσπαση για προσωπικούς λόγους είναι δυνατή 
κατ’ εξαίρεση και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το 
επιτρέπουν.
4. Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά. Με αίτηση του 
υπαλλήλου, η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται για 

ένα (1) ακόμη έτος.
5. Η απόσπαση παύει αυτοδικαίως όταν λήξει το χρονι-
κό όριο της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Ο υπάλληλος 
με τη λήξη της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά 
στη θέση του χωρίς άλλη διατύπωση.
6. Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επι-
λεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας. Σε περί-
πτωση που ο αποσπασμένος υπάλληλος επιλεγεί ως 
προϊστάμενος οργανικής μονάδας, επέρχεται αυτοδί-
καιη παύση της απόσπασης από την τοποθέτηση του 
ως προϊσταμένου.
7. Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από 
τη λήξη του χρονικού ορίου της παρ. 4 του παρόντος 
άρθρου για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι είναι καταρ-
χήν επιτρεπτή η απόσπαση υπαλλήλου μεταξύ φορέων 
που ανήκουν σε διαφορετικό υπουργείο, ακόμη και για 
προσωπικούς λόγους.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη μορφή 
απόσπασης εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της 
διοίκησης, η οποία δύναται να απορρίψει την σχετι-
κή αίτηση, αν αυτό επιβάλλεται από τις ανάγκες της 
υπηρεσίας. Οπωσδήποτε, κάθε πράξη απόρριψης μιας 
αιτήσεως απόσπασης θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιο-
λογημένη, προκειμένου να είναι νόμιμη. 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ 
ΚΩΔΙΚΑ 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Όπως είναι ήδη γνωστό, στις 27-02-2016 
ετέθησαν σε ισχύ οι διατάξεις του Νόμου 
4369/2016. Μεταξύ των ζητημάτων που ρυθ-

μίζει ο εν λόγω Νόμος είναι και το σύστημα αξιολόγησης 
των δημοσίων υπαλλήλων (άρθρα 14 – 21).

Ενόψει, λοιπόν, της διαφαινόμενης θέσεως σε άμε-
ση εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης, λαμ-
βανομένου ιδίως υπόψη ότι έχει πλέον προσδιορισθεί η 
μορφή και το περιεχόμενο των Εντύπων Έκθεσης Αξιο-
λόγησης δυνάμει της υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/
οικ.32768/22-12-2016 Απόφασης της Υπουργού 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ Β΄ 4434), ενώ 
προσφάτως εξεδόθη και η σχετική υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙ-
ΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/03-06-2017 διευκρι-
νιστική εγκύκλιος, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ επισημαίνει τα ακό-
λουθα.

 Η διαδικασία της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλ-
λήλων αποτελεί πράγματι ένα χρήσιμο εργαλείο για την 
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
και την επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητας των δημο-
σίων υπηρεσιών. Προς την κατεύθυνση αυτή η ΠΑΣΥ-
ΝΟ-ΕΣΥ έχει προ πολλού ζητήσει την καθιέρωση ενός 
συστήματος αξιολόγησης, ειδικώς προσαρμοσμένου στις 
συνθήκες απασχόλησης των νοσηλευτών στους δημό-
σιους φορείς παροχής υπηρεσιών φροντίδας και υγείας, 
καταθέτοντας σχετική ολοκληρωμένη πρόταση. 

Συνεπώς, και κατά το μέρος που το ισχύον σύστημα 
αξιολόγησης ουδόλως λαμβάνει υπόψη τις αντικειμενι-
κές ιδιαιτερότητες της άσκησης του νοσηλευτικού επαγ-
γέλματος από τους δημοσίους υπαλλήλους – νοσηλευτές 
και νοσηλεύτριες, μας βρίσκει καταρχήν αντίθετους. 

Πέραν της ως άνω αρχικής θέσεώς μας επισημαίνου-
με τα ακόλουθα. Το νέο σύστημα αξιολόγησης φέρεται να 
συνδέεται με την προαγωγική εξέλιξη των υπαλλήλων, 
ιδίως, δε, την προωθημένη τοιαύτη. Ειδικότερα, σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Δημοσιο-
ϋπαλληλικού Κώδικα, «Για τον υπάλληλο που λαμβάνει 
στην αξιολόγηση για δύο (2) συνεχείς περιόδους βαθ-
μολογία μεγαλύτερη ή ίση του βαθμού 90, μειώνεται ο 
απαιτούμενος χρόνος για προαγωγή κατά ένα (1) έτος. 
Αν η βαθμολογία αυτή αφορά το τελευταίο έτος που δι-
ανύει στο βαθμό, το ένα (1) έτος προσμετράται ως πλε-
ονάζων χρόνος στον επόμενο βαθμό». Η ρύθμιση αυτή, 
ως εξυπηρετούσα την αρχή της αξιοκρατίας, δεν αποβαί-
νει προβληματική.

Η σύνδεση της αξιολόγησης με την προαγωγική εξέ-
λιξη διαφαίνεται και από το άρθρο 83 του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα, το οποίο, ωστόσο, έχει πλέον πε-
ριέλθει στην ίδια ακριβώς μορφή που είχε κατά την θέση 
σε ισχύ του σημερινού Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα το 
έτος 2007. Ως εκ τούτου οποιοσδήποτε σχολιασμός επί 
του ως άνω άρθρου 83 καθίσταται μάλλον ανεπίκαιρος, 

αφού μοιραία ανατρέχει σε χρόνο 
προ μιας δεκαετίας.

Περαιτέρω, η πρωτοτυπία του 
παρόντος συστήματος αξιολό-
γησης έγκειται στην από μέρους 
των υφισταμένων υπαλλήλων 
αξιολόγηση των οικείων προϊ-
σταμένων τους. Η εν λόγω αξι-
ολόγηση πραγματοποιείται μέσω 
της συμπλήρωσης ανώνυμου 
ερωτηματολογίου. Το ανώνυ-
μον της εν λόγω διαδικασίας 
θεωρούμε ότι είναι σε θέση να 
επηρεάσει τον απόλυτα αντικει-
μενικό χαρακτήρα που οφείλει να 
παρουσιάζει κάθε σύστημα αξιο-
λόγησης. 

Με τις σκέψεις αυτές η ΠΑΣΥ-
ΝΟ-ΕΣΥ αναμένει την εφαρμογή 
στην πράξη του νέου συστήματος 
αξιολόγησης, οπότε και θα φανεί 
η αξιοπιστία, η αποτελεσματικό-
τητα και η αντικειμενικότητά του.      

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
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