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Στις 8 του Δεκέμβρη η πόλη 
της Λάρισας θα φιλοξενήσει 
το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

της ΠΑΣΥΝΟ

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ
Η συμμετοχή όλων  μας είναι 
επιβεβλημένη!!!
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«Ηµεροµηνίες διεξαγωγής εκλογών ΕΝΕ»  

Η συµµετοχή όλων µας είναι επιβεβληµένη!!!

Από τις 25/10/17, στο site της ΕΝΕ www.enne.gr θα υπάρχει ειδικός χώρος µε τον τίτλο «µάθε πού ψηφίζεις», όπου το κάθε 
µέλος, πληκτρολογώντας τον αριθµό µητρώου του της ΕΝΕ,  θα ξέρει σε ποιο εκλογικό τµήµα θα ψηφίσει.

Αξιότιµοι συνάδελφοι, 
Σας ενηµερώνουµε ότι οι εκλογές της ΕΝΕ θα διεξαχθούν ως εξής: 

Την Πέµπτη  2 Νοεµβρίου 2017:
• 1ο Π.Τ. Αττικής και Νήσων του Αιγαίου 
   µε έδρα την Αθήνα 
• 5o Π.Τ. Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο

Την Παρασκευή 3 Νοεµβρίου 2017: 
• 2ο Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη
• 3ο Π.Τ. Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων 
   και Πελοποννήσου µε έδρα την Πάτρα 
• 4ο Π.Τ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 
   (Νοµοί Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας και Ευβοίας) 
   µε έδρα τη Λάρισα.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

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

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ
Ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
Αριστείδης Δάγλας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αριστείδης Δάγλας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

• Αβραµίδης Γεώργιος 
• Αλµπάνη Ελένη 
• Αρβανίτης Γεώργιος 
• Γαρδίκου Βαρβάρα 
• Δραχτίδης Γεώργιος 
• Θεοδωρακοπούλου Ανδριάνα 
• Κακλαµάνου Εύη 
• Κοσκινάς Παναγιώτης 
• Κωτσής Απόστολος 
• Μαντζανάς Μιχάλης 
• Μπακέλας Ιωάννης 
• Μπαλιόζογλου Γεώργιος 
• Μπελαλή Κωνσταντία 
• Μπίζας Λάµπρος 
• Παπανδρέου Νικόλαος 
• Πασαλή Χριστίνα 
• Πιστόλας Δηµήτρης 
• Σαληκίδης Δηµοσθένης 
• Σκουτέλης Δηµήτρης 
• Στεργιάννης Παντελής 
• Χονδρού Γεωργία 
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EDITORIAL
Η επομένη ημέρα για τους 
νοσηλευτές της ΠΦΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
18ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό 
Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
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EDITORIAL

Ο περασµένος Αύγουστος επεφύλαξε για τους 
εργαζόµενους στις δηµόσιες δοµές της ΠΦΥ, 
την ψήφιση του πολυαναµενόµενου σχετικού 

νοµοσχεδίου. Είχε προηγηθεί η διαδικασία της δηµόσι-
ας διαβούλευσης, µε τη συµµετοχή αρµόδιων φορέων 
και φυσικών προσώπων. Κοινός τόπος της πολιτείας, 
των κοµµάτων και των φορέων η αναγκαιότητα της 
αναβάθµισης της παρεχόµενης Π.Φ.Υ. Η τοποθέτηση 
των εµπλεκόµενων φορέων και των κοµµάτων στην 
συζήτηση επί του νοµοσχεδίου πριν από την ψήφισή 
του στη βουλή, στην πραγµατικότητα ανέδειξε πως η 
πολυζητούµενη αυτή αναβάθµιση, εννοείται και επιδι-
ώκεται µε τρόπο διαφορετικό από τους ενδιαφερόµε-
νους συµµετέχοντες –ως ένα σηµείο αναµενόµενο και 
αποδεκτό-.

Ταυτόχρονα η ψήφιση του νοµοσχεδίου εν µέσω 
του θέρους, ανέδειξε και τη σπουδή µε την οποία η 
πολιτεία προωθούσε ένα ολοκληρωµένο(;) επιτέλους 
σχέδιο ανάπτυξης της ΠΦΥ. Ωστόσο το εγχείρηµα χα-
ρακτηρίστηκε κυρίως από την προσπάθεια άµβλυνσης 
των αντιπαραθέσεων µεταξύ των έως τότε υπηρετού-

ντων επαγγελµατικών κλάδων στην ΠΦΥ, και από  και 
τη θεσµική διεκδίκηση της εισόδου νέων κλάδων που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο, παρά από την στόχευση 
στη δυναµική που θα έπρεπε να αποκτήσει η λειτουρ-
γία της ΠΦΥ, ως βασικό συστατικό στοιχείο του εθνι-
κού συστήµατος υγείας και του κοινωνικού συνόλου 
γενικότερα. 

Όσον αφορά στους νοσηλευτές…
Την αναµενόµενη αναγνώριση του σηµαντικού ρό-

λου του νοσηλευτή στην ΠΦΥ διαδέχτηκε δυστυχώς 
ο– µε νόµο του κράτους πλέον-, παραγκωνισµός  του. 
Αντί να αναδειχτεί ο σηµαντικός ρόλος του κοινοτικού 
νοσηλευτή στην παρεχόµενη Π.Φ.Υ, δεν γίνεται καν 
αναφορά του όρου,

Αποκλείεται από την  ανάληψη θέσεων ευθύνης 
στις υπό συγκρότηση δοµές (ΤοΜΥ),

Αποκλείεται από τη ανάληψη της διασύνδεσης των 
υπηρεσιών και των φορέων µεταξύ τους µε σκοπό τη 
διευκόλυνση και την καθοδήγηση των χρηστών των 
υπηρεσιών υγείας στο σύστηµα υγείας,

Η επομένη ημέρα για τους 
νοσηλευτές της ΠΦΥ...

Γράφει η
Μαρία Μηλάκα,

Νοσηλεύτρια MSc©ΠΕΔΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Μέλος δ. σ. 1ου Π.Τ. ΕΝΕ

Μέλος δ. σ. Σ.Ε. 1ης &2ης Υ. ΠΕ.

«αν βάλουμε δίπλα δίπλα, την απερίγραπτη υποκρισία των θεσμών… 
με την φτώχεια των στόχων και των αποτελεσμάτων, τότε 

συνειδητοποιούμε ότι η ζωή είναι μία εμπορική δραστηριότητα στην 
οποία τα έξοδα δεν καλύπτονται ποτέ από τα έσοδα»

Ο κόσμος ως βούληση και ως παράσταση: ‘Αρθουρ Σοπενχάουερ
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Περιορίζεται η δυνατότητά του να σχεδιάσει και να 
οργανώσει προγράµµατα πρόληψης και προαγωγής της 
υγείας, όπως περιγραφικά στο νόµο αναγνωρίζεται το 
δικαίωµα αυτό στο σύνολο σχεδόν των επαγγελµατιών 
υγείας που δραστηριοποιούνται στην Π.Φ.Υ.

Όµως είναι απορίας άξιο πως µπορεί να βασιστεί η 
επιτυχία ενός νόµου στην εφαρµογή του, µέσα από τη 
λειτουργική συρρίκνωση ενός ολόκληρου κλάδου –ικα-
νού αριθµητικά- που υπηρετεί επί δεκαετίες µε συνέπεια 
και στηρίζει πολλαπλά  όλες τις δηµόσιες δοµές της ΠΦΥ; 
Η ζητούµενη ποιοτικά αναβαθµισµένη παροχή πρωτο-
βάθµιας φροντίδας υγείας δε µπορεί να επιτευχθεί µέσα 
από το διαγκωνισµό των επαγγελµατιών υγείας στη διεκ-
δίκηση των επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων, αλλά να 
βασιστεί στην αρµονική και αποτελεσµατική τους  συνερ-
γασία ως ισότιµα µέλη της Οµάδας εργασίας .

Είναι αδιανόητο και ηθικά απαράδεκτο ο σταδιακός 
περιορισµός του εύρους της επαγγελµατικής δραστη-
ριότητας των νοσηλευτών. Οι νοσηλευτές στην ΠΦΥ 
επί δεκαετίες δεν αντιµετωπίζουν µόνο τα επείγοντα 
περιστατικά, αλλά φροντίζουν τους χρόνια πάσχοντες, 

εµβολιάζουν υγιείς πληθυσµούς, εκπαιδεύουν και 
συµβουλεύουν πληθυσµιακές οµάδες σε θέµατα υγεί-
ας,  αναλαµβάνουν δράση στην διαχείριση σοβαρών 
υγειονοµικών κρίσεων, διοικούν ή συµµετέχουν στη 
διοίκηση των υπηρεσιών στις οποίες εργάζονται, απο-
κτούν γνώσεις, µεταπτυχιακή εκπαίδευση στην κοινο-
τική νοσηλευτική και νέες δεξιότητες απαραίτητες στην 
επιτυχή άσκηση των καθηκόντων τους, αποτελούν το 
θεµελιώδες ανθρώπινο δυναµικό σε όλο το φάσμα 
των παρεχόµενων υπηρεσιών της ΠΦΥ .

Η επόµενη ηµέρα πρέπει να βρει τους νοσηλευτές 
βαθιά προβληµατισµένους και ενωµένους ώστε να διεκ-
δικήσουν αποφασιστικά µέσω του επαγγελµατικού τους 
φορέα, για µια ακόµα φορά, τα δικαιώµατά τους στον ερ-
γασιακό τους χώρο, αυτή τη φορά ως κοινοτικοί νοση-
λευτές της Π.Φ.Υ. 

Είναι ο  διαρκής αγώνας του κλάδου μας 
για το αυτονόητο. 

Άλλωστε αυτός είναι και ο δυσκολότερος...
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Τ ο τελευταίο διάστηµα, ολόκληρη η υγειονοµική 
και η ακαδηµαϊκή κοινότητα, παρακολούθησε µε 
ενδιαφέρον µια εξαιρετικά ιδιότυπη διαµάχη ανά-

µεσα στη λογική και το παράδοξο: Από τη µια πλευρά, 
σύσσωµος ο κλάδος των νοσηλευτών του κλινικού και 
του εκπαιδευτικού τοµέα προσπάθησε να τονίσει και να 
διατηρήσει τα αυτονόητα αναφορικά µε τη δηµοκρατική 
του εκπροσώπηση και µε την επαγγελµατική υπόσταση 
του τίτλου σπουδών του και από τη άλλη η ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας, έχοντας προφανώς πέσει θύµα κα-
κών συµβουλών (και συµβούλων), επιχείρησε να παρέµ-
βει µε έναν κυνισµό που ξενίζει, στα εσωτερικά της ΕΝΕ 
και στις ήδη προκηρυγµένες της αρχαιρεσίες. 

Τη στιγµή λοιπόν που τα προβλήµατα στον χώρο της 
υγείας είναι πολλά και δυσεπίλυτα, την ώρα που οι εξου-
θενωµένοι  εργαζόµενοι καλούνται να σηκώσουν βάρος 
πολύ µεγαλύτερο από αυτό που τους αναλογεί, έρχεται η 
άστοχη και παντελώς αψυχολόγητη ενέργεια της ηγετι-
κής οµάδας του Υπουργείου Υγείας, δηλαδή η ανάρτηση 
για διαβούλευση ενός πρόχειρου και εννοιολογικά διά-

τρητου σχεδίου νόµου, να πυροδοτήσει έναν αναίτιο και 
αχρείαστο εµφύλιο πόλεµο µεταξύ των Νοσηλευτών και 
των βοηθών τους.  

Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν χώρεσαν τόσα λάθη σε 
τρεις σελίδες κειµένου. Η προχειρότητα µε την οποία συ-
ντάχθηκε, αποτελεί παράδειγµα προς αποφυγήν για κάθε 
«επίδοξο» νοµοθέτη. Οι «υπερκόσµιες» πανηγυρικές 
εξαγγελίες για τον πολυθρύλητο «ενιαίο κλάδο» χωρίς 
καµία απολύτως πρόβλεψη για τα «εγκόσµια», όπως εί-
ναι τα ειδικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν έναν οποιο-
δήποτε κλάδο (ειδικό υπηρεσιακό καθεστώς λειτουργίας, 
ειδικό µισθολόγιο µε εφηµερίες και όχι υπερωρίες, ιδι-
αίτερο σύστηµα κρίσεων και προσλήψεων), έπεσαν στο 
κενό και βέβαια κατέστησαν προφανή τον σκοπό για τον 
οποίο συµπεριελήφθησαν στο συγκεκριµένο νοµοσχέ-
διο-παρωδία.

Το προαναφερθέν µνηµείο προχειρότητας, πέραν της 
απερίσκεπτηςανάµειξης διαφορετικών κατηγοριών και 
εκπαιδευτικών βαθµίδων εργαζοµένων στη µηχανή της 
ισοπέδωσης, επιχειρεί να θαυµατουργήσει όπως ο Ιη-

Φάκελος Νοσηλευτές: 

Ο Υπουργός Υγείας έσωσε 
τη λογική «στα πέναλτι»

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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σούς στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, που πολλαπλασίασε 
τα πέντε ψωµιά και τα δυο ψάρια για να ταΐσει το πολυά-
ριθµο πλήθος. Έτσι και ο νοµοθέτης, µε τρόπο υπερβατι-
κό µιας και δεν µπήκε στον κόπο να µελετήσει τα «ταπει-
νά» οικονοµοτεχνικά δεδοµένα της ΕΝΕ, προέβλεψε την 
ίδρυση και λειτουργία εβδοµήντα τεσσάρων (!!!) περιφε-
ρειακών τµηµάτων αντί πέντε που λειτουργούν σήµερα, 
χωρίς να πει βεβαίως πού θα βρεθούν τα 3 εκατοµµύρια 
ευρώ που χρειάζονται για τη λειτουργία τους. 

Η απαρίθµηση των αλλεπάλληλων λαθών του νο-
µοσχεδίου όµως, δεν είναι ο σκοπός του άρθρου µας. 
Άπαντες γνωρίζουν καλά, τόσο το σκοπό για τον οποίο 
γράφτηκε, όσο και την µηδενική αποδοχή που συνάντη-
σε στις τάξεις των νοσηλευτών της χώρας. 

Η κορύφωση των αντιδράσεων του νοσηλευτικού 
κόσµου, αποτυπώθηκε µε τη µαζική συµµετοχή στο 
συλλαλητήριο της 6ης του Οκτώβρη που κατέληξε στο 
Υπουργείο Υγείας. Εκεί, αντιπροσωπεία της ΕΝΕ συνα-
ντήθηκε µε τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος αφού άκουσε 
προσεκτικά τα όσα ελέχθησαν και αποδόµησαν άρθρο 

Οι «υπερκόσμιες» πανηγυρικές 
εξαγγελίες για τον πολυθρύλητο 

«ενιαίο κλάδο» χωρίς καμία 
απολύτως πρόβλεψη για 

τα «εγκόσμια» έπεσαν στο 
κενό και βέβαια κατέστησαν 
προφανή τον σκοπό για τον 

οποίο συμπεριελήφθησαν στο 
συγκεκριμένο 

νομοσχέδιο - παρωδία.
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άρθρο το επίµαχο κείµενο, διαθέτοντας δηµοκρατικά 
αντανακλαστικά και πολιτική εντιµότητα, δεσµεύτηκε να 
µην εµποδίσει την εκλογική διαδικασία της 2ης και 3ης 
του Νοέµβρη, και να καλέσει ευρεία σύσκεψη όλων των 
φορέων προκειµένου να ληφθούν αποφάσεις για τη µελ-
λοντική οργανωτική δοµή της ΕΝΕ, αφού πρώτα γίνουν 
όλες οι απαραίτητες οικονοµικές µελέτες βιωσιµότητας 
και αφού διαπιστωθεί η αναγκαιότητα του νέου εγχειρή-
µατος από τη νέα διοίκηση και τη γενική συνέλευση των 
αντιπροσώπων που θα προκύψουν από τις δροµολογη-
µένες εκλογές. Επιπλέον, αναφορικά µε τον «ενιαίο κλά-
δο», σαφώς δήλωσε ενάντιος στον εξισωτισµό και ότι σε 
καµία περίπτωση και µε κανέναν τρόπο δεν θα επιχειρη-
θεί εξίσωση διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθµίδων και 
τίτλων, αλλά κάθε κατηγορία θα διέπεται από διακριτή 
δέσµη χαρακτηριστικών.   

Σε κάθε περίπτωση, η απευθείας έκθεση των επιχει-
ρηµάτων µας  στον Υπουργό Υγείας όπως αποδείχτηκε 
ήταν εξαιρετικά χρήσιµη, γιατί όλα τα παραπάνω παράδο-
ξα που προβλέπονταν στο νοµοσχέδιο, είχαν σύµφωνα 

µε την εκτίµησή µας, δοθεί διαθλαστικά από τη συµβου-
λευτική του οµάδα. 

Τα τελικά συµπεράσµατα βεβαίως, είναι ότι η σύνταξη 
των νοµοθετικών κειµένων και κατ’ επέκταση η άσκηση 
της πολιτικής, δεν πρέπει να γίνεται µε το θυµικό, αλλά µε 
κριτήρια ορθολογικά, µακριά από κοµµατικές σκοπιµότη-
τες και προσωπικές φιλοδοξίες «ηµετέρων». Γενικότερα, 
η ηγεσία του κάθε Υπουργείου πρέπει διοικεί όλους τους 
εργαζοµένους µε ισονοµία και δικαιοσύνη, ακούγοντας 
όλες τις απόψεις χωρίς αποκλεισµούς και δίχως  να κολ-
λάει ετικέτες ακούγοντας ιδιοτελείς κραυγές…

Κλείνοντας, ας κρατήσουµε τη δέσµευση όλων για 
ειλικρινή διάλογο µε την παρουσία του Υπουργού, ώστε 
να αποφύγουµε τις όποιες «διαθλάσεις», για τη θεσµοθέ-
τηση όλων εκείνων των τοµών, που θα βελτιώσουν -και 
όχι θα δυσχεράνουν- την λειτουργία των δηµοκρατικά 
εκλεγµένων οργάνων εκπροσώπησης των Νοσηλευτών 
της χώρας.

Επόµενο βήµα, οι εκλογές µας στις 2 και 3 του Νο-
έµβρη.

...η απευθείας έκθεση των επιχειρημάτων μας  στον Υπουργό 
Υγείας όπως αποδείχτηκε ήταν εξαιρετικά χρήσιμη,...



Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 11



σύγχρονος νοσηλευτής12

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Απολογισμός 2ης Νοσηλευτικής 
Ημερίδας Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Σ τις 05 Ιουλίου 2017, πραγµατοποιήθηκε στο 
«Οµήρειο» Πνευµατικό Κέντρο Δήµου Χίου, η 2η 
Νοσηλευτική Ηµερίδα Γ. Ν. Χίου «Σκυλίτσειο», 

σε συνδιοργάνωση µε το 1ο Περιφερειακό Τµήµα Αττικής 
& Νήσων του Αιγαίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, 
υπό της αιγίδα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.

Στο πλαίσιο διεξαγωγής της 2ης Νοσηλευτικής Ηµε-
ρίδας του ΓΝ Χίου «Σκυλίτσειο», την Τρίτη 04 Ιουλίου 
2017, πραγµατοποιήθηκε ανεπίσηµη επίσκεψη εκπρο-
σώπων του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΝΕ, στη Διεύ-
θυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου Σµύρνης IZMIR ATATURK. Μέσα από έναν 
γόνιµο και δηµιουργικό διάλογο, το Διοικητικό Συµβού-
λιο ενηµερώθηκε αδρά για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας της 
γειτονικής χώρας, την διάρθρωση και τον τρόπο λειτουρ-
γίας του Νοσοκοµείου, διεξήχθη ανταλλαγή απόψεων για 
τα θέµατα εκπαίδευσης των νοσηλευτών, της στελέχω-
σης των Νοσηλευτικών Τµηµάτων, για την Πρωτοβάθµια 
Φροντίδα Υγείας κλπ. Ακολούθησε ξενάγηση σε όλους 
τους χώρους του Νοσοκοµείου από όπου αποκοµίστηκαν 
οι καλύτερες εντυπώσεις.

Στη συνέχεια και το απόγευµα της ίδιας µέρας, στο 
«Οµήρειο» Πνευµατικό Κέντρο Δήµου Χίου, πραγµατο-
ποιήθηκαν ενηµερωτικές οµιλίες γενικού ενδιαφέρο-
ντος, ανοιχτές στο ευρύ κοινό.

Την Τετάρτη 05 Ιουλίου 2017, διεξήχθησαν οι ερ-
γασίες της 2ης Νοσηλευτικής Ηµερίδας ΓΝ Χίου «Σκυ-
λίτσειο». Το πρόγραµµα της ηµερίδας ξεκίνησε µε την 
έναρξη κήρυξης εργασιών από την Διοικήτρια του ΓΝ 
Χίου «Σκυλίτσειο» κα. Κανταράκη Ελένη, η οποία απηύ-
θυνε και ανάλογο χαιρετισµό. Στη συνέχεια απηύθυναν 
χαιρετισµούς, η Διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας, κ. 
Βουτιέρου Ελένη, η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας, κ. Παπαθανάση Ευαγγελία και ο Α’ Αντιπρόεδρος 
του Συµβουλίου Κεντρικής Διοίκησης Ένωσης Νοσηλευ-
τών Ελλάδος & Πρόεδρος του 1ου Περιφερειακό Τµήµα 
Αττικής και Νήσων του Αιγαίου κ. Πιστόλας Δηµήτριος.

Ακολούθησε η έναρξη των εργασιών της ηµερίδας, 

ανακοινώθηκαν οµιλίες ειδικών θεµάτων, έλαβε χώρα 
Πολυθεµατική Στρογγυλή Τράπεζα όπου ανακοινώθηκαν 
συνολικά επτά οµιλίες ποικίλων θεµάτων και Στρογγυλή 
Τράπεζα µε θέµα: «Επαγγελµατικές εξελίξεις στο νοση-
λευτικό χώρο», µε συντονιστές το Διοικητικό Συµβούλιο 
της ΕΝΕ. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Διοικητικού Συµ-
βουλίου, ενηµέρωσαν για τα τρέχοντα θέµατα που απα-
σχολούν τους νοσηλευτές, για τις εξελίξεις στο νοσηλευ-
τικό χώρο καθώς και για τις πρόσφατες δράσεις της ΕΝΕ. 
Στη συνέχεια, ακολούθησε διαλογική συζήτηση µε το 
κοινό, απαντήθηκαν ερωτήµατα των παρευρισκόµενων 
νοσηλευτών, δόθηκαν διευκρινίσεις όπου ζητήθηκαν και 
τέλος ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη των εργασιών.

Η 2η Νοσηλευτική Ηµερίδα ΓΝ Χίου «Σκυλίτσειο», 
έτυχε καθολικής αποδοχής από το σύνολο του νοσηλευ-
τικού προσωπικού και των επαγγελµατιών υγείας του 
νοσοκοµείου, η συµµετοχή στην ηµερίδα ήταν ελεύθερη 
για τους επαγγελµατίες υγείας, ανοιχτή στο ευρύ κοινό 
και ξεπέρασε τα 150 άτοµα.

Η θεµατολογία κάλυψε τις επαγγελµατικές και επιστη-
µονικές απαιτήσεις όλων των συµµετεχόντων, δόθηκε 
η ευκαιρία στους συµµετέχοντες επαγγελµατίες υγείας 
αλλά κυρίως στους νοσηλευτές, να αναδείξουν το υψηλό 
επιστηµονικό τους επίπεδο και να δηλώσουν δυναµικό 
παρόν στην επιστηµονική κοινότητα της Χίου.

Το Διοικητικό Συµβούλιο, εκφράζει τις θερµές του ευ-
χαριστίες σε όλους τους συµµετέχοντες, στην Οργανωτι-
κή & Επιστηµονική Επιτροπή, στη Διοίκηση του ΓΝ Χίου 
«Σκυλίτσειο», στην Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσί-
ας, στο Γραφείο Εκπαίδευσης καθώς και στον χορηγό 
της ηµερίδας τον Σύλλογο Εργαζοµένων «Σκυλίτσειου» 
Νοσοκοµείο Χίου (Σ.Ε.Σ.ΝΟ.Χ.), που συνέβαλαν καθορι-
στικά στην επιτυχή συνδιοργάνωση της 2ης Νοσηλευτι-
κής Ηµερίδας του Νοσοκοµείου.

Για το Περιφερειακό Συµβούλιο του 1ου ΠΤ Αττικής & 
Νήσων του Αιγαίου 

       Ο Πρόεδρος                             Η Γεν. Γραµµατέας 
Πιστόλας Δημήτριος                   Μπελαλή Κωνσταντία
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Συμπεράσματα 1ης Διημερίδας ΠΦΥ & 
Κοινοτικής Νοσηλευτικής

Ο λοκληρώθηκε στις 30/06/2017 η 1η Διη-
µερίδα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και 
Κοινοτικής Νοσηλευτικής, η οποία συνδιοργα-

νώθηκε από τον Τοµέα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 
και Κοινοτικής Νοσηλευτικής της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος και το Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής 
του Τµήµατος Νοσηλευτικής (Τοµέας Δηµόσιας Υγεί-
ας), του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθη-
νών. Η Διηµερίδα έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Stratos 
Vassilikos, 29/06/2017 – 
30/06/2017, µε χορηγό επι-
κοινωνίας την Ε.Ρ.Τ.

Η Διηµερίδα είχε τίτλο: «Η 
Κοινοτική Νοσηλευτική στο 
επίκεντρο της Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας: Σύγχρονη 
πραγµατικότητα και νέες προ-
κλήσεις για το Νοσηλευτικό 
ρόλο», και πραγµατοποιήθη-
κε για πρώτη φορά σε επίπε-
δο υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας(ΠΦΥ).

Το πρόγραµµα της Διηµερίδας περιελάµβανε 12 
στρογγυλές τράπεζες και 6 διαλέξεις, στις οποίες συµ-
µετείχαν διακεκριµένοι επιστήµονες και επαγγελµατίες 
υγείας, γεγονός που ανέδειξε τη διεπιστηµονικότητα της 
Διηµερίδας. Συνολικά συµµετείχαν 60 οµιλητές, οι οποί-
οι µε τις εισηγήσεις τους κάλυψαν ολόκληρο το φάσµα 
της Κοινοτικής Νοσηλευτικής στο επίπεδο της ΠΦΥ. Επί-
σης συµµετείχαν 34 συντονιστές στις στρογγυλές τράπε-
ζες και τις διαλέξεις, οι οποίοι συνεπικουρούσαν επιστη-
µονικά τις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις.

Η συµµετοχή των κοινοτικών νοσηλευτών κατά κύ-
ριο λόγο, καθώς και άλλων επιστηµονικών ειδικοτήτων 
και φοιτητών, ήταν αθρόα και οι συµµετοχές ξεπέρασαν 
τις 500. Στη Διηµερίδα συµµετείχε σηµαντικός αριθµός 
κοινοτικών νοσηλευτών από υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας από όλη την Ελλάδα.

Σηµαντική ήταν επίσης, και η παρουσία βουλευτών 
από το χώρο της πολιτικής, οι οποίοι απεύθυναν χαιρετι-
σµό κατά την τελετή έναρξης και ενηµερώθηκαν για την 
υφιστάµενη κατάσταση στο χώρο της Π.Φ.Υ., αλλά και 
για το σηµαντικό ρόλο του κοινοτικού νοσηλευτή, καθώς 
βρίσκεται στο επίκεντρο του συστήµατος της Π.Φ.Υ.

Σε ότι αφορά τις διαλέξεις και τις στρογγυλές τράπε-
ζες, περιελάµβαναν στοχευµένη θεµατολογία, η οποία 
αφορούσε καίρια ζητήµατα στο χώρο της Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας. Το επιστηµονικό πρόγραµµα της Δι-
ηµερίδας ανέδειξε το ζωτικό ρόλο, τον οποίο κατέχουν 
οι κοινοτικοί νοσηλευτές στην πρόληψη, την αγωγή και 

προαγωγή της υγείας και στη νοσηλεία κατ’ οίκον σε όλο 
το ηλικιακό φάσµα. Μέσα από τις δοµές Π.Φ.Υ., προ-
σφέρουν πολύτιµες υπηρεσίες στη δηµόσια υγεία, ενώ 
παράλληλα απορροφάνε µεγάλο όγκο ασθενών από τα 
Δηµόσια Νοσοκοµεία, γεγονός το οποίο αποφέρει σηµα-
ντικές µειώσεις σε ότι αφορά το κόστος νοσηλείας στο 
Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Παράλληλα όµως αναδείχτηκαν 
και οι µεγάλες ανάγκες, οι οποίες προκύπτουν από την 
έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, ώστε οι δοµές της 

Π.Φ.Υ. να είναι επαρκώς στελεχω-
µένες και να προσφέρουν ακόµη 
περισσότερες υπηρεσίες σε επίπε-
δο κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια της Διηµερίδας, 
αποφασίστηκε η σύσταση Πρωτο-
βάθµιου Σωµατείου Εργαζοµένων 
σε δοµές Π.Φ.Υ. (ΣΥΝΟ – Π.Φ.Υ.), 
καθώς όπως κρίθηκε από τους συ-
νέδρους, η ανάγκη για συσπείρωση 
του κλάδου των νοσηλευτών Π.Φ.Υ. 
είναι αναγκαία και επιτακτική, ώστε 
να µπορούν να ανταποκριθούν στις 
σύγχρονες ανάγκες προς όφελος 

των πολιτών αλλά και της νοσηλευτικής κοινότητας.
Η Διηµερίδα κρίθηκε απολύτως επιτυχής. Στο διήµε-

ρο πρόγραµµα αναπτύχθηκαν πολλά φλέγοντα ζητήµατα, 
υγείας, ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία να ακουστούν 
απόψεις και νέα δεδοµένα από το χώρο της νοσηλευτι-
κής Π.Φ.Υ. σε επίπεδο Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. (Κ.Υ., Π.Ε.Δ.Υ., 
Κ.Ε.Π. Υγείας), Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Ψυχικής Υγεί-
ας, εξαρτήσεων (ουσίες αλκοόλ, διαδίκτυο), σχολικής 
νοσηλευτικής, διασύνδεσης υπηρεσιών υγείας, πληρο-
φορικής υγείας και συµβουλευτικής διαµεσολάβησης.

Όλοι οι συµµετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή 
τους για το υψηλό επιστηµονικό επίπεδο της Διηµερίδας, 
τόσο οργανωτικά, όσο και στο περιεχόµενο του προ-
γράµµατος, το οποίο κάλυψε όλο το φάσµα της Π.Φ.Υ., 
προβάλλοντας παράλληλα τον πολυσύνθετο ρόλο του 
κοινοτικού νοσηλευτή σε επίπεδο διεπιστηµονικής συ-
νεργασίας.

Στόχος του Τοµέα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 
και Κοινοτικής Νοσηλευτικής της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος είναι η καθιέρωση της Διηµερίδας Π.Φ.Υ. ως 
ετήσιο θεσµό στα επιστηµονικά δρώµενα της Π.Φ.Υ. και 
η διεύρυνσή της Πανελλαδικά.

Εκ µέρους της Οργανωτικής & Επιστηµονικής Επιτρο-
πής της Διηµερίδας, θέλουµε να ευχαριστήσουµε θερµά, 
όλους τους συµµετέχοντες για την παρουσία τους και να 
ανανεώσουµε τη συνάντησή µας για το επόµενο έτος, σε 
επίπεδο Συνεδρίου Νοσηλευτών Π.Φ.Υ.



σύγχρονος νοσηλευτής14

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

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

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

www.pasyno2017.gr

Δεκεμβρίου 2017

Λάρισα

Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ευχαριστούµε τον κ. Τζιτζίκο Γιώργο για την παραχώρηση της φωτογραφίας εξωφύλλου

Τρεµπεσίνας 32, 121 36 Περιστέρι,
Τηλ.: 210 5244760, Fax: 210 5740083
E-mail: info@pasyno2017.gr, www.pasyno2017.gr

Εγγραφές - Οργάνωση - Γραµµατεία

 Το Συνέδριο µοριοδοτείται από την ΕΝΕ

µε 18 µονάδες
Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης
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Αγαπητοί µου συνάδελφοι,

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος από τις 8 µέχρι τις 10 του ∆εκέµβρη, οι 
Νοσηλευτές της χώρας δίνουν ραντεβού στη Λάρισα, µε αφορµή το 18ο 
Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ. Ενός συνεδρίου, που 
πλέον έχει αποκτήσει τα χαρακτηριστικά µιας απολύτως αναγκαίας µα και 
ευχάριστης µαζικής συνάντησης, συνδυάζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία µιας 
µεστής εκδήλωσης που χτυπάει στην καρδιά της υγείας.

Οι Νοσηλευτές έχουν την ευκαιρία όχι µόνο να ενηµερωθούν για επαγγελµατικά, 
εργασιακά και επιστηµονικά θέµατα, αλλά κυρίως να εκφράσουν τις δικές τους 
απόψεις και θέσεις καθώς επίσης και να τοποθετηθούν στις ανοιχτές συζητήσεις 
που γίνονται στις αίθουσες του συνεδριακού χώρου.

Η Λάρισα όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, στις 8 του ∆εκέµβρη θα 
φιλοξενήσει µε εξαιρετική επιτυχία τους πολυάριθµους συνέδρους της 
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, προσφέροντάς τους απλόχερα την παραδοσιακή θαλπωρή της 
πανέµορφης θεσσαλικής πρωτεύουσας. 

Θα είµαστε όλοι εκεί. 

Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
Αριστείδης ∆άγλας

Καλωσόρισµα προέδρου ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί 
στην Λάρισα, στο ξενοδοχείο 
Divani Palace Larissa 
από τις 8 έως και τις 10 ∆εκεµβρίου 2017.

Τόπος και χρόνος συνεδρίου

Δεκεμβρίου 2017

Λάρισα

Λήξη υποβολής περιλήψεων

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2017
Ενηµέρωση αποδοχής εργασιών

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017

*Οι φοιτητές (1ο πτυχίο), χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητα τους προσκοµίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα ή πάσο 
ήβεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυµα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι νοσηλευτές την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.

Κατά την τιµολόγηση εταιρειών το παραπάνω κόστος εγγραφής επιβαρύνεται µε ΦΠΑ 24%

Καταβολή συµµετοχής

Η καταβολή της συµµετοχής µπορεί να γίνει µε χρέωση πιστωτικής κάρτας ή µε κατάθεση
σε τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας ΠΡΟΟΨΙΣ Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.
Με 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
Αιτιολογία κατάθεσης: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΣΥΝΟ 2017

ALPHABANK
Επωνυµία δικαιούχου: PROOPSIS CONSULTING S.A.
Αρ. λογαριασµού: 151 00 2002 011963
IBAN: GR86 0140 1510 1510 0200 2011 963
Αιτιολογία κατάθεσης: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΣΥΝΟ 2017

Κόστος δικαιώµατος συµµετοχής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μέλη ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Μη Μέλη
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Φοιτητές (1ο Πτυχίο)*
& Άνεργοι Νοσηλευτές

70€ 120€ 150€

110€ 150€ 190€

30€ 60€ 90€ 

Έως
24/09/2017

Έως
08/12/2017

Έως
22/10/2017 Το δικαίωµα συµµετοχής περιλαµβάνει:

» Συνεδριακό Υλικό (τσάντα, µπλοκ,  στυλό, κ.λπ.)
» Πιστοποιητικό Παρακολούθησης,
» Παρακολούθηση Κλινικών Φροντιστηρίων
» ∆ιαλείµµατα καφέ
» Εναρκτήρια Τελετή
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Η ιστοσελίδα του συνεδρίου 
θα ενηµερώνεται αυτόµατα µε όλες 
τις σηµαντικές πληροφορίες. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ευχαριστούµε τον κ. Τζιτζίκο Γιώργο για την παραχώρηση της φωτογραφίας εξωφύλλου

Τρεµπεσίνας 32, 121 36 Περιστέρι,
Τηλ.: 210 5244760, Fax: 210 5740083
E-mail: info@pasyno2017.gr, www.pasyno2017.gr

Εγγραφές - Οργάνωση - Γραµµατεία

 Το Συνέδριο µοριοδοτείται από την ΕΝΕ

µε 18 µονάδες
Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης
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ΑΙΓΙΔΑ 

Χορήγηση αιγίδας του Υπουργείου 
Υγείας στο 18ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – ΕΣΥ.

                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αθήνα,                19.07.2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                            Αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ/ΦΑΥ2Α3/Γ.Π.53276 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
& ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
 
Ταχ. Διεύθυνση                                                 
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο   
Φαξ 
E-mail                     
  

 
: Αριστοτέλους 17 
: 101 87 
: Ελ. Νησιώτη    
: 213-2161617 
: 210-5230577 
: pfy4@moh.gov.gr 
 

 
ΠΡΟΣ :  

 
Πανελλήνια Συνδικαλιστική 
Νοσηλευτική Ομοσπονδία    
του ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-
ΕΣΥ) 
Βασιλίσσης Σοφίας 117, 
Αμπελόκηποι  
Τ.κ. 11521, Αθήνα  

 

 ΘΕΜΑ: Χορήγηση αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο  18ο Πανελλήνιο  Συνέδριο 

της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. –ΕΣΥ.  
 

Έχοντας  υπόψη : 

α)  Τις διατάξεις του εδ. εε της παρ. 3δ  του  άρθρου 19 του ΠΔ 106/2014 (ΦΕΚ 

173/Α΄/28-08-2014) «Οργανισμός του  Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει . 

β)  Τις διατάξεις της παρ.18 του  άρθρου 11 του Ν.2889/01 (ΦΕΚ 37/ Α΄/2-3-2001), 

τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4272/14 (ΦΕΚ 145/Α/11-7-14) καθώς και τις 

διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α΄/28.03.2017), περί ρυθμίσεως 

θεμάτων εκπαιδευτικών αδειών.                

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α΄/17.2.2014).  

δ) Την υπ΄αριθμ. Γ3δ/ΦΑΥ2/Γ.Π. οικ. 57595/27.07.2016  (ΑΔΑ: Ω1Π9465ΦΥΟ- 

ΨΕΝ) εγκύκλιο, με θέμα «Καθορισμός ενιαίων προτυποποιημένων διαδικασιών για 

τη χορήγηση αιγίδας και έκφρασης αρωγής και στήριξης από το Υπουργείο Υγείας, 

σε επιστημονικές εκδηλώσεις ή δράσεις ή παρεμβάσεις». 

ε) Το υπ΄αριθμ.160/06.07.2017, έγγραφο της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής 

Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του ΕΣΥ  (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.- ΕΣΥ) , με συνημμένα τα  

σχετικά δικαιολογητικά,  
 

τίθεται  υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, το «18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της 

Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας  του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.- ΕΣΥ), το οποίο θα πραγματοποιηθεί  από τις 8 έως τις 10 

Δεκεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο «Divani Palace Larissa», στη Λάρισα.  

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.07.19 09:55:46
EEST
Reason:
Location: Athens

      Στόχος του εν λόγω Συνεδρίου, είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων σε πολύ 

βασικούς τομείς  της νοσηλευτικής επιστήμης καθώς και η παροχή εξειδικευμένης 

γνώσης μέσω των ειδικών φροντιστηρίων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο 

υλοποίησης του  Συνεδρίου. 

       Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις χορήγησης Αιγίδας και έκφρασης αρωγής 

και στήριξης από το Υπουργείο Υγείας αναφέρεται ρητά μία εκ των 

διατυπώσεων αυτών, με τον τίτλο του Υπουργείου Υγείας.  

Απαγορεύεται η χρήση του σήματος – λογότυπου του Υπουργείου Υγείας,  

εφόσον η εν λόγω εκδήλωση-δράση δεν έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί με ευθύνη 

και συμμετοχή αυτού. 

      Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο ανάπτυξης και προώθησης εθνικών πολιτικών που 

ενισχύουν την προαγωγή των υγιεινών συνηθειών και συμπεριφορών διατροφής, 

καθώς και του Μητρικού Θηλασμού, από  το Υπουργείο Υγείας  και συναρμόδιους 

φορείς, εξετάζεται η δυνατότητα απόρριψης χορήγησης αιγιδών σε επιστημονικές 

εκδηλώσεις, η χρηματοδότηση των οποίων προέρχεται από εταιρείες των οποίων η  

δραστηριότητα αντιτίθεται ή δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές και τη φιλοσοφία των εν 

λόγω πολιτικών, δηλαδή εταιρείες που εμπορεύονται αεριούχα ποτά τροφές,  με 

κορεσμένα λιπαρά, σάκχαρα και μεγάλη ποσότητα αλατιού, καθώς και 

υποκατάστατα μητρικού γάλακτος για νεογνά και βρέφη.  

          Με την ολοκλήρωση των εργασιών του εν λόγω Συνεδρίου, παρακαλείσθε 

όπως συμπληρώσετε και σε χρονικό διάστημα έως ένα (1) μήνα, αποστείλετε στη 

Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Αγωγής Υγείας &  

Πρόληψης με διαβιβαστικό έγγραφο, το συνημμένο Έντυπο Δ΄ με τίτλο:  

«Απολογιστικά Στοιχεία Επιστημονικής Εκδήλωσης ή Δράσης ή Παρέμβασης» με 

αναφορά στα συνοπτικά συμπεράσματα και προτάσεις με το αντίστοιχο  υλικό.       

Συνημμένα (μόνο για το Φορέα) :   

ΕΝΤΥΠΟ Δ΄  

    

                                                                                      Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
                                                                                             
                                                                                         

                                                                                       ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΟΣ   

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Χωρίς Συνημμένα) : 

1. Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Π.Ε.) με την παράκληση να διαβιβάσουν 

το παρόν έγγραφο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς τους. 

2. Ό λες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας (με παράκληση να ενημερωθούν 

οι ΟΤΑ- Δημοτικά Ιατρεία – ΚΑΠΗ –Βοήθεια στο Σπίτι , κ.λ.π.) 
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      Στόχος του εν λόγω Συνεδρίου, είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων σε πολύ 

βασικούς τομείς  της νοσηλευτικής επιστήμης καθώς και η παροχή εξειδικευμένης 

γνώσης μέσω των ειδικών φροντιστηρίων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο 

υλοποίησης του  Συνεδρίου. 

       Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις χορήγησης Αιγίδας και έκφρασης αρωγής 

και στήριξης από το Υπουργείο Υγείας αναφέρεται ρητά μία εκ των 

διατυπώσεων αυτών, με τον τίτλο του Υπουργείου Υγείας.  

Απαγορεύεται η χρήση του σήματος – λογότυπου του Υπουργείου Υγείας,  

εφόσον η εν λόγω εκδήλωση-δράση δεν έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί με ευθύνη 

και συμμετοχή αυτού. 

      Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο ανάπτυξης και προώθησης εθνικών πολιτικών που 

ενισχύουν την προαγωγή των υγιεινών συνηθειών και συμπεριφορών διατροφής, 

καθώς και του Μητρικού Θηλασμού, από  το Υπουργείο Υγείας  και συναρμόδιους 

φορείς, εξετάζεται η δυνατότητα απόρριψης χορήγησης αιγιδών σε επιστημονικές 

εκδηλώσεις, η χρηματοδότηση των οποίων προέρχεται από εταιρείες των οποίων η  

δραστηριότητα αντιτίθεται ή δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές και τη φιλοσοφία των εν 

λόγω πολιτικών, δηλαδή εταιρείες που εμπορεύονται αεριούχα ποτά τροφές,  με 

κορεσμένα λιπαρά, σάκχαρα και μεγάλη ποσότητα αλατιού, καθώς και 

υποκατάστατα μητρικού γάλακτος για νεογνά και βρέφη.  

          Με την ολοκλήρωση των εργασιών του εν λόγω Συνεδρίου, παρακαλείσθε 

όπως συμπληρώσετε και σε χρονικό διάστημα έως ένα (1) μήνα, αποστείλετε στη 

Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Αγωγής Υγείας &  

Πρόληψης με διαβιβαστικό έγγραφο, το συνημμένο Έντυπο Δ΄ με τίτλο:  

«Απολογιστικά Στοιχεία Επιστημονικής Εκδήλωσης ή Δράσης ή Παρέμβασης» με 

αναφορά στα συνοπτικά συμπεράσματα και προτάσεις με το αντίστοιχο  υλικό.       

Συνημμένα (μόνο για το Φορέα) :   

ΕΝΤΥΠΟ Δ΄  

    

                                                                                      Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
                                                                                             
                                                                                         

                                                                                       ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΟΣ   

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Χωρίς Συνημμένα) : 

1. Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Π.Ε.) με την παράκληση να διαβιβάσουν 

το παρόν έγγραφο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς τους. 

2. Ό λες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας (με παράκληση να ενημερωθούν 

οι ΟΤΑ- Δημοτικά Ιατρεία – ΚΑΠΗ –Βοήθεια στο Σπίτι , κ.λ.π.) 
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3. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος  

Πλουτάρχου 3 και Υψηλάντους, τκ. 10675, Αθήνα (Ενημέρωσης Μελών Ι.Σ.) 

4. Πανελλήνια Ένωση Ιατρών  Δημόσιας Υγείας Λ. Αλεξάνδρας 215, 11623 Αθήνα  

5. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Μαιάνδρου 23 τ.κ.11525 Αθήνα (Ενημέρωση 

Επιστημονικών Εταιρειών) 

6. Ένωση  Νοσηλευτών Ελλάδας  (Ενημέρωση Μελών)Βασ. Σοφίας 47, 10676 

Αθήνα   

7.  Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών –τριών Υγείας  (Ενημέρωση Μελών)  

        Παπαρηγοπούλου 15, τ.κ. 10561, Αθήνα  

8. Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών –των  (Ενημέρωση Μελών ) 

 Αρ. Παππά 2, τ.κ. 11521, Αθήνα 

9. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 

236, τ.κ.16341 (Με την υποχρέωση να ενημερώσουν τους Συλλόγους Μέλη). 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ : 

 Πληροφορίες για την εκδήλωση στα τηλέφωνα : 2106469802, fax:2106469286  

Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) :pasyno_9@otenet.gr 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφ. κ. Υπουργού Υγείας   

2.  Γραφ. κ. Αν. Υπουργού Υγείας   

3. Γραφ. κ.κ. Γεν. Γραμματέων  

4. Γραφ. Προϊστ. Γενικής Δ/νσης   

    Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας 

5. Δ/νση Δημόσιας Υγείας  

6. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού,  Τμήμα Μέτρησης Απόδοσης  Ε.Σ.Υ. 

7. Δ/νση Επαγγελματιών Υγείας    (Τμήμα Α΄και Γ΄)  

8. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με ηλεκτρονική αλληλογραφία, με την 

παράκληση να αναρτηθεί στην  Ιστοσελίδα του Υπουργείου) 

9. Δνση Π.Φ.Υ & Πρόληψης, Τμήμα Γ3δ (3)    
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Α ναφορικά µε το ζήτηµα της παραίτησης δηµο-
σίου υπαλλήλου προκειµένου να διοριστεί σε 
άλλη θέση του δηµόσιου τοµέα, επισηµαίνονται 

τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Δηµοσιοϋπαλληλι-

κού Κώδικα, απαγορεύεται ο διορισµός υπαλλήλου, µε 
οποιαδήποτε σχέση, σε δεύτερη θέση: α) δηµοσίων υπη-
ρεσιών, 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 ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% 
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους ή το κρά-
τος κατέχει το 51% τουλάχιστον του µετοχικού τους κε-
φαλαίου και στ) νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, 
που ανήκουν στα υπό στοιχεία β’, γ’, δ’ και ε’ νοµικό πρό-
σωπα ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% 
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους, σύµφω-
να µε τις κείµενες διατάξεις ή κατά τα οικεία καταστατικά 
ή που τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα κατέχουν το 51% 
τουλάχιστον του µετοχικού τους κεφαλαίου. Διατάξεις 
ειδικών νόµων που επιτρέπουν το διορισµό σε δεύτερη 
θέση, εξακολουθούν να ισχύουν. Υπάλληλος που κατά 
παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγρά-
φων διορίζεται σε δεύτερη θέση και αποδέχεται το δι-
ορισμό 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 συνταγµατι-
κών διατάξεων περί της ελευθερίας ανάπτυξης της προ-
σωπικότητας και της επαγγελµατικής ελευθερίας. Απο-
τέλεσµα του εν λόγω κωλύµατος είναι ότι ο δηµόσιος 
υπάλληλος που αποδέχεται τον διορισµό του σε δεύτε-
ρη θέση, θεωρείται 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:

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του 
Νόµου 4354/2015, «α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνω-
ρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται 
στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια 
του άρθρου 9 του παρόντος, λαμβάνεται η υπηρεσία που 
προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 
7 των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέ-
ση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου ή ορισμένου χρόνου. β. Απαραίτητη προϋπό-
θεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, 
είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση 
καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συ-
νταξιοδοτικού δικαιώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω 
προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπη-
ρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα 
οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία 
υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτη-
των δικαιολογητικών».

Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι ο δι-
ορισµός υπαλλήλου σε δεύτερη θέση και η ταυτόχρονη 
παραίτηση από την πρώτη θέση δεν επιφέρει συνέπειες 
στην οµαλή µισθολογική εξέλιξή του, µε βάση τα θεσµο-
θετηµένα µισθολογικά κλιµάκια, αφού, όπως προκύπτει 
από τις σχετικές διατάξεις, για την εν λόγω εξέλιξη λαµ-
βάνεται 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 εργασί-
ας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου 
χρόνου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ει-
δικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια 
υπηρεσία 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 Κώ-
δικα. 

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

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ
(Με αφορµή το ερώτηµα της Ειρήνης ΝΑΝΝΟΥ, αρ.πρωτ. 911/04-07-2017) 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στην Κατερίνη διοργανώθηκε η 1η  
Συνάντηση Νοσηλευτικών Συλλόγων 
Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα

«Ο ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΥΓΕΙΑΣ»

Σ τις 8-9-2017 πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδο-
χείο MEDDITERANEAN VILLAGE η 1η  Συνάντη-
ση Νοσηλευτικών Συλλόγων Κεντρικής Μακεδο-

νίας µε συµµετοχή που ξεπέρασε τους 600 νοσηλευτές. 
Το θέµα της ηµερίδας ήταν «Ο ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» και αναφέρονταν 
στην Κατ οίκον Νοσηλεία, έναν τοµέα που το Γενικό Νο-
σοκοµείο Κατερίνης είναι πρωτοπόρο εδώ και πολλά 
χρόνια µε µεγάλη προσφορά στον πάσχοντα πληθυσµό 
της Πιερίας.
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Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους η κ. Σοφία Μαυρίδου 
αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, η κ  Πιπίτσα Μακρίδου-Παρτσαλίδου αντι-
δήµαρχος Δήµου Κατερίνης, ενώ την Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και 
Πλαταµώνος εκπροσώπησε ο σεβαστός πατέρας Δηµήτριος Γκόλιας. 

Ο κ.  Μυστρίδης Ανέστης, Διοικητής Γ.Ν Κατερίνης, κήρυξε την έναρξη 
των εργασιών ενώ για τα θέµατα πρωτοβάθµιας φροντίδας τοποθετήθη-
καν ο κ. Σκουτέλης  Δηµήτριος πρόεδρος Ε.Ν.Ε και ο κ. Δάγλας Αριστείδης 
πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο-ΕΣΥ.

Στην εκδήλωση τιµήθηκαν οι κ.κ.  Βλαδίκα Καλλιόπη και Βενέτη Αικα-
τερίνη για την πολυετή προσφορά τους στο νοσηλευτικό κλάδο.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Οι αλλαγές της δηµογραφικής εικόνας του πληθυ-
σµού των χωρών της Ευρώπης που χαρακτηρίζεται από 
αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης µε παράλληλη µεί-
ωση των γεννήσεων, αλλά και οι αλλαγή στη στάση φρο-
ντίδας των ηλικιωµένων µέσα στην Ελληνική οικογένεια 
οδηγούν στην επιτακτική ανάγκη για αναδιαµόρφωση 
των υπηρεσιών της κοινότητας και την διασφάλιση της 
συνέχειας στη φροντίδα, την πρόληψη των επανεισαγω-
γών στο νοσοκοµείο, τη δικτύωση και λειτουργική δια-
σύνδεση των υπηρεσιών υγείας για την προαγωγή της 
αποτελεσµατικής διαχείρισης των προβληµάτων. Στην 
κατεύθυνση αυτή βασική προτεραιότητα πρέπει να απο-
τελέσει η επένδυση στο νοσηλευτικό προσωπικό που ερ-
γάζεται στην κοινότητα.

Σχετικά µε την υπάρχουσα Ελληνική πραγµατικότητα 
τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΟΟΣΑ για το 2015 αλλά 
και παλαιότερα, περιγράφεται µια εντυπωσιακή εικόνα 
συγκριτικά µε τις άλλες χώρες του Οργανισµού: 

• Κατέχουµε την πρώτη θέση σε  γιατρούς (ανά 1000 
κατοίκους έχουµε 6,3 µε µέσο όρο 3,3)

• Κατέχουµε την τελευταία θέση σε  νοσηλευτικό προ-
σωπικό (ανά 1000 κατοίκους έχουµε 3,6 µε µέσο 
όρο 9,1)
• Έχουµε τη µεγαλύτερη νοσοκοµειακή δαπάνη από 
όλες τις χώρες της Ε.Ε
• Έχουµε τη µεγαλύτερη φαρµακευτική δαπάνη ως 
ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις χώρες της Ε.Ε
• Έχουµε τη µικρότερη εξωνοσοκοµειακή δαπάνη 
υγείας, σε πρωτοβάθµιες δοµές υγείας µε σχεδόν 
ανύπαρκτες υπηρεσίες πρόληψης
• Οι Έλληνες πολίτες κατέχουν την πρώτη θέση σε ιδι-
ωτικές δαπάνες υγείας (1.118,00€ ανά οικογένεια 
µε ευρωπαϊκό µέσο όρο  523,00€)
• Έχουµε τη µεγαλύτερη αναλογία οδοντιάτρων – πλη-
θυσµούσε όλη την Ευρώπη ( έχουµε περίπου 15000 
οδοντιάτρους)
• Σε κάθε γιατρό, αντιστοιχεί …µισός νοσηλευτής, 
όταν σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο η αντι-
στοιχία είναι 3 νοσηλευτές ανά έναν γιατρό.

Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΝΕ, σε δοµές Πρωτοβάθ-
µιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του ΕΣΥ, εργάζονται πε-
ρίπου 1200 νοσηλευτές και αντιστοιχούν περίπου στο 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 
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7,5% των νοσηλευτών που εργάζονται στο υποστελε-
χωµένο ΕΣΥ. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι η Ελ-
λάδα αποτελεί µια χώρα µε πολύ περισσότερους για-
τρούς απ’ όσους µπορεί να αντέξει, χωρίς να έχει δώσει 
το ρόλο που πρέπει, στους ελάχιστους νοσηλευτές που 
λειτουργούν µέσα σε ένα σύστηµα υγείας που µοιάζει µε 
ένα τεράστιο νοσοκοµείο που καταναλώνει κυρίως φάρ-
µακα. 

Αν και στη Γαλλία, την Αγγλία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, 
την Αυστραλία και σε πολλές ακόµη Ευρωπαϊκές χώρες 
εδώ και δεκαετίες, χιλιάδες νοσηλευτές ασχολούνται 
επαγγελµατικά µε την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 
έχοντας αναπτύξει µια πολύ αξιόλογη επιχειρηµατική 
δραστηριότητα ως ιδιοκτήτες ή εταίροι τέτοιων δοµών, 
στην Ελλάδα η αντίστοιχη δραστηριότητα είναι ανύπαρ-
κτη. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις περιπτώσεις της Γαλλίας 
και του Καναδά:

Στη Γαλλία έλαβε χώρα η ανάπτυξη προγραµµάτων 
για συνέχιση νοσηλείας στο σπίτι µε κατ’ οίκονφροντίδα 
από τους νοσηλευτές µε αποτέλεσµα:Το 65% των κατ’ 
οίκον επισκέψεων για χρόνια προβλήµατα υγείας γίνεται 
από νοσηλευτές, 93% της κατ’ οίκον φροντίδας γίνεται 
από τους 100.000 περίπου ελεύθερους επαγγελµατίες 
νοσηλευτές, 20% του συνόλου των νοσηλευτών της χώ-
ρας εργάζονται αυτόνοµα ή συγκροτούν οµάδες-εταιρίες 
που µεταξύ άλλων εκτελούν εκπαιδευτικό και συµβου-
λευτικό έργο προς τους ασθενείς-πολίτες, διενεργούν  
Screeningtests (προσυµπτωµατικό έλεγχο) και προσφέ-
ρουν νόµιµες φορολογητέες υπηρεσίες κατόπιν της υπο-
χρεωτικής εγγραφής και ελέγχου της εργασίας τους και 
των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας από την αντίστοιχη 
Ένωση Νοσηλευτών της Γαλλίας.

 Στον Καναδά ο ρόλος του νοσηλευτή στην ΠΦΥ εί-
ναι αναβαθµισµένος όπου ως ελεύθερος επαγγελµατίας 
ασκεί ιδιωτικό έργο αυτόνοµα ή σε οµάδες-εταιρίες µε τη 
µορφή µικρών κέντρων υγείας – κλινικών. Στο πλαίσιο 
των ανωτέρω ο νοσηλευτής εφαρµόζει ή παραγγέλνει 
διαδικασίες για την εκτίµηση, διάγνωση, παρακολούθη-
ση και αξιολόγηση (screening) της θεραπευτικής αντι-
µετώπισης των πελατών – ασθενών. Ασκεί θεραπευτική 
διαχείριση προβληµάτων υγείας µε φαρµακευτικές και 
µη φαρµακευτικές παρεµβάσεις και διαδικασίες. Ασκεί 
συµβουλευτική για ζητήµατα υγείας και συνεργάζεται µε 
άλλους επαγγελµατίες υγείας. Εκτιµά και αξιολογεί δια-
γνωστικές δοκιµασίες και εργαστηριακές εξετάσεις που 
έχουν παραγγελθεί από άλλους επαγγελµατίες υγείας 
ενώ έχει τη δικαιοδοσία να παραγγέλνει ο ίδιος ακτινο-
γραφίες, τις κατάλληλες για την περίπτωση δοκιµασίες 
και εργαστηριακές εξετάσεις για σκοπούς που έχουν να 
κάνουν µε την εκτίµηση, διάγνωση, παρακολούθηση, 
αξιολόγηση (screeningtests) ή/και τη θεραπευτική αντι-
µετώπιση των πελατών – ασθενών. Είναι υπεύθυνος για 
τη διαχείριση και χορήγηση ουσιών και σκευασµάτων 
(δερµατοαντιδράσεις, αίµα και παράγωγα, οξυγονοθερα-

πεία κλπ). Συνταγογραφεί, διακινεί, πωλεί και αναµιγνύει 
φάρµακα. Ειδικότερα, συνταγογραφεί ένα συνεχώς διευ-
ρυνόµενο φάσµα φαρµάκων εκτός των ελεγχόµενων ου-
σιών ενώ δύναται να αναµιγνύει δύο ή περισσότερα µη 
στεροειδή φάρµακα.

Η Κοινοτική Νοσηλευτική ορίζεται «ως η σύνθεση 
της άσκησης της νοσηλευτικής και άσκησης της δηµόσι-
ας υγείας, έχει επίκεντρο τα άτοµα, τις οικογένειες ή τις 
οµάδες και συµβάλλει στην καλή υγεία του πληθυσµού 
στο σύνολό του. Η προαγωγή και διατήρηση της υγείας, 
η αγωγή υγείας, η διαχείριση της ασθένειας, ο συντο-
νισµός και η συνέχεια της φροντίδας πραγµατώνονται 
µέσω της ολιστικής προσέγγισης» (ΑΝΑ 1980). Το φά-
σµα της Κοινοτικής Νοσηλευτικής περιλαµβάνει περεταί-
ρω εξειδικεύσεις όπως:

• η κατ’οίκον νοσηλευτική φροντίδα, 
• η σχολική νοσηλευτική, 
• η νοσηλευτική της οικογένειας, 
• η νοσηλευτική επαγγελµατικής υγείας και,
• η διαπολιτισµική νοσηλευτική. 

Πληθυσµό στόχο του νοσηλευτή στην κοινότητα απο-
τελούν τόσο ο υγιής πληθυσµός όσο και ο πληθυσµός 
που νοσεί από οξέα και χρόνια νοσήµατα. Συνεπώς, ο 
νοσηλευτής έχει δύο στόχους, αφενός την παροχή φρο-
ντίδας υγείας η οποία περιλαµβάνει την εκπαίδευση στην 
υγεία, την πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή 
της υγείας και αφετέρου την παροχή κλινικής φροντίδας 
στην κοινότητα µέσα από τις εξωνοσοκοµειακές δοµές 
φροντίδας υγείας.

Μελέτες σχετικά µε το κόστος των παρεχόμενων 
υπηρεσιών έχουν αναδείξει διεθνώς την υπεροχή της 
κατ’ οίκον νοσηλείας συγκριτικά µε την νοσοκοµειακή 
φροντίδα. Αντίστοιχες µελέτες στη χώρα µας έχουν δεί-
ξει ότι: το υγειονοµικό κόστος στην κατ’οίκον φροντίδα 
είναι 2,7 φορές µικρότερο σε σύγκριση µε το κόστος της 
ενδονοσοκοµειακής φροντίδας (Κούλη E.), µια µέρα νο-
σηλείας ογκολογικού ασθενή στο νοσοκοµείο αντιστοιχεί 
µε ένα µήνα νοσηλείας στην κατ’οίκον νοσηλεία. (Kouli 
E, Kaitelidou D, Kalokairinou A, Siskou O, 2008) και, 
το κόστος ενός ασθενούς νοσηλευόµενου στο σπίτι είναι 
ίσο µε το 1/5 – 1/6 του κόστους του νοσηλευόµενου στο 
νοσοκοµείο ασθενούς. (Τσιγκουράκος Δ., 1992), (Τσί-
τουρα Μ., 1997). 

Δεοµένου ότι στον αντίποδα του κόστους βρίσκε-
ται πάντα η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
αντίστοιχες µελέτες έδειξαν ότι: το 95% ογκολογικών 
ασθενών ανέφεραν αρκετά/πολύ ικανοποιηµένοι από 
την κατ’οίκον νοσηλεία του νοσοκοµείου Μεταξά και των 
Αγίων Αναργύρων(Αδαµακίδου Θ., 2009) ενώ υπάρ-
χουν υψηλά ποσοστά συµφωνίας µεταξύ ασθενών και 
νοσηλευτών όσον αφορά την ποιότητα ζωής των ασθε-
νών (AdamakidouT, Galanis P, Kallergis G, Katostaras 
T, Patiraki E, Kalokerinou A., 2015). Επίσης, 99.66% 
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ήταν η συνολική ικανοποίηση ασθενών για παρεχόµενες 
υπηρεσίες, νοσηλευτικό προσωπικό και εξυπηρέτηση 
που ελάµβαναν κατ’οίκον νοσηλεία από την υπηρεσία 
του ΕΕΣ (Ζάγγα Α.,  Δρόσος Δ., 20120, ενώ σε υπη-
ρεσία κατ’οίκον νοσηλείας δηµόσιου νοσοκοµείου δια-
πιστώθηκανυψηλά επίπεδα ικανοποίησης που αφορού-
σαν στην συµπεριφορά, στις στάσεις και τις δεξιότητες 
του νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ µικρότερη ήταν η 
ικανοποίηση από τα οργανωτικά ζητήµατα της υπηρεσί-
ας όπως η δυνατότητα επιλογών, ο σχεδιασµός της φρο-
ντίδας, η σταθερότητα του επίσηµου φροντιστή (Kouli Ε, 
Kalokairinou A, et al 2013)

Πρόταση για αναβάθμιση του ρόλου του νοσηλευτή 
στην ΠΦΥ όπου θα προσδιορίζεται σε δύο άξονες:

1. Του Οικογενειακού Νοσηλευτή που θα µπορεί να 
δρα είτε αυτόνοµα, είτε ως δηµόσιος λειτουργός και, 
2. Του ελεύθερου επαγγελµατία Νοσηλευτή που θα 
µπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο. 

Ο Οικογενειακός Νοσηλευτής, όπως περιγράφεται 
και από τον ΠΟΥ, δύναται να διαδραµατίσει πρωταρχικό 
ρόλο στο πλαίσιο της οικογενειακής θεραπευτικής οµά-
δας. 

Κατόπιν ειδικής εκπαίδευσης, µπορεί να προσφέρει 
εξειδικευµένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας 
στην ΠΦΥ καθώς δύναται να εργασθεί και να φροντίσει 
πολίτες αφενός σε κάθε ηλικιακό φάσµα από την βρεφι-
κή και παιδική ηλικία µέχρι την ενηλικίωση και το γήρας 
αφετέρου, εντός διαφορετικών πεδίων δράσης όπως οι 
µικρές κλινικές και τα κέντρα υγείας, το σπίτι, το σχολείο, 
την εργασία και λοιπά πεδία αναλόγως των αναγκών του 
πληθυσµού. 

Η παρεχόµενη νοσηλευτική φροντίδα µπορεί να εφαρ-
µόζεται είτε ως συνέχεια της ατοµικής θεραπείας και σε 

συνεργασία µε άλλους επαγγελµατίες υγείας όπως οικο-
γενειακός γιατρός, φυσιοθεραπευτής ή ψυχολόγος, είτε 
ως αυτόνοµη νοσηλευτική πρακτική για ζητήµατα που 
άπτονται αποκλειστικά της κοινοτικής νοσηλευτικής επι-
στήµης.  

Ο οικογενειακός νοσηλευτής µπορεί να βοηθήσει 
τους ασθενείς στην αντιµετώπιση ήπιων οξέων καταστά-
σεων (π.χ. Βρογχίτιδα) αλλά και στη διαχείριση χρόνιων 
νοσηµάτων όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση 
κ.α. Επιπλέον, παρέχει υπηρεσίες πρόληψης (αγωγή και 
προαγωγή υγείας), πρόληψη και διαχείριση νοσηµάτων, 
προγεννητική φροντίδα και οικογενειακό προγραµµατι-
σµό, φροντίδα βρέφους και παιδιού και  καλύπτει κάθε 
ανάγκη που θα προκύψει στο πλαίσιο της οικογένειας και 
της κοινότητας. 

Θα µπορεί να λαµβάνει ιατρικό ιστορικό, να παραγγέλ-
νει και να αξιολογεί εξετάσεις, να διενεργεί προσυµπτω-
µατικούς ελέγχους, να αξιολογεί τη θεραπευτική πορεία 
και να παρακολουθεί οξέα προβλήµατα υγείας αλλά και 
χρόνια νοσήµατα ενώ θα µπορούσε να έχει πρωταρχικό 
ρόλο στην παροχή υπηρεσιών υγείας τόσο σε αστικές 
όσο και σε αγροτικές ή σε περιοχές µε µειωµένη προ-
σβασιµότητα στις υπηρεσίες υγείας.

Για την δραστηριοποίηση του Οικογενειακού Νο-
σηλευτή, απαραίτητος είναι ο καθορισµός και η θεσµο-
θέτησή του από την πολιτεία ως βασικό µέρος της Οι-
κογενειακής Οµάδας Φροντίδας. Πρώτο βήµα είναι να 
οριστούν τα εµπόδια και οι περιορισµοί που πρέπει να 
αρθούν αλλά και οι αντίστοιχες λύσεις για την άρση των 
εµποδίων που δύναται να είναι:

• Υπουργικές αποφάσεις ή άλλες ρυθµίσεις, 
• Εκπόνηση προγραµµάτων έρευνας και ανάπτυξης, 
• Η ανάδειξη και η κάλυψη τυχόν κενών σε γνώσεις 
και πληροφόρηση, 
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• Η κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών σε γνώσεις, 
πρακτικές, ικανότητες και δεξιότητες στο πλαίσιο του 
νέου ρόλου των νοσηλευτών και της συνεργασίας 
τους µε άλλους επαγγελµατίες υγείας.

Ο Ελεύθερος Επαγγελματίας Νοσηλευτής θα έχει 
το δικαίωµα στην άσκηση ιδιωτικού έργου και την αυτο-
απασχόληση καθώς και το δικαίωµα σύναψης συµβάσε-
ων συνεργασίας µε τα ασφαλιστικά ταµεία. Πέραν αυτών 
που έχουν αναφερθεί ανωτέρω ο Ελεύθερος Επαγγελ-
µατίας Νοσηλευτής θα µπορεί να ενεργεί και ως συντο-
νιστής της φροντίδας (casemanager) που επισκέπτεται 
τον ασθενή στο σπίτι, διενεργεί πολυδιάστατη αξιολό-
γηση, διατυπώνει διάγνωση, προσδιορίζει εµπόδια στην 
παροχή της φροντίδας, βοηθά στην αναγνώριση των συ-
µπτωµάτων, εκπαιδεύει, θέτει µακροχρόνιους στόχους, 
συντονίζει το σχέδιο φροντίδας, ελέγχει και µειώνει το 
κόστος της φροντίδας. 

Το άρθρο 35 παράγραφος 1 του νόµου 4272/2014 
(ΦΕΚ 145 τ. Α’) για την κατ’οίκον Νοσηλεία κάνει λόγο 
για την παροχή κατ’οίκον νοσηλείας από ιδιώτες επαγ-
γελµατίες υγείας, εποµένως και οι νοσηλευτές µπορούν 
να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελµα σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του Ν. 3252/2004 ΦΕΚ 132 τ. Α’, άρθρο 2, παρά-
γραφος 13 και του άρθρου 22 του νόµου 3204/2003, 
µε τον οποίο έχει θεσπιστεί ο εν λόγω θεσµός ενώ απο-
µένει τυπικά η εφαρµογή των εξουσιοδοτικών διατάξεων 
του καθορισµού των όρων και προϋποθέσεων για την 
εφαρµογή του.

Πλεονεκτήματα από τη θεσμοθέτηση του οικογενεια-
κού και ελεύθερου επαγγελματία νοσηλευτή:

• Δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και καταπολέ-
µηση της αυξανόµενης ανεργίας των νοσηλευτών 
που αυτή τη στιγµή αγγίζει το 23% µε περισσότερους 
από 8.000 άνεργους, ακριβά εκπαιδευµένους νοση-
λευτές οι οποίοι στρέφονται στο εξωτερικό προς ανα-
ζήτηση εργασίας. 
• Μείωση των δαπανών για τη νοσοκοµειακή φροντί-
δα µέσω της ενίσχυσης της ΠΦΥ από τους νοσηλευ-
τές και της επακόλουθης µείωσης των εισαγωγών 
ασθενών στα νοσοκοµεία αλλά, και της µείωσης των 
ηµερών νοσοκοµειακής νοσηλείας από την ανάπτυξη 
της κατ οίκον φροντίδας.
• Μείωση των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών 
ΠΦΥ µέσω της αύξησης του ανταγωνισµού και της 
παροχής εξειδικευµένων και φτηνότερων υπηρεσιών 
υγείας από τους νοσηλευτές. Προϋπόθεση η σύνδεση 
της εν λόγω πρακτικής µε τα ασφαλιστικά ταµεία και 
την χρηµατοδότηση από Δήµους και Περιφέρειες για 
υπηρεσίες υγείας.
• Αύξηση των κρατικών εσόδων µέσω των πιστο-
ποιηµένων και νόµιµων υπηρεσιών υγείας που θα 
εµπίπτουν στον οικονοµικό έλεγχο του κράτους, 
καταργώντας την µέχρι σήµερα «παράνοµη-µαύρη» 
άσκηση ΠΦΥ από «διάφορους» επαγγελµατίες υγείας 

πατάσσοντας έτσι τη φοροδιαφυγή. 
• Ποιοτική αύξηση του επιπέδου των παρεχόµενων 
υπηρεσιών υγείας µέσω του καθορισµού, της ορι-
οθέτησης και του ελέγχου από τον φορέα ελέγχου 
του Επαγγέλµατος (ΕΝΕ) και του πεδίου εφαρµογής 
του νοσηλευτικού έργου σύµφωνα µε τις σύγχρονες 
απαιτήσεις και τα διεθνή πρότυπα.
• Η παραπάνω πρακτικές θα οδηγήσουν σε αύξηση 
της προσβασιµότητας ευπαθών οµάδων και κάλυψη 
αγροτικών και αποµακρυσµένων περιοχών ενισχύο-
ντας την ισότητα µεταξύ των πολιτών στις παρεχόµε-
νες υπηρεσίες υγείας.

Δράσεις και προϋποθέσεις για την εφαρμογή της 
πρότασης και τη βιωσιμότητα ενός δίκαιου συστήμα-
τος ΠΦΥ προσβάσιμο σε όλους.

• Προσέγγιση της νοσηλευτικής υπό µια γενικότερη 
µατιά και θεώρηση ενός σύγχρονου ρόλου προς όφε-
λος της δηµόσιας υγείας. 
• Αναβάθµιση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης σε Ενι-
αία Τριτοβάθµια Πανεπιστηµιακή Νοσηλευτική Εκπαί-
δευση.
• Αναθεώρηση και εµπλουτισµό των νοσηλευτικών 
ειδικοτήτων και µεταπτυχιακών εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων και µεταξύ αυτών, αυτή του κοινοτικού-
οικογενειακού νοσηλευτή µε σκοπό την εξειδικευ-
µένη παροχή υπηρεσιών υγείας στην ΠΦΥ και την 
ελεύθερη άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλµατος. 
• Καθορισµό κανόνων και δεικτών στελέχωσης µε 
νοσηλευτές των νοσηλευτικών υπηρεσιών, ιδρυµά-
των, νοσοκοµείων, κέντρων υγείας και άλλων φο-
ρέων παροχής πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και 
τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας σύµφωνα µε τα διε-
θνή πρότυπα.Σύµφωνα µε πρόσφατη αναφορά του 
RoyalCouncilofNursing (RCN) το 2014 η Νορβηγία 
έχει το µεγαλύτερο ποσοστό νοσηλευτών 32,3% 
που στελεχώνουν υπηρεσίες στην κοινότητα και στην 
µακροχρόνια φροντίδα υγείας, ακολουθεί ο Καναδάς 
µε 29% και η Αυστραλία και η Αγγλία µε ποσοστό 
21% ενώ συγχρόνως επιβεβαιώνεται η υποστελέ-
χωση των υπηρεσιών αυτών σε εξειδικευµένους κοι-
νοτικούς νοσηλευτές.
• Ανάπτυξη από την ΕΝΕ ενός ισχυρού προγράµµα-
τος Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής Επαγγελµατικής 
Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης µε την Πιστοποίηση των 
νοσηλευτικών γνώσεων, πρακτικών και δεξιοτήτων 
ώστε η επικαιροποίηση των γνώσεων και ικανοτήτων 
να αποτελεί σύµµαχο στη διασφάλιση της δηµόσιας 
υγείας.

Με τη βεβαιότητα ότι όλα όσα σας εκθέσαµε ανωτέρω 
θα αποτελέσουν την αφετηρία για έναν γόνιµο και ευδό-
κιµο διάλογο, αναµένουµε για τις δικές σας πρωτοβου-
λίες και ενέργειες, παραµένοντας στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση.
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόµου 
4354/2015, «Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυ-
γιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 

4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος, 
με τους ίδιους όρους και με τις ίδιες προϋποθέσεις στους 
δικαιούχους που έχουν οριστεί με τις υπουργικές αποφά-
σεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέ-
ρω διατάξεων, καθώς και αυτών του άρθρου 67 του ν. 
4235/2014 (Α’ 32), εκτός από τις περιπτώσεις πλήρους 
απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για συν-
δικαλιστικούς λόγους με την επιφύλαξη της επικείμενης 
ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοι-
χη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017».

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 98 
του Νόµου 4483/2017 (Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονι-
σµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης 
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη 
λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. 
- Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο 
Πολιτών και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 107), «1. Στους 
δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
εργασίας, όπως αυτό είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ. 
1 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), εξακολούθησε να κατα-
βάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 

(Α’ 176), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του 
ν. 4384/2016 (Α’ 78) και εξειδικεύθηκε, κατά ποσό, 
ανά κατηγορία δικαιούχων και ως προς τους όρους και 
τις προϋποθέσεις καταβολής, με τις, κατ’ εξουσιοδότηση 
των διατάξεων αυτών, εκδοθείσες και ισχύουσες αποφά-
σεις, προστίθενται οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και 
οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορί-
στου και ορισμένου χρόνου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού 
και των νομικών προσώπων αυτών, που υπάγονται στις 
ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνο-
νται στις κατηγορίες της παραγράφου 2. 

2. Στην κατηγορία Α’ συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό 
που απασχολείται σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυ-
μαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, οι 
υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες που απασχολούνται στην 
κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευ-
σης και τηλεθέρμανσης, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης, 
το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριό-
τητας, το προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων, το 
νοσηλευτικό προσωπικό, οι οδηγοί, χειριστές και εργάτες 
αποφρακτικών μηχανημάτων, οι εργάτες και τεχνίτες ψε-
κασμού, οι εργάτες κοπής ψηλών δένδρων, οι σιδεράδες 
- αλουμινάδες, καθώς και οι εργάτες καθαριότητας των 
δημοτικών νεκροταφείων. Στην κατηγορία Β’ συμπεριλαμ-
βάνονται οι μηχανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες, οι βαφείς 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ & 
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 29

και οι φανοποιοί. Στην κατηγορία Γ’ συμπεριλαμβάνεται το 
εποπτικό προσωπικό (μηχανικοί Π.Ε. και Τ.Ε.) που απα-
σχολείται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 

3. Το ποσό του επιδόματος για τους ανωτέρω υπαλ-
λήλους ορίζεται, ανά κατηγορία, ως εξής: α) Για την κα-
τηγορία Α’, σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως. β) 
Για την κατηγορία Β’, σε εβδομήντα (70) ευρώ μηνιαί-
ως. γ) Για την κατηγορία Γ’, σε τριάντα πέντε (35) ευρώ 
μηνιαίως. 

4. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απα-
ραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέ-
ρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση 
στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν 
την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται, για όσο διάστη-
μα οι δικαιούχοι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες 
άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, εκτός από τις πε-
ριπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την 
εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους, ειδικές, εκ-
παιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευ-
κόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, 
μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια 
αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς 
και αναρρωτική άδεια που χορηγείται από δημόσια νο-
σοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημι-
ακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον 
έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύ-
εται με σχετικά παραστατικά (εισαγωγή, εξιτήριο, σχετι-
κές γνωματεύσεις). Για τη συνδρομή όλων των ανωτέ-
ρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του 
οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτι-
κή κατάσταση. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλ-
λήλων για οποιονδήποτε λόγο από τα καθήκοντα, τις 
θέσεις, τις συνθήκες εργασίας οι οποίες δικαιολογούν 
τη χορήγηση του επιδόματος, διακόπτεται ισοχρόνως η 
καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου. 

5. Δαπάνες για την καταβολή του επιδόματος επικίν-
δυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σε όσους καθίστανται 
δικαιούχοι αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο 1, θεω-
ρούνται νόμιμες, εφόσον έχουν πληρωθεί οι προϋποθέ-
σεις της παραγράφου 4. 

6. Οι δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και αν-
θυγιεινής εργασίας, σύμφωνα με διατάξεις νόμων και 
υπουργικών αποφάσεων που βρίσκονται σε ισχύ, δεν 
θίγονται». 

Με τις παραπάνω πλέον πρόσφατες διατάξεις κα-
θίσταται σαφές, ότι οι νοσηλευτές που απασχολούνται 
υφ’οιανδήποτε σχέση εργασίας και σε οποιονδήποτε 
φορέα – νοµικό πρόσωπο που ανήκει σε ΟΤΑ δικαιού-
νται να λαµβάνουν το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγι-
εινής εργασίας.

Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει την διαρκή προσπάθεια της 
ΕΝΕ και της ΠΑΣΥΝΟ να συµπεριληφθούν µεταξύ των 
δικαιούχων όλοι ανεξαιρέτως οι νοσηλευτές που παρέ-
χουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες της ειδικότητάς τους υπό 
καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΑΔΕΙΑ ΔΕΝ 
ΧΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ  
ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Αναφορικά µε το ζήτηµα της χορήγησης υπο-
λοίπου ηµερών κανονικής άδειας ή χρό-
νου ανάπαυσης, στις περιπτώσεις όπου ο 

υπάλληλος αλλάζει, λόγω µετάταξης ή µετάθεσης, 
φορέα απασχόλησης, χωρούν οι εξής σκέψεις.

Σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ. 1 του Δηµοσιο-
ϋπαλληλικού Κώδικα, «οι δηµόσιοι υπάλληλοι δι-
καιούνται κανονική άδεια µε αποδοχές δύο (2) µή-
νες µετά τον διορισµό τους (…)». Με τις διατάξεις 
αυτές αναγνωρίζεται επί της ουσίας το δηµόσιο δι-
καίωµα κανονικής άδειας απουσίας, δηλαδή δικαί-
ωµα που είναι αγώγιµο και θεµελιώνει αξίωση του 
υπαλλήλου ενώπιον της διοίκησης ή ενώπιον των 
αρµοδίων Δικαστηρίων. Με άλλα λόγια η διοίκηση 
δεσµεύεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις και 
υποχρεούται να χορηγεί την κανονική άδεια.

Επιπλέον, ο προσδιορισµός των ηµερών κα-
νονικής άδειας που δικαιούται έκαστος δηµόσιος 
υπάλληλος υπολογίζεται µε βάση τον συνολικό 
χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας. Είναι, δε, 
προφανές, ότι ο χρόνος αυτός της δηµόσιας υπη-
ρεσίας δεν διακόπτεται, κάθε φορά που ο υπάλλη-
λος µετατάσσεται ή µετατίθεται. 

Άρα, εκ της χρήσεως του όρου της πραγµατικής 
δηµόσιας υπηρεσίας συνάγεται, ότι ο νοµοθέτης 
αντιµετωπίζει το ζήτηµα της χορήγησης κανονικής 
άδειας µε ενιαίο τρόπο καθ’όλη την διάρκεια της 
σταδιοδροµίας ενός δηµοσίου υπαλλήλου, χωρίς 
να δέχεται ότι το δικαίωµα χορήγησης της εν λόγω 
άδειας δύναται να διαρραγεί ένεκα µετάταξης, µε-
τάθεσης ή οιασδήποτε άλλης υπηρεσιακής µεταβο-
λής, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να παρέχει 
αδιαλείπτως δηµόσια υπηρεσία.

Υπ’αυτήν την έννοια, όταν ο υπάλληλος έχει 
θεµελιώσει δικαίωµα λήψεως κανονικής άδειας, η 
απόλαυση του εν λόγω δικαιώµατος δεν µπορεί να 
αναιρεθεί εξαιτίας της µετατάξεώς του ή της µετα-
θέσεώς του. 

Κατά συνέπεια και ο µετατασσόµενος ή µετα-
τιθέµενος υπάλληλος διατηρεί εις το ακέραιον 
άπαντα τα δικαιώµατα που απορρέουν από την δη-
µοσιοϋπαλληλική του ιδιότητα και συνδέονται µε 
τον συνολικό χρόνο της παρασχεθείσας δηµόσιας 
υπηρεσίας.   
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Αναφορικά µε τις διευκολύνσεις υπέρ των γονέων 
δηµοσίων υπαλλήλων επισηµαίνονται τα εξής.

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 2 
εδάφια α΄ και β΄ του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Ο 
χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά 
δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως 
δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα 
ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας 
υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδο-
χές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του 
κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου».

Εκ τούτων έπεται, ότι ο γονέας υπάλληλος δικαιού-
ται να υποβάλει αίτηση για την χορήγηση της εννεάµηνης 
άδειας ανατροφής εφόσον το τέκνο δεν έχει εισέτι συ-
µπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του.

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγρά-
φων 3 και 4 του ιδίου ως άνω άρθρου, «3. Αν και οι 
δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που 
κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από 
τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της 
άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους 
δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας 
θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα 
χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου. Αν η σύζυ-
γος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται 
στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή 
μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλ-
ληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της 
παραγράφου 2 κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο 
σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δι-
κών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολεί-
πονται των διευκολύνσεων της παραγράφου 2. 

4. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. 1 του 
παρόντος, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των 

διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου αυτού για το ίδιο 
διάστημα». 

Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι ο νοµοθέ-
της λαµβάνει µέριµνα, ώστε να µην επωφελούνται των 
ιδίων ή παρεµφερών διευκολύνσεων αµφότεροι οι σύ-
ζυγοι και γονείς, είτε απασχολούνται και οι δύο στον δη-
µόσιο τοµέα, είτε ο ένας στο δηµόσιο και ο άλλος στον 
ιδιωτικό τοµέα.

Ωστόσο, ουδεµία µέριµνα λαµβάνεται για την περί-
πτωση που ένας γονέας – υπάλληλος έχει ήδη απολαύ-
σει των όποιων διευκολύνσεων ως απασχολούµενος 
στον ιδιωτικό τοµέα και εν συνεχεία εισέρχεται στον δη-
µόσιο τοµέα προ της συµπλήρωσης του τετάρτου έτους 
της ηλικίας του τέκνου του. 

Σε µια τέτοια περίπτωση και µε βάση µια αυστηρά 
γραµµατική ερµηνεία των επίµαχων διατάξεων, ο υπάλ-
ληλος δικαιούται να λάβει την συγκεκριµένη µορφή 
άδειας. Βέβαια, εφόσον ο εν λόγω υπάλληλος είναι νε-
οδιοριζόµενος στον δηµόσιο τοµέα θα πρέπει πρώτα να 
διανύσει την διετή δοκιµαστική υπηρεσία. Στην άποψη 
αυτή καταλήγει και η νοµολογία του Διοικητικού Εφετεί-
ου Αθηνών, που έχει κρίνει ότι οι νεοδιοριζόµενοι υπάλ-
ληλοι διανύουν υποχρεωτικώς διετή δοκιµαστική περί-
οδο, κατά την οποία απαγορεύεται η αποµάκρυνση από 
τη θέση τους, οπότε δεν είναι δυνατή η λήψη της άδειας 
ανατροφής σε χρονική διάρκεια τέτοια ώστε να ακυρώ-
νεται η φύση και ο σκοπός της δοκιµαστικής υπηρεσίας 
(ΔΕφΑθ 1006/2012). 

Περαιτέρω και ειδικώς επί υπαλλήλων που εισέρχο-
νται στον δηµόσιο τοµέα µετά την τεκνοποίηση χαρακτη-
ριστική αποβαίνει η κρίση της υπ’αριθµ. 2001/2012 
Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που έχει 
ως εξής: 

«Από το συνδυασμό της συνταγματικά κατοχυρωμέ-
νης αρχής της προστασίας της οικογένειας (άρθρο 21 

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
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παρ. 1 Σ), των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου για την 
εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, 
όσο και της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας (25 
παρ. 1 Συντ), σύμφωνα με την οποία οι διευκολύνσεις για 
την ανατροφή τέκνου ώστε οι εργαζόμενοι γονείς να συν-
δυάσουν την οικογενειακή με την επαγγελματική τους 
ζωή πρέπει να είναι οι πρόσφορες και οι αναγκαίες για 
την επίτευξη του επιδιωκόμενου από το νομοθέτη κοι-
νωνικού σκοπού και του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 
που ορίζει ότι οι γονείς δύνανται να επιλέξουν είτε το 
μειωμένο ωράριο είτε την εννεάμηνη άδεια και δεδομέ-
νου ότι αθροιζόμενες οι ώρες του μειωμένου ωραρίου 
αντιστοιχούν σε αυτές της εννεάμηνης άδειας, συνάγεται 
ότι δικαίωμα για πλήρη συνεχόμενη εννεάμηνη άδεια 
ανατροφής τέκνου σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 
3528/2007, έχουν όσοι ήδη είναι διορισμένοι κατά 
το χρόνο της τεκνοποίησης, ενώ όσοι γονείς εισέρ-
χονται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 
μετά την τεκνοποίηση, δικαιούνται να επιλέξουν είτε 
το μειωμένο ωράριο, είτε συνεχόμενη άδεια ανατρο-
φής τέκνου, που θα ισούται με τις ώρες του μειωμέ-
νου ωραρίου που απομένουν έως τη συμπλήρωση του 
τέταρτου έτους της ηλικίας του τέκνου τους, οι οποίες 
θα προσαυξάνονται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007, για 
τους γονείς που έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και 
άνω. Διαφορετική ερμηνεία των ως άνω διατάξεων θα 
οδηγούσε σε δυσανάλογη, κατά παραβίαση της αρχής 
της παροχής ίσων ευκαιριών, πέρα του σκοπού των δι-
ατάξεων αυτών και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, 
διευκόλυνση γονέων, που αρχίζουν την επαγγελματική 
τους ζωή στο Δημόσιο Τομέα μετά την γέννηση τέκνου. 
Εξάλλου, όσοι γονείς πριν να διοριστούν στο Δημόσιο 
Τομέα εργάζονταν στον Ιδιωτικό Τομέα τυγχάνουν 
των διευκολύνσεων ανατροφής τέκνων που προβλέ-
πονται για αυτή την κατηγορία των εργαζομένων».

Η παραπάνω δικαστική απόφαση, πέραν του ότι επι-
λύει το ζήτηµα του τρόπου χορήγησης της άδειας ανατρο-
φής σε υπάλληλο που τεκνοποίησε προ του διορισµού 
του στον δηµόσιο τοµέα, ενδεχοµένως και µε έµµεσο 
τρόπο αποκρούει την δυνατότητα χορήγησης της συγκε-
κριµένης άδειας σε υπάλληλο, ο οποίος κατά την προη-
γηθείσα σταδιοδροµία του στον ιδιωτικό τοµέα είχε κά-
νει χρήση αντίστοιχων διευκολύνσεων (βλέπε τελευταία 
σκέψη µε υπογράµµιση).

Στην ίδια άποψη καταλήγουµε και αν ξεπεράσουµε την 
στενά γραµµατική ερµηνεία των επίµαχων διατάξεων και 
περάσουµε σε µια τελολογική ερµηνεία τους, ήτοι αναζη-
τήσουµε τον σκοπό που εξυπηρετούν οι συγκεκριµένες 
ρυθµίσεις, που δεν είναι άλλος από την διευκόλυνση των 
υπαλλήλων µε παιδιά κατά τα πρώτα, πλέον κρίσιµα και 
δύσκολα χρόνια της ζωής τους. Στην περίπτωση, λοιπόν, 
που ένας υπάλληλος έχει ήδη λάβει την σχετική άδεια 
από τον ιδιωτικό τοµέα, η εκ νέου χορήγηση εις αυτόν 
της ίδιας άδειας στον δηµόσιο τοµέα αποτελεί µια µορφή 
άνισης µεταχείρισης του εν λόγω υπαλλήλου, κατά πολύ 

ευνοϊκότερης εν σχέσει µε την µεταχείριση ενός υπαλ-
λήλου που παραµένει σταθερός είτε στον δηµόσιο, είτε 
στον ιδιωτικό τοµέα και απολαµβάνει των όποιων διευ-
κολύνσεων άπαξ και όχι διαδοχικώς.

Συµπερασµατικά, το εξεταζόµενο ζήτηµα επαφίεται 
στην ερµηνεία που θα επιλέξει καθένας, µε τελικό κριτή 
τα Διοικητικά Δικαστήρια, εφόσον υπάρξει σχετική προ-
σφυγή.  

Περαιτέρω, υπενθυµίζεται ότι η εννεάµηνη άδειας 
ανατροφής τέκνου δύναται να χορηγηθεί στον υπάλληλο 
µέχρι την χρονική στιγµή της συµπλήρωσης του τέταρτου 
(4ου) έτους της ηλικίας του τέκνου.  

Τέλος, η κανονική άδεια χορηγείται, εφόσον ο υπάλ-
ληλος έχει παράσχει εν τοις πράγµασι τις υπηρεσίες του. 
Η µη παροχή υπηρεσιών, ένεκα λήψεως θεσµοθετηµέ-
νων αδειών, δεν θεµελιώνει δικαίωµα λήψεως κανονι-
κής άδειας.

Σηµειωτέον, ότι σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 63/2015 
Γνωµοδότηση της Ολοµελείας του Νοµικού Συµβουλίου 
του Κράτους, η λήψη της άδειας ανατροφής τέκνου σε τέ-
τοιο χρονικό σηµείο εντός συγκεκριµένου έτους, ώστε η 
εξάντλησή της να µην αφήνει χρονικό περιθώριο λήψης 
ολόκληρης ή τυχόν υπολειποµένου τµήµατος της ετήσιας 
κανονικής άδειας του υπαλλήλου, επιφέρει απώλεια του 
σχετικού δικαιώµατος, κατά το µέρος που δεν ασκήθηκε, 
και η υπηρεσία δεν έχει υποχρέωση να χορηγήσει την 
κανονική άδεια κατά το επόµενο έτος εκείνου, εντός του 
οποίου έπρεπε, κατά τις οικείες διατάξεις να χορηγηθεί. Σε 
περίπτωση, όµως, που η υπηρεσία για έκτακτους υπηρεσι-
ακούς λόγους δεν χορηγήσει έγκαιρα την κανονική άδεια, 
παρά το ότι αυτή είχε ζητηθεί σε κατάλληλο χρονικώς ση-
µείο, µε αποτέλεσµα ο υπάλληλος να µην έχει το χρονικό 
περιθώριο, µετά τη λήξη της άδειας ανατροφής τέκνου, να 
λάβει και να εξαντλήσει εντός του οικείου έτους και την κα-
νονική άδεια που δικαιούται, τότε η υπηρεσία, κατ’ανάλογη 
εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 49 παρ. 4 του Υπαλλη-
λικού Κώδικα, έχει υποχρέωση να χορηγήσει την κανονική 
άδεια του υπαλλήλου εντός του αµέσως εποµένου έτους.

Με την παραπάνω Γνωµοδότηση του ΝΣΚ επιλύεται 
το ζήτηµα της δυνατότητας µεταφοράς στο επόµενο έτος 
της κανονικής άδειας που δεν χορηγήθηκε λόγω λήψης 
της εννεάµηνης άδειας ανατροφής.

Ως εκ τούτου αποβαίνει προς το συµφέρον του υπαλ-
λήλου να αιτηθεί την χορήγηση της κανονικής άδειας 
προ της λήψεως της εννεάµηνης άδειας ανατροφής. 

Όσον αφορά το ζήτηµα της παροχής εργασίας, προ-
κειµένου να θεµελιωθεί το δικαίωµα λήψεως κανονικής 
άδειας, οµολογουµένως δεν υπάρχει θεσµοθετηµένο 
ελάχιστο όριο ηµερών απασχόλησης. Είναι, δε, βέβαιον, 
ότι άνευ παροχής εργασίας ούτε για µια ηµέρα, δεν θεµε-
λιώνεται το σχετικό δικαίωµα. Κατά συνέπεια δέον όπως 
παρασχεθεί εργασία για συγκεκριµένο αριθµό ηµερών, 
σε προηγούµενη συνεννόηση µε τον φορέα απασχόλη-
σης, και εν συνεχεία να υποβληθεί το αίτηµα για την χο-
ρήγηση της κανονικής άδειας.  
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Το άρθρο 51 του Νόµου 4368/2016 προ-
βλέπει: «Οι διατάξεις του άρθρου 105 του 
ν. 2071/1992 (Α`123) και της ΚΥΑ. 

2003075/204/0022 (Β`33/20.1.1995), ανα-
φορικά µε την επιπρόσθετη ειδική ετήσια 
άδεια µετ’ αποδοχών, καταλαµβάνουν 
όλους τους, πλήρους απασχόλη-
σης (πλην των ιατρών), εργαζό-
µενους στα τµήµατα και τις µο-
νάδες που αναφέρονται στην 
παραπάνω κοινή υπουργική 
απόφαση. Με κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Εσω-
τερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονο-
µικών και Υγείας, η ειδική 
άδεια του προηγουµένου 
εδαφίου δύναται να επεκτα-
θεί και σε εργαζόµενους και 
άλλων ειδικών τµηµάτων ή ει-
δικών µονάδων των φορέων πα-
ροχής υπηρεσιών υγείας Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ν.Π.Ι.Δ..»

Το άρθρο 51  τροποποιεί τις παλαιότε-
ρες διατάξεις µόνον ως προς το ότι προβλέπει ότι την 
άδεια λαµβάνουν πλέον όλοι οι πληρους απασχόλη-
σης εργαζόµενοι των τµηµάτων που έχουν ήδη από 
το 1992 χαρακτηριστεί «κλειστά» (δεν αναφέρει δη-
λαδή συγκεκριµένες κατηγορίες όπως οι προηγού-
µενες διατάξεις), ενώ αφήνει δυνατότητα να λάβουν  
την άδεια και εργαζόµενοι σε άλλα τµήµατα- τα οποία 
είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν κλειστά  µε  υπουρ-
γική απόφαση που θα εκδοθεί στο µέλλον.

Σύµφωνα µε το άρθρο 105 του Ν. 2071/1992:«1. 
Σε  νοσηλευτές,  µαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυ-
σικοθεραπευτές πλήρους απασχόλησης που εργάζο-
νται σε µονάδες εντατικής θεραπείας  και χειρουργεία   
των   νοσηλευτικών ιδρυµάτων  ν.π.δ.δ.  ή ν.π.ι.δ.  µη  
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νοσοκοµεία Ι.Κ.Α.,όπως 
επίσης και  σε  άλλες ειδικές  µονάδες των νοσηλευ-
τικών αυτών ιδρυµάτων, που καθορίζονται µε απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων µπορεί να χορηγείται επιπρόσθετη ειδι-
κή ετήσια µετ`  αποδοχών, τουλάχιστον  6 εργάσι-
µων ηµερών πέραν της κανονικής και ειδικό επίδοµα. 
2.  Οι  προϋποθέσεις για  την  πρόσθετη ειδική άδεια, 
το ύψος και ο  χρόνος έναρξης καταβολής του ειδι-
κού επιδόµατος και κάθε άλλη  σχετική  λεπτοµέρεια 
εφαρµογής  της  προηγούµενης παραγράφου, καθορί-
ζονται µε  κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας 

της Κυβέρνησης, Οικονοµικών  και  Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

Κατά την υπ’ αριθ. Υ4α/3024/93  απόφαση του 
Υπουργού ΥΚΚΑ: «Σε νοσηλευτές, µαίες, βοηθούς 

νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους 
απασχόλησης που εργάζονται σε χει-

ρουργεία, ανάνηψη,µονάδες εντα-
τικής θεραπείας, µονάδες αυ-

ξηµένης φροντίδας, µονάδες 
στεφανιαίων νόσων, τεχνητού 
νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρ-
σης, µονάδες AIDS, µονάδες 
προώρων,αίθουσες τοκετών, 
αίθουσες παραλαβής, υπη-
ρεσίες αιµοδοσίας, µονάδες 
µεσογειακής αναιµίας και 
αιµορροφυλικών, των Νοση-

λευτικών Ιδρυµάτων Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ν.Π.Ι.Δ. µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα και Νοσοκοµεία ΙΚΑ, 
θα χορηγείται ειδική πρόσθετη 

άδεια και ειδικό επίδοµα.
Δυνάµει της υπ’ αριθ. 

2003075/204/0022 ΦΕΚ Β`33 1995  
Κοινής Υπουργικής απόφασης: « Σε νοσηλευτές, µαίες, 
βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους 
απασχόλησης που εργάζονται σε χειρουργεία, ανάνηψη, 
µονάδες εντατικής θεραπείας, αυξηµένης φροντίδας, 
στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής 
κάθαρσης, ΑΙDS, προώρων, αίθουσες τοκετών και πα-
ραλαβής, υπηρεσίες αιµοδοσίας, µονάδες µεσογειακής 
αναιµίας και αιµορροφυλικών, των Νοσηλευτικών Ιδρυ-
µάτων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
και νοσοκοµεία του ΙΚΑ θα χορηγούνται τα παρακάτω:…  
2. Ειδική πρόσθετη άδεια µετ` αποδοχών δέκα (10) 
ηµερών πέραν της κανονικής.  Η ειδική άδεια χορη-
γείται μετά από συνεχή υπηρεσία ενός (1) χρόνου, 
στις ανωτέρω μονάδες και σε χρονικό διάστημα που 
δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των Ιδρυ-
μάτων.»

Από το σύνολο των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει 
µεσαφήνεια ότι το νοσηλευτικό προσωπικό των κλει-
στών τµηµάτων που αναφέρονταιστην ανωτέρω Υπουρ-
γική απόφαση, µεταξύ των οποίων είναι και η ΜΕΘδι-
καιούται ειδική άδεια 10 ηµερών ετησίως, µεβασική 
προϋπόθεση τη συνεχή υπηρεσία σε ένα από αυτά επί 
ένα έτος.  

 Το έτος αυτό είναι κατά ρητή πρόβλεψη του Νόµου 
έτος απασχόλησης του υπαλλήλου- έτος παροχής 
υπηρεσίας- στο κλειστό τµήµα και όχι ημερολογιακό.

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ 
ΑΔΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ;

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 
- ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Σ ύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 
1 του ΠΔ 69/2016 (Αναγνώριση προϋπη-
ρεσίας εκτός δηµοσίου τοµέα, ΦΕΚ Α΄ 127) 

«Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, η οποία δε συνιστά 
πραγματική δημόσια υπηρεσία της παραγράφου 2 
του άρθρου 98 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. και της παραγράφου 2 του άρθρου 102 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων και η οποία έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα 
ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική ένταξη υπαλλή-
λων, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 1 του παρόντος, μετά τη μονιμοποίησή τους 
σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κώδικα Κατάστασης 
Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και με το άρθρο 45 του Κώ-
δικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ-
λήλων».

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 4 του ως άνω ΠΔ, που θέτουν τις βασικές 
προϋποθέσεις για την αναγνώριση, «Η προϋπηρε-
σία πρέπει: α) να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτη-
ση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας / 
εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο 
υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την 
απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου 
αυτή απαιτείται, β) να είναι συναφής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5».

Από την γραµµατική διατύπωση των παραπά-
νω διατάξεων προκύπτει, ότι η κατοχή της άδειας 
ασκήσεως επαγγέλµατος αποτελεί απαραίτητο τυ-
πικό προσόν, προκειµένου να είναι εφικτή η ανα-
γνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό 
τοµέα. Επιπλέον, η απόκτηση της άδειας επέρχεται 
µετά την έκδοσή της από το κατά νόµο αρµόδιο δι-
οικητικό όργανο. Άρα, ο χρόνος υποβολής της αί-
τησης για την απόκτηση της άδειας δεν µπορεί να 
λογίζεται ταυτόχρονα και ως χρόνος απόκτησης της 
εν λόγω άδειας. 

Βέβαια, είναι δυνατόν να υποστηριχθεί, ότι όταν 
η έκδοση µιας πράξης, όπως η άδεια ασκήσεως του 
νοσηλευτικού επαγγέλµατος, καθυστερεί από υπαι-
τιότητα του αρµόδιου διοικητικού οργάνου και όχι 
του αιτούντος, οι συνέπειες της τελικώς εκδιδόµε-
νης πράξης θα πρέπει να ανατρέχουν στον χρόνο 
υποβολής της αίτησης για την έκδοσή της. Σε δια-
φορετική περίπτωση ο διοικούµενος επιβαρύνεται 
µε τις συνέπειες της ολιγωρίας των διοικητικών αρ-
χών, για την οποία, ωστόσο, δεν ευθύνεται. Η επι-
λογή αυτή υπαγορεύεται από την αρχή της χρηστής 
διοικήσεως.

Τα παραπάνω δύνανται να τύχουν εφαρµογής 
και για την περίπτωση της αναγνώρισης του χρόνου 
προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα. Ωστόσο, αν η 
διοίκηση αρνηθεί την εφαρµογή των ανωτέρω, τότε 
χωρεί, πλέον, µόνον δικαστική προσφυγή.  
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

1. Διάφορες άδειες
Σύµφωνα µε το άρθρο 177 του Νόµου 3584/2007, 

το οποίο ρητά αναφέρεται και στην σύµβαση εργασίας 
που τέθηκε υπόψιν µας: «... 2. Ειδικά για το προσωπικό 
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
εφαρµόζονται οι παρ. 1, 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 57, η 
παρ. 6 του άρθρου 60 και το άρθρο 67....Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.»

Σύµφωνα µε το άρθρο 57 του ιδίου Νόµου: «1. Οι 
υπάλληλοι έχουν δικαίωµα άδειας απουσίας µε Αποδο-
χές πέντε (5) εργασίµων ηµερών σε περίπτωση γάµου 
και τριών (3) εργασίµων ηµερών σε περίπτωση θανά-
του συζύγου τους ή συγγενούς τους έως και β` βαθµού. 
Επίσης δικαιούνται, κατόπιν τεκµηριωµένης αιτήσεως 
ειδική άδεια µε αποδοχές διάρκειας µίας (1) έως τριών 
(3) ηµερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλο-
γικού δικαιώµατος ή για τη συµµετοχή σε δίκη ενώπιον 
οποιουδήποτε δικαστηρίου. Στην περίπτωση συµµετοχής 
υπαλλήλου σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, 
ο υπάλληλος υποχρεούται, µετά την επιστροφή του στην 
υπηρεσία από την ως άνω άδεια που έλαβε, να προσκο-
µίσει βεβαίωση συµµετοχής στη δίκη από την αρµόδια 

γραµµατεία του δικαστηρίου.
«Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) 

ηµερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή 
χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υι-
οθετηθέν δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του.»

 2. Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο 
που πάσχει από νόσηµα το οποίο απαιτεί τακτικές µεταγ-
γίσεις αίµατος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιού-
νται ειδική άδεια µε Αποδοχές έως είκοσι δύο (22) ερ-
γάσιµες ηµέρες το χρόνο. Με προεδρικό διάταγµα, που 
εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα νοσήµατα του 
προηγούµενου εδαφίου.

 3. Η άδεια της προηγούµενης παραγράφου χορηγεί-
ται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν 
από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδροµο Down.

 .. 5. Υπάλληλος ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρό-
σκληση από υπηρεσία αιµοληψίας για κάλυψη έκτακτης 
ανάγκης, καθώς και υπάλληλος ο οποίος µετέχει σε ορ-
γανωµένη αιµοληψία, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας, 
µε πλήρεις Αποδοχές, δύο (2) ηµερών.

Άδειες Νοσηλευτών με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου στους ΟΤΑ.
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 6. Υπάλληλος ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή και απασχολείται µπροστά σε οθόνη οπτικής 
καταγραφής για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέ-
ντε (5) ωρών του ηµερήσιου ωραρίου εργασίας δικαι-
ούται µηχανογραφική άδεια, µε πλήρεις Αποδοχές, µίας 
(1) ηµέρας ανά δίµηνο. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά 
µέσα στο δίµηνο το οποίο αφορά. Εφόσον η άδεια αυτή 
δεν εξαντληθεί στο διάστηµα αυτό, δεν µεταφέρεται ούτε 
καταβάλλεται Αποζηµίωση στον υπάλληλο.

Σύµφωνα µε το άρθρο 60: «6. Οι υπηρεσίες υποχρε-
ούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέ-
κνα τα οποία παρακολουθούν µαθήµατα πρωτοβάθµιας 
ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, για να επισκέπτονται το 
σχολείο των παιδιών τους, µε σκοπό την παρακολούθη-
ση της σχολικής τους επίδοσης.

 Σύµφωνα µε το άρθρο 67: « 1. Στους υπαλλή-
λους που είναι µαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυ-
χιακοί ή µεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύµατα και των 
τριών βαθµίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετά-
σεων µε Αποδοχές. «2. Η άδεια εξετάσεων δεν µπορεί 
να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες κάθε έτος 
και χορηγείται συνεχώς ή τµηµατικώς κατά την εξεταστι-
κή περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόµενος. Οι άδειες εξετά-
σεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και µέχρι δύο 
το πολύ εξάµηνα µετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος 
εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ηµέρα εξετάσεων χορη-
γείται άδεια µίας (1) ηµέρας.»

Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι οι εργαζό-
µενοι µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
δικαιούνται άδεια γάµου πέντε (5) εργασίµων ηµερών, 
άδεια τριών ηµερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου 
τους ή συγγενούς τους έως και β` βαθµού, άδεια διάρ-
κειας µίας (1) έως τριών (3) ηµερών για την άσκηση του 
εκλογικού δικαιώµατος ή για τη συµµετοχή σε δίκη ενώ-
πιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, ειδική άδεις έως είκο-
σι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο, αν πάσχουν ή 
έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσηµα το οποίο 
απαιτεί τακτικές µεταγγίσεις αίµατος ή χρήζει περιοδικής 
νοσηλείας, άδεια δυο ηµερών σε περίπτωση αιµοληψί-
ας, µίας ηµέρας ανά δίµηνο, αν χειρίζεται ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και απασχολείται µπροστά σε οθόνη οπτι-
κής καταγραφής για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 
πέντε (5) ωρών του ηµερήσιου ωραρίου εργασίας του, 
άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης τέκνων 
και άδεια εξετάσεων, αν είναι σπουδαστές ή φοιτητές, 
προπτυχιακοί ή µεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύµατα 
και των τριών βαθµίδων εκπαίδευσης εως δέκα (10) ερ-
γάσιµες ηµέρες κάθε έτος.

2. Κανονική άδεια
Αναφορικά µε τις κανονικές άδειες, κατά ρητή πρό-

βλεψη του άρθρου 177 του Νόµου 3584/2007 εφαρ-
µοστέα είναι η εργατική Νοµοθεσία.

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 3144/2003: «Ο ερ-
γαζόµενος δικαιούται κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας 
του σε συγκεκριµένο εργοδότη να λάβει από την έναρ-

ξη της απασχόλησής του ποσοστό της ετήσιας κανονικής 
άδειας µε αποδοχές, που προβλέπεται κατά τις κείµενες 
διατάξεις ότι δικαιούται µετά από συνεχή απασχόληση 
τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών σύµφωνα µε το άρθρο 
2 του α.ν. 539/1945, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
1 του Ν. 1346/1983 και όπως εκάστοτε ισχύει, κατ` 
αναλογία µε το χρόνο εργασίας, που έχει συµπληρώσει 
στον ίδιο εργοδότη.»

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 του Ν. 
3302/2004, που τροποποίησε τη διάταξη της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945: «1.α. Κάθε µι-
σθωτός από την έναρξη της εργασίας του σε υπόχρεη επι-
χείρηση και µέχρι τη συµπλήρωση δώδεκα (12) µηνών 
συνεχούς απασχόλησης, δικαιούται να λάβει ποσοστό 
της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές κατ’ αναλογία 
µε το χρόνο εργασίας που έχει συµπληρώσει στην ίδια 
υπόχρεη επιχείρηση. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται µε 
βάση ετήσια άδεια εικοσιτεσσάρων εργάσιµων ηµερών 
ή αν στην επιχείρηση εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης 
εβδοµαδιαίας εργασίας, είκοσι (20) εργάσιµων µερών, 
χωρίς να υπολογίζεται σε αυτές η ηµέρα της εβδοµάδας 
κατά την οποία δεν απασχολούνται οι µισθωτοί λόγω του 
εφαρµοζόµενου συστήµατος εργασίας. β. Ο εργοδότης 
υποχρεούται µέχρι τη λήξη του πρώτου ηµερολογιακού 
έτους, εντός του οποίου προσελήφθη ο µισθωτός να χο-
ρηγεί σε αυτόν την παραπάνω αναλογία της κανονικής 
άδειας…

 Η ετήσια άδεια µε αποδοχές, καθώς και το επίδοµα 
αδείας, εκτός από τις διατάξεις του νόµου αυτού διέπο-
νται και από τις λοιπές συναφείς διατάξεις της εργατικής 
νοµοθεσίας.» 

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι οι εργαζό-
µενοι µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
δικαιούνται άδεια 2 ηµερών ανά µήνα απασχόλησης.

3. Άδειες μητρότητας και ανατροφής 
Για τις άδειες αυτές οµοίως είναι εφαρµοστέα η εργα-

τική Νοµοθεσία.
Αναφορικά µε την άδεια µητρότητας: «Η µητέρα εργα-

ζόµενη δικαιούται άδεια µητρότητας (τοκετού και λοχείας) 
διάρκειας 17 εβδοµάδων. Οι 8 εβδοµάδες χορηγούνται 
υποχρεωτικά πριν την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού, και οι 
υπόλοιπες 9 µετά τον τοκετό [ΕΓΣΣΕ 2004-5, άρθρο 8].

Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε 
προγενέστερη από την πιθανή ηµεροµηνία, το υπόλοιπο 
της άδειας χορηγείται µετά τον τοκετό, ώστε να συµπλη-
ρωθούν οι 17 εβδοµάδες [άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 2000-1 
που κυρώθηκε µε το άρθρο 11 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 
286/Α’/29-12-2000)]. Σε περίπτωση δε που ο τοκετός 
πραγµατοποιηθεί σε χρόνο µεταγενέστερο απ’ αυτόν που 
είχε υπολογισθεί, τότε η άδεια των 8 εβδοµάδων πριν τον 
τοκετό παρατείνεται ανάλογα, χωρίς η παράταση αυτή να 
επηρεάζει το χρόνο της µετά τον τοκετό άδειας (λοχείας) 
που παραµένει πάντοτε 9 εβδοµάδες (Εγκ. Ι.Κ.Α. 15/31-
1-12001 και έγγραφο Ο.Α.Ε.Δ. Β10477ΟΙ01).

Η εργαζόµενη που έχει λάβει άδεια µητρότητας δικαι-
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ούται, µετά το πέρας της άδειας αυτής, 
να επιστρέψει στη θέση εργασίας της ή 
σε ισοδύναµη θέση, µε τους ίδιους επαγ-
γελµατικούς όρους και συνθήκες, και να 
επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας, την οποία θα 
εδικαιούτο κατά την απουσία της [άρθρο 
5, Ν. 3488/2006].

Αναφορικά µε την άδεια φροντίδας 
παιδιού (µειωµένο ωράριο): Σ ύ µ -
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 
της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1993, του άρθρου 6 της 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 το οποίο κυρώ-
θηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
ν. 3144/2003, των άρθρων 8 και 9 της 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004-2005 και του άρθρου 
2 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014, οι µητέρες εργαζόµενες δικαιού-
νται για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών από τη λήξη της 
άδειας λοχείας, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να 
αποχωρούν νωρίτερα κατά µια ώρα κάθε ηµέρα από την 
εργασία τους. Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, 
το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων µπορεί να ορίζεται µει-
ωµένο κατά δύο ώρες ηµερησίως για τους πρώτους 12 
µήνες και σε µία ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες. Την άδεια 
απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται 
εναλλακτικά ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η 
εργαζόµενη µητέρα, προσκοµίζοντας στον εργοδότη του 
σχετική βεβαίωση του εργοδότη της µητέρας του παιδιού. 
Η ανωτέρω δυνατότητα ισχύει για τον πατέρα ακόµη και 
στην περίπτωση που η µητέρα είναι αυτοαπασχολούµενη.  
Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι µισθωτοί, µε 
κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στους αντίστοιχους 
εργοδότες τους, καθορίζεται η επιλογή τους για το ποιος 
από τους δύο θα κάνει χρήση της γονικής άδειας φροντί-
δας παιδιού (µειωµένο ωράριο), εκτός αν µε κοινή τους 
δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήµατα που ο καθένας 
κάνει χρήση µέσα στα χρονικά όρια ισχύος του δικαιώµα-
τος αυτού

Κατά το άρθρο 38 Ν.4342/2015,ΦΕΚ Α 
143/9.11.2015: «1. Δικαιούχοι της άδειας φροντίδας 
παιδιού του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 1993, του άρθρου 6 
της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 το οποίο κυρώθηκε µε την περί-
πτωση Β` του άρθρου 7 του ν. 144/2003 (Α` 111), του 
άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 2004-2005, της περίπτωσης γ` 
του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 2006- 2007, του άρθρου 6 της 
ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και του άρθρου 2 της ΕΓΣΣΕ 2014, 
όπως ισχύουν κάθε φορά, ή, σύµφωνα µε τυχόν ευνοϊκό-
τερες ειδικές ρυθµίσεις, είναι εναλλακτικά οι εργαζόµε-
νοι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς και των δύο φύλων, 
ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας που ασκεί ο 
άλλος γονέας ακόµη και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζε-
ται. Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέ-
κνου χωρίς γάµο των γονέων του, την άδεια φροντίδας 
παιδιού λαµβάνει ο γονέας που έχει την επιµέλεια, εκτός 
και αν συµφωνήσουν διαφορετικά. 2. Η άδεια χορηγείται 
έπειτα από κοινή δήλωση των γονέων προς τον εργοδότη 

ή τους εργοδότες τους για το ποιος θα κά-
νει χρήση της άδειας, ενώ µπορούν επί-
σης να συµφωνήσουν να µοιραστούν την 
άδεια αυτή για συγκεκριµένα χρονικά δια-
στήµατα τα οποία γνωστοποιούν. Οι εργο-
δότες υποχρεούνται να παρέχουν στους 
εργαζόµενους σχετικές βεβαιώσεις.»

Σύµφωνα µε το άρθρο 9, ΕΓΣΣΕ 
2004-5, το µειωµένο ωράριο θηλασµού 
και φροντίδας παιδιών δικαιούται ο/η ερ-
γαζόµενος /-η µε αίτηση του/της να το 
ζητήσει εναλλακτικά ως ισόχρονη άδεια 
µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιό-
δου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου 
ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η 
εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋ-

ποθέτει συµφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή 
τµηµατικά. 
4. Αρχή της μη διάκρισης

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του πδ 164/2004, (Ρυθ-
µίσεις για τους εργαζοµένους µε συµβάσεις ορισµένου 
χρόνου στο δηµόσιο τοµέα.), το οποίο εξεδόθη µε σκοπό 
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας, όσον αφορά 
στο προσωπικό του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµό-
σιου τοµέα, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/70/
ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά µε 
τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου, 
που έχει συναφθεί µεταξύ των διεπαγγελµατικών οργα-
νώσεων γενικού χαρακτήρα CES, UNICE και CEEP (E.E.L. 
175/10.7.1999), µε την οποία επιδιώκεται η βελτί-
ωση της ποιότητας της εργασίας ορισµένου χρόνου µε 
την εφαρµογή της αρχής της µη διάκρισης σε σχέση µε 
την εργασία αορίστου χρόνου, αυτό, όπως ισχύει σήµε-
ρα προβλέπει: «Αρχή της µη διάκρισης. 1. Όσον αφορά 
στους όρους και στις συνθήκες απασχόλησης, οι εργαζό-
µενοι ορισµένου χρόνου δεν επιτρέπεται, εκ µόνου του 
λόγου ότι η σύµβασή τους είναι ορισµένου χρόνου, να 
αντιµετωπίζονται δυσµενώς σε σχέση µε τους αντίστοι-
χους εργαζόµενους αορίστου χρόνου.»

Όµοια είναι η πρόβλεψη του άρθρου 4 του πδ 
81/2003, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του πδ 
180/2ΟΟ4: « 1. Oσoν αφορά στους όρους απασχόλη-
σης, οι εργαζόµενοι µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης 
εργασίας ορισµένου χρόνου δεν επιτρέπεται, εκ µόνου 
του λόγου ότι η σύµβαση ή σχέση εργασίας τους είναι 
ορισµένου χρόνου να αντιµετωπίζονται δυσµενώς σε 
σχέση µε τους «συγκρίσιµους εργαζόµενους αορίστου 
χρόνου». Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται διαφορετική αντι-
µετώπιση, οσάκις συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι, οι 
οποίοι την δικαιολογούν.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι σε κάθε περίπτω-
ση, ως προς τη χορήγηση των αδειών, δεν είναι νόμιμη η 
δυσμενέστερη μεταχείριση των υπαλλήλων που εργά-
ζονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
σε σχέση με τους υπαλλήλους που εργάζονται με σύμ-
βαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
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Σ ύµφωνα µε το άρθρο 50 του Νόµου 
4368/2016 όπως τροποποιήθηκε µε τις δι-
ατάξεις του Νόµου 4461/2017: «...3. Κα-

ταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που 
ρυθμίζουν θέματα μετατάξεων του νοσηλευτικού, πα-
ραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των ιατρών 
Ε.Σ.Υ., μεταξύ των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγεί-
ας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πλην των διατάξεων των 
άρθρων 69, 70 και 72 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) 
και του άρθρου 71 του ν. 3918/2011(Α’ 31). 4. Οι 
μετατάξεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται 
στην ίδια Δ.Υ.Πε, γίνονται με αποφάσεις του Διοι-
κητή της Υ.Πε. Οι μετατάξεις του προσωπικού μιας 
ΔΥ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε, γίνονται με 
κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων 
Υ.Πε., μετά από γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσια-
κών Συμβουλίων, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της 
Π.Υ.Σ. που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 
4002/2011 (Α’180). Σε περίπτωση διαφωνίας των 
Διοικητών των Υ.Πε., για την μετάταξη αποφασίζει ο 
Υπουργός Υγείας....7. Δεν επιτρέπεται απόσπαση, με-
τάταξη ή μετάθεση του προσωπικού, πλην των ιατρών 
του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη 
από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή μετά-
θεση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις απόσπασης ή μετά-
ταξης για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο, ένστολο 
ή μη, απόσπασης ή μετάταξης σε παραμεθόριες περι-
οχές, αμοιβαίας μετάταξης ή μετάθεσης, καθώς και 
απόσπασης, μετάθεσης ή μετάταξης για λόγους υγείας 
του/της υπαλλήλου, του/ της συζύγου του/της ή των 
τέκνων του/της».
Δυνάµει της εξουσιοδοτικής διάταξης του ανωτέρω 
άρθρου δηµοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. Α2β/Γ.Π.οικ.22225 
απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 839/30-3-
2016) η οποία, αναφορικά µε τις µετατάξεις, αναφέρει 
µεταξύ άλλων: «Δεν επιτρέπεται η μετάταξη του προ-
σωπικού πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορι-
σμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση. Κατ’ 
εξαίρεση, επιτρέπεται η μετάταξη για λόγους συνυπη-
ρέτησης με σύζυγο, ένστολο ή μη, η μετάταξη σε παρα-
μεθόριες περιοχές, η αμοιβαία μετάταξη, καθώς και η 
μετάταξη για λόγους υγείας του μετατασσόμενου, του/
της συζύγου του, των τέκνων του, οι οποίοι αποδεικνύ-
ονται από σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις, ακόμα και 
αν ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος δεν έχει συμπληρώ-
σει πενταετία από τον διορισμό ή από προηγούμενη με-
τάταξη ή μετάθεση. Επίσης, η πενταετία δεν ισχύει για 
τις περιπτώσεις μετατάξεων που πραγματοποιούνται 

βάσει των διατάξεων των άρθρων 69 και 70 του Ν. 
3528/2007...»
Από τις ανωτέρω διατάξεις που είναι ειδικές και κα-
τισχύουν οποιασδήποτε άλλης γενικής διάταξης, 
προκύπτει ότι η αµοιβαία µετάταξη πραγµατοποιείται 
και πριν να παρέλθουν πέντε έτη από το διορισµό του 
υπαλλήλου. 
Από τη διάταξη δε της παραγράφου 3 του άρθρου 50 
συνάγεται σαφώς, ότι ειδικώς για τις µετατάξεις του 
νοσηλευτικού προσωπικού καταργούνται όλες οι γε-
νικές και οι ειδικές διατάξεις που τυχόν ρύθµιζαν το εν 
λόγω ζήτηµα πλην των διατάξεων των άρθρων 69, 70 
και 72 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και του άρθρου 71 
του ν. 3918/2011(Α’ 31). 
Μεταξύ των ως άνω καταργούµενων γενικών διατάξε-
ων αναγκαστικώς συµπεριλαµβάνονται και οι διατά-
ξεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα, που θέτουν το κώλυμα της διετίας από 
τον διορισμό. 
Από τον συνδυασµό των ανωτέρω δύναται εποµένως 
να υποστηριχθεί, ότι είναι εφικτή η διενέργεια αμοι-
βαίας μετάταξης μεταξύ νοσηλευτών ακόμη και προ 
της συμπλήρωσης διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει από την ερµηνεία 
και ανάλυση των επίµαχων διατάξεων, δοθέντος ότι σε 
κανένα σηµείο τούτων δεν γίνεται ευθέως λόγος περί 
του δικαιώµατος αµοιβαίας µετάταξης δόκιµων υπαλ-
λήλων.

Σε κάθε περίπτωση επισηµαίνεται, ότι επί της συ-
γκεκριµένης ερµηνευτικής εκδοχής δεν έχει υπάρξει 
µέχρι σήµερα εκφορά δικαστικής κρίσης.

Τέλος είναι σαφές, ότι οι αµοιβαίως µετατασσόµε-
νοι υπάλληλοι θα πρέπει να ανήκουν υποχρεωτικώς 
στην ίδια κατηγορία. Άρα δεν χωρεί, για παράδειγµα, 
αµοιβαία µετάταξη µεταξύ ενός νοσηλευτή της κατηγο-
ρίας ΤΕ και ενός νοσηλευτή της κατηγορίας ΠΕ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ 
ΔΟΚΙΜΟΥ
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Όπως είναι ήδη γνωστό µε την Οδηγία 2005/36/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου θεσπίστηκαν κανόνες εν σχέσει µε την 

αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. Η κεντρι-
κή ιδέα της ως άνω Οδηγίας εντοπίζεται στην εξάλειψη 
των εµποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώ-
πων και των υπηρεσιών µεταξύ των κρατών µελών, ως 
θεµελιώδους στόχου της Κοινότητας. Ειδικότερα, για 
τους υπηκόους των κρατών µελών η εξάλειψη των εµπο-
δίων περιλαµβάνει το δικαίωµα να ασκούν επάγγελµα, 
ως αυτοαπασχολούµενοι ή µισθωτοί, σε κράτος µέλος 
άλλο από εκείνο όπου απέκτησαν τα επαγγελµατικά προ-
σόντα τους. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η κυκλοφορία των 
προσώπων, που επιθυµούν να αναπτύξουν την επαγ-
γελµατική τους δραστηριότητα σε διαφορετικό κράτος – 
µέλος από εκείνο όπου απέκτησαν το δικαίωµα για την 
άσκηση της επίµαχης επαγγελµατικής δραστηριότητας.

Η συγκεκριµένη κοινοτική Οδηγία ενσωµατώθηκε 
στην εθνική µας έννοµη τάξη δυνάµει των ρυθµίσεων 
του ΠΔ 38/2010.

Ωστόσο, ήδη µε την Οδηγία 2013/55/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τροποποιήθη-
κε η αρχική Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Η τελευταία ως άνω 
Οδηγία ενσωµατώθηκε στην εθνική µας έννοµη τάξη 
µε το ΠΔ 51/2017 (ΦΕΚ Α΄ 82/09-06-2017). Με τη 
νεότερη Οδηγία επιχειρείται η ενίσχυση της εσωτερικής 
αγοράς, η προαγωγή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
επαγγελµατιών και η ελάφρυνση του διοικητικού φόρ-
του, που συνδέεται µε την διαδικασία της αναγνώρισης 
των επαγγελµατικών προσόντων. Για πρώτη φορά καθι-
ερώνονται οι έννοιες της ευρωπαϊκής επαγγελµατικής 

ταυτότητας και της µερικής πρόσβασης, µε στόχο πάντα 
την διευκόλυνση της κυκλοφορίας (movement) και της 
κινητικότητας (mobility) των Ευρωπαίων υπηκόων. 

Υπ’αυτήν την έννοια καθίσταται απόλυτα σαφές ότι η 
Οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει µετά την τροποποίη-
σή της από την Οδηγία 2013/55/ΕΚ, απευθύνεται στους 
ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι µετακινούνται από ένα 
κράτος – µέλος σε άλλο και επιθυµούν την ταυτόχρονη 
µεταφορά των επαγγελµατικών προσόντων που είχαν 
αποκτήσει από το κράτος – µέλος καταγωγής στο κράτος 
– µέλος υποδοχής.

Κατά συνέπεια θεωρείται αδιανόητη η υπαγωγή στο 
ρυθµιστικό πεδίο της Οδηγίας υπηκόων ενός κράτους – 
µέλους, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών 
τους στο εν λόγω κράτος και επιθυµούν να αναπτύξουν 
την επαγγελµατική τους δραστηριότητα στο ίδιο κράτος. 
Στην περίπτωση αυτή είναι σαφές, ότι ενυπάρχει το στοι-
χείο της ταύτισης µεταξύ κράτους – µέλους καταγωγής 
και κράτους – µέλους υποδοχής, τόσο ως προς την κατα-
γωγή του προσώπου, όσο και του τίτλου σπουδών (βλέπε 
άρθρο 50 παρ. 3 της Οδηγίας), οπότε δεν συντρέχει λό-
γος κυκλοφορίας ή κινητικότητας, την οποία επιθυµεί να 
διευκολύνει και ενισχύσει η κοινοτική οδηγία. 

Η παρατήρηση αυτή είναι εξαιρετικά κρίσιµη για 
όσους εκ των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι απέκτησαν 
στην χώρα µας ηµεδαπό τίτλο και δραστηριοποιούνται 
επαγγελµατικά στην χώρα µας, θεωρούν ότι δύνανται να 
ευνοηθούν και να αποκοµίσουν επαγγελµατικά οφέλη, 
υπαγόµενοι στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας και απο-
φεύγοντας ή άλλως παραβιάζοντας εκ πλαγίου την κεί-
µενη ελληνική νοµοθεσία.
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Αναφορικά µε την δυνατότητα 
αναγνώρισης της προϋπηρε-
σίας, η οποία έχει παρασχε-

θεί σε άλλο κράτος – µέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης επισηµαίνονται τα 
ακόλουθα.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 11 παρ. 4 του Νόµου 
4354/2015, «α. Ως προϋπηρεσία, 
που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη 
των υπαλλήλων, που υπάγονται στις 
διατάξεις του παρόντος, στα μισθο-
λογικά κλιμάκια του άρθρου 9 του 
παρόντος, λαμβάνεται η υπηρεσία 
που προσφέρεται σε φορείς της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρα-
τών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου ή ορισμένου χρόνου. 

β. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
την αναγνώριση των ανωτέρω προ-
ϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη 
χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση κα-
μίας άλλης οικονομικής παροχής ή 
αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαι-
ώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω 

προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με 
απόφαση του υπηρεσιακού συμβου-
λίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και 
τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν 
από την ημερομηνία υποβολής της 
σχετικής αίτησης και όλων των απα-
ραίτητων δικαιολογητικών».

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 98 παρ. 1-3 του 
Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «1. Οι 
υπάλληλοι, που έχουν πριν από το δι-
ορισμό τους χρόνο πραγματικής δη-
μόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά 
τη μονιμοποίηση τους μέχρι και τον 
αμέσως προηγούμενο του καταληκτι-
κού βαθμό, με συνυπολογισμό πλε-
ονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό, 
ύστερα από ουσιαστική κρίση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ένταξη 
ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του οι-
κείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2. Ως πραγματική δημόσια υπηρε-
σία 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 αο-

ρίστου χρόνου, καθώς και κάθε άλλη 
υπηρεσία που, με βάση ειδικές δια-
τάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική 
δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική 
εξέλιξη.

3. Προϋπηρεσία με σχέση εργα-
σίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 
αντίστοιχη της προηγούμενης παρα-
γράφου, σε υπηρεσίες της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης ή των χωρών -μελών 
αυτής, λαμβάνεται υπόψη για την 
ένταξη». 

Εκ των ανωτέρω έπεται, ότι ο 
νοµοθέτης έχει λάβει µέριµνα προ-
κειµένου περί της αναγνώρισης της 
προϋπηρεσίας σε χώρα µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την 
µισθολογική και προαγωγική εξέλιξη 
του υπαλλήλου.

Για την απόδειξη της εν λόγω 
υπηρεσίας προφανώς προσκοµίζε-
ται κάθε έγγραφο, σε επίσηµη µετά-
φραση, εκ του οποίου προκύπτει ο 
φορέας απασχόλησης, το είδος της 
εργασιακής σχέσης, η χρονική της 
διάρκεια, η ασφάλιση του εργαζοµέ-
νου και το αντικείµενο απασχόλησης.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ;

Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αναφορικά µε το ζήτηµα της διεξαγωγής συµ-
βουλευτικής συνέντευξης κατά το στάδιο της 
αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων επι-

σηµαίνονται τα ακόλουθα.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 

του Νόµου 4369/2016, «Πριν από την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης, ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος, 
ως πρώτος αξιολογητής καλεί τον υπάλληλο προκει-
μένου να συζητήσει μαζί του τρόπους βελτίωσης της 
απόδοσης του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυ-
ξης των ικανοτήτων του προς όφελος τόσο του ιδίου 
όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της 
οργανικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί. Η ημερο-

μηνία της συμβουλευτικής συνέντευξης, καθώς και οι 
υπογραφές του αξιολογητή και του αξιολογουμένου 
σημειώνονται σε ειδικό χώρο του εντύπου αξιολόγη-
σης με επισημείωση στην περίπτωση κατά την οποία 
ο αξιολογούμενος ζήτησε προθεσμία για να υποβάλει 
τις απόψεις - αντιρρήσεις του κατά τις διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου αυτού». 

Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει, ότι ο 
νοµοθέτης επιθυµεί την διενέργεια της συµβουλευ-
τικής συνέντευξης, την οποία, µάλιστα, αναγάγει σε 
προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
της αξιολόγησης. Άρα η εν λόγω συνέντευξη είναι 
σε κάθε περίπτωση υποχρεωτική.
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1. ΕΦΗΜΕΥΡΕΥΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
Αναφορικά µε τον θεσµό του εφηµερεύοντος Νοση-

λευτή, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος επισηµαίνει τα 
ακόλουθα:

Είναι γεγονός, ότι η εφηµερία του Νοσηλευτή αντι-
µετωπίζεται µε διαφορετικό τρόπο σε κάθε νοσηλευτικό 
ίδρυµα, φαινόµενο που οφείλεται στην έλλειψη σαφούς 
νοµοθετικού πλαισίου, που να ρυθµίζει ενιαία τον εν 
λόγω θεσµό. Συνέπεια της απουσίας ειδικών διατάξεων 
στην ελληνική νοµοθεσία, δεν υπάρχει κατοχυρωµένο 
καθηκοντολόγιο, άλλως, δε, σαφής περιγραφή αρµοδι-
οτήτων για τον εφηµερεύοντα νοσηλευτή, όπως επίσης 
δεν υπάρχει περιγραφή προϋποθέσεων που θα πρέπει να 
πληρούνται, όπως βαθµός ή χρόνια προϋπηρεσίας, προ-
κειµένου κάποιος νοσηλευτής να δύναται να οριστεί ως 
εφηµερεύων.

Ωστόσο, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος θεωρεί και 
υποστηρίζει ορισµένες βασικές αρχές, που θα πρέπει 
να διέπουν την εφηµερία του νοσηλευτή. Ειδικότερα, ο 
εφηµερεύων νοσηλευτής οφείλει να απασχολείται µε 

ζητήµατα που άπτονται αποκλειστικά της λειτουργίας της 
νοσηλευτικής υπηρεσίας, δεν θα πρέπει να εκτελεί και 
βάρδια σε τµήµα παράλληλα µε την εφηµερία, ενώ θα 
πρέπει να διαθέτει επαρκή επαγγελµατική εµπειρία, ήτοι 
να έχει διανύσει την διετή δοκιµαστική υπηρεσία.

Ενόψει της απουσίας σαφούς θεσµικού πλαισίου περί 
των αρµοδιοτήτων που αντιστοιχούν στους εφηµερεύο-
ντες νοσηλευτές, οι ως άνω αρµοδιότητες δύνανται να 
προσδιορίζονται δια της εκδόσεως σχετικής απόφασης 
των οργάνων διοίκησης εκάστου νοσηλευτικού ιδρύµα-
τος, κατόπιν εισηγήσεως της πλέον αρµόδιας υπηρεσί-
ας, ήτοι της νοσηλευτικής υπηρεσίας, η οποία δέον να 
ζητεί και να λαµβάνει υπόψη τις εισηγήσεις και τις σχε-
τικές προτάσεις της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, ως 
της κατά τεκµήριο αρµόδιας αρχής για την διατύπωση ει-
σηγήσεων περί νοσηλευτικών θεµάτων, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 2 του Νόµου 3252/2004.

Εκ των ανωτέρω παρατηρήσεων συνάγεται, ότι ο 
εφηµερεύων νοσηλευτής δεν δύναται να υποχρεωθεί εις 
εκτέλεση ενεργειών, οι οποίες ως εκ της φύσεώς τους 

Παρέµβαση σε λανθασµέ-
νες διοικητικές πρακτικές στο 
Γ.Ν. Τρικάλων
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ανήκουν στην αρµοδιότητα είτε των διοικητικών υπαλλή-
λων, είτε των ιατρών, µονίµων και ειδικευοµένων. 

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

Υπογραµµίζεται, ότι είναι διαφορετικό ζήτηµα η κα-
θιέρωση κάποιας µορφής συνεργασίας µεταξύ του εφη-
µερεύοντος νοσηλευτή και των λοιπών υπηρεσιών του 
νοσοκοµείου, από την ανάθεση στον εφηµερεύοντα νο-
σηλευτή καθηκόντων, που ως εκ της φύσεώς τους άπτο-
νται του πεδίου αρµοδιοτήτων των άλλων υπηρεσιών.

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

2. ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΠ
Δυνάµει της υπ’αριθµ. Υ4α/οικ 4472/15-01-2003 

Απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορί-
σθηκε η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας και στελέ-
χωσης του ΤΕΠ των νοσοκοµείων του ΕΣΥ. Σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της παραγράφου 6 της ως άνω Υπουργικής 
Απόφασης, στο χώρο διαλογής, υποδέχονται τον ασθε-
νή ειδικευµένοι ιατροί και νοσηλεύτριες και ανάλογα µε 
τη βαρύτητα της κατάστασής του τον κατευθύνουν στους 
χώρους του ΤΕΠ. 

Όπως σαφώς προκύπτει από την ανωτέρω διάταξη, η 
βαρύνουσας σηµασίας διαδικασία της υποδοχής και δι-
αλογής των ασθενών πραγµατοποιείται υποχρεωτικώς 
εν τη παρουσία ειδικευµένου ιατρού, συνεπικουρούµε-
νου από Νοσηλευτές, προκειµένου η διαλογή των δια-
φόρων περιστατικών να γίνεται µε τον πλέον ασφαλή 
για την υγεία των ασθενών τρόπο. Σε καµία περίπτωση 
δεν δύναται να υποστηριχθεί, ότι η διαλογή των ασθε-

νών µπορεί να ανατεθεί αποκλειστικά στους Νοσηλευτές 
µε ευθύνη, και όχι παρουσία, ιατρού. Κάτι τέτοιο είναι 
οπωσδήποτε αντίθετο µε την ρητή διατύπωση της προα-
ναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης, ενώ έρχεται και σε 
αντίθεση µε την λογική και την κοινή πείρα, που επιτάσ-
σουν την αξιολόγηση της βαρύτητας της κατάστασης των 
ασθενών που προσκοµίζονται στα ΤΕΠ από ειδικευµένο 
ιατρό. 

Ενόψει των ανωτέρω, τονίζεται ότι οποιαδήποτε αντί-
θετη πρακτική είναι παράνοµη αλλά και επικίνδυνη για 
την δηµόσια υγεία. Το µείζον, δε, ερώτηµα που ανακύ-
πτει εν προκειµένω είναι η απόδοση ευθυνών σε περί-
πτωση εσφαλµένης αξιολόγησης της κατάστασης ενός 
ασθενούς από τους Νοσηλευτές του ΤΕΠ. Σε µια τέτοια 
περίπτωση θεωρείται δεδοµένο, ότι οι ευθύνες θα βαρύ-
νουν και την Διοίκηση του Νοσοκοµείου, που επέτρεψε 
την λειτουργία του ΤΕΠ και ειδικότερα την διαλογή των 
ασθενών χωρίς την παρουσία ειδικευµένου ιατρού.

Συνοψίζοντας, το Δ.Σ. της ΕΝΕ θεωρεί, ότι η πρακτι-
κή υποδοχής και διαλογής των ασθενών στο ΤΕΠ µόνον 
από νοσηλευτές είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη, ενώ 
προσβάλλει βάναυσα την αξιοπιστία των παρεχοµένων 
υπηρεσιών φροντίδας και υγείας. Παράλληλα, θίγει ανε-
πανόρθωτα τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των Νοσηλευ-
τών, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν καταστάσεις 
πέραν των ορίων των αρµοδιοτήτων τους, επωµιζόµενοι 
τις δυσβάσταχτες ευθύνες που απορρέουν από την άσκη-
ση, κατ’ουσίαν, του ιατρικού επαγγέλµατος, αναλαµβά-
νοντας την ίδια στιγµή καθήκοντα διοικητικής φύσεως, 
άσχετα µε τον κύκλο των θεσµοθετηµένων καθηκόντων 
του κλάδου και της ειδικότητάς τους. 

Το Δ.Σ. της ΕΝΕ θεωρεί, εντεύθεν, επιβεβληµένη 
και αυτονόητη την πλήρη εφαρµογή των διατάξεων της 
υπ’αριθµ. Υ4α/οικ 4472/15-01-2003 Απόφασης του 
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

Εν κατακλείδι, καλούµε το διοικητή του Γ.Ν. Τρικάλων 
να λάβει υπόψη του όλα τα νοµικώς ισχύοντα πριν λάβει 
αποφάσεις που πάσχουν, τόσο από πλευράς νοµιµότη-
τας, αλλά και διοικητικής λογικής.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Σ ύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 27922/
Γ6/08-03-2007 Απόφασης του Υφυπουργού 
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων µε θέµα 

‘’Καθορισµός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρµοδι-
οτήτων, α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπη-
ρετεί 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 εκπαιδευτικού προσωπικού 
και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί 
στις σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθµι-
ας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ΦΕΚ Β΄ 449’, οι 
Σχολικοί Νοσηλευτές «1. Ευαισθητοποιούν τους µα-
θητές σε κανόνες ατοµικής υγιεινής και προφύλαξης 
από κινδύνους. Έχουν ως κύριο έργο την αγωγή και την 
προαγωγή της υγείας, µε σκοπό τη διατήρηση και βελ-
τίωση της υγείας στο σχολικό πληθυσµό. 2. Συµµετέ-
χουν στον έλεγχο και την παρακολούθηση της υγιεινής 
κατάστασης του σχολικού περιβάλλοντος (αίθουσες, 
κοινόχρηστοι χώροι, κυλικείο), και συνιστούν στους 
εµπλεκόµενους, τη λήψη των απαραίτητων µέτρων για 
την προστασία των µαθητών. 3. Παρέχουν τις πρώτες 
βοήθειες στα παιδιά του σχολείου και αντιµετωπίζουν 
αιφνίδιες αδιαθεσίες, ασθένειες ή ατυχήµατα που προ-
κύπτουν κατά τα διαλείµµατα ή κατά τη διάρκεια σχο-
λικών δραστηριοτήτων. 4. Αναλαμβάνουν το νοση-
λευτικό 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 ατυχήµατος, 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 ειδι-
κούς χειρισµούς στο ειδικό βοηθητικό προσωπικό, στα 
θέµατα ατοµικής υγιεινής των µαθητών και συνεργάζο-
νται µε όλο το προσωπικό του σχολείου και τις υγειο-
νοµικές υπηρεσίες για θέµατα της αρµοδιότητας τους. 
7. Εργάζονται εξατοµικευµένα ή σε µικρές οµάδες στο 
γραφείο ή το εργαστήριο αγωγής υγείας, αν διαθέτει 
η σχολική µονάδα. 8. Παρέχουν συµβουλευτική στους 
γονείς σε θέµατα υγείας και διοργανώνουν σεµινάρια 
παροχής πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του σχολεί-
ου, στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιµόρφωσης.»

Σύµφωνα µε την  υπ’ αριθ. πρωτ:203376/Δ1/11-
2-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας:

«Οι Σχολικοί Νοσηλευτές έχουν ως κύριο έργο την 

προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στη σχολική μο-
νάδα, παρεμβαίνοντας στα πραγματικά και δυνητικά 
προβλήματα υγείας που προκύπτουν στη σχολική μο-
νάδα. Παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στα παιδιά του 
σχολείου και αντιμετωπίζουν αιφνίδιες αδιαθεσίες, 
ασθένειες ή ατυχήματα που προκύπτουν. Αναλαμβά-
νουν 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.

Ενδεικτικά στα καθήκοντα τους περιλαμβάνεται:
1. Η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τους υπευ-
θύνους αγωγής υγείας ή σχολικών δραστηριοτήτων 
και τους γονείς για θέματα της αρμοδιότητας τους.
2. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής 
κοινότητας (εκπ/κοί, μαθητές, γονείς) με σκοπό την 
προαγωγή της ατομικής υγιεινής των μαθητών και την 
προφύλαξή από σχετικούς κινδύνους.
3. Η συμμετοχή σε προγράμματα που αφορούν στη 
βελτίωση και εξασφάλιση υγιούς σχολικού περιβάλ-
λοντος.
4. Η συμμετοχή στον έλεγχο και την παρακολούθηση 
των συνθηκών υγιεινής του σχολικού περιβάλλοντος 
(αίθουσες, κοινόχρηστοι χώροι, κυλικείο), προτείνο-
ντας τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προ-
στασία των μαθητών.

Σε περίπτωση ατυχήματος, εκτιμούν την κατάσταση 
και εισηγούνται ως προς την αναγκαιότητα της μεταφο-
ράς του μαθητή σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σημειώνεται ότι ακολουθούν τον κώδικα δεοντο-
λογίας της ειδικότητας τους και τηρούν τις σχετικές με 
το επαγγελματικό απόρρητο διατάξεις σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.»  

Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι οι σχο-
λικοί νοσηλευτές εκµεταλλεύονται το σύνολο σχε-
δόν των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων κατά 
την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. 
Τα υπηρεσιακά καθήκοντα των νοσηλευτών περιγρά-
φονται κατά τρόπο περιοριστικό από τις διατάξεις του 
Προεδρικού Διατάγµατος 351/1989, το οποίο δεν 
έχει υποστεί µέχρι σήµερα κάποια τροποποίηση. 

Σηµειώνεται ότι η παροχή του νοσηλευτικού έργου 
από το σχολικό Νοσηλευτή πραγµατοποιείται σε συ-
νεργασία µε το σχολίατρο ή τον προσωπικό γιατρό του 
κάθε µαθητή, απαραιτήτως µε συναίνεση των γονέων 
του.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ  
ΚΕΕΛΠΝΟ 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του Δη-

µοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, απαγορεύεται ο δι-
ορισµός υπαλλήλου, µε οποιαδήποτε σχέση, σε 

δεύτερη θέση: α) δηµοσίων υπηρεσιών, β) νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου, γ) Ο.Τ.Α., συµπεριλαµ-
βανοµένων και των ενώσεων αυτών, δ) δηµοσίων επι-
χειρήσεων και δηµοσίων οργανισµών, ε) νοµικών προ-
σώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος 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’ νοµικά 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. Υπάλληλος που κατά παράβαση 
των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων διορίζεται 
σε δεύτερη θέση και αποδέχεται το διορισµό του θεω-
ρείται ότι παραιτείται αυτοδίκαια από την πρώτη θέση.

Με τις ως άνω διατάξεις καθιερώνεται επί της ουσί-
ας το κώλυµα της πολυθεσίας, ήτοι η αδυναµία κατοχής 
δύο θέσεων στο δηµόσιο από τον ίδιο υπάλληλο. Για τον 
λόγο αυτό ο Δηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας θεωρεί, κατά 
πλάσµα του νόµου, ότι ο υπάλληλος που αποδέχεται τον 
διορισµό του σε δεύτερη θέση παραιτείται αυτοδικαίως 
από την πρώτη θέση.

Κρίσιµη αποβαίνει εν προκειµένω η έρευνα της νοµι-
κής φύσεως του ΚΕΕΛΠΝΟ. Δυνάµει, λοιπόν, των διατά-
ξεων του άρθρου 26 του Νόµου 2071/1992 «Ιδρύεται 
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα 

και επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕ-
ΩΝ» (Κ.Ε.Ε.Λ.), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγεί-
ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με σκοπό 
την αντιμετώπιση και παρακολούθηση, συντονισμό και 
υποβοήθηση των ενεργειών, για την πρόσληψη της εξά-
πλωσης ειδικών μεταδοτικών νοσημάτων και τη θερα-
πευτική αντιμετώπισή τους». 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 
παρ. 1 του Νόµου 3370/2005 (Οργάνωση και λειτουρ-
γία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις, 
ΦΕΚ Α΄ 176), «Το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξε-
ων (Κ.Ε.Ε.Λ.), το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 26 του ν. 
2071/1992, μετονομάζεται σε Κέντρο Ελέγχου και Πρό-
ληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), διατηρεί τη μορφή του 
ως Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο απευθείας από τον Υπουργό 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λειτουργεί σύμ-
φωνα με τις ιδρυτικές του και λοιπές ισχύουσες διατά-
ξεις, σε συνδυασμό με τους όρους του παρόντος νόμου».

Σύµφωνα, δε, µε το άρθρο 26 παρ. 2 του Νόµου 
2071/1992, «Το Κ.Ε.Ε.Λ. επιχορηγείται από τον τακτι-
κό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το πρόγραμμα δημόσιων 
επενδύσεων, από δωρεές, κληροδοτήματα, κάθε άλλη 
επιχορήγηση από τρίτους και έσοδα από τυχόν παροχή 
υπηρεσιών».

Εκ τούτων έπεται, ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ φέρεται να υπά-
γεται στο πλαίσιο των ρυθµίσεων της περίπτωσης ε΄ του 
άρθρου 35 παρ. 1 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, µε 
αποτέλεσµα οι υπηρετούντες στο ΚΕΕΛΠΝΟ υφ’οιανδή-
ποτε σχέση εργασίας να θεωρείται ότι παραιτούνται αυ-
τοδικαίως από αυτήν σε περίπτωση επιτυχούς συµµετο-
χής τους σε άλλο διαγωνισµό πρόσληψης σε φορέα του 
δηµόσιου τοµέα. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 50 του 
Νόµου 4368/2016, όπως 
ισχύει σήµερα:

«1. Καταργούνται όλες οι διατά-
ξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθ-
μίζουν 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 σύζυ-
γο, ένστολο ή μη, τις διατάξεις για 
αποσπάσεις σε παραμεθόριο πε-
ριοχή, καθώς και τις διατάξεις για 
λόγους υγείας.

3. Καταργούνται όλες οι διατά-
ξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμί-
ζουν θέματα μετατάξεων του νοση-
λευτικού, παραϊατρικού και λοιπού 
προσωπικού, πλην των ιατρών 
Ε.Σ.Υ., μεταξύ των Φορέων Παρο-
χής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) 
των Δ.Υ.Πε., πλην των διατάξεων 
των άρθρων 69, 70 και 72 του ν. 
3528/2007 (Α' 26) και του άρθρου 
71 του ν. 3918/2011(Α' 31).

4. Οι μετατάξεις του ως άνω 
προσωπικού, που βρίσκονται στην 
ίδια Δ.Υ.Πε, γίνονται με αποφάσεις 
του Διοικητή της Υ.Πε. Οι μετατά-
ξεις του προσωπικού μιας ΔΥ.Πε. σε 
Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε, γίνονται με 
κοινή απόφαση των Διοικητών των 
αντίστοιχων Υ.Πε., μετά από σύμ-

φωνη γνώμη των αρμόδιων Υπη-
ρεσιακών Συμβουλίων, χωρίς να 
απαιτείται η έγκριση της Π.Υ.Σ. που 
προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 68 
του ν. 4002/2011 (Α'180). Σε πε-
ρίπτωση διαφωνίας των Διοικητών 
των Υ.Πε., για την μετάταξη αποφασί-
ζει ο Υπουργός Υγείας.

5. Οι αιτήσεις για μετάταξη υπο-
βάλλονται δύο (2) φορές το χρόνο, 
κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο. Εξαιρού-
νται οι μετατάξεις για λόγους υγείας 
και για λόγους συνυπηρέτησης με 
σύζυγο, που υποβάλλονται οποτεδή-
ποτε. Για τις μεταθέσεις του προσω-
πικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., 
των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), εξακολουθούν να 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 67 
του ν. 3528/2007 (Α' 26), πλην της 
διάταξης της παραγράφου 9 αυτού. ...

7. Δεν επιτρέπεται απόσπαση, 
μετάταξη ή μετάθεση του προσωπι-
κού, πλην των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των 
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πριν παρέλ-
θουν πέντε (5) έτη από το διορισμό 
ή από προηγούμενη μετάταξη ή με-
τάθεση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 
απόσπασης ή μετάταξης για λόγους 
συνυπηρέτησης με σύζυγο, ένστολο 
ή μη, απόσπασης ή μετάταξης σε 
παραμεθόριες περιοχές, αμοιβαίας 
μετάταξης ή μετάθεσης, καθώς και 
απόσπασης, μετάθεσης ή μετάταξης 

για λόγους υγείας του/της υπαλλή-
λου, του/ της συζύγου του/της ή των 
τέκνων του/της».

Δυνάµει ρητής εξουσιοδότησης 
του ανωτέρω άρθρου στο ΦΕΚ Β 
839/30-3-2016 δηµοσιεύθηκε η 
υπ’ αριθ. Α2β/Γ.Π.οικ.22225 από-
φαση του Υπουργού Υγείας, µε την 
οποία καθορίζονται τα διαδικαστικά 
ζητήµατα αποσπάσεων, µετακινή-
σεων και µετακινήσεων του νοση-
λευτικού προσωπικού των  Φορέων 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των 
Δ.Υ.Πε (Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., Κέ-
ντρα Υγείας, Πολυδύναµα Περιφε-
ρειακά Ιατρεία και Μονάδες Υγείας 
του Π.Ε.Δ.Υ.) Αναφορικά µε τις µετα-
τάξεις, αυτή αναφέρει:

«Οι μετατάξεις του προσωπικού 
μεταξύ των Φ.Π.Υ.Υ. εντός της ίδιας 
Δ.Υ.Πε., γίνονται με απόφαση του Δι-
οικητή της Υ.Πε, μετά από σχετική ει-
σήγηση των Διοικητών των φορέων 
προέλευσης και υποδοχής. Οι μετα-
τάξεις του προσωπικού 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 οικείων Υ.Πε., 
μετά από σύμφωνη γνώμη των Υπη-
ρεσιακών Συμβουλίων των φορέων 
προέλευσης και υποδοχής. Για τις 
ανωτέρω μετατάξεις δεν απαιτείται 
η έγκριση της Π.Υ.Σ. (παρ. 1 του άρ-
θρου 68 του Ν. 4002/2011, όπως 
ισχύει).

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ 
ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟ;
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Δεν επιτρέπεται η μετάταξη του 
προσωπικού πριν παρέλθουν πέντε 
(5) έτη από το διορισμό ή από προ-
ηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση. Κατ’ 
εξαίρεση, επιτρέπεται η μετάταξη για 
λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο, 
ένστολο ή μη, η μετάταξη σε πα-
ραμεθόριες περιοχές, η αμοιβαία 
μετάταξη, καθώς και η μετάταξη για 
λόγους υγείας του μετατασσόμενου, 
του/της συζύγου του, των τέκνων 
του, οι οποίοι αποδεικνύονται από 
σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις, 
ακόμα και αν ο ενδιαφερόμενος 
υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει 
πενταετία από τον διορισμό ή από 
προηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση.

Επίσης, η πενταετία δεν ισχύει 
για τις περιπτώσεις μετατάξεων που 
πραγματοποιούνται βάσει των διατά-
ξεων των άρθρων 69 και 70 του Ν. 
3528/2007.

Σε περίπτωση που οι Διοικητές 
των οικείων Υ.Πε., διαφωνούν για τη 
μετάταξη, τότε το αίτημα με τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά, διαβιβάζεται 
στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου 
να αποφασίσει ο Υπουργός. Στην 
περίπτωση αυτή, απαιτείται πλήρως 
αιτιολογημένη έκθεση των οικείων 
Διοικητών των Υ.Πε., όπως και στην 
περίπτωση της απόσπασης 

Οι διατάξεις των άρθρων 69, 70 
και 72 του Ν 3528/ 2007 και του 
άρθρου 71 του Ν. 3918/2011 (μη 
δικαίωμα συμμετοχής του προσωπι-
κού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων 
του Ε.Σ.Υ. σε πρόκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος για μετάταξη 
σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 
3528/2007), εξακολουθούν να 
ισχύουν.

Οι αιτήσεις για μετάταξη υποβάλ-
λονται στις οικείες Δ.Υ.ΠΕ. δύο (2) 
φορές το χρόνο, κάθε Μάρτιο και 
Οκτώβριο, από την πρώτη εργάσιμη 
έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
των μηνών αυτών. 

Οι αιτήσεις μετάταξης που υπο-
βάλλονται για λόγους υγείας του με-
τατασσόμενου υπαλλήλου, του/της 
συζύγου του και των τέκνων του, κα-
θώς και για λόγους συνυπηρέτησης 
με σύζυγο, υποβάλλονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους.»

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του 

ΥΚ το οποίο εξακολουθεί να ισχύ-
ει κατά τις ανωτέρω διατάξεις για 
τους Νοσηλευτές: «1. Κενές θέσεις 
δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. 
των παραμεθόριων περιοχών είναι 
δυνατόν να καλύπτονται με μετάταξη 
υπαλλήλων που διαθέτουν τον τίτλο 
σπουδών που απαιτείται για τη θέση 
στην οποία μετατάσσονται. Η μετάτα-
ξη αυτή διενεργείται σε κλάδο ίδιας 
ή ανώτερης κατηγορίας, ύστερα από 
αίτηση του υπαλλήλου, οποτεδή-
ποτε, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών 
συμβουλίων, με κοινή απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
των κατά περίπτωση συναρμόδιων 
Υπουργών.  

2. Ειδικά για το νοσηλευτικό προ-
σωπικό νοσοκομείων και το φυλα-
κτικό προσωπικό φυλακών, η δια-
δικασία μετάταξης δεν προωθείται 
χωρίς πλήρως αιτιολογημένη βεβαί-
ωση του αρμόδιου διευθυντή και της 
διοίκησης του Νοσοκομείου ή του 
αντίστοιχου διευθυντή των φυλακών 
ότι η μετάταξη ουδεμία επιφέρει συ-
νέπεια για τη Λειτουργία της υπηρε-
σίας του.

3. Παραμεθόριες περιοχές για 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου 
είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 9 παρ. 
22 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 
Α`) και στις κατ` εξουσιοδότηση 
του αυτού άρθρου εκδιδόμενες κοι-
νές υπουργικές αποφάσεις. Οι δια-
τάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 
2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α`) έχουν 
εφαρμογή και για τις μετατάξεις του 
παρόντος άρθρου.

4. Στους μετατασσόμενους σε 
παραμεθόριες περιοχές κατά τις δι-
ατάξεις του παρόντος άρθρου παρέ-
χονται όλα τα προβλεπόμενα από τη 
νομοθεσία οικονομικά ή άλλα υπη-
ρεσιακά κίνητρα, καθώς επίσης και 
τα εκάστοτε προβλεπόμενα έξοδα 
Μετάθεσης. Η σχετική δαπάνη βαρύ-
νει τον προϋπολογισμό εξόδων της 
υπηρεσίας, στην οποία μετατάσσεται 
ο υπάλληλος. ( Το επίδομα της πα-
ραγράφου 4 διατηρήθηκε με το άρ-
θρο 32 Ν.4354/2015,      ΦΕΚ Α 
176/16.12.2015.)

5. Υπάλληλοι οι οποίοι μετατάσ-
σονται σε υπηρεσία παραμεθόριας 

περιοχής κατ` εφαρμογή του παρό-
ντος υποχρεούνται να παραμείνουν 
στην υπηρεσία τοποθέτησης τους 
για μία τουλάχιστον δεκαετία. Κάθε 
πράξη που συνεπάγεται Απόσπαση, 
Μετάθεση ή μετάταξη πριν από τη 
συμπλήρωση της δεκαετούς υποχρε-
ωτικής παραμονής στην υπηρεσία 
όπου μετατάχθηκαν είναι αυτοδι-
καίως 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 Διοίκη-
σης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

6. Για τον μετατασσόμενο σε πα-
ραμεθόριο περιοχή κατά τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου, ο οποίος απο-
κτά μετά τη μετάταξη του την πολυ-
τεκνική ιδιότητα, ο χρόνος υποχρεω-
τικής παραμονής μειώνεται από δέκα 
(10) σε έξι (6) χρόνια.» 

Σύµφωνα τέλος µε το άρθρο 73 
ΥΚ: «1. Δεν επιτρέπεται μετάταξη 
υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία 
από το διορισμό του.»

Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται 
ότι επιτρέπεται η μετάταξη σε πα-
ραμεθόριο περιοχή πριν από τη 
συμπλήρωση πέντε ετών από το 
διορισµό του υπαλλήλου (η γενική 
υποχρέωση παραµονής στη θέση 
διορισµού είναι πενταετής). Όμως, 
από τις γενικές διατάξεις του ΥΚ 
προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπό-
θεση και για τη μετάταξη σε παρα-
μεθόριο περιοχή είναι η συμπλή-
ρωση της δόκιμης υπηρεσίας του 
υπαλλήλου.

Κατά συνέπεια, δικαίωµα για τη 
µετάταξη σε παραµεθόριο, εφόσον 
δε συντρέχει περίπτωση συνυπηρέ-
τησης, υφίσταται µετά τη µονιµοποί-
ηση του υπαλλήλου. Πρέπει δε να 
υποβληθεί σχετική αίτηση Οκτώβριο 
ή Μάρτιο στην ΥΠΕ στην οποία ανή-
κει ο φορέας στον οποίο επιθυµεί να 
µεταταγεί, µε κοινοποίηση στην ΥΠΕ 
όπου ανήκει ο φορέας προέλευσης 
αλλά και στους φορείς προέλευσης 
και υποδοχής, προκειµένου να ξε-
κινήσει η προβλεπόµενη διαδικασία 
(γνωµοδότηση Υπηρεσιακών Συµ-
βουλίων κλπ).
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Η πρόβλεψη για την δηµιουργία και λειτουργία του 
θεσµού της κατ’οίκον νοσηλείας υπάρχει στις δια-
τάξεις του Νόµου 2071/1992. Ειδικότερα, σύµ-

φωνα µε το άρθρο 28 του ως άνω Νόµου, «από της δημο-
σιεύσεως του παρόντος καθιερώνεται σύστημα κατ’οίκον 
νοσηλείας. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με 
πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οι-
κονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων και Εργασίας, καθορίζονται κυρίως οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για την παροχή της κατ’οίκον νοσηλείας, 
ο χρόνος ενάρξεως του συστήματος αυτού, οι κατηγορίες 
ασθενών, οι τυχόν εξειδικευμένες ιατρικές ή νοσηλευτι-
κές πράξεις, τα νοσηλευτικά ιδρύματα ή άλλες μονάδες 
του τομέα υγείας ή πρόνοιας ή κοινωνικών ασφαλίσε-
ων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, με μέριμνα και ευθύνη των οποίων εφαρ-
μόζεται η κατ’οίκον νοσηλεία, οι δαπάνες κινήσεως των 
ατόμων, που συντελούν στην κατ’οίκον νοσηλεία, η συμ-
μετοχή του ασφαλιστικού φορέα του νοσηλευομένου 
στις δαπάνες της νοσηλείας αυτής, όπως και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου».

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
29 του Νόµου 2071/1992, «με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και 
Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί 
να συσταθούν «μονάδες κατ’οίκον νοσηλείας» υπό τη 
διεύθυνση ιατρού σε ν.π.δ.δ. του ν.δ. 2592/1953. 2. 
Η στελέχωση και λειτουργία των μονάδων της προηγού-

μενης παραγράφου ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα, 
που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων και του κατά περίπτωση καθ’ύλην 
αρμόδιου υπουργού. 3. Για την εφαρμογή του προγράμ-
ματος της κατ’οίκον νοσηλείας είναι δυνατή η πρόσληψη 
ιατρών, νοσηλευτών ΠΕ ή ΤΕ, κοινωνικών λειτουργών, 
επισκεπτών υγείας ή άλλου εξειδικευμένου κατά περί-
πτωση επιστημονικού προσωπικού με πλήρη ή μερική 
απασχόληση, σε θέσεις που μπορεί να συνιστώνται για 
το σκοπό αυτόν, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προ-
εδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρό-
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στις θέσεις αυτές 
μπορεί να αποσπάται πάσης φύσεως προσωπικού πλην 
ιατρικού, γίνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου ή αορίστου χρόνου. 4. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, 
Εργασίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων ρυθμίζονται ο χρόνος απασχολήσεως, η πρόσθετη 
αμοιβή του προσλαμβανόμενου προσωπικού, τα ειδικό-
τερα καθήκοντα αυτού, όπως επίσης και κάθε άλλη λε-
πτομέρεια, που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου».

Πέραν των ανωτέρω νοµοθετικών προβλέψεων, πα-
ραµένει σε εκκρεµότητα η ρύθµιση ενός πλήθους ζητη-
µάτων, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει χρήση των σχετικών 
εξουσιοδοτικών διατάξεων για την έκδοση προεδρικών 
διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων. 

ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ: 
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ;



Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 47

Επισηµαίνεται, τέλος, ότι σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόµου 
1579/1985, «με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια 
για την άσκηση ιδιωτικού έργου από τους κα-
τόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος νοση-
λευτή αποφοίτους Τμημάτων Πανεπιστημίων 
ή Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, και ορίζονται οι 
ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές οικήμα-
τος και εξοπλισμού για τη συγκρότηση και 
οργάνωση του επαγγελματικού καταστήμα-
τος των νοσηλευτών, μέσα στο οποίο μπο-
ρεί να εφαρμόζονται νοσηλευτικές μέθοδοι 
και πράξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και 
Πρόνοιας γίνεται η κοστολόγηση των νοση-
λευτικών πράξεων».

Σε συνέχεια των ως άνω εξουσιοδο-
τικών διατάξεων δεν υπήρξε έκδοση των 
προβλεποµένων υπουργικών αποφάσεων, 
µε αποτέλεσµα να µην έχει εισέτι ρυθµιστεί 
µε κάθε απαιτούµενη λεπτοµέρεια το ζήτηµα 
της άσκησης ιδιωτικού έργου από τους φέρο-
ντες τον επαγγελµατικό τίτλο του Νοσηλευτή. 
Οµοίως δεν έχει υπάρξει µέχρι τις ηµέρες µας 
κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων.

Η ΕΝΕ είχε αναλάβει την πρωτοβουλία 
καταγραφής και ταξινόµησης των νοσηλευ-
τικών πράξεων και έχει ήδη αποστείλει το 
σχετικό πόρισµα στην ηγεσία του Υπουργείου 
Υγείας. 

Αποτέλεσµα των πιέσεων υπήρξε η θέ-
σπιση της διάταξης του άρθρου 5§1 του Νό-
µου 3868/2010, σύµφωνα µε την οποία «με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης θεσπίζεται καθηκοντολόγιο 
του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσω-
πικού των νοσοκομείων και των λοιπών νο-
σηλευτικών ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ.».

Μέχρι σήµερα αναµένεται η έκδοση της 
ως άνω υπουργικής απόφασης, που θα 
προσδιορίσει επακριβώς το πλαίσιο άσκησης 
του νοσηλευτικού επαγγέλµατος. 

Κατά τα λοιπά ουδεµία πρόβλεψη υπάρ-
χει στην κείµενη νοµοθεσία περί της δυνα-
τότητας νοσηλευτών να συστήνουν γραφεία 
κατ’οίκον νοσηλείας. 

Η µη ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης δεν ση-
µαίνει κατ’ανάγκη ότι τεκµαίρεται σιωπηρή 
απαγόρευση. Σε κάθε περίπτωση, ο νοσηλευ-
τής που ασκεί τη νοσηλευτική ως ελεύθερο 
επάγγελµα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον 
κύκλο των επαγγελµατικών του δικαιωµά-
των, όπως αυτά περιγράφονται από τις διατά-
ξεις του ΠΔ 351/1989.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

Αναφορικά µε το καθεστώς µετακίνησης του νοση-
λευτικού προσωπικού επισηµαίνονται τα ακόλου-
θα.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 6 του 
Νόµου 4368/2016, «Οι μετακινήσεις του προσωπικού, 
πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. των Φ.Π.Υ.Υ., που βρίσκονται 
στην ίδια Δ.Υ.Πε., γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της 
Υ.Πε.. Οι μετακινήσεις του προσωπικού, 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., χωρίς γνώμη των αρμόδιων Υπηρε-
σιακών Συμβουλίων. Το χρονικό όριο των μετακινήσεων 
ορίζεται σε τρεις (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης τριών 
(3) επιπλέον μηνών, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους, 
μετά από αίτηση του υπαλλήλου».

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 της 
υπ’αριθµ. Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22-03-2016 Απόφασης 
του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 
Β΄ 839/ 30.3.2016), όπως ισχύει, «Με απόφαση του Δι-
οικητή της Υ.Πε δύναται να μετακινείται προσωπικό, πλην 
των ιατρών Ε.Σ.Υ., μεταξύ των Φ.Π.Υ.Υ. της ίδιας Δ.Υ.Πε. 
καθώς και από Φ.Π.Υ.Υ. στην Κεντρική Υπηρεσία της ίδιας 
Δ.Υ.Πε.». Επίσης με κοινή απόφαση των Διοικητών των 
οικείων Υ.ΠΕ δύναται να μετακινείται προσωπικό από 
Φ.Π.Υ.Υ. μιας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε. Για τις 
εν λόγω μετακινήσεις δεν απαιτείται γνώμη των αρμόδιων 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Το χρονικό όριο των μετακι-
νήσεων αυτών ορίζεται σε τρείς (3) μήνες με δυνατότητα 
παράτασης τριών (3) επιπλέον μηνών εντός του ιδίου ημε-
ρολογιακού έτους. Η παράταση της μετακίνησης πραγματο-
ποιείται μετά από αίτηση του υπαλλήλου».

Όπως προκύπτει εκ των ως άνω νοµοθετικών διατάξε-
ων, αλλά και της κατ’εξουσιοδότηση τούτων σχετικώς εκ-
δοθείσας υπουργικής απόφασης, το ανώτατο χρονικό όριο 
της µετακίνησης του νοσηλευτικού προσωπικού είναι τρείς 
(3) µήνες. Σηµειωτέον, ότι η δυνατότητα παράτασης του 
χρόνου µετακίνησης για ένα ακόµη τρίµηνο εξαρτάται και 
προϋποθέτει την προηγούµενη υποβολή σχετικής αίτησης 
από τον µετακινούµενο υπάλληλο.

Με άλλα λόγια, εφόσον δεν υποβληθεί παρόµοια αίτη-
ση από τον υπάλληλο, δεν νοείται παράταση του χρόνου 
µετακίνησης. 

Σηµειώνεται, τέλος, ότι οποιαδήποτε επικαλούµενη 
υπουργική απόφαση, πέραν του ότι θα πρέπει να προσδιο-
ρίζεται επακριβώς και όχι να γίνεται αόριστη µνεία τούτης, 
δεν µπορεί να αντιβαίνει το γράµµα των κατά τα άλλα σα-
φέστατων νοµοθετικών διατάξεων, που αµέσως ανωτέρω 
εκτίθενται. 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Αναφορικά µε το ζήτηµα της αναγνώρισης του χρό-
νου προϋπηρεσίας των δηµοσίων υπαλλήλων 
στο Ωνάσειο, προκειµένου περί της µισθολογικής 

τους εξέλιξης, παρατηρούνται τα ακόλουθα.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 πε-

ρίπτωση στ΄ του Νόµου 4354/2015, «Στις διατάξεις 
του παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί 
δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρό-
νου: α) …, στ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαί-
ου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή 
σε Ο.Τ.Α.- κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δη-
μόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού 
και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης τους- ή επι-
χορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) 
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, συμπε-
ριλαμβανομένων των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσε-
ων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας (…)».

Επιπλέον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 
παρ. 4 του ιδίου ως άνω Νόµου, «α. Ως προϋπηρεσία, 
που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που 
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά 
κλιμάκια του άρθρου 9 του παρόντος, λαμβάνεται η υπη-

ρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του 
άρθρου 7 των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. 

β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των 
ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρη-
σιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής 
παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 
Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματο-
ποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλ-
λου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα 
ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αί-
τησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
98 παρ. 1-2 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «1. Οι 
υπάλληλοι, που έχουν πριν από το διορισμό τους χρόνο 
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά τη 
μονιμοποίηση τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο 
του καταληκτικού βαθμό, με συνυπολογισμό πλεονάζο-
ντος χρόνου στο βαθμό αυτό, ύστερα από ουσιαστική 
κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 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., 

ΩΝΑΣΕΙΟ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
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σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασί-
ας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου 
χρόνου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση 
ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια 
υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη».

Σε συνέχεια της παράθεσης του ως άνω νοµοθετικού 
πλαισίου, που διέπει την µισθολογική και προαγωγική 
εξέλιξη των δηµοσίων υπαλλήλων, πρέπει να επισηµαν-
θούν ορισµένα στοιχεία εν σχέσει µε τη νοµική φύση του 
Ωνασείου.

Ειδικότερα, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέ-
ντρο ιδρύθηκε δυνάµει των διατάξεων του Νόµου 
2012/1992 (Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνι-
κού Δημοσίου και του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥ-
ΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» και ίδρυση νομικού προ-
σώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΩΝΑΣΕΙΟ 
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», ΦΕΚ Α΄ 28).

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 3 του ως 
άνω Νόµου, το Ω.Κ.Κ. είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, ασκου-
µένη από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων. Η ως άνω εποπτεία περιλαµβάνει τον 
ορισµό της διοίκησης, την έγκριση του απολογισµού και 
την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου. 

Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στη ρύθµιση του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του 
Νόµου 2012/1992, σύµφωνα µε την οποία «το Ωνά-
σειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο είναι κοινωφελές, τα δε 
τυχόν κέρδη του κατά πρώτο μεν λόγο διατίθενται για την 
ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του ιατρικού και λοι-
πού εξοπλισμού, κατά δεύτερο δε λόγο περιέρχονται στο 
Δημόσιο».

Περαιτέρω, βασικός σκοπός του Ω.Κ.Κ. κατ’άρθρον 
4 του Ν. 2012/1992 είναι «η παροχή υπηρεσιών νο-
σηλείας στον τομέα καρδιολογίας και καρδιοχειρουργι-
κής και συναφείς δραστηριότητες, που περιλαμβάνονται 
στην αποστολή ενός σύγχρονου καρδιοχειρουργικού κέ-
ντρου».  

Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν. 2012/1992, 
«Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο απαλλάσσεται 
από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό και δικαστικό 
τέλος ή άλλο άμεσο ή έμμεσο φόρο εκτός από το φόρο 
προστιθέμενης αξίας, εισφορά υπέρ τρίτων, δικαίωμα ή 
κράτηση και γενικά απολαύει όλων των δασμολογικών 
ατελειών και φορολογικών απαλλαγών και ευεργετημά-
των, που ισχύουν εκάστοτε για τα κρατικά νοσηλευτικά 
ιδρύματα».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων ευχερώς συνάγεται, ότι 
το Ω.Κ.Κ. αποτελεί ένα ΝΠΙΔ κοινωφελές, µη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα, στο οποίο έχει ανατεθεί δηµόσια υπη-
ρεσία κατά την ουσιαστική – λειτουργική έννοια του όρου, 
ήτοι η ανάπτυξη δραστηριότητας που έχει ως αντικείµενο 
την παροχή υπηρεσιών προς τους διοικουµένους για την 
ικανοποίηση βασικών αναγκών τους. 

Προς επίρρωση των παραπάνω σκέψεων ενδεικτι-
κώς αναφέρεται ότι το Ω.Κ.Κ.: 

 Συµµετέχει στην εναλλασσόµενη καθηµερινή εφη-
µερία των νοσοκοµείων Λεκανοπεδίου Αττικής (ΥΑ 
Υ4δ/ΓΠ/οικ.53080/05, ΦΕΚ Β΄ 740/2005)
 Λειτουργεί τη µοναδική στην ελληνική επικρά-
τεια Μονάδα Μεταµοσχεύσεων Καρδιάς (ΥΑ Υ4α/
οικ.112166/13, ΦΕΚ Β΄ 18-12-2013)
 Παρέχει δωρεάν νοσηλεία σε ανασφάλιστους 
και οικονοµικά αδύνατους πολίτες (άρθρο 23 Ν. 
1076/1980)
 Διασυνδέεται λειτουργικά µε την Υγειονοµική 
Περιφέρεια, στην τοπική αρµοδιότητα της οποίας 
ανήκει (άρθρο 13§11 του Ν. 2889/2001 και ΥΑ 
122831/11, ΦΕΚ Β΄ 2659/2011)
 Έχει αναγνωρισθεί κατάλληλο για την άσκηση ια-
τρών για την χορήγηση της ειδικότητας της καρδιο-
λογίας και της καρδιοχειρουργικής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 34 του Νόµου 3370/2005. 

Εκ τούτων έπεται, ότι το Ω.Κ.Κ. αδυνατεί να εξοµοιω-
θεί µε την έννοια του ιδιώτη παρόχου υπηρεσιών υγείας, 
έννοια σύµφυτη µε την αποκόµιση κέρδους.

Ενόψει της προεκτεθείσας φύσεως του Ωνασείου, βα-
σίµως υποστηρίζεται, ότι η προϋπηρεσία που έχει τυχόν 
παρασχεθεί σε αυτό δεν µπορεί να λογίζεται ως προϋπη-
ρεσία στον ιδιωτικό τοµέα, κατά την έννοια του άρθρου 
98 παρ. 6 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Υπ’αυτήν 
την έννοια για την αναγνώριση της συγκεκριµένης προϋ-
πηρεσίας δεν µπορεί να ισχύει το ανώτατο όριο των επτά 
(7) ετών, αλλά αυτή θα πρέπει να αναγνωρίζεται ολοσχε-
ρώς και εις το ακέραιον τόσο για την προαγωγική, όσο 
και για την µισθολογική εξέλιξη των δηµοσίων υπαλλή-
λων.
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Αναφορικά µε τον υπολογισµό – προσδιορισµό του 
µηνιαίως καταβαλλόµενου µισθού των δηµοσίων 
υπαλλήλων επισηµαίνονται τα ακόλουθα.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Νόµου 
4354/2015, «1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 
της Υ.Ε. κατηγορίας ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780) 
ευρώ. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. της 
κατηγορίας αυτής διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέ-
σως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από 
τον πολλαπλασιασμό των 780 ευρώ με το συντελεστή 
0,0551. Το προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στο 
πλησιέστερο ευρώ. 

2. Οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. 1 των κατηγοριών Δ.Ε., 
Τ.Ε. και Π.Ε. προσδιορίζονται με βάση το ποσό των 780 
ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τους παρακάτω συντελε-
στές, στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη μονάδα 
ευρώ: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
Δ.Ε. 1,10 
Τ.Ε. 1,33 
Π.Ε. 1,40 

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. των ως 
άνω κατηγοριών διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέ-
σως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από 
τον πολλαπλασιασμό του ποσού των 780 ευρώ με τους 
ως άνω συντελεστές και στη συνέχεια με το συντελεστή 
0,0699 για τη Δ.Ε. κατηγορία, 0,0530 για τη Τ.Ε. κατη-
γορία και 0,0540 για την Π.Ε. κατηγορία». 

Δια της υπαγωγής των πραγµατικών περιστατικών 
στους παραπάνω σαφείς κανόνες δικαίου, έκαστος δη-
µόσιος υπάλληλος, µε βάση την κατηγορία και το µισθο-
λογικό κλιµάκιο όπου ανήκει, δύναται να υπολογίσει 
επακριβώς το ποσό του µηνιαίου βασικού µισθού που 
δικαιούται. 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 
του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος 3528/2007), 
οι επιτυχόντες που περιλαμβάνονται στον πίνακα διορι-
στέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαι-
ολογητικών και το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες 
από την έκδοση των πινάκων διοριστέων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα, (§1) περίληψη της πράξης διο-
ρισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και κοινοποιείται στον διοριζόμενο το αργότερο εντός 
τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση. (§2) Η κοινο-

ποίηση στον διοριζόμενο γίνεται με έγγραφο της οικείας 
αρχής, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του Φύλλου της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η πε-
ρίληψη της πράξης διορισμού και το οποίο επιδίδεται επί 
αποδείξει στην κατοικία του είτε στον ίδιο είτε σε πρόσω-
πο που συνοικεί με αυτόν. Με το έγγραφο αυτό τάσσεται 
και εύλογη προθεσμία τριάντα (30) το πολύ ημερών για 
ορκωμοσία του διοριζομένου και ανάληψη υπηρεσίας. Αν 
δεν καθορίζεται τέτοια προθεσμία, θεωρείται ότι έχει τα-
χθεί προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Η προθεσμία αυτή 
μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες, μόνο μία φορά, 
για εξαιρετικούς λόγους. (§3) Αν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία της παρ. 1, η πράξη διορισμού θεωρείται ότι 
έχει κοινοποιηθεί την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευ-
ση και από την ημέρα αυτή αρχίζει η προθεσμία για ορκω-
μοσία του διοριζομένου και ανάληψη υπηρεσίας.  

Ενόψει των παραπάνω διατάξεων προκύπτει, ότι ο 
υπάλληλος οφείλει εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµε-
ρών από της κοινοποιήσεως εις αυτόν της πράξεως διο-
ρισµού του, να προσέλθει στην υπηρεσία προκειµένου να 
ορκισθεί. Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω ταχθείσα προ-
θεσµία για την αποδοχή του διορισµού, τότε τεκµαίρεται 
η σιωπηρή απόρριψή του. Έχει, πάντως, κριθεί, σύµφωνα 
µε την υπ’αριθµ. 3367/1989 απόφαση του Συµβουλί-
ου της Επικρατείας, ότι η Διοίκηση µπορεί να δεχθεί τον 
διορισθέντα για ορκωµοσία και ανάληψη υπηρεσίας και 
µετά την εκπνοή της ταχθείσας προθεσµίας, εντός όµως 
εύλογου χρόνου εφόσον ληφθούν υπόψη οι λόγοι που 
επικαλείται ο ενδιαφερόµενος, το συµφέρον της υπηρε-
σίας, αλλά και το ενδεχόµενο προσβολής δικαιωµάτων 
άλλων προσώπων.

Ενόψει των ανωτέρω ο διορισθείς υπάλληλος, που 
επιθυµεί την παράταση του χρόνου ανάληψης υπηρεσίας, 
θα πρέπει να υποβάλει σχετική προς τούτο αίτηση, όπου 
θα αναφέρει οπωσδήποτε τους σοβαρούς εκείνους λό-
γους, που δικαιολογούν την παράταση µέχρι και έξι (6) 
µήνες της ορκωµοσίας.

Η αποδοχή ή η απόρριψη της σχετικής αιτήσεως ενα-
πόκειται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, δοθέντος 
ότι η προαναφερθείσα επίµαχη διάταξη αναφέρει χαρα-
κτηριστικώς, ότι η προθεσµία «μπορεί» να παραταθεί, 
στοιχείο που δεν υποχρεώνει την διοίκηση σε παράταση 
της προθεσµίας. 

Τέλος, αν ο διορισµός λάβει χώρα προ του τοκετού, 
η δαπάνη µισθοδοσίας βαρύνει τον νέο φορέα απασχό-
λησης.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΗ & 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Σ ύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 
4 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, « (…) 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 συνολικά κατά δύο (2) 
έτη. (…)Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ο χρόνος που απαιτεί-
ται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά ένα (1) 
έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός». 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ο νοµοθέτης επι-
φυλάσσει ένα καθεστώς προωθηµένης προαγωγικής 
εξέλιξης για τους υπαλλήλους που τυγχάνουν κάτοχοι 
ενός η περισσοτέρων µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
85 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, κατά την διαδικα-
σία σχηµατισµού κρίσης για την επιλογή προϊσταµένων 
ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον 
διάρκειας µοριοδοτείται µε 150 µόρια και ο δεύτερος 
µεταπτυχιακός τίτλος µε 30 µόρια, υπό την προϋπόθεση 
ότι είναι συναφείς µε τα αντικείµενα της προκηρυσσό-
µενης θέσης.

Επιπλέον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 
παρ. 3 α-β του Νόµου 4354/2015, «α. Κάτοχοι μετα-
πτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτη-
σης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του 
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά 

δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτο-
χοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ. 

β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της προηγούμενης περίπτω-
σης πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των με-
ταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντι-
κείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει 
από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή 
την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό 
της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης 
αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των 
τίτλων αυτών, όργανο. Επί της απόφασης αυτής δύναται 
να ασκηθεί ένσταση η οποία εξετάζεται από ειδική επι-
τροπή του Α.Σ.Ε.Π., η οποία συστήνεται με απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής 
ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής 
αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, οι κάτοχοι µετα-
πτυχιακών τίτλων σπουδών απολαµβάνουν µιας προ-
ωθηµένης µισθολογικής εξέλιξης, εφόσον το περιεχό-
µενο των µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών τους είναι 
συναφές µε το αντικείµενο της υπηρεσίας τους.

Τέλος, οποιοδήποτε πρόσθετο τυπικό προσόν τυχόν 
διαθέτει ο υπάλληλος, δύναται να το καταθέτει στην 
υπηρεσία του.
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Θέµα:  Σύσταση και ορισµός µελών της Οµάδας Εργασίας για την επικαιροποίηση του 

θεσµικού πλαισίου για την ακούσια νοσηλεία 

	

Αναφορικά µε τη σύσταση και ορισµό µελών Οµάδας Εργασίας προκειµένου να 

επικαιροποιηθεί το θεσµικό πλαίσιο της ακούσιας νοσηλείας (άρθρο 95 του ν. 2071/1992) 

και να αναπτυχθούν οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες για τον περιορισµό των 

ακούσιων νοσηλειών (ΑΔΑ: 7ΧΖΣ465ΦΥΟ-Μ1Ζ, Α1β/Γ.Π.31142-09/05/2017)), 

εκφράζουµε την έντονη διαµαρτυρία µας, για τη µη εκπροσώπηση από Νοσηλευτή στη 

συγκεκριµένη Οµάδα. 

 

Σας ενηµερώνουµε λοιπόν, ότι ο Νοσηλευτής: 

Σύµφωνα µε το ΠΔ: 351/1989 έχει δικαίωµα να : 

¥ Συµµετέχει σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων του συστήµατος υγείας για τον 

καθορισµό της πολιτικής υγείας. 

¥ Καθορίζει τα κριτήρια της νοσηλευτικής φροντίδας, σε όλα τα πλαίσια της 

νοσηλευτικής άσκησης. 

Σύµφωνα µε τον Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας (ΠΔ: 216/2001): 
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ακούσιων νοσηλειών (ΑΔΑ: 7ΧΖΣ465ΦΥΟ-Μ1Ζ, Α1β/Γ.Π.31142-09/05/2017)), 

εκφράζουµε την έντονη διαµαρτυρία µας, για τη µη εκπροσώπηση από Νοσηλευτή στη 

συγκεκριµένη Οµάδα. 

 

Σας ενηµερώνουµε λοιπόν, ότι ο Νοσηλευτής: 

Σύµφωνα µε το ΠΔ: 351/1989 έχει δικαίωµα να : 

¥ Συµµετέχει σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων του συστήµατος υγείας για τον 

καθορισµό της πολιτικής υγείας. 

¥ Καθορίζει τα κριτήρια της νοσηλευτικής φροντίδας, σε όλα τα πλαίσια της 

νοσηλευτικής άσκησης. 

Σύµφωνα µε τον Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας (ΠΔ: 216/2001): 

¥ Ιδιαίτερο καθήκον του νοσηλευτή αποτελεί η φροντίδα του ασθενή, µε τη δηµιουργία 

του κατάλληλου θεραπευτικού περιβάλλοντος ώστε ο ασθενής να απολαµβάνει τη 

µέγιστη δυνατή σωµατική, ψυχική και πνευµατική υγεία. 

¥ Ο Νοσηλευτής οφείλει απόλυτο σεβασµό στην προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και 

την τιµή του ασθενή. Οφείλει να λαµβάνει κάθε µέτρο που προάγει, αλλά και να 

απέχει από κάθε ενέργεια που είναι δυνατό να θίξει το αίσθηµα της προσωπικής 

ελευθερίας και την ελεύθερη βούληση του ασθενή. 

¥ Ο Νοσηλευτής οφείλει απεριόριστο σεβασµό στην αξία της ανθρώπινης ζωής, 

λαµβάνει κάθε µέτρο για τη διάσωση ή διατήρησή της και απέχει από κάθε ενέργεια 

που είναι δυνατό να τη θέσει σε κίνδυνο. 

¥ Ο Νοσηλευτής οφείλει να παρέχει τη συνδροµή του στον ασθενή µε κάθε θεµιτό µέσο 

και να τον προστατεύει από οποιαδήποτε βλάβη ή κίνδυνο στο χώρο παροχής των 

υπηρεσιών του, δηµιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον.  

¥ Οφείλει επίσης να διαφυλάττει τα ατοµικά δικαιώµατα του ασθενή και να αποτρέπει 

µε κάθε δυνατό µέσο οποιαδήποτε µορφή παραβίασής τους. 

¥ Ο Νοσηλευτής, σεβόµενος την προσωπικότητα του ασθενή, πρέπει να παρέχει τη 

συνδροµή του για την ορθή ενηµέρωση του ασθενή αναφορικά µε την πρόγνωση, τη 

διάγνωση, τη θεραπεία, τους ενδεχόµενους κινδύνους και τα οφέλη, πριν από τη 

διενέργεια κάθε νοσηλευτικής ή ιατρικής πράξης. 

¥ Ο Νοσηλευτής οφείλει απεριόριστο σεβασµό στην ιδιωτική ζωή του ασθενή και 

απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που είναι δυνατό να βλάψει τον απόρρητο 

χαρακτήρα των κάθε είδους πληροφοριών των οποίων λαµβάνει γνώση κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του. 

¥ Ο Νοσηλευτής οφείλει τον απαραίτητο σεβασµό στην προσωπικότητα του 

ψυχιατρικού ασθενή λαµβάνοντας υπόψη τη βούλησή του στις περιπτώσεις εκείνες 

που είναι σε θέση να την εκφράσει. 

Σύµφωνα µε το ΦΕΚ 106/1988, ο ειδικευµένος νοσηλευτής ψυχικής υγείας µεταξύ άλλων 

είναι ικανός: 

¥ Να προγραµµατίζει, εφαρµόζει, αξιολογεί, διδάσκει και επιβλέπει τη νοσηλευτική 

φροντίδα ψυχικά ασθενών και οικογενειών µε ψυχιατρικά προβλήµατα. 

¥ Να κατέχει επαρκή γνώση των µεθόδων ψυχιατρικής θεραπείας και ικανότητα να 

αντιλαµβάνεται την απαιτούµενη κατάλληλη θεραπεία ανάλογα µε την ηλικία του 

ασθενή και τις ιδιαίτερες συνθήκες του περιβάλλοντός του. 

¥ Να αναπτύσσει και να διατηρεί θετικές διαπροσωπικές σχέσεις µε ψυχικά ασθενείς ή 

οµάδες ασθενών, µε συναδέλφους, συνεργάτες και κοινωνικούς παράγοντες, για τη 

θεραπευτική προσέγγιση των ψυχικά ασθενών. 
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απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που είναι δυνατό να βλάψει τον απόρρητο 

χαρακτήρα των κάθε είδους πληροφοριών των οποίων λαµβάνει γνώση κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του. 

¥ Ο Νοσηλευτής οφείλει τον απαραίτητο σεβασµό στην προσωπικότητα του 

ψυχιατρικού ασθενή λαµβάνοντας υπόψη τη βούλησή του στις περιπτώσεις εκείνες 

που είναι σε θέση να την εκφράσει. 

Σύµφωνα µε το ΦΕΚ 106/1988, ο ειδικευµένος νοσηλευτής ψυχικής υγείας µεταξύ άλλων 

είναι ικανός: 

¥ Να προγραµµατίζει, εφαρµόζει, αξιολογεί, διδάσκει και επιβλέπει τη νοσηλευτική 

φροντίδα ψυχικά ασθενών και οικογενειών µε ψυχιατρικά προβλήµατα. 

¥ Να κατέχει επαρκή γνώση των µεθόδων ψυχιατρικής θεραπείας και ικανότητα να 

αντιλαµβάνεται την απαιτούµενη κατάλληλη θεραπεία ανάλογα µε την ηλικία του 

ασθενή και τις ιδιαίτερες συνθήκες του περιβάλλοντός του. 

¥ Να αναπτύσσει και να διατηρεί θετικές διαπροσωπικές σχέσεις µε ψυχικά ασθενείς ή 

οµάδες ασθενών, µε συναδέλφους, συνεργάτες και κοινωνικούς παράγοντες, για τη 

θεραπευτική προσέγγιση των ψυχικά ασθενών. 

¥ Να διοικεί ψυχιατρικό τµήµα ή εξωτερικό ψυχιατρικό ιατρείο, ή κέντρο ψυχικής 

υγείας και να δηµιουργεί θεραπευτικό περιβάλλον για ψυχικά ασθενείς. 

¥ Να συνεργάζεται υπεύθυνα µε την ψυχιατρική θεραπευτική οµάδα 

συµπεριλαµβανοµένων και των κοινωνικών λειτουργών και να συµβάλλει: 

α) Στη λύση κοινωνικό – ψυχιατρικών προβληµάτων των ασθενών και των οικογενειών τους, 

µε γνώση της ισχύουσας νοµοθεσίας για την ψυχική υγεία και ασθένεια. 

β) Στην πρόληψη, ανίχνευση, έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της ψυχικής ασθένειας. 

γ) Στη διδασκαλία των αρχών ψυχικής υγιεινής σε υγιείς, ασθενείς, οικογένειες, σχολεία και 

επαγγελµατικές οµάδες, µε γνώση των αρχών και µεθόδων διδασκαλίας – µαθήσεως. 

δ) Στον προγραµµατισµό, τη λειτουργία και την αξιολόγηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας και 

ψυχιατρικής περίθαλψης εντός και εκτός των νοσοκοµείων της χώρας. 

 

Έχοντας, υπόψη τα παραπάνω και ειδικότερα, τον καθηµερινό αγώνα που κάνουν οι 

νοσηλευτές ψυχικής υγείας να κρατήσουν όρθιο το σύστηµα ψυχικής υγείας της χώρας, όσο 

µπορούν, χωρίς την εφαρµογή της τοµεοποίησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, µε την 

απίστευτη ταλαιπωρία ασθενών (και οικογενειών τους) προκειµένου να τους δοθεί η 

δυνατότητα νοσηλείας τους, έστω και σε ένα ράντζο, µε την ανύπαρκτη πρωτοβάθµια 

φροντίδα ψυχικής υγείας, µε τα ιδιαίτερα αυξηµένα ποσοστά ακούσιας νοσηλείας που 

ξεπερνούν το 60% των εισαγωγών, µε τους λιγοστούς οικονοµικούς πόρους, µε τους 

ελάχιστους νοσηλευτές - κάτω από το όριο ασφαλείας, θεωρούµε απαραίτητο όπως προβείτε 

στην τροποποίηση της σχετικής απόφασης για τη σύσταση της συγκεκριµένης οµάδας 

εργασίας, µε την προσθήκη τουλάχιστον δύο νοσηλευτών µε ειδικότητα στη νοσηλευτική 

ψυχικής υγείας, ώστε µε την άποψή τους να συµβάλλουν στη διαµόρφωση ενός θεσµικού 

πλαισίου µε στόχο τη µείωση των ακούσιων νοσηλειών αλλά και στη διασφάλιση των 

δικαιωµάτων των ψυχικά πασχόντων. 

 

Ευχαριστούµε εκ των προτέρων.   

 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. του Νοµού Αττικής 
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ΘΕΜΑ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

 

 Με αφορµή την επίθεση από ασθενή που είχε σαν αποτέλεσµα τον τραυµατισµό 

συναδέλφου τα ξηµερώµατα της Δευτέρας 12 Ιουνίου 2017, στο ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»,  

ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων ΕΣΥ Ν. Αττικής εκφράζει τη 

συµπαράστασή του προς τη συνάδελφο, ένα ακόµη θύµα  του πάσχοντος συστήµατος 

ψυχικής υγείας. 

Τα περιστατικά βίας και επιθέσεων εναντίον του προσωπικού αποτελούν πλέον 

σχεδόν καθηµερινό φαινόµενο, χωρίς δυστυχώς να καταγράφονται στο βιβλίο συµβάντων 

(που παρά τις προτάσεις µας, είναι ανύπαρκτο).  

   Όπως είναι ευρέως γνωστό, οι νοσηλευτές των ψυχιατρικών δοµών, έχουν 

οδηγηθεί στην πλήρη σωµατική και ψυχική εξουθένωση, καθώς αναγκάζονται να στηρίζουν 

µε όλες τους τις δυνάµεις ένα σύστηµα ψυχικής υγείας µε πάρα πολλά προβλήµατα.

 Πασχίζουν και µοχθούν καθηµερινά για τη παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στο 

καταρρέον ΕΣΥ και όχι µόνο δεν ανταµείβονται, έστω ηθικώς, όχι µόνο δεν έχει ληφθεί 

καµία µέριµνα για την ασφάλειά τους κατά την παροχή της εργασίας τους, αλλά σε κάποιες 

περιπτώσεις οδηγούνται στα δικαστήρια ως κατηγορούµενοι, αντιµετωπιζόµενοι σαν κοινοί 
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ΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

 

 Με αφορµή την επίθεση από ασθενή που είχε σαν αποτέλεσµα τον τραυµατισµό 

συναδέλφου τα ξηµερώµατα της Δευτέρας 12 Ιουνίου 2017, στο ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»,  

ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων ΕΣΥ Ν. Αττικής εκφράζει τη 

συµπαράστασή του προς τη συνάδελφο, ένα ακόµη θύµα  του πάσχοντος συστήµατος 

ψυχικής υγείας. 

Τα περιστατικά βίας και επιθέσεων εναντίον του προσωπικού αποτελούν πλέον 

σχεδόν καθηµερινό φαινόµενο, χωρίς δυστυχώς να καταγράφονται στο βιβλίο συµβάντων 

(που παρά τις προτάσεις µας, είναι ανύπαρκτο).  

   Όπως είναι ευρέως γνωστό, οι νοσηλευτές των ψυχιατρικών δοµών, έχουν 

οδηγηθεί στην πλήρη σωµατική και ψυχική εξουθένωση, καθώς αναγκάζονται να στηρίζουν 

µε όλες τους τις δυνάµεις ένα σύστηµα ψυχικής υγείας µε πάρα πολλά προβλήµατα.

 Πασχίζουν και µοχθούν καθηµερινά για τη παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στο 

καταρρέον ΕΣΥ και όχι µόνο δεν ανταµείβονται, έστω ηθικώς, όχι µόνο δεν έχει ληφθεί 

καµία µέριµνα για την ασφάλειά τους κατά την παροχή της εργασίας τους, αλλά σε κάποιες 

περιπτώσεις οδηγούνται στα δικαστήρια ως κατηγορούµενοι, αντιµετωπιζόµενοι σαν κοινοί 

εγκληµατίες και ως τα εξιλαστήρια θύµατα για όλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο 

χώρος της ψυχικής υγείας.  

 Αν και είναι αυτονόητο, σηµειώνουµε ότι οι αρµοδιότητες των Νοσηλευτών αφορούν 

αποκλειστικά και µόνο στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σύµφωνα µε τα διδάγµατα 

της νοσηλευτικής επιστήµης και είναι παράνοµο και επικίνδυνο, όπως αποδεικνύεται, να 

τους ανατίθεται ο ρόλος του φύλακα, σε κλινικές όπου πραγµατοποιούνται πολυάριθµες 

εισαγωγές ψυχιατρικών περιστατικών, κατά παράβαση των υπ’ αριθµ. Υ4δ/12861/ 

16.10.2000 & & Υ4δ/16009/14.12.2000 Υπουργικών αποφάσεων, όπως τροποποιήθηκαν από 

την υπ’ αριθ. Υ4δ/4962/9.4.2001 και την  Υ4δ/9989 ΦΕΚ Β 924 2001Υπουργική απόφαση 

και ισχύουν σήµερα. 

 Η αντιµετώπιση του ζητήµατος µόνο σε θεωρητικό επίπεδο, µε σύσταση επιτροπών 

και οµάδων εργασίας, αλλά και µόνη η εξαγγελία «στόχων» από τα συναρµόδια Υπουργεία, 

δεν επαρκούν για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων, οι οποίοι πέραν όλων των 

άλλων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν εκ της ελλείψεως προσωπικού, απαξιώνονται ως 

επιστήµονες αλλά και ως άνθρωποι, µιας και θεωρείται ασήµαντο γεγονός ακόµη και να 

απολέσουν τη ζωή τους  

 Τονίζουµε για µια ακόµη φορά ότι βρισκόµαστε ενώπιον του παράδοξου και 

οξύµωρου φαινοµένου ασθενείς- κρατούµενοι που έχουν κριθεί από το αρµόδιο δικαστήριο 

ως επικίνδυνοι για τη δηµόσια ασφάλεια (άρθρο 69 ΠΚ), έχοντας διαπράξει αξιόποινες 

πράξεις, να θεωρούνται εν τοις πράγµασι «ακίνδυνοι» για εργαζοµένους, ασθενείς και 

συνοδούς- γιατί πώς αλλιώς να εξηγηθεί λογικά η εδώ και έτη µη παρουσία φυλακτικού 

προσωπικού και η παράλειψη διαµόρφωσης ειδικών χώρων νοσηλείας!   

Επίσης, επισηµαίνουµε ότι τα ποσοστά ακούσιας νοσηλείας ξεπερνούν το 60% των 

νοσηλευοµένων και η εκδήλωση επιθετικής συµπεριφοράς από τους ασθενείς  είτε κατά την 

εισαγωγή τους, είτε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους αποτελεί καθηµερινότητα. Το 

γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την τραγική υποστελέχωση, διαµορφώνει µία κατάσταση 

άκρως επικίνδυνη για τους ασθενείς και το προσωπικό. 

 Στο συγκεκριµένο τµήµα οξέων περιστατικών που τραυµατίστηκε η συνάδελφος 

εκτελούσαν βάρδια µόλις δύο άτοµα (ένας άνδρας και µία γυναίκα) για 31 ασθενείς οι οποίοι 

νοσηλεύονται σε δύο ορόφους! 

 Είναι τέλος γεγονός ότι στα τµήµατα οξέων περιστατικών νοσηλεύονται 

ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ ασθενείς οι οποίοι δεν θα έπρεπε να νοσηλεύονται σε αυτά, όπως ασθενείς µε 

νοητική υστέρηση ή µε το καθεστώς του άρθρου 69 του ΠΚ, εξαρτηµένοι από ουσίες και 

άλλοι οι οποίοι έχουν ανάγκη νοσηλείας σε ειδικές θεραπευτικές µονάδες.  

  Από όλα τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι είναι σήµερα επιτακτική όσο ποτέ η 

εφαρµογή της Νοµοθεσίας και η  λήψη κάθε πρόσφορου µέτρου  για την εξασφάλιση 
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εγκληµατίες και ως τα εξιλαστήρια θύµατα για όλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο 

χώρος της ψυχικής υγείας.  

 Αν και είναι αυτονόητο, σηµειώνουµε ότι οι αρµοδιότητες των Νοσηλευτών αφορούν 

αποκλειστικά και µόνο στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σύµφωνα µε τα διδάγµατα 

της νοσηλευτικής επιστήµης και είναι παράνοµο και επικίνδυνο, όπως αποδεικνύεται, να 

τους ανατίθεται ο ρόλος του φύλακα, σε κλινικές όπου πραγµατοποιούνται πολυάριθµες 

εισαγωγές ψυχιατρικών περιστατικών, κατά παράβαση των υπ’ αριθµ. Υ4δ/12861/ 

16.10.2000 & & Υ4δ/16009/14.12.2000 Υπουργικών αποφάσεων, όπως τροποποιήθηκαν από 

την υπ’ αριθ. Υ4δ/4962/9.4.2001 και την  Υ4δ/9989 ΦΕΚ Β 924 2001Υπουργική απόφαση 

και ισχύουν σήµερα. 

 Η αντιµετώπιση του ζητήµατος µόνο σε θεωρητικό επίπεδο, µε σύσταση επιτροπών 

και οµάδων εργασίας, αλλά και µόνη η εξαγγελία «στόχων» από τα συναρµόδια Υπουργεία, 

δεν επαρκούν για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων, οι οποίοι πέραν όλων των 

άλλων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν εκ της ελλείψεως προσωπικού, απαξιώνονται ως 

επιστήµονες αλλά και ως άνθρωποι, µιας και θεωρείται ασήµαντο γεγονός ακόµη και να 

απολέσουν τη ζωή τους  

 Τονίζουµε για µια ακόµη φορά ότι βρισκόµαστε ενώπιον του παράδοξου και 

οξύµωρου φαινοµένου ασθενείς- κρατούµενοι που έχουν κριθεί από το αρµόδιο δικαστήριο 

ως επικίνδυνοι για τη δηµόσια ασφάλεια (άρθρο 69 ΠΚ), έχοντας διαπράξει αξιόποινες 

πράξεις, να θεωρούνται εν τοις πράγµασι «ακίνδυνοι» για εργαζοµένους, ασθενείς και 

συνοδούς- γιατί πώς αλλιώς να εξηγηθεί λογικά η εδώ και έτη µη παρουσία φυλακτικού 

προσωπικού και η παράλειψη διαµόρφωσης ειδικών χώρων νοσηλείας!   

Επίσης, επισηµαίνουµε ότι τα ποσοστά ακούσιας νοσηλείας ξεπερνούν το 60% των 

νοσηλευοµένων και η εκδήλωση επιθετικής συµπεριφοράς από τους ασθενείς  είτε κατά την 

εισαγωγή τους, είτε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους αποτελεί καθηµερινότητα. Το 

γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την τραγική υποστελέχωση, διαµορφώνει µία κατάσταση 

άκρως επικίνδυνη για τους ασθενείς και το προσωπικό. 

 Στο συγκεκριµένο τµήµα οξέων περιστατικών που τραυµατίστηκε η συνάδελφος 

εκτελούσαν βάρδια µόλις δύο άτοµα (ένας άνδρας και µία γυναίκα) για 31 ασθενείς οι οποίοι 

νοσηλεύονται σε δύο ορόφους! 

 Είναι τέλος γεγονός ότι στα τµήµατα οξέων περιστατικών νοσηλεύονται 

ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ ασθενείς οι οποίοι δεν θα έπρεπε να νοσηλεύονται σε αυτά, όπως ασθενείς µε 

νοητική υστέρηση ή µε το καθεστώς του άρθρου 69 του ΠΚ, εξαρτηµένοι από ουσίες και 

άλλοι οι οποίοι έχουν ανάγκη νοσηλείας σε ειδικές θεραπευτικές µονάδες.  

  Από όλα τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι είναι σήµερα επιτακτική όσο ποτέ η 

εφαρµογή της Νοµοθεσίας και η  λήψη κάθε πρόσφορου µέτρου  για την εξασφάλιση 
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ασφαλών συνθηκών εργασίας και την πρόληψη κάθε κίνδυνου που δύναται να απειλήσει 

την υγεία ή τη σωµατική ακεραιότητα των εργαζοµένων.  

 Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση διευθέτησης του ζητήµατος είναι ακραία 

επικίνδυνη και είναι πολύ πιθανό να βρεθούµε ενώπιον τραγικών εξελίξεων, µε 

ενδεχόµενη απώλεια ανθρώπινης ζωής! 

  Η  ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο έννοµο αγαθό και η προστασία του είναι 

ανεπίτρεπτο να εγκαταλείπεται στο τυχαίο γεγονός της επέµβασης προσώπων που δεν έχουν 

ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση κατά το Νόµο (συναδέρφων, συνοδών κ.α), µε την Πολιτεία να 

παραµένει απούσα και άφαντη, απλός θεατής των γεγονότων. 

 Ως Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων ΕΣΥ Ν. Αττικής εκφράζουµε 

την αµέριστη συµπαράστασή µας στη δοκιµαζόµενη συνάδελφο και καταγγέλλουµε για µια 

ακόµη φορά την εγκληµατική αµέλεια της Πολιτείας, σχετικά µε την προστασία 

εργαζοµένων και ασθενών, καλώντας την να αναλάβει τις ευθύνες της, για τις τραγικές 

καταστάσεις που βιώνουν οι εργαζόµενοι στις ψυχιατρικές δοµές και να παράγει έργο κατ’ 

εφαρµογή των νοµοθετικών επιταγών, προτού θρηνήσουµε θύµατα, εξασφαλίζοντας το 

αυτονόητο σε ένα υποτιθέµενο ευνοµούµενο Κράτος: την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια 

εργαζοµένων και ψυχικά πασχόντων. 

 

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

 
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος           Η Γ. Γραµµατέας 
 
 
 
 

Γεώργιος Αβραµίδης                                     Ελένη Ντάτση 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 29/09/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Όπως είναι ήδη γνωστό µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόµου 4354/2015 (µισθολό-
γιο δηµόσιων υπαλλήλων) θεσπίστηκε ειδικώς για τους προϊσταµένους των νοσηλευτικών τµηµάτων 
επίδοµα θέσης ευθύνης µειωµένο κατά 40 ευρώ σε σχέση µε το αντίστοιχο επίδοµα των υπολοίπων 
προϊσταµένων άλλων τµηµάτων.

 Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ευθύς εξαρχής άσκησε δριµεία κριτική στην ως άνω δυσµενή διάκριση σε 
βάρος των νοσηλευτών, ζητώντας την άµεση απόσυρση της συγκεκριµένης διάταξης για την αποκατά-
σταση της αδικίας.

 Δοθέντος, όµως, ότι το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονοµικών απλώς εκώφευσαν, η 
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ανέλαβε την πρωτοβουλία για την δικαστική διεκδίκηση της εξοµοίωσης του επιδόµατος 
των προϊσταµένων των νοσηλευτικών τµηµάτων µε το επίδοµα των λοιπών προϊσταµένων της δηµόσι-
ας διοίκησης. Εξ ιδίων πόρων και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση των µελών της, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 
συντόνισε την κατάθεση οµαδικών αγωγών και την εισαγωγή µιας εξ αυτών ενώπιον του Συµβουλίου 
της Επικρατείας µε την διαδικασία της δίκης – πιλότου. 

 Ήδη η επταµελής σύνθεση του ΣΤ΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας δηµοσίευσε την 
υπ’αριθµ. 2252/2017 Απόφαση, µε την οποία δικαιώνει πλήρως την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, αποφαινόµενη 
υπέρ της αντισυνταγµατικότητας της ως άνω δυσµενούς διάκρισης των νοσηλευτών. Σε συνέχεια της 
πρώτης αυτής ελπιδοφόρας απόφασης, η υπόθεση παραπέµφθηκε στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου 
της Επικρατείας, όπου και θα κριθεί οριστικώς.

 Ενόψει των παραπάνω δικαστικών εξελίξεων η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αισθάνεται απόλυτα δικαιωµένη, 
ενώ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να προασπίζεται εµπράκτως τα συµφέροντα των νοσηλευτών µε συστη-
µατικό και αποτελεσµατικό τρόπο, τιµώντας εις το ακέραιον τον θεσµό του συνδικαλισµού. 

 Υπογραµµίζεται, τέλος, ότι σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της υπόθεσης και ενώπιον της 
Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, εξέλιξη εξαιρετικά πιθανή µετά την προαναφερθείσα 
απόφαση της επταµελούς συνθέσεως, οι προϊστάµενοι των νοσηλευτικών τµηµάτων θα δικαιούνται να 
λαµβάνουν επίδοµα θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ, έναντι των 250 ευρώ που λαµβάνουν σήµερα. 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο

         Ο Πρόεδρος                Ο Γ. Γραµµατέας
         Αριστείδης Δάγλας                                            Γεώργιος Αβραµίδης

Το ΣτΕ δικαιώνει την ΠΑΣΥΝΟ για το 
επίδομα των Προϊσταμένων- μελών της»
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