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Η καρδιά της Υγείας 
χτύπησε στη Λάρισα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.

Το 11ο Πανελλήνιο 
και 10ο Πανευρωπαϊκό 
Επιστημονικό & Επαγγελματικό 
Νοσηλευτικό Συνέδριο, θα 
πραγματοποιηθεί στην Ζάκυνθο  
από 3 έως 6 Μαΐου 2018.
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Κ αι να που φτάσαμε πάλι να συζητάμε για τα 
βασικά. Όχι μόνο στο δικό μας τομέα, αυτόν 
της υγείας, αλλά γενικότερα στα όσα συμβαί-

νουν καθημερινά με τη μορφή χιονοστιβάδας καταβα-
ραθρώνοντας αξίες, προσωπικότητες, έννοιες, πολιτι-
κές και κυρίως τη λογική και την αξιοπρέπεια των μη 
προνομιούχων συμπολιτών μας.

Οι κυβερνητικές επιλογές σε όλα τα επίπεδα, εφή-
μερες και ευκαιριακές ως επί το πλείστον, στρέφονται 
ευθέως εναντίον αυτών που υποτίθεται ότι θα έπρε-
πε να υπηρετήσουν. Ο πήχης της ποιότητας σε όλες 
τις εκφάνσεις της άσκησης πολιτικής, έχει κατέβει σε 
σημείο ανησυχητικό υιοθετώντας με συνοπτικές δια-
δικασίες τη λογική της εξομοίωσης και της κονιορτο-
ποίησης κάθε ίχνους αξιοσύνης, ενοχοποιώντας την 
αριστεία και στοχοποιώντας κάθε πολίτη που επιθυμεί 
να ξεχωρίσει προσπαθώντας για κάτι καλύτερο.

Σε όποιον τομέα κι αν κοιτάξει κανείς εκτός ελα-
χίστων εξαιρέσεων, η λειτουργία του κράτους έχει 
αποκτήσει έναν καθαρά διεκπεραιωτικό χαρακτήρα με 
ορίζοντα εξαιρετικά βραχύ, αποστερώντας από τη νέα 
γενιά την ελπίδα να αγωνιστεί για ένα καλύτερο μέλ-
λον, μιας και το θεωρεί εκ προοιμίου υποθηκευμένο. 

Έτσι, βλέπουμε να επανέρχονται επιτακτικά τα αιτή-
ματα για την ικανοποίηση των πρωτογενών αναγκών 
αντί να αγωνιζόμαστε να κατακτήσουμε υψηλότερα 
στάνταρτς ποιότητας. Για παράδειγμα στο χώρο της 
υγείας, αντί να εστιάζουμε τις προσπάθειές μας για 
να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα που αφειδώς προσφέ-
ρουν οι διεθνείς οργανισμοί και οι επιστημονικοί φο-
ρείς για τη βελτίωση των δεικτών και τη βελτιστοποίη-
ση του επιπέδου της υγείας των πολιτών, επιδιδόμαστε 
σε έναν καθημερινό αγώνα εξασφάλισης των βασικών 
συνθηκών περίθαλψης, μη έχοντας ούτε το χρόνο, μα 
ούτε και την οικονομική δυνατότητα να πράξουμε αυτό 

που οι προηγμένες χώρες κάνουν.  Με άλλα λόγια οι 
στόχοι για ευημερία, μετουσιώθηκαν άρδην σε στόχους 
εφήμερους και αυτομάτως όσοι μιλάνε για όραμα χα-
ρακτηρίζονται πλέον γραφικοί και αιθεροβάμονες. 

Αν κάτι φαντάζει δύσκολο να πραγματοποιηθεί, αντί 
να ενταθούν οι προσπάθειες, επιλέγεται η εύκολη λύση 
της κατάργησης και της παραίτησης. Προσφάτως είδα-
με τον Υπουργό Παιδείας να καταργεί τις εκπαιδευτικές 
εκδρομές στο εξωτερικό γιατί όπως λέει στο σκεπτικό 
του,πολλοί μαθητές αδυνατούσαν να τις παρακολου-
θήσουν. Αντί λοιπόν να βοηθήσει τους μη έχοντες να 
συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική αυτή διαδικασία, στε-
ρεί απ’ όλους αυτό το προνόμιο στο όνομα της δήθεν 
ισότητας, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια κυνική ισο-
πέδωση προς τα κάτω. 

Βέβαια, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο απ’ το να 
αποδεχτούμε και να υιοθετήσουμε αυτές τις τακτικές 
ωσμωτικά, σιγά σιγά, πέφτοντας στην παγίδα του  μι-
θριδατισμού που καθημερινά μας σερβίρεται, απε-
μπολώντας τις κοινωνικές και τις επαγγελματικές μας 
διεκδικήσεις υπό τον φόβο μήπως χαρακτηριστούμε 
υπερβολικοί ή ακόμα ακόμα και γραφικοί.

Η σημαία των διεκδικήσεών μας και η απαίτησή μας 
για υψηλού επιπέδου δωρεάν παροχές στους πολίτες, 
δεν πρέπει να υποσταλεί. Ο πήχης των αξιών, της επι-
στήμης, της αξιοκρατίας, της αξιοσύνης και τελικά της 
ίδιας της δημοκρατίας, δεν μπορεί παρά να ακολου-
θήσει μόνο μια κατεύθυνση, την ανοδική. Κάθε προ-
σπάθεια για χάλκευση της ίδιας της λογικής πρέπει να 
πέσει στο κενό, κάτι που απαιτεί άμεση ενεργοποίηση 
του συλλογικού αντανακλαστικού της ομαδικότητας, 
της αλληλεγγύης και πρωτίστως της ανιδιοτελούς συ-
ναντίληψης.

Ας συστρατευτούμε στη μάχη της επικράτησης 
του αυτονόητου.

Η μάχη του αυτονόητου: 
Ισότητα ή ισοπέδωση;

EDITORIAL

Γράφει ο 
Άρης Δάγλας,

Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, 
Γενικός Γραμματέας ΕΝΕ
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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Η καρδιά της Υγείας 
χτύπησε στη Λάρισα

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή οι εργασίες 
του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Πα-
νελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας 

Νοσηλευτών – Ε.Σ.Υ., το οποίο πραγματοποιήθη-
κε στη Λάρισα από τις 8 – 10 Δεκεμβρίου 2018, 
στο ξενοδοχείο Divani Palace Larissa. Ο παλμός, 
η ζωντάνια αλλά και η ποιότητα κυριάρχησαν καθ’ 
όλη τη διάρκεια των εργασιών του, ανεβάζοντας 
τον πήχη ακόμη ψηλότερα για την επόμενη χρονιά.
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Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε με την Πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Λαρισαίων 
και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Υγείας, την Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος 
και  του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύμα-
τος Θεσσαλίας. Ακόμη, η παρακολούθηση του 
επιστημονικού προγράμματος μοριοδοτήθηκε 
με 18 μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής 
Εκπαίδευσης από την Ένωση Νοσηλευτών Ελ-
λάδος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η θεματολογία του συνεδρίου κάλυψε όλα 
τα πεδία της νοσηλευτικής επιστήμης.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιελάμβα-
νε ένα Ειδικό Φροντιστήριο με θέμα τη Βασική 
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και χρή-
ση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή. Επίσης 
περιελάμβανε ένα εξειδικευμένο workshop με 
τίτλο «Κριτική Σκέψη και Νοσηλευτική Πρα-
κτική: Προκλήσεις και Προοπτικές – Critical 

Η θεματολογία του συνεδρίου 
κάλυψε όλα τα πεδία της 
νοσηλευτικής επιστήμης.
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Thinking and Nursing Practice: Challenges and 
Perspectives». Τέλος πραγματοποιήθηκαν τρία 
κλινικά φροντιστήρια, τα οποία είχαν τους ακό-
λουθους τίτλους: «Η επιβλαβής χρήση του δια-
δικτύου μεταξύ παιδιών – εφήβων – ενηλίκων: 
πρόληψη και παρεμβάσεις», «Μια μέθοδος ταυ-
τοποίησης συμπεριφοράς (Μέθοδος Grid): Αυτο-

βελτίωση και αύξηση της αποτελεσματικότητας 

στο χώρο εργασίας», «Ο νοσηλευτής- σύμβουλος 

στην πρόληψη προδιαθεσικών παραγόντων των 

καρδιαγγειακών νοσημάτων».

Επιπλέον στο επιστημονικό πρόγραμμα πα-

ρουσιάστηκαν οχτώ (8) Επιστημονικές Διαλέξεις, 
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Συνολικά συμμετείχαν πανελλαδικά, 209 
νοσηλευτές (Προεδρεία, Συντονιστές, Ομιλητές), 
από όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας
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οχτώ Στρογγυλές Τράπεζες, (8)  εκατόν πέντε 
(105) Προφορικές Ανακοινώσεις και ογδόντα 
εφτά (87) Αναρτημένες Ανακοινώσεις. Συνολι-
κά συμμετείχαν πανελλαδικά, 209 νοσηλευτές 
(Προεδρεία, Συντονιστές, Ομιλητές), από όλες τις 
υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας, οι οποίοι με 
το επιστημονικό έργο τους, κάλυψαν ολόκληρο το 

φάσμα της νοσηλευτικής επιστήμης.

Η συμμετοχή των νοσηλευτών κατά κύριο 
λόγο, καθώς και άλλων επαγγελματιών υγείας, 
ήταν αθρόα και οι εγγραφές των συνέδρων ξε-
πέρασαν τις 700. Χαρακτηριστικό δε, ήταν το γε-
γονός, ότι υπήρξε σημαντικός αριθμός προσέλευ-

Η συμμετοχή των 
νοσηλευτών κατά κύριο 
λόγο, καθώς και άλλων 
επαγγελματιών υγείας, 
ήταν αθρόα
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σης φοιτητών Νοσηλευτικής από όλα 
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Εκ μέρους του Υπουργείου 
Υγείας απηύθυναν χαιρετισμό 
η κα Κουλούρη Φωτεινή (Προϊ-
σταμένη Διεύθυνσης Αντιμετώ-
πισης Εξαρτήσεων) και η κα Πα-
πανότη Βασιλική (Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Νοσηλευτικής). Πα-
ράλληλα απέστειλαν χαιρετισμούς, 

εκπρόσωποι από όλους τους  φορείς, οι 
οποίοι συμμετείχαν στη διοργάνωση 

του συνεδρίου.

Την εναρκτήρια ομιλία με τίτλο: 
«Υπερβαίνοντας τις στρεβλώσεις 
και τις ιδεοληπτικές εμμονές: ο 
σύγχρονος ρόλος του νοσηλευτή 

στο ΕΣΥ», πραγματοποίησε ο κος 
Μπαργιώτας Κωνσταντίνος, Βου-

λευτής Λάρισας και ιατρός του Πανεπι-

Την εναρκτήρια ομιλία με τίτλο: 
«Υπερβαίνοντας τις στρεβλώσεις 
και τις ιδεοληπτικές εμμονές: ο 
σύγχρονος ρόλος του νοσηλευτή 
στο ΕΣΥ», πραγματοποίησε ο κος 
Μπαργιώτας Κωνσταντίνος



Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 15



σύγχρονος νοσηλευτής16



Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 17



σύγχρονος νοσηλευτής18

Στην τελετή λήξης του 
συνεδρίου απονεμήθηκαν 
βραβεία για τις καλύτερες 
επιστημονικές εργασίες

στημιακού νοσοκομείου της πόλης.

Στην τελετή λήξης του συνεδρίου απονεμή-
θηκαν τα ακόλουθα βραβεία για τις καλύτερες 
επιστημονικές εργασίες:

Προφορική Ανακοίνωση: ΠΑ 034 – ΕΠΙΠΕ-
ΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕ-
ΤΗ, Στέλλα – Όλγα Μηλιώνη, Μαρία Κοντού-
λη – Γείτονα.

Προφορική Ανακοίνωση: ΠΑ 042 – Η 
ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, Γεωργία Σωτηριάδου, 
Έλενα Κομνηνού, Μαρία Βουσβούκη, Αικα-
τερίνη Κατσαρού, Κωνσταντίνος Χριστοφο-
ρίδης, Μαρία Παναγιωτίδου, Αικατερίνη Κα-
ζαντζίδου, Σοφία Χρυσοστομίδου.

Αναρτημένη Ανακοίνωση: ΑΑ 033 – ΣΩ-
ΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ / ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ 
ΑΛΚΟΟΛ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙ-
ΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ) ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΑΦΝΙ», Ιωάν-
νης Ριζάβας, Δόμνα Τσακλακίδου, Μιχαήλ 
Σφακιανός, Βασιλική Ευσταθίου, Χρήστος 
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Χριστοδούλου, Αθανασία Παπαδο-
πούλου, Αθανάσιος Δουζένης.

Εργασία Φοιτητών Νοσηλευτι-
κής: ΑΑ 070 – ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥ-
ΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, 
Νικόλαος Μπιάγκης, Δημήτριος 
Μουστάκας, Αλεξία Μπάνη.

Το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της 

Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομο-
σπονδίας Νοσηλευτών – Ε.Σ.Υ ήταν 
κατά γενική ομολογία, απολύτως 
επιτυχημένο. Στο τριήμερο επιστη-
μονικό πρόγραμμα αναπτύχθηκαν 
πολλά φλέγοντα ζητήματα υγείας, 

ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία 
να ακουστούν απόψεις και νέα δε-

δομένα από το χώρο της νοσηλευτικής 
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Το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής 
Ομοσπονδίας Νοσηλευτών – 
Ε.Σ.Υ ήταν κατά γενική ομολογία, 
απολύτως επιτυχημένο.
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επιστημονικής κοινότητας σε επίπεδο φορέων 
υπηρεσιών υγείας, αλλά και να παρουσιαστούν 
φλέγοντα επαγγελματικά ζητήματα και όλες οι 
τρέχουσες εργασιακές εξελίξεις για τον κλάδο 
μας.

Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανο-
ποίησή τους για το υψηλό επιστημονικό επίπεδο 
του συνεδρίου, τόσο οργανωτικά, όσο και για το 
περιεχόμενο του επιστημονικού προγράμματος, 
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Όλοι οι 
συμμετέχοντες 
εξέφρασαν την 

ικανοποίησή τους για 
το υψηλό επιστημονικό 

επίπεδο του συνεδρίου, 
τόσο οργανωτικά, όσο 
και για το περιεχόμενο 

του επιστημονικού 
προγράμματος
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το οποίο κάλυψε όλο το φάσμα της νοσηλευτικής, 

προβάλλοντας παράλληλα τον άκρως καθοριστικό 

και πολυσύνθετο ρόλο των νοσηλευτών στο Εθνι-

κό Σύστημα Υγείας.

Εκ μέρους της Οργανωτικής και της Επιστημο-

νικής Επιτροπής του Συνεδρίου, θέλουμε να ευ-

χαριστήσουμε θερμά, όλους τους συμμετέχοντες  
για την παρουσία τους και να ανανεώσουμε εκ 
νέου τη συνάντησή μας, στο 11ο Πανελλήνιο & 
10ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελμα-
τικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοση-
λευτών Ελλάδος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 
στη Ζάκυνθο στις 3 – 6 Μαΐου 2018.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μ ε αφορμή την  υπ’ αριθ. 52659/11-12-
2007 απόφασης Υποδιοικητή 6ης ΥΠΕ περί 
της αφαίρεσης του καθήκοντος σύνταξης του 

προγράμματος εργασίας του νοσηλευτικού και λοιπού 
προσωπικού  από την Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια και της σύ-
νταξής του απευθείας από την Διευθύντρια του ΚΥ Λου-
τρακίου,  πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα:

 Ι. Με την ανωτέρω απόφαση ανάθεσης της αρμοδιό-
τητας  σύνταξης του προγράμματος εργασίας του νοση-
λευτικού προσωπικού απευθείας στην Διευθύντρια του 
ΚΥ, υποβαθμίζεται και απαξιώνεται η Νοσηλευτική 
Υπηρεσία και καταργείται στην πράξη η διοικητική πράξη 
προσδιορισμού της υπεύθυνης Νοσηλεύτριας, χωρίς νό-
μιμο έρεισμα και χωρίς να έχει απονεμηθεί εκ του Νόμου 
η αρμοδιότητα αυτή στον Διευθυντή του ΚΥ.

ΙΙ. Η δε προσεπικαλούμενη υπ΄αριθ. Α3(γ)/οικ. 
23133 (ΦΕΚ Β 1305/13.4.2017 απόφαση του Αν. 
Υπουργού Υγείας με θέμα « Αρμοδιότητες Υποδιοικη-
τών 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) Πελοπον-
νήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας 
δεν αναφέρει σε κανένα σημείο της κάτι σχετικό με την 
αρμοδιότητα σύνταξης του προγράμματος εργασίας του 
Νοσηλευτικού Προσωπικού των Κέντρων Υγείας.

ΙΙΙ. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4238/14: «2. Τα 
Κέντρα Υγείας της Χώρας με τις αποκεντρωμένες μονά-

δες τους (Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερει-
ακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία) μεταφέρονται 
και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των οικείων 
Δ.Υ.Πε. και αποτελούν εφεξής αποκεντρωμένες οργανι-
κές μονάδες τους.»

 Κατά την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου: «Με απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο τρόπος και οι λε-
πτομέρειες της άμεσης επιστημονικής, νοσηλευτικής και 
εκπαιδευτικής διασύνδεσης όλων των δημοσίων δομών 
παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που αποτελούν το Π.Ε.Δ.Υ., 
με τα Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε. στην οποία υπάγονται και 
τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς.»

Στο άρθρο 3 στην παράγραφο 8 αναφέρεται: « Οι δο-
μές του Π.Ε.Δ.Υ. δύναται να λειτουργούν σε εικοσιτετρά-
ωρη βάση και 7 ημέρες την εβδομάδα. Με αποφάσεις των 
Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζονται οι ημέ-
ρες, το ωράριο λειτουργίας, ο τρόπος και η αναγκαιότητα 
διενέργειας εφημεριών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση των σχετικών υπουρ-
γικών αποφάσεων οι ως άνω δομές εξακολουθούν να 
λειτουργούν με το υφιστάμενο καθεστώς και τα Κέντρα 
Υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία αυτών δύναται να συ-
μπεριλαμβάνονται στα μηνιαία προγράμματα εφημεριών 
των νοσοκομείων, των οποίων αποτελούσαν, μέχρι τη 
δημοσίευση του παρόντος, αποκεντρωμένες μονάδες

 Κατά το άρθρο 23 του ιδίου Νόμου: «Όλες οι θέσεις 

Υποβιβασμός Νοσηλευτικού 
επαγγέλματος και σοβαρά 
προβλήματα στο ΚΥ Λουτρακίου



Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 33

των Κέντρων Υγείας της χώρας και των αποκεντρωμέ-
νων μονάδων τους (Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, 
Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία), 
όπως αυτές είχαν συσταθεί σύμφωνα με τους υφιστά-
μενους οργανισμούς αυτών, μεταφέρονται αυτοδικαίως 
στις αντίστοιχες Δ.Υ.Πε. Το πάσης φύσεως προσωπικό 
που υπηρετεί στις προαναφερόμενες δομές, εξακολου-
θεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στις θέσεις που κατέχει 
με την ίδια εργασιακή σχέση, βαθμό και ειδικότητα. Οι 
σχετικές διαπιστωτικές πράξεις εκδίδονται από τους Δι-
οικητές των οικείων Υ.Πε..»

 Από την έκδοση του Νόμου αυτού και ως σήμερα, 
δεν έχουν ακόμη εκδοθεί οι ενοποιημένοι 
Οργανισμοί των ΔΥΠΕ, στους οποίους 
να προβλέπεται θέση Προϊσταμένου 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και να 
προσδιορίζονται οι αρμοδιότητές 
του, καθώς και οι αρμοδιότητες 
των λοιπών υπηρεσιών. Και 
υπό το προϊσχύον καθεστώς, 
άλλωστε, οι περισσότερες θέ-
σεις Υπευθύνων Νοσηλευτι-
κής Υπηρεσίας/ Νοσηλευτικών 
Γραφείων ΚΥ, δεν προβλέπο-
νταν στους οικείους Οργανι-
σμούς, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι η Νοσηλευτική Υπηρεσία ή 
το Νοσηλευτικό Γραφείο των ΚΥ 
δεν ήταν αποκλειστικά αρμόδιο για τα 
υπηρεσιακά ζητήματα του νοσηλευτικού 
προσωπικού.

Αναφορικά με το πρόγραμμα εργασίας του νοσηλευ-
τικού προσωπικού και τα σχετικά ζητήματα που αφορούν 
την υπηρεσιακή τους κατάσταση- όπως πχ οι άδειες- 
πρέπει να επισημάνουμε, επομένως, τα ακόλουθα:

 Σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη των ανωτέρω διατάξε-
ων του Ν. 4238/2014, το προσωπικό των Κ.Υ εξακο-
λουθεί να υπηρετεί «στις θέσεις που κατέχει με την ίδια 
εργασιακή σχέση, βαθμό και ειδικότητα».

Ουδεμία επομένως μεταβολή επήλθε στις αρμο-
διότητες και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Νοσηλευ-
τικού Γραφείου των Κέντρων Υγείας, ο οποίος και 
εξακολουθεί να είναι ο μοναδικά αρμόδιος για την 
σύνταξη και έκδοση του προγράμματος εργασίας του 
νοσηλευτικού προσωπικού και όλα τα σχετικά ζητή-
ματα. 

IV.Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 του Νόμου 
1397/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 47 
Ν.4368/2016,  ΦΕΚ Α 21/21.2.2016 και ισχύει 
σήμερα, αυτή αφορά κατά το Νόμο το  Συντονισμό της 
Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας ή της 
Μονάδας Υγείας.

Στην υπ’ αριθ. Υ3α/Γ.Π.οικ34408/ 16-4-
2014 εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας  αναφέρε-
ται:«Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της επιστημονικής 
λειτουργίας των Κέντρων Υγείας:  Ως Υπεύθυνοι των 

Κέντρων Υγείας για τον συντονισμό της επιστημονι-
κής λειτουργίας τους, ορίζονται Διευθυντές  βάσει των 
αναφερόμενων στα άρθρα 17 παρ. 2 και 18 παρ. 5 του 
Ν.1397/1983 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
των νόμων 3172/2003 (αρ. 24), 4025/2011 (άρθρο 
26), 4052/2012 (άρθρο 6) και 4058/2012 (άρθρο 
41) σύμφωνα με τα οποία: «Υπεύθυνος για τον συντονι-
σμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας 
είναι ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας ή οδοντίατρος, ο 
οποίος κατέχει βαθμό Διευθυντή Ε.Σ.Υ. και ορίζεται με 
απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής 

του. ...Με απόφαση του Διοικητή της οικείας 
Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζονται 

οι ειδικότερες αρμοδιότητες, τα δικαι-
ώματα και οι υποχρεώσεις του ως 

άνω υπεύθυνου».
Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν 

έχει εισέτι εκδοθεί απόφαση 
της 6ης ΥΠΕ με αυτό το περιε-
χόμενο και η απόφαση του Δι-
ευθυντή του ΚΥ να συντάσσει 
ο ίδιος το πρόγραμμα εργασί-
ας των Νοσηλευτών στερείται 

νομοθετικού ερείσματος.
  Είναι άλλωστε γεγονός ότι 

η  ανωτέρω διάταξη έχει την έν-
νοια ότι ο Διευθυντής συντονίζει το 

προσωπικό που υπηρετεί στο ΚΥ του 
αποκλειστικά και μόνο υπό την έννοια της 

«λειτουργικής» επιστημονικής εποπτείας, ήτοι 
με σκοπό την καλή και χωρίς προβλήματα λειτουργία 
αυτού. Σε καμία περίπτωση ο συντονισμός της επιστη-
μονικής λειτουργίας δεν σχετίζεται με την υπηρεσιακή 
κατάσταση των υπαλλήλων.

V. Στην υπό κρίσιν περίπτωση, δεδομένης της ρητής 
πρόβλεψης του νόμου 4238/2014 περί «εξακολού-
θησης παροχής υπηρεσιών του προσωπικού στις θέ-
σεις που κατέχει με την ίδια εργασιακή σχέση, βαθμό 
και ειδικότητα», η Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια έπρεπε να 
εξακολουθήσει να είναι Υπεύθυνη Νοσηλευτικού Προ-
σωπικού του ΚΥ και μη νομίμως«καθαιρέθηκε», μη έχο-
ντας πλέον αρμοδιότητες. 

Η αντικατάσταση της αποτελεί μη νόμιμη ανάκληση 
ευμενούς διοικητικής πράξης, λόγω και της ευδόκιμης 
υπηρεσίας της στη θέση της Υπευθύνου Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας. Εφόσον η ανάκληση δεν δικαιολογείται από 
λόγους δημοσίου συμφέροντος, δεν έχει επακολουθή-
σει μεταβολή των πραγματικών συνθηκών στις οποίες  
είχε στηριχθεί η έκδοσή της και δεν υπηρετεί ομοιόβαθ-
μος ή ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος, αυτή έχει λά-
βει χώρα κατά παράβαση της αρχής της καλής πίστης 
και της χρηστής διοίκησης.

Συνεπεία όλων των ανωτέρω και δεδομένου ότι η 
ανωτέρω απόφαση είναι μη σύννομη, είναι επιβεβλη-
μένη η ανάκλησή της.



σύγχρονος νοσηλευτής34

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, εξέδωσε την ακό-
λουθη ανακοίνωση:

«Αναφορικά με το ζήτημα της καταβολής των δεδου-
λευμένων αποδοχών των Νοσηλευτών που εργάζονται 
ως επικουρικό προσωπικό στα Νοσοκομεία αλλά δεν 
ενεκρίθη η πληρωμή τους λόγω διάρκειας των συμβάσε-
ων τους άνω των 24 μηνών, ο Αν.Υπουργός Υγείας, με 
χτεσινή του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό 
στον FACEBOOK, συντήρησε την επικρατούσα από χτες 
φημολογία για την αναμενόμενη απόφαση του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου, χωρίς να αναφερθεί με σαφήνεια στο 
περιεχόμενο της απόφασης, εντείνοντας την αγωνία των 

απλήρωτων εργαζομένων και επιλέγοντας, αντί σαφούς 
θέσεως για το μέλλον των εργαζομένων αυτών, να 
απαξιώσει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που υπερα-
σπίζονται τα απόλυτα δίκαια αιτήματα των μελών τους.

Ανέφερε μόνο αορίστως ότι :«Πρέπει τώρα να τρέ-
ξουν οι διοικήσεις και οι υπηρεσίες των νοσοκομείων για 
να πληρωθούν ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι πριν τις γιορτές.», 
χωρίς, από όσο γνωρίζουμε, το Υπουργείο να διαβιβάσει 
σχετικές οδηγίες με έγγραφο στις αρμόδιες Υπηρεσίες 
για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργού Υγείας, 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ 
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σ την εκπνοή του 2017 και ενώ τα δεδουλευμένα εκατοντάδων νοσηλευτών που εργά-
ζονται ως επικουρικό προσωπικό στα Νοσοκομεία βρίσκονταν κυριολεκτικά στον αέρα 
και επέκειτο έκδοση σχετικής απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου,ο Αν. Υπουργός,α-

ντί επίσημης ενημέρωσης, επέλεξε την οδό της διαδικτυακής συντήρησης της φημολογίας που 
επικρατούσε, παρατείνοντας την αγωνία τους.
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αντίθετα, παρά τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό εργαζομέ-
νων στα Δημόσια Νοσοκομεία που αφορά η ανωτέρω 
απόφαση, καμία αναφορά δεν υφίσταται, παρόλο που 
τελευταίως ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Υπουρ-
γείου Υγείας χρησιμοποιείται κατά κόρον για  την ανάρ-
τηση μηνυμάτων και ανακοινώσεων επετειακού χαρα-
κτήρα ήσσονος σημασίας.

Στις κατά τόπους Υπηρεσίες δε, επικρατεί καθεστώς 
απόλυτης αβεβαιότητας με τους Νοσηλευτές να μας 
καταγγέλλουν ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση από τα 
χείλη των αρμοδίων, σε ένα θέμα εξαιρετικά κρίσιμο 
και συνδεόμενο με την επιβίωση εκατοντάδων οικο-
γενειών.

Ακόμα δε και αν θεωρηθεί ότι το ζήτημα θα λυθεί ως 
προς τα μέχρι σήμερα δεδουλευμένα των υπαλλήλων 
(ήδη εκδοθέντα εντάλματα), αβεβαιότητα επικρατεί και 
ως προς το θέμα του εργασιακού μέλλοντος των ερ-
γαζομένων αυτών, για το οποίο ουδείς λόγος γίνεται 
στην ανάρτηση του Αν. Υπουργου και επίσημη ενημέρω-
ση δεν υφίσταται.

Σε ένα Κράτος Δικαίου είναι επιβεβλημένος ο σεβα-
σμός στους πολίτες και στα συνταγματικά κατοχυρωμένα 
δικαιώματά τους και η άμεση και αποτελεσματική τους 
ενημέρωση, επισήμως και όχι μέσω των μέσων κοινω-

νικής δικτύωσης. Η δε παροχή της εργασίας, δημιουργεί 
αδιαμφισβήτητη αξίωση καταβολής των αποδοχών και 
είναι αν μη τι άλλο ενάντια σε κάθε έννοια ηθικής η δημι-
ουργία προφάσεων για την μη καταβολή των αποδοχών 
τους.

Το καθεστώς ομηρίας των Επιστημόνων Νοση-
λευτών που με αυταπάρνηση και ευσυνειδησία καλύ-
πτουν τις τεράστιες ελλείψεις που χρόνια ταλανίζουν 
το ΕΣΥ πρέπει επομένως να λήξει. 

Το ζήτημα απαιτεί άμεση λύση, τόσο αναφορικά με 
τις ήδη δεδουλευμένες αποδοχές, όσο και με την τύχη 
των εργαζομένων αυτών, με επίσημη ανακοίνωση του 
Υπουργείου Υγείας, με σοβαρότητα ανάλογη της τε-
ράστιας προφοράς του προσωπικού αυτού και χωρίς 
υπεκφυγές.

 Ως το επαγγελματικό επιμελητήριο των Επιστη-
μόνων Νοσηλευτών της χώρας καλούμε το Υπουργείο 
Υγείας να παύσει τις κινήσεις εντυπωσιασμού και να λύ-
σει το πρόβλημα των εκατοντάδων μελών μας ριζικά 
και στην ουσία του, με τις κατάλληλες παρεμβάσεις και 
ενέργειες που δεν περιλαμβάνουν ούτε ανακοινώσεις 
στο Facebookούτε θυσία των εργαζομένων στο βωμό 
κομματικών και συνδικαλιστικών διενέξεων.»
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Υπόμνημα του ΣΥΝΟΨΥΝΟ για το προς ψήφιση 
νομοσχέδιο με θέμα: «Μέτρα Θεραπείας ατόμων 
που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής 
ή διανοητικής διαταραχής»

Αθήνα, 15/12/2017

ΑΠ: 67

 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανο-
ητικής διαταραχής»

 Αναφορικά με το σχέδιο νόμου προς ψήφιση με θέμα: «Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσ-
σονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής», ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχια-
τρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ Ν. Αττικής, επισημαίνει τα ακόλουθα ανά άρθρο:

Επί του άρθρου 1:
Στην παράγραφο 3 γίνεται αναφορά για «υποχρεωτική θεραπεία και ψυχιατρική παρακολούθηση 

κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε κατάλληλη εξωνοσοκομειακή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή εξωτερικά 
ιατρεία δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου», θα πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι 
διαδικασίες εφαρμογής της υποχρεωτικής θεραπείας. 

Ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις επιβολής του μέτρου, βεβαιώνονται με μία τουλάχιστον πραγματογνω-
μοσύνη, που διενεργείται αμέσως μετά τη σύλληψη και με άλλη μία τουλάχιστον πραγματογνωμοσύνη, 
που διενεργείται όσο το δυνατό πλησιέστερα προς τη δικάσιμο. Στις πραγματογνωμοσύνες προτείνεται 
και το τυχόν κατάλληλο μέτρο θεραπείας.

 Εν προκειμένω πρέπει να προσδιοριστεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προ της δικασίμου για την 
πραγματοποίηση της δεύτερης πραγματογνωμοσύνης.

Απαιτείται επίσης απαιτείται διευκρίνιση των επιστημόνων (ψυχίατροι και επαγγελματίες ψυχι-
κής υγείας με εξειδίκευση στην ψυχιατροδικαστική) που θα πραγματοποιούν τις πραγματογνωμοσύνες 
αυτές και προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος που απαιτείται η παρακολούθηση του ασθενούς 
προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

 Η αναφορά αυτή κρίνεται άκρως αόριστη και γενική. Το ζήτημα αυτό δεν είναι δυνατόν να παρα-
μείνει αρρύθμιστο, δεδομένου ότι η επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού μέτρου έχει τεράστια ση-
μασία, τόσο για από θεραπευτικής απόψεως όσο και από απόψεως εξασφάλισης ασφαλών συνθηκών 
νοσηλείας των ασθενών και εργασίας του απασχολούμενου στις αναφερόμενες δομές προσωπικό, 
που επιβάλλεται από την Νομοθεσία (άρθρο 21 παρ. 3 Συντάγματος, άρθρο 44 ΥΚ, Ν. 3850/2010) 
και έχει τεθεί σε σοβαρή διακινδύνευση τα τελευταία έτη. 
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Επί του άρθρου 2
Αναφορικά με την διατύπωση της θέσης της  ‘’Διεύθυνσης της μονάδας όπου εκτελείται το μέτρο’’ 

που απαιτείται εν προκειμένω, αυτή πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί και να προσαρμοστεί στην ειδική 
νομοθεσία  που διέπει τα δημόσια θεραπευτήρια, τις μονάδες και δομές τους, προφανώς με αντικατά-
σταση της έννοιας ‘Διεύθυνση’ από την έννοια  ‘Διοίκηση’, ενώ χρήσιμο θα ήταν να περιληφθεί ρητά 
ως στάδιο της διαδικασίας η προηγούμενη υποβολή προς τη Διοίκηση εμπεριστατωμένων εισηγήσεων 
των θεράποντων ιατρών και Νοσηλευτών του τμήματος, της μονάδας ή της δομής. 

 Στο άρθρο 2 παρ. 2 η εισήγηση του θεράποντος ιατρού πρέπει να αντικατασταθεί από  «εισή-
γηση του θεράποντος ιατρού και της θεραπευτικής ομάδας»

 
Επί του άρθρου 9 

Αναφορικά με την προβλεπόμενη ‘’αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώ-
δικα’’ είναι επιβεβλημένο να αποσαφηνιστεί ρητά αν στις διατάξεις του σωφρονιστικού κώδικα που 
εφαρμόζονται αναλογικά περιλαμβάνεται και η διάταξη του άρθρου 18 αυτού, όπως ισχύει σήμερα και 
ειδικότερα η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 στελέχωση ως προς το φυλακτι-
κό και διοικητικό προσωπικό με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων.

Επί του άρθρου 10 
Στο άρθρο αυτό γίνεται λόγος για ‘θεραπευτικές παρεμβάσεις που εξασφαλίζουν συνεχή ψυχιατρική 

παρακολούθηση και ασκούνται με σεβασμό στην αξιοπρέπεια του προσώπου και στις αρχές της αναλο-
γικότητας και αναγκαιότητας’, αλλά δεν γίνεται και πάλι κανείς λόγος σχετικά με την αντιμετώπιση των 
περιπτώσεων εμφάνισης επιθετικής συμπεριφοράς λόγω ψυχοκινητικής διέγερσης και ακαταλόγι-
στου, εντός του χώρου παροχής των υπηρεσιών προς τους λοιπούς νοσηλευόμενους ασθενείς και το 
απασχολούμενο προσωπικό, οι οποίοι επίσης δικαιούνται  σεβασμό της υγείας και της ασφάλειάς 
τους, αλλά και της δικής τους αξιοπρέπειας.

 
Επί του άρθρου 11

Στο άρθρο αυτό δίνεται μόνο ορισμός των μονάδων και δομών που θα παρέχουν υπηρεσίες κατά 
τη διαδικασία του νέου νόμου στους απαλλαχθέντες από την ποινή, χωρίς όμως να γίνεται ουδείς 
λόγος για την ασφάλεια των ασθενών που επίσης θα νοσηλεύονται και του προσωπικού που θα 
παρέχει τις υπηρεσίες και χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στην απασχόληση φυλακτικού προ-
σωπικού, το οποίο είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει και πρέπει να προσληφθεί ή να μετακινηθεί από 
άλλους φορείς. Επίσης δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη αναφορικά με τις προδιαγραφές των υποδομών 
και τον απαιτούμενο ειδικό εξοπλισμό. Γίνεται αναφορά για «μικρό αριθμό κλινών» χωρίς να προσδι-
ορίζεται αυτός αριθμητικά και επίσης, η αόριστη αναφορά για την «κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή 
και εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ατόμων που νοσηλεύονται» μόνο προβλήματα 
μπορεί να δημιουργήσει.

  Αναφορικά ιδίως με το ψυχιατρικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου, την 
εξωνοσοκομειακή Μονάδα Ψυχικής Υγείας και το εξειδικευμένο ψυχιατροδικαστικό εξωτερικό ια-
τρείο δημοσίου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου είναι άκρως απαραίτητη η πρόβλεψη υπηρέτη-
σης φυλακτικού προσωπικού επαρκούς για την παροχή των υπηρεσιών των επιστημόνων υγείας 
και του λοιπού προσωπικού σε ασφαλές περιβάλλον, με ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας 
της  υγείας και των λοιπών νοσηλευομένων και ασθενών. Προς τον ίδιο σκοπό είναι απαιτούμενη 
η νομοθετική εξειδίκευση των προδιαγραφών ασφαλείας των υποδομών και του απαραίτητου 
εξοπλισμού. 

Επί του άρθρου 12
Η διάταξη αυτή πάσχει αναφορικά με την παντελή έλλειψη προσδιορισμού της κατάλληλης δομής 
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για την εκτέλεση του θεραπευτικού μέτρου. Τα κριτήρια αυτά κρίνεται επιβεβλημένο να νομοθετη-
θούν στην ίδια απόφαση με την οποία θα καταρτιστεί κατάλογος των Μονάδων των κατάλληλων για 
την εκτέλεση των θεραπευτικών μέτρων, με εκτενή περιπτωσιολογία, με σκοπό τον περιορισμό των 
περιπτώσεων λανθασμένων επιλογών, που θα οδηγήσουν στην αποτυχία του θεραπευτικού μέτρου.

 Αναφορικά με την παράγραφο 3,  εμφανίζεται ανεπαρκής η παροχή δυνατότητας στον Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών, να κρίνει την καταλληλότερη μονάδα για τον ασθενή, χωρίς να διαθέτει 
το απαιτούμενο γνωστικό αντικείμενο.  Πρέπει επομένως να προβλεφθεί σχετική εισήγηση της 
θεραπευτικής ομάδας. Ως προς το ζήτημα της επιλογής της καταλληλότερης μονάδας, πρέπει να 
εφαρμοστεί κατά κύριο λόγο της εντοπιότητας – τομεοποίησης.

Επί του άρθρου 13
Δε προσδιορίζεται ποιοι ασθενείς θα νοσηλεύονται στο ειδικό τμήμα και ποιοι στις ψυχιατρι-

κές κλινικές.
Ο όρος  «η Μονάδα» που παραδίδει το έντυπο με τον κατάλογο βασικών δικαιωμάτων, πρέπει να 

επαναπροσδιοριστεί σε αρμονία με την οργάνωση των δημόσιων Νοσοκομείων και η αρμοδιότητα 
αυτή να ανατεθεί σε συγκεκριμένη κατηγορία διοικητικών υπαλλήλων, ώστε να αποφευχθεί άλλη 
μια περίπτωση επιβάρυνσης του ελάχιστου νοσηλευτικού προσωπικού με πρόσθετα καθήκοντα, κάτι 
που αποτελεί δυστυχώς συχνό φαινόμενο.

Στην παράγραφο 2 να προστεθεί: «η) νοσηλευτική εκτίμηση και λήψη νοσηλευτικού ιστορι-
κού».

Στην παράγραφο 4 να προστεθεί στο τέλος: «και νοσηλευτικής φροντίδας».

Επί του άρθρου 14
Θα πρέπει να προστεθεί πρόβλεψη για τη διαδικασία διακομιδών σε άλλες υπηρεσίες υγείας, την 

ύπαρξη ή όχι φυλακτικού προσωπικού, καθώς και για τη μεταφορά ή συνοδεία σε άλλες δημόσιες 
υπηρεσίες.

 
 Επί του άρθρου 16

Το άρθρο 16 είναι το μόνο άρθρο στο οποίο- ορθώς- έχει ληφθεί υπόψιν η πιθανότητα εμφάνισης 
βίαιων συμπεριφορών και περιέχονται τρόποι αντιμετώπισης, οι οποίοι όμως εμφανίζονται ανεπαρ-
κείς, εφόσον δεν συνοδεύονται από πρόβλεψη περί ύπαρξης φυλακτικού προσωπικού, η οποία είναι 
επιβεβλημένη για την εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, νοσηλείας και εφαρμογής  των 
θεραπευτικών μέτρων.

Στην παράγραφο 2 χρήσιμο θα ήταν συμπληρωθεί ότι η χορήγηση άδειας  προκειμένου να πραγ-
ματοποιηθούν θεραπευτικές συναντήσεις εκτός νοσοκομείου γίνονται  χωρίς να απαιτείται συνοδεία, 
εφόσον φυσικά δεν προκαλείται κίνδυνος κατά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου.

Στην παράγραφο 2 να συμπληρωθεί «και των μελών της θεραπευτικής ομάδας» όπως περιγράφεται 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 14.

 Επί του άρθρου 17
Καταρχάς, είναι εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας να τεθεί χρονικό όριο για την έκδοση του προβλεπό-

μενου προεδρικού διατάγματος για τη σύσταση, κατάργηση ή συγχώνευση των προβλεπόμενων στο 
άρθρο 11, παράγραφος 1, ειδικών τμημάτων δημόσιων ψυχιατρικών ή γενικών νοσοκομείων, και για 
την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που θα  καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης, στελέχωσης 
και λειτουργίας να προστεθεί των ανωτέρω τμημάτων, δεδομένου ότι με τις μεταβατικές διατάξεις του 
άρθρου 21 του σχεδίου νόμου προβλέπεται εξακολούθηση της υφιστάμενης σήμερα κατάστασης, μέ-
χρι εκδόσεως των ανωτέρω.

Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου πρέπει να προστεθεί και η «εκπαίδευση προσωπικού με 
προγράμματα ψυχιατροδικαστικής τα οποία θα παρέχονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα 
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αντίστοιχα επιμελητήρια (ΝΠΔΔ)».
Αναφορικά με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 17, αυτή κάνει λόγο για διοικητικό και λοιπό προ-

σωπικό, ενώ στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται: ‘Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρό-
βλεψη ότι το διοικητικό και φυλακτικό προσωπικό των τμημάτων αυτών λαμβάνει κατάλληλη εκπαί-
δευση σχετικά με το περιεχόμενο των υποχρεώσεών του και τον τρόπο της λειτουργίας του πριν από 
την ανάληψη των καθηκόντων του’.

Ακόμα και αν στη τελική μορφή του σχεδίου νόμου χρησιμοποιηθεί η έννοια «φυλακτικό προσωπι-
κό», πρέπει να προστεθεί ρητά η πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού και η επαρκής στελέχωση 
των Ειδικών Τμημάτων με φυλακτικό προσωπικό και να μην βρεθούμε ενώπιον μιας ακόμη περί-
πτωσης παράνομης μετακύλισης του καθήκοντος φύλαξης στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ή 
μιας ακόμη περίπτωσης φύλαξης από ιδιωτικές εταιρίες που έχει  στην πράξη αποδειχθεί ανεπαρκής 
για τους ασθενείς αυτούς.

Πρέπει σε κάθε περίπτωση αναφορικά με τα ειδικά τμήματα να ληφθούν τα εξής: Σκοπός τους είναι 
η νοσηλεία πρωτοεισερχόμενων ασθενών στο ψυχιατρικό ή γενικό νοσοκομείο για αντιμετώπιση της 
οξείας φάσης της ψυχιατρικής διαταραχής. Με την ύφεση της ψυχοπαθολογίας, τη συμμόρφωση και 
την ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή και τη συμμετοχής τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα του 
τμήματος, ακολουθεί η διακομιδή τους στις ψυχιατρικές κλινικές, οι οποίες αποτελούν για τους ασθε-
νείς ενδιάμεσα τμήματα νοσηλείας, με σκοπό την έναρξη εφαρμογής των αναγκαίων θεραπευτικών 
προγραμμάτων για την ψυχοκοινωνική τους επανένταξη. 

Εάν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στην ψυχιατρική κλινική ο ασθενής εμφανίσει συμπτώματα 
υποτροπής της ψυχικής διαταραχής, ή προβεί σε λεκτικές απειλές ή πράξεις αυτοετεροκαταστροφικής 
συμπεριφοράς, επιβάλλεται η εκ νέου προσωρινή διακομιδή του στο ειδικό τμήμα, μέχρι να επέλθει η 
ύφεση της συμπτωματολογίας και η σταδιακή επανένταξή του στα θεραπευτικά προγράμματα.

Στα ανωτέρω τμήματα πρέπει να προβλέπονται μία ή δυο κλίνες για ασθενείς με ανθιστάμενη ψύ-
χωση ή με ανοχή στην ψυχοφαρμακολογία και στην αδυναμία ένταξης ή ανταπόκρισης σε θεραπευ-
τικές διαδικασίες, των οποίων η επικινδυνότητα και η αδυναμία εφαρμογής θεραπευτικού πλαισίου, 
καθιστά ανέφικτη τη συμμετοχή τους σε θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και 
ως εκ τούτου δεν μπορεί να διακομισθεί σε ψυχιατρική κλινική.

Επί του άρθρου 18
Στην παράγραφο 1 γίνεται αναφορά «β) για την εποπτεία του Εισαγγελικού Λειτουργού της λειτουρ-

γίας του ειδικού Τμήματος του δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου». Δεν μπορεί να έχει την 
εποπτεία της λειτουργίας ενός νοσηλευτικού Τμήματος ο Εισαγγελέας. Κάτι τέτοιο αφορά τους Ιατρούς 
και Νοσηλευτές του Τμήματος. Θα πρέπει να αφαιρεθεί η πρόταση. 

Στην παράγραφο 3, εφόσον ορθώς γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα μέσων αυξημένης ψυχι-
ατρικής φροντίδας και ασφάλειας που αφορά άμεσα το προσωπικό, κρίνεται αναγκαία η προσθήκη 
της έκφρασης γνώμης εκτός από του Επιστημονικού Συμβουλίου της μονάδας  και της Συνέλευσης 
Τμήματος/Μονάδας που καθιερώθηκε με το άρθρο 23 του Νόμου 4369/2016, καθώς πρόκειται 
για θέμα μείζονος σημασίας για τους υπηρετούντες υπαλλήλους. 

Επί του άρθρου 19
Εφόσον μεταξύ των αρχών που ελέγχουν την εκτέλεση του μέτρου περιλαμβάνεται και ο Συνήγο-

ρος του Πολίτη, σας καλούμε να λάβετε υπόψιν  το υπ’ αριθ. 134144/29016/2011 πόρισμα του για 
τα το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο επισυνάπτουμε.

Επί του άρθρου 21
Αναφορικά με τη διάταξη κατά την οποία: «Μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προ-

βλέπεται στο άρθρο 17 του παρόντος, ως ειδικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκο-
μείου ή ψυχιατρικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου νοούνται τα ανήκοντα 
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στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» και το Ψυχι-
ατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.», αυτή σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία της μάταιης 
αναμονής έκδοσης των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπει το άρθρο 18 παρ. 1 του Σωφρο-
νιστικού Κώδικα που έχει στοιχίσει έως και ανθρώπινες ζωές με δεκάδες άλλες να κινδυνεύουν 
καθημερινά, κάθε άλλο παρά ελπιδοφόρα είναι για την επιτυχία της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης. 
Είναι απαραίτητο να δίνεται η δυνατότητα και στις ψυχιατρικές κλινικές των Γενικών Νοσοκομείων, για 
τη νοσηλεία των συγκεκριμένων ασθενών, έως ότου δημιουργηθούν τα ειδικά τμήματα.

Σοβαρές επιφυλάξεις προκαλούνται επομένως εκ της διάταξης αυτής για τη βιωσιμότητα και την 
πρακτική εφαρμογή των νέων διατάξεων. Αυτές, όσο και αν φιλοδοξούν να χαρακτηριστούν σύγ-
χρονες και εναρμονισμένες με την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, προσανατολιζόμενες αυ-
στηρά στην εξατομικευμένη «θεραπεία» σε θεωρητικό επίπεδο, πάσχουν στην εφαρμογή τους αναφο-
ρικά με την θεώρηση του ζητήματος από τη σκοπιά των λοιπών ασθενών και των  εργαζομένων.

Με την αόριστη αναφορά της έκδοσης στο μέλλον των απαιτούμενων προεδρικών διαταγμάτων 
και υπουργικών αποφάσεων- χωρίς να τίθεται σαφές χρονικό πλαίσιο, απλά απωθείται αορίστως προς 
το μέλλον η οριστική λύση του προβλήματος και παραγνωρίζεται η σοβαρότητά του. Εν προκειμένω 
κρίνεται επιβεβλημένη η θέση αυστηρού χρονικού πλαισίου για την έκδοση των εφαρμοστικών 
διατάξεων. 

Ένα νομοθέτημα με το οποίο η Ελληνική Πολιτεία προσαρμόζεται στις εξελίξεις, σε διεθνές και ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, στην ψυχιατρική και το ποινικό δίκαιο, όπως αποτυπώνονται σε θεμελιώδη κείμενα 
προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, δεν είναι ηθικά ανεκτό να αντιμετωπίζει ως παιδιά 
ενός κατώτερου θεού τους εργαζομένους στην Ψυχική Υγεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνο-
νται αριθμητικά ελάχιστοι και ήδη εξουθενωμένοι Νοσηλευτές, μην λαμβάνοντας πλήρη μέριμνα 
για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας και ασφαλούς νοσηλείας των 
ασθενών, άκρως απαραίτητου για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας υψηλής ποιότητας, που 
είναι και το ζητούμενο της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης.

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

Ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών 
Νοσοκομείων διαμαρτύρεται για τους 
πειραματισμούς του Υπουργείου Υγείας που 
αφορούν το πιλοτικό σύστημα εφημερίας των 
ψυχιατρικών περιστατικών στην Αττική

Αθήνα, 10/10/2017

ΑΠ: 50

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ Ν. Αττικής, 

αναφορικά με το νέο σύστημα εφημερίας των ψυχιατρικών κλινικών των γενικών και ειδικών νοσοκο-
μείων της Αττικής επισημαίνει τα εξής:

Για ακόμη μία φορά το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει διαδικασίες, άμεσα συνδεόμενες με τους Νο-
σηλευτές,  χωρίς να λάβει υπόψη τη γνώμη τους, θέτοντας σοβαρά ζητήματα εκτίμησης και σεβασμού 
τους, ως υπαλλήλων που στηρίζουν ουσιαστικά το ΕΣΥ. 

Αγνοώντας λοιπόν παντελώς την άποψη των Νοσηλευτών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Υγείας αναζητά προσχηματικά τη γνώμη τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ όσο και του 
Προέδρου του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ(;;;), ενώ είχε προηγηθεί 
συνάντηση με τους Διευθυντές Ψυχιάτρους των Ψυχιατρικών Κλινικών.

Έτσι, εγκαθίσταται νέο σύστημα εφημερίας στις ήδη υπάρχουσες ελάχιστες αν όχι ανύπαρκτες δο-
μές, στις οποίες το εξαντλημένο και ψυχικά καταρρακωμένο προσωπικό ξεπερνάει καθημερινά τον 
εαυτό του.

 Όταν όμως τίθεται θέμα περαιτέρω επιβάρυνσης του ήδη κατάφωρα επιβαρυμένου ανθρώπινου 
δυναμικού, δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για πειραματισμούς. 

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να αναλάβει τις ευθύνες του, για την επαρκή στελέχωση με προσω-
πικό όλων των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, την ανάπτυξη των απαιτούμενων δομών, τόσο στην επαρχία, 
όσο και στα μεγάλα αστικά κέντρα, ώστε επιτέλους, κάποια στιγμή ο ασθενής να νοσηλεύεται στον 
τόπο κατοικίας του, λαμβάνοντας ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας και να μη χρειάζεται να διασχίζει 
όλη την χώρα, προκειμένου να νοσηλευθεί σε ένα ράντζο, στο Δαφνί ή στο Δρομοκαΐτειο. 

 Τέλος, τονίζουμε ότι το συγκεκριμένο, μεταβατικό σύστημα εφημερίας, δεν προσφέρει απολύτως 
τίποτε στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και δεν αγγίζει καν, το επίπεδο 
της απόπειρας επίλυσης των προβλημάτων, που διαχρονικά ταλανίζουν τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, 
αλλά έχει μοναδικό σκοπό να αποπροσανατολίσει τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, από τα υπάρχο-
ντα προβλήματα που καθημερινά βιώνουν, στα οποία αισθάνονται αδύναμοι να αντεπεξέλθουν. 

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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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Στον Νόμο 4492/2017 (ΦΕΚ Α 156/18-10-
2017) ρυθμίστηκε δια τροπολογίας  το θέμα της 
προσωρινής τοποθέτησης προϊσταμένων κατά το 

μεταβατικό στάδιο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασί-
ας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών 
μονάδων, λόγω της επικείμενης αναδιοργάνωσης των 
δομών.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, οι δια-
τάξεις  εισάγονται διότι οι διατάξεις περί αναπλήρωσης 
κρίνονται ανεπαρκείς για την κάλυψη της ανάγκης άμε-
σης τοποθέτησης Προϊσταμένων στις νέες οργανικές 
δομές, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια της δημόσιας 
διοίκησης.

Τα βασικότερα ζητήματα που ρυθμίζονται είναι:
1. Από την έναρξη ισχύος των νέων οργανικών δια-

τάξεων – νέων Οργανισμών-μέχρι την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, προϊστάμενοι στις 
οργανικές μονάδες τοποθετούνται, με απόφαση του αρ-
μόδιου για τοποθέτηση προϊσταμένων οργάνου, κατά πε-
ρίπτωση, ως εξής:

α) Επανατοποθετούνται προϊστάμενοι στις οργανικές 
μονάδες που προβλέπονται από τις οικείες οργανικές δι-
ατάξεις, υπάλληλοι, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προ-
ϊσταμένου του ίδιου επιπέδου κατά το χρόνο έναρξης 
ισχύος των οικείων Οργανισμών ύστερα από επιλογή 
ή/και τοποθέτηση, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολου-
θούν να υπηρετούν στον οικείο φορέα.

β) Αν οι υπάλληλοι της περίπτωσης α΄ ανά επίπεδο 
θέσης ευθύνης είναι περισσότεροι από τις οργανι-
κές μονάδες του οικείου επιπέδου, όπως προκύπτουν 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ 
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΔΟΜΩΝ



Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 43

ύστερα από την ισχύ των νέων οργανικών διατάξεων, 
τοποθετούνται προϊστάμενοι ανά επίπεδο θέσης ευθύ-
νης εκείνοι που διαθέτουν τον περισσότερο χρόνο 
άσκησης καθηκόντων στο επίπεδο αυτό. Στην 
περίπτωση αυτή, υπάλληλοι που,ενώ πληρούν 
τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄, δεν το-
ποθετούνται ως προϊστάμενοι του οικείου επι-
πέδου,τοποθετούνται υποχρεωτικά και κατά 
προτεραιότητα ως προϊστάμενοι σε οργανι-
κή μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέ-
δου θέση.

Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις προϊ-
σταμένων στο αμέσως κατώτερο επίπεδο, 
η υποχρεωτική κατά τα ανωτέρω τοποθέ-
τηση των υπαλλήλων του προηγούμενου 
εδαφίου συνεπάγεται τη μη τοποθέτηση, από 
τους ήδη υπηρετούντες σε θέση ευθύνης του 
επιπέδου αυτού, εκείνων που διαθέτουν το 
λιγότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων στο 
επίπεδο αυτό.
(Η περίπτωση αυτή είναι η πιο συνήθης.  Για την 
τοποθέτηση θαγίνεισύγκριση του χρόνου άσκησης 
καθηκόντων ΕΥΘΥΝΗΣ στη θέση του επιπέδου αυτού 
(συνήθως Τμήματος), ανεξάρτητα αν ο υπάλληλος έχει 
επιλεγεί με κρίσεις ή ασκεί τα καθήκοντα με ανάθε-
ση.)

γ) Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι 
για τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης του εκάστοτε 
επιπέδου, σύμφωνα με τους όρους των περιπτώσε-
ων α΄ και β΄, προϊστάμενοι τοποθετούνται υπό τους 
όρους των νέων οργανικών διατάξεων, υπάλληλοι 
του οικείου φορέα που πληρούν τις προϋποθέσεις 
και τα προσόντα επιλογής που τίθενται ανά επίπεδο 
ευθύνης από το κατά περίπτωση εφαρμοστέο σύ-
στημα επιλογής προϊσταμένων- (δηλαδή κατά το άρ-
θρο 84 ΥΚ)

Για την τοποθέτηση των υπαλλήλων, σύμφωνα με την 
περίπτωση αυτή, συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, 
η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώ-
ση του αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει διοικητι-
κές τους ικανότητες. Υπό τους ίδιους αυτούς όρους,για 
την πλήρωση των κενών θέσεων ευθύνης της παρούσας 
περίπτωσης, επιτρέπεται η τοποθέτηση σε θέση ευθύνης 
ανώτερου επιπέδου υπαλλήλων που δύνανται να τοπο-
θετηθούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων σύμ-
φωνα με την περίπτωση α΄.

2. Η τοποθέτηση των προϊσταμένων της παραγρά-
φου 1 λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέ-
τηση προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4369/2016 (Α΄ 33) ή τις διατάξεις ειδικών συστημά-
των επιλογής προϊσταμένων που βρίσκονται σε ισχύ. Αν 
κενωθούν οι θέσεις που πληρώθηκαν σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, εφαρμόζονται οι εκάστοτε διατάξεις περί 
αναπλήρωσης.

3. Υπάλληλοι που έχουν τοποθετηθεί, ύστερα από 
επιλογή, σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας που 
προκηρύχθηκε εντός της τελευταίας τριετίας, εφόσον 
η θητεία τους δεν έχει λήξει, καθώς και υπάλληλοι των 
οποίων εκκρεμεί η τοποθέτηση σε θέση προϊσταμένου 
οργανικής μονάδας που προκηρύχθηκε εντός της τελευ-
ταίας τριετίας, παραμένουν και τοποθετούνται προϊστά-
μενοι του οικείου επιπέδου ευθύνης μέχρι τη λήξη της 
θητείας τους.
(Η περίπτωση αυτή είναι εξαιρετικά σπάνια, δεδομένου 
ότι στα Νοσοκομεία δεν έχουν γίνει κρίσεις εδώ και 7 
και πλέον έτη)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

 Μετά την έκδοση των νέων Οργανισμών, όπου 
οι θέσεις τους διατηρούνται, οι Προϊστάμενοι εξακο-
λουθούν να υπηρετούν σε αυτές.

 Όπου οι θέσεις μειώνονται, οι Προϊστάμενοι το-
ποθετούνται με σειρά προτεραιότητας με κριτήριο τον 
περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων στο επί-
πεδο της θέσης, ανεξάρτητα από τον τρόπο ορισμού 
τους ως Προϊσταμένων.

Αν οι θέσεις αυξηθούν, θα γίνουν τοποθετήσεις 
με συνεκτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων.

Οι «θητείες» αυτές θα λήξουν μετά την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας των κρίσεων.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Δια του άρθρου 98 του Νόμου 4483/2017, προ-
βλέπεται: «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 καταβάλλεται, σύμφωνα με 
το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως αντικα-
ταστάθηκε 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, εκδο-
θείσες και ισχύουσες αποφάσεις, προστίθενται οι μόνι-
μοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου 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 περιλαμβάνονται στις κα-
τηγορίες της παραγράφου 2. 

2. Στην κατηγορία Α’ συμπεριλαμβάνεται .... το νοση-
λευτικό προσωπικό...

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... 

4. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτη-
τη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπη-
ρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώ-
ρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή 
του. Επίσης καταβάλλεται, για όσο διάστημα οι δικαιούχοι 
υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονι-
κές, συνδικαλιστικές, εκτός από τις περιπτώσεις πλήρους 
απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για συν-
δικαλιστικούς λόγους, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής δι-
άρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων 
με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατρο-
φής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι 
(6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και αναρρωτική άδεια που 
χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του 
Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς 
σχηματισμούς φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ιδι-

Χορήγηση επιδόματος ΒΑΕ σε 
Νοσηλευτές Περιφερειακών 
Ενοτήτων
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ωτικές κλινικές, εφόσον έχει 
προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η 
οποία αποδεικνύεται με σχετικά 
παραστατικά (εισαγωγή, εξιτή-
ριο, σχετικές γνωματεύσεις). Για 
τη συνδρομή όλων των ανωτέρω 
προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε 
μήνα βεβαίωση του οικείου προ-
ϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη 
μισθοδοτική κατάσταση. Σε περί-
πτωση απομάκρυνσης των υπαλ-
λήλων για οποιονδήποτε λόγο 
από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τις 
συνθήκες εργασίας οι οποίες δι-
καιολογούν τη χορήγηση του επι-
δόματος, διακόπτεται ισοχρόνως 
η καταβολή του με ευθύνη του 
οικείου προϊσταμένου. 

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

6. Οι δικαιούχοι του επιδόμα-
τος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
εργασίας, σύμφωνα με διατάξεις 
νόμων και υπουργικών αποφά-
σεων που βρίσκονται σε ισχύ, 
δεν θίγονται». 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Νόμου 3852/2010: «1. Οι πε-
ριφέρειες είναι αυτοδιοικούμενα 
κατά τόπο νομικά πρόσωπα δη-
μοσίου δικαίου και αποτελούν 
το δεύτερο βαθμό τοπικής αυ-
τοΔιοίκησης.»

Από το συνδυασμό των 
ανωτέρω διατάξεων καθίσταται 
σαφές ότι οι Νοσηλευτές που 
απασχολούνται υφ’οιανδήποτε 
σχέση εργασίας σε Περιφερεια-
κές Ενότητες- ΟΤΑ Β βαθμού-και 
παρέχουν νοσηλευτικές υπη-
ρεσίες κατά πλήρη και αποκλει-
στική απασχόληση, δικαιούνται 
να λαμβάνουν το επίδομα επι-
κίνδυνης και ανθυγιεινής ερ-
γασίας ποσού 150 ευρώ.

Αθήνα 09/01/2018

Όπως είναι ήδη γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου 
4354/2015, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 
54 του ν.4384/2016, «Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής 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 αποφάσεις που έχουν εκ-
δοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθώς και αυτών του 
άρθρου 67 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), εκτός από τις περιπτώσεις πλή-
ρους απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για συνδικαλιστικούς 
λόγους με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού κα-
θεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017».

Όπως προκύπτει από την διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων, ο νομο-
θέτης προσδιορίζει ως ημερομηνία ορόσημο για την μεταβολή του καθε-
στώτος καταβολής του συγκεκριμένου επιδόματος την 31η-12-2017. Η εν 
λόγω διάταξη είναι προφανές ότι δημιούργησε μια εύλογη αβεβαιότητα ως 
προς την τύχη του επιδόματος μετά την 1η-01-2018. 

Επί του ως άνω ζητήματος ήδη δημοσιεύτηκε η υπ’αριθμ. οικ. 2/93544/
ΓΔΠ/02-01-2018 εγκύκλιος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, 
σύμφωνα με την οποία η καταληκτική ημερομηνία της 31ης-12-2017 χα-
ρακτηρίζεται ως ενδεικτική, οπότε εξακολουθεί η καταβολή του συγκεκρι-
μένου επιδόματος. 

Ενόψει της ως άνω εγκυκλίου χωρούν οι ακόλουθες σκέψεις. Ευθύς 
εξαρχής θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι ο χαρακτηρισμός μιας προθεσμί-
ας, που τίθεται από το νομοθέτη, ως αποκλειστικής ή ενδεικτικής αποτε-
λεί πρωτίστως ζήτημα ερμηνείας των επίμαχων νομοθετικών διατάξεων. Ο 
πλέον, δε, αρμόδιος φορέας για την ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων 
είναι είτε ο ίδιος ο νομοθέτης, είτε τα Δικαστήρια. Με άλλα λόγια δεν είναι 
σύνηθες να ενεργείται χαρακτηρισμός μιας προθεσμίας ως ενδεικτικού χα-
ρακτήρα από την διοίκηση, μέσω εγκυκλίου. Εξάλλου ένας τέτοιος χαρακτη-
ρισμός δεν παράγει, καταρχήν, κάποια νομική δέσμευση ως προς τον αληθή 
χαρακτήρα της εν λόγω προθεσμίας ως ενδεικτικής. 

Πέραν των παραπάνω σκέψεων οφείλουμε να υπογραμμίσουμε, ότι δια 
του χαρακτηρισμού της επίμαχης προθεσμίας ως ενδεικτικής ουδόλως εξα-
λείφεται, αλλά αντιθέτως ενισχύεται το στοιχείο της αβεβαιότητας, αφού 
επί της ουσίας παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της ευθυγράμμισης του 
σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία, χωρίς κά-
ποιο σαφές χρονοδιάγραμμα.

Σε κάθε περίπτωση η ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ παρακολουθεί την εξέλιξη του ζη-
τήματος, θεωρώντας ότι οποιαδήποτε απόπειρα μισθολογικής συμπίεσης 
των νοσηλευτών είναι εκ προοιμίου καταδικαστέα, λαμβανομένων, ιδίως, 
υπόψη των συνθηκών απασχόλησης στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

      Για το Διοικητικό Συμβούλιο

           Ο Πρόεδρος                                   Ο Γ. Γραμματέας
Αριστείδης Δάγλας                                  Γεώργιος Αβραμίδης

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Η ΠΑΣΥΝΟ σε 
επιφυλακή για τα ΒΑΕ»
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Συνεχίζεται η αβεβαιότητα για τη διαδικασία των 
κρίσεων με το νόμο 4509/2017»

Αθήνα 03/01/2018

 
Στις 22-12-2017 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4509/2017 (Μέτρα 

θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλ-
λες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 201).

Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 5 του ως άνω Νόμου, «Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 
(Α’33), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί που αφορούν την 
έκδοση προκήρυξης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 
7, καθώς και της περίπτωσης β’ της παραγράφου 8 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσί-
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26). Η επιλογή 
και τοποθέτηση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, τηρούμενων των όσων ορίζονται στην περί-
πτωση δ’ της παραγράφου 7 και στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 86 του παραπάνω 
νόμου, διενεργείται ως ακολούθως. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος συστήματος επιλογής 
προϊσταμένων, αρχικά εκδίδονται οι προκηρύξεις για τις θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων 
και η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών. Εν συνεχεία, 
η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τριών (3) 
μηνών από την τοποθέτηση των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων. Κατόπιν, η επιλογή και τοπο-
θέτηση των προϊσταμένων Τμημάτων ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την τοποθέτηση των 
προϊσταμένων Διευθύνσεων».

Με τις παραπάνω ρυθμίσεις επιχειρείται η μεταβολή του χρονοδιαγράμματος των απαιτουμένων 
ενεργειών για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης κατόπιν κρίσεων. Θα πρέπει, βέβαια, να παρατη-
ρηθεί, ότι το επίμαχο χρονοδιάγραμμα παραμένει εν πολλοίς ασαφές, ιδίως αν ληφθεί υπόψη, ότι οι 
διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 4 του Νόμου 4369/2016, στην αρχική τους μορφή, προέβλεπαν τον 
καθορισμό προθεσμιών, έχοντας ως αφετηρία την έναρξη ισχύος του Νόμου. Στη νέα τους μορφή οι 
ρυθμίσεις αυτές δεν εμπεριέχουν ένα ασφαλές και σταθερό χρονικό σημείο αναφοράς, τουλάχιστον 
για την εκκίνηση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσε-
ων, που προηγείται χρονικώς των υπολοίπων. 

Ως εκ τούτου αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πότε τελικώς θα ξεκινήσει η διαδικασία πλή-
ρωσης των θέσεων ευθύνης μέσω τυπικών και αξιοκρατικών κρίσεων, ώστε η δημόσια διοίκηση να 
εξέλθει του διαιωνιζόμενου γκρίζου καθεστώτος των αυθαίρετων καθαιρέσεων προϊσταμένων και 
ανάδειξης νέων με πράξεις ανάθεσης.     

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

         Ο Πρόεδρος                                          Ο Γ. Γραμματέας
 Αριστείδης Δάγλας                                                       Γεώργιος Αβραμίδης



Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 47

Συνδεθείτε με τις Γραμμές  
της Κλινικής Αριστείας

Αντλίες Plum 360™ • Sapphire™ Μ.Τ.  • Sapphire H100™

Προϊόντα του Οίκου

a  company
Αθήνα: Tραπεζούντος 17 & Α. Παπανδρέου, Μελίσσια 151 27 |  Τηλ.: 210 6136332 | Fax: 210 8105298
Θεσσαλονίκη: Δελφών 17, Πυλαία 555 35 | Τηλ.: 2310 306790P.3

60
-S
.M

T-
S.H

10
0.Κ

ΤΧ
01

.04
/1
6



σύγχρονος νοσηλευτής48


