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Το 19ο Πανελλήνιο 
Νοσηλευτικό Συνέδριο της 

ΠΑΣΥΝΟ, θα πραγματοποιηθεί 
στην Λίμνη Πλαστήρα από 7 έως 9 

Δεκεμβρίου 2018

Πραγματοποιήθηκε 
με τεράστια επιτυχία το 
11ο Πανελλήνιο και 10ο 
Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό 
Συνέδριο στη Ζάκυνθο.
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Ό πως έχει ήδη ανακοινωθεί και καταστεί ευ-
ρέως γνωστό, προσφάτως οι νοσηλευτές, 
υπό τον συντονισμό και την καθοδήγηση της 

ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, πέτυχαν μια σημαντική δικαστική επι-
τυχία. Ειδικότερα, αναγνωρίστηκε ότι οι προϊστάμενοι 
των Νοσηλευτικών Τμημάτων θα πρέπει να λαμβά-
νουν επίδομα θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ, αντί 
του ποσού των 250 ευρώ που ελάμβαναν, με βάση τις 
διατάξεις του ισχύοντος ενιαίου μισθολογίου (Νόμος 
4354/2015).

Η συγκεκριμένη δικαστική επιτυχία είναι εξόχως 
σημαντική για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. 
Προτού υπεισέλθουμε, ωστόσο, στην ανάλυσή τους, 
κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση του ιστορικού της συ-
γκεκριμένης υπόθεσης. 

Με την θέση σε ισχύ από την 1η-01-2016 των 
διατάξεων του Νόμου 4354/2015 περί του ενιαίου 
μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, για πρώτη 
φορά οι προϊστάμενοι των νοσηλευτικών τμημάτων 
των νοσοκομείων όλης της χώρας ορίστηκε να λαμ-
βάνουν επίδομα θέσης ευθύνης, το οποίο υπολείπε-
ται μηνιαίως κατά σαράντα (40) ευρώ του αντίστοιχου 
επιδόματος που λαμβάνουν οι λοιποί τμηματάρχες είτε 
των διοικητικών υπηρεσιών των νοσοκομείων, είτε 
άλλων δημοσίων υπηρεσιών.

Επειδή η αδικία σε βάρος των προϊσταμένων των 
νοσηλευτικών τμημάτων ήταν πρωτοφανής, επιφέρο-
ντας σε βάρος τους μια άνιση μεταχείριση, η ΠΑΣΥ-
ΝΟ-ΕΣΥ αποφάσισε να αντιδράσει. Σε συνεργασία, 
λοιπόν, με το Δ.Σ. της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ξεκινήσαμε έναν 
δικαστικό αγώνα, που εξ αρχής σκόπευε στην οριστική 
επίλυση του ζητήματος σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο, 
δηλαδή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θεωρήσαμε 

ότι η επιλογή αυτή ήταν και η πλέον ενδεδειγμένη και 
ικανή να οδηγήσει στην έκδοση δικαστικής απόφασης 
σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να 
μην εμπλακούν οι νοσηλευτές σε εξαιρετικά χρονοβό-
ρες δικαστικές διεκδικήσεις, όπως συνήθως συμβαί-
νει, με την ανάμιξη περισσοτέρων δικαστηρίων, διαφο-
ρετικών βαθμίδων δικαιοδοσίας. 

Έτσι, λοιπόν, καταθέσαμε συνολικά τρεις ομαδικές 
αγωγές από μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, επιδιώ-
κοντας, παράλληλα, την εισαγωγή μιας εξ αυτών απευ-
θείας ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας με την δια-
δικασία της πρότυπης δίκης (δίκη – πιλότος). 

Τελικώς η αγωγή κατά του «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ», που 
σημειολογικά αποτελεί και το μεγαλύτερο νοσοκομείο 
της χώρας, εισήχθη με την παραπάνω διαδικασία στο 
ΣτΕ, το οποίο δικάζοντας με Επταμελή Σύνθεση την 
έκανε δεκτή. Πλην όμως, επειδή στην υπόθεση αυτή 
ετέθη ζήτημα συνταγματικότητας νομοθετικών διατά-
ξεων, η αγωγή παραπέμφθηκε προς οριστική επίλυση 
ενώπιον της Ολομελείας του ΣτΕ.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ συνεδρίασε στις 12 Ιανου-
αρίου 2018, οπότε και μας δόθηκε η δυνατότητα να 
εκθέσουμε και προφορικώς τις απόψεις μας, υποστηρί-
ζοντας και ενισχύοντας το στοιχείο της άνισης μεταχεί-
ρισης σε βάρος των προϊσταμένων των νοσηλευτικών 
τμημάτων. Τελικώς το ΣτΕ, με την απόφαση – σταθμό 
της 18ης Απριλίου 2018 έκανε δεκτούς τους ισχυρι-
σμούς μας, έκρινε αντισυνταγματικές τις  επίμαχες δι-
ατάξεις του Νόμου 4354/2015 και απεφάνθη με τον 
πλέον πανηγυρικό τρόπο, ότι και οι προϊστάμενοι των 
νοσηλευτικών τμημάτων θα πρέπει να λαμβάνουν επί-
δομα θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ, αντί των 250 
ευρώ που ελάμβαναν μέχρι σήμερα.

Επίδομα Προϊσταμένων - 
Δικαστική Δικαίωση

EDITORIAL

Γράφει ο 
Αλέξιος Παραράς

Δικηγόρος - 
Δημοσιολόγος
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Όπως προελέχθη, πρόκειται για μια σημαντική δι-
καστική επιτυχία σε περισσότερα επίπεδα. Η προφανής 
θετική συνέπεια της απόφασης είναι η αποκατάσταση 
της πρωτοφανούς αδικίας σε βάρος των νοσηλευτών. 
Πέραν τούτου, ανοίγει ο δρόμος για την αναδρομική δι-
καστική διεκδίκηση από τους προϊσταμένους νοσηλευ-
τικών τμημάτων της μηνιαίας διαφοράς των 40 ευρώ 
στο επίδομα θέσης ευθύνης. Ήδη η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ έχει 
αποστείλει ενημερωτικά έντυπα για τον συντονισμό 
του εγχειρήματος, το οποίο θα έχει νομοτελειακά αίσια 
έκβαση, ενόψει της απόφασης της Ολομελείας του ΣτΕ, 
που αναπτύσσει ισχύ δεδικασμένου, δεσμεύοντας όλα 
τα κατώτερα Δικαστήρια της χώρας. 

Ωστόσο, η σημαντικότερη αξία αυτής της επιτυχί-
ας ίσως ανευρίσκεται αλλού. Για πρώτη φορά οι νο-
σηλευτές, υπό τον συντονισμό της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, κι-
νήθηκαν συντεταγμένα και εξέφρασαν με τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο την αντίδρασή τους απέναντι 
σε φαινόμενα αδικίας. Για πρώτη φορά οι νοσηλευτές 
επέδειξαν την μη ανοχή τους απέναντι στην αυθαιρε-
σία, που απαξιώνει και υποβαθμίζει τον ρόλο και την 
επιστημοσύνη τους. Για πρώτη, δε, φορά οι νοσηλευ-
τές απασχόλησαν τον ανώτατο δικαστικό σχηματισμό 

της χώρας, δίδοντας ένα εκκωφαντικό παρόν – μήνυμα 
προς όλες τις κατευθύνσεις. Με τον τρόπο αυτό απέ-
δειξαν, ότι είναι μια υπολογίσιμη δύναμη, η οποία μέσα 
στο πλαίσιο μιας υγιούς συνδικαλιστικής δράσης μπο-
ρεί να επιτυγχάνει τους στόχους της και να εξυπηρετεί 
με αποτελεσματικότητα τα συμφέροντα των μελών που 
την απαρτίζουν. 

Αν στο σημείο αυτό μου επιτρέπεται να ομιλήσω σε 
προσωπικό επίπεδο, οφείλω να ομολογήσω ότι η συ-
γκεκριμένη δικαστική επιτυχία με γέμισε χαρά και συ-
γκίνηση όχι τόσο σαν δικηγόρο, όσο σαν άνθρωπο που 
έχει, πλέον, πλήρη επίγνωση του καθημερινού έργου, 
του μόχθου και της προσφοράς των νοσηλευτών στην 
κοινωνία. Είναι, επίσης, σαφές, ότι μετά από σχεδόν 
13 έτη επαγγελματικής συνεργασίας με τα θεσμικά όρ-
γανα των νοσηλευτών, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή δι’εμέ η 
εμπιστοσύνη με την οποία με περιβάλλει η νοσηλευτική 
κοινότητα, δίδοντάς μου την κατάλληλη ώθηση να συ-
νεχίσω στο μέλλον. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ την διοίκηση της 
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ για τον διαρκή και ανιδιοτελή αγώνα 
που δίδει για την προάσπιση των συμφερόντων των 
νοσηλευτών, διατηρώντας την ελπίδα ζωντανή.
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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Ηκινητήριος δύναμη του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας δήλωσε βροντερό παρών, 
στη Ζάκυνθο, στο ξακουστό «Φιόρο του 

Λεβάντε», καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασί-
ες του 11ου Πανελλήνιου & 10ου Πανευ-
ρωπαϊκού Επιστημονικού & Επαγγελματικού 
Νοσηλευτικού Συνεδρίου, της Ένωσης νοση-
λευτών Ελλάδος, το οποίο πραγματοποιήθηκε 
από τις 3 – 6 Μαΐου 2018.  

Πολυπληθής η συμμετοχή των 
Νοσηλευτών στο μεγαλύτερο 

Πανελλήνιο Επιστημονικό 
Συνέδριο Υγείας
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Το περιεχόμενο 
του επιστημονικού 
προγράμματος ήταν 
συνυφασμένο με τις 
τρέχουσες εξελίξεις 
στο χώρο της υγείας
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Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε με το Δήμο 
Ζακύνθου και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
και τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου 
Υγείας. Η παρακολούθηση του επιστημονικού 
προγράμματοςκαι η συμμετοχή των συνέδρων 
στα κλινικά φροντιστήρια, ειδικά σεμινάρια και 
workshop, μοριοδοτήθηκαν με Μονάδες Συ-
νεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από 
την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Το περιεχόμενο του επιστημονικού προ-
γράμματος ήταν πολυδιάστατο και συνυφα-
σμένο με τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο 
της υγείας, καλύπτοντας όλα τα εκπαιδευτικά 
επίπεδα της νοσηλευτικής επιστήμης, ξεκινώ-
ντας από την προπτυχιακή εκπαίδευση έως την 
ανώτατη μεταπτυχιακή – διδακτορική εκπαί-
δευση των νοσηλευτών. Διακεκριμένοι επι-
στήμονες από τον νοσηλευτικό ακαδημαϊκό, 
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κλινικό χώρο, καθώς και διακεκριμένοι επιστήμο-
νες από το χώρο της υγείας συνέβαλαν, ώστε να 
διασφαλιστεί η επιτυχημένη διεξαγωγή του ετήσι-
ου Πανελλήνιου - Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού 
& Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα του συνεδρί-
ου περιελάμβανε εννέα (9) Εξειδικευμένα Κλινικά 
Φροντιστήρια, τρία (3) Ειδικά Σεμινάρια, ένα (1)
Workshop, στα οποία ενώ είχαν συμπληρωθεί οι 
συμμετοχές δύο μήνες νωρίτερα, η επιθυμία πολ-
λών συνέδρων ξεπέρασε κάθε προσδοκία, γεγο-
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Το έντονο ενδιαφέρον των 
νοσηλευτών εκδηλώθηκε από την 
πρώτη κιόλας ημέρα του Συνεδρίου
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νός το οποίο ώθησε τους Συντονιστές των προ-
γραμμάτων,στην υπερκάλυψη αυτών. Στο πεδίο 
των επιστημονικών εργασιών, παρουσιάστηκαν 
διακόσιες τριάντα οκτώ (238) Προφορικές Ανα-
κοινώσεις και διακόσιες τέσσερις (204) Αναρτη-
μένες Ανακοινώσεις, μέσω των οποίων αναπτύ-
χθηκαν πρωτότυπα και σύγχρονα δεδομένα από 

το χώρο της υγείας. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 
δεκαοκτώ (18) διεπιστημονικές διαλέξεις, όπου 
παρουσιάστηκαν όλα τα δρώμενα και οι τελευταί-
ες εξελίξεις από καταξιωμένους επιστήμονες και 
δεκαέξι (16) Στρογγυλές Τράπεζες, οι οποίες ήταν 
άρτια δομημένες, παρουσιάζοντας ενδελεχώς τα 
νέα δεδομένα και παρέχοντας εξειδικευμένη γνώ-

Σημείο αναφοράς, 
ήταν οι φετινές τιμητικές 
βραβεύσεις της Ε.Ν.Ε.
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ση και εμπειρία σε όλους τους 
συμμετέχοντες.

Το έντονο ενδιαφέρον των 
νοσηλευτών εκδηλώθηκε από 
την πρώτη κιόλας ημέρα του Συ-
νεδρίου, καθώς η αίθουσα, στην 
οποία πραγματοποιήθηκε,  η Τε-
λετή Έναρξης ήταν κατάμεστη 
καθ’ όλη τη διάρκεια της. Εκεί 
απηύθυναν χαιρετισμούς εκπρό-

σωποι και επιτελικά στελέχη του 
Υπουργείου Υγείας, βουλευτές 
και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης. Ακόμη, απέστειλαν 
χαιρετισμούς εκπρόσωποι από 
όλους τους  φορείς, οι οποίοι 
συμμετείχαν στη διοργάνωση του 
συνεδρίου. 

Σημείο αναφοράς, ήταν οι φε-
τινές τιμητικές βραβεύσεις της 

Το επιστημονικό 
πρόγραμμα διατήρησε 
αμείωτο το ενδιαφέρον 
των νοσηλευτών, οι οποίοι 
γέμιζαν ασφυκτικά τις 
αίθουσες διεξαγωγής 
των ομιλιών και των 
φροντιστηρίων.
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Πληθώρα καταξιωμένων 
επιστημόνων συμμετείχαν 
από όλα τα επαγγέλματα 
υγείας, επισφραγίζοντας 
με αυτόν τον τρόπο τη 
διεπιστημονικότητα του 
συνεδρίου.

Ε.Ν.Ε., κατά τις οποίες τιμήθηκαν άνθρωποι με 
μακράν αναγνωρισμένη πορεία στο χώρο της 
υγείας, με έμφαση στα νοσηλευτικά δρώμενα. 
Τιμήθηκαν κατά σειρά, ο κ. Λευτάκης Αντώνι-
ος (Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. 
Ζακύνθου), η κα Φασόη Γεωργία (Αναπληρώ-
τρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής & Πρόεδρος 
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του Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής) και η κα Βασιλική Παπανό-
τη (Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Διεύθυνσης 
Υπουργείου Υγείας).  Χαρακτηριστική στιγ-
μή της βραδιάς, με έντονη συναισθηματική 
φόρτιση,  ήταν η βράβευση του Προέδρου 
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος κ. Σκου-
τέλη Δημήτρη, από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, ως ανα-
γνώριση του έργου που έχει επιτελέσει ως 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου και που συνε-
χίζει να επιτελεί καθημερινά, διατηρώντας 
ενωμένους τους  40.000 νοσηλευτές της 
χώρας.

Το επιστημονικό πρόγραμμα διατήρησε 
αμείωτο το ενδιαφέρον των νοσηλευτών, οι 
οποίοι γέμιζαν ασφυκτικά τις αίθουσες διε-
ξαγωγής των ομιλιών και των φροντιστηρί-
ων. Η συμμετοχή των συνέδρων ήταν εντυ-
πωσιακή, καθώς ο αριθμός των εγγραφών 
ξεπέρασε τις 3.500 Νοσηλευτές από όλη 
την Ελλάδα,  καθώς και από άλλες χώρες της 
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Ευρώπης, οι οποίοι παρακολούθησαν και συμμε-
τείχαν στις εργασίες του συνεδρίου. Φοιτητές 
νοσηλευτικής από όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα συμμετείχαν ενεργά, κάνοντας ιδιαίτερα 
αισθητή την παρουσία τους. Αξιοσημείωτη ήταν 
και η παρουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλί-
ου της ΠΑΣΥΝΟ Κύπρου και του ΠΑΣΥΝΜ. Τέλος, 
πληθώρα καταξιωμένων επιστημόνων συμμετεί-

χαν από όλα τα επαγγέλματα υγείας, επισφραγί-
ζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διεπιστημονικότητα 
του συνεδρίου.

Κατά την τελετή λήξης του συνεδρίου απονε-
μήθηκαν τα ακόλουθα βραβεία για τις καλύτερες 
επιστημονικές εργασίες: 

1ο Βραβείο πρωτότυπης Ερευνητικής Ερ-
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Όλοι οι σύνεδροι 
εξέφρασαν την 
ικανοποίησή τους 
για το υψηλό 
επιστημονικό επίπεδο 
του συνεδρίου
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γασίας: «Επιβάρυνση φροντιστών ασθενών με 
άνοια στην πόλη της Πάτρας», Ελένη Ρέππα, 
Ιωάννης Ελλούλ, Γεώργιος Σακελλαρόπουλος, 
Μανόλης Μέντης, Μαρία Φρούντα, Παναγιώτης 
Πολυχρονόπουλος.

2ο Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής 
Ανασκόπησης: «Πρωτόκολλα ταχείας ανάρρω-
σης μετά από χειρουργική επέμβαση (ERAS) σε 
ασθενείς με καρκίνο του μαστού που υποβάλλο-
νται σε μαστεκτομή με άμεση αποκατάσταση με 
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Πέραν του 
επιστημονικού 

προγράμματος, 
οι σύνεδροι είχαν 

την ευκαιρία να 
απολαύσουν 

δύο πολιτισμικά 
δρώμενα, τα οποία 

οργανώθηκαν 
αποκλειστικά για το 
συνέδριο της Ε.Ν.Ε.
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διατατήρα ιστών, σε Δημόσιο Νοσοκομείο», Μαρία 
Μπουραζάνη, Μάρθα Κελέση, Γεωργία Φασόη.

3ο Βραβείο πρωτότυπης Ηλεκτρονικά Αναρ-
τημένης ανακοίνωσης (e- poster): «Διερεύνηση 
και αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών 
με διαβητικό πόδι», Ελισσάβετ Λυκούδη, Γεωρ-
γία Φασόη, Ευαγγελία Μεϊμέτη, Χαρίκλεια Λούπα, 

Ελένη Αρβανιτίδου, Γεώργιος Βασιλόπουλος.

4ο Βραβείο πρωτότυπης Εργασίας Φοιτητών: 
«Σύνδρομο ευπάθειας: Η σχέση του με την έκπτωση 
της γνωστικής λειτουργίας σε ηλικιωμένα άτομα που 
λαμβάνουν κατ’ οίκον φροντίδα», Ιουλία Γιαννακο-
πούλου, Αργυρώ Μαρία Κασαμπά, Ελένη Μαρία Κα-
φάτου, Άννα Λίζα Βλαστού, Εμμανουήλ Ανδρουλά-
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Θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε θερμά, 
όλους τους συμμετέχοντες 
για την παρουσία τους

κης, Ιωάννα Παπαθανασίου, Χρήστος Κλεισιάρης.

Το 11ο Πανελλήνιο & 10ο Πανευρωπαϊκό 
Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συ-
νέδριο, ήταν κατά κοινή αποδοχή, απόλυτα επιτυ-
χημένο. Στο τετραήμερο επιστημονικό πρόγραμμα 
αναπτύχθηκαν πολλά φλέγοντα ζητήματα υγείας, 
ενώ παρουσιάστηκαν απόψεις και νέα δεδομένα 
από το χώρο της νοσηλευτικής επιστημονικής 
κοινότητας, φλέγοντα επαγγελματικά ζητήματα, 
αλλά και όλες οι τρέχουσες εργασιακές εξελίξεις 
για τοn νοσηλευτικό κλάδο.

Όλοι οι σύνεδροι εξέφρασαν την ικανοποίη-
σή τους για το υψηλό επιστημονικό επίπεδο του 
συνεδρίου, το οποίο κάλυψε όλο το φάσμα της 
νοσηλευτικής επιστήμης, επιβεβαιώνοντας τον 
καθοριστικό και πολυσύνθετο ρόλο των νοσηλευ-
τών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η άκρως θετική 
ανατροφοδότηση, ανεβάζει ακόμα υψηλότερα τον 
πήχη των οργανωτικών και επιστημονικών  απαι-
τήσεων για το επόμενο συνέδριο.  

Πέραν του επιστημονικού προγράμματος, οι 
σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν 
δύο πολιτισμικά δρώμενα, τα οποία οργανώθη-
καν αποκλειστικά για το συνέδριο της Ε.Ν.Ε. Το 
πρώτο αφορούσε την εξαιρετική θεατρική παρά-
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σταση «Αγάπη Παράνομη», του Κερκυραίου συγ-
γραφέα Κωνσταντίνου Θεοτόκη, από το θέατρο 
του Ιονίου, η οποία διεξήχθη στο καταπληκτικό 
θέατρο του Σαρακινάδου, με πρωταγωνιστές 
τη Δώρα Παπανικολάου, τον Πέτρο Αυγερινό 
και το Γιωργο Γάλλο, στις 04/05/2018. Την 
επόμενη ημέρα ακολούθησε το δεύτερο πολιτι-
στικό δρώμενο, το οποίο αφορούσε Παραδοσι-
ακές εκδηλώσεις στην πλατεία Σολωμού, στις 
05/05/2018. Επίσης στο πλαίσιο του 11ου 
Πανελληνίου & 10ου Πανευρωπαϊκού Επιστη-
μονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συ-

νεδρίου παρουσιάστηκε η Έκθεση Φωτογραφίας 
με θέμα: «Μνήμες από τα χρόνια του Χάνσεν».

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, της Οργανωτικής 
και της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, 
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, όλους τους 
συμμετέχοντες για την παρουσία τους και να ανα-
νεώσουμε εκ νέου τη συνάντησή μας, στο 12ο 
Πανελλήνιο & 11ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονι-
κό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο θα πραγ-
ματοποιηθεί το 2019.



σύγχρονος νοσηλευτής32

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Καλωσόρισμα προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το ΔΣ της ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ αποφάσισε να διοργανώσει το 19ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριό της, στην καρδιά της Ελλάδας στην πανέμορφη Λί-
μνη Πλαστήρα.
Σε μια περίοδο που το Εθνικό Σύστημα της Υγείας παρουσιάζει πολ-
λά και σημαντικά λειτουργικά προβλήματα, βασιζόμενα πρωτίστως 
στην τραγική έλλειψη νοσηλευτών, που ολοένα επιδεινώνεται, θε-
ωρούμε ότι η συμμετοχή όλων των συναδέλφων στις δραστηριότη-
τες της ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ είναι αυτονόητη και απαραίτητη.
Για το λόγο αυτό προσπαθούμε να διευκολύνουμε με κάθε τρόπο την 
συμμετοχή των μελών μας στα συνέδρια της Ομοσπονδίας μας, ώστε 
να αποτελέσουν το σημείο της παραγωγικής και ευδόκιμης ανταλλα-
γής απόψεων των Νοσηλευτών από όλη τη χώρα.
Σας περιμένουμε λοιπόν στην πανέμορφη Θεσσαλική Λίμνη του Πλα-
στήρα από 7 – 9 Δεκεμβρίου 2018 για να συνδυάσουμε την απόκτηση 
γνώσεων, την ανταλλαγή επαγγελματικών εμπειριών και βέβαια την 
απαραίτητη αναψυχή μας.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ

Αριστείδης Δάγλας

Καλωσόρισμα προέδρου
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Προέδρος
Γενικός Γραμματέας

Α΄ Αντιπρόεδρος
Β΄ Αντιπρόεδρος

Ταμίας
Αναπληρωτής Ταμίας

Μέλη

Προέδρος
Α΄ Αντιπρόεδρος
Β΄ Αντιπρόεδρος

Δάγλας Αριστείδης 
Αβραμίδης Γεώργιος 
Σκουτέλης Δημήτριος 
Αρβανίτης Γεώργιος 
Μαντζάνας Μιχαήλ 
Κωτσής Απόστολος 
Μπίζας Λάμπρος 
Κοσκίνας Παναγιώτης 
Παπανδρέου Νικόλαος 
Τζιάτζιος Αθανάσιος 
Μπακέλας Ιωάννης 
Μπαλιόζογλου Γεώργιος 
Καραλιόλιου Καλλιόπη 
Σαληκίδης Δημοσθένης 
Κιούσης Νικόλαος 

Χρυσοβιτσάνου Χρυσούλα
Σιδηράς Γεώργιος
Πιστόλας Δημήτριος

Αβραμίδης Γεώργιος
Βαλλιανάτου Λυδία
Βόρδου Παρασκευή
Ευαγγελίδου Ευτυχία
Ζήγρα Μαρία
Καυκιά Θεοδώρα 
Κολώνια Ειρήνη
Κουλούρη Αγορίτσα 
Κουράκος Μιχαήλ 
Κριτσωτάκης Γεώργιος 
Μαντζάνας Μιχαήλ

Μηλάκα Μαρία
Μπαρουξής Δημήτριος
Μπελαλή Κωνσταντία 
Μπίζας Λάμπρος
Πανά Αναστασία
Πανταζή Αιμιλία
Πολυκανδριώτης Τζαννής
Τσαμουδάκη Στυλιανή
Φραδέλος Ευάγγελος 
Χριστοδούλου Ελένη

Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Επιστημονική Επιτροπή

Επιτροπές Συνεδρίου

Μέλη
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 Τιμητική Επιστημονική Επιτροπή

Επιτροπή Φοιτητών Νοσηλευτικής

Αλμπάνη Ελένη
Απίστουλας Δημήτριος 
Αρβανίτη Μαρία 
Βλάχου Ευγενία 
Γέραλη Μαρία 
Γιακουμάκη Ειρήνη 
Καλοκαιρινού Αθηνά 
Καραχάλιου Φενέλη 
Κελέση Μάρθα
Κυριακόπουλος Διονύσιος

Κουτής Χαρίλαος 
Κυριόπουλος Ιωάννης 
Μπελλαλή Θάλεια
Παλαιορούτης Κωνσταντίνος 
Παλητζήκα Δήμητρα
Παπαθανασίου Ιωάννα
Σαρίδη Μαρία
Τσούγια Παναγιώτα 
Φασόη Γεωργία 
Χαρανά Αικατερίνη

Επιτροπές Συνεδρίου

Ακερμανίδης Ιωάννης
Γεωργακοπούλου Νίκη
Γονέου Βαρβάρα 
Καρεφυλλάκη Ειρήνη
Καρζή Αικατερίνη
Κίτσιου Μαρία
Κουτσογιάννη Χριστίνα
Κρούστη Αναστασία
Μουστάκας Δημήτριος

Μπένου Παναγιώτα - Μαρία
Νικολαράκου Μαριάννα
Πανάγου Νίκη 
Πινέλης Γεώργιος
Σπίνου Κορίνα 
Στεμπάρη Κριστιάνα
Τράταρη Αλεξάνδρα
Χριστοπούλου Αναστασία -Μαρία
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Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

Προέδρος
Α΄ Αντιπρόεδρος
Β΄ Αντιπρόεδρος
Γ΄ Αντιπρόεδρος

Παπαδοπούλου Σταυρούλα
Τσαντίκου Αγγέλα
Ζαράγκα Αικατερίνη
Κατσή Γιαννίνα

Αλεξανδρή Ελπινίκη
Αμανατίδου Μαρία
Αποστόλου Μαλαματίνα
Βάλλα Παρασκευή
Βρύση Ελένη
Γεωργίου Αχιλλέας
Γιαννακοπούλου Μαρία
Δήμου Σωτηρία
Εκίζογλου Θεόδωρος
Ζήνδρου Κωνσταντίνα
Ιορδάνης Ιορδανίδης
Κάκου Ευαγγελία
Καραμπέκου Μαρία
Κελεπούρης Κωνσταντίνος
Κερασιώτη Αικατερίνη
Κοντή Μαρία
Κοντονικόλα Αναστασία
Κοσκινιώτη Στεφανία
Κοτσιαρίδης Δημήτριος
Κουβαρά Φωτεινή
Κουκουλέτσου Χρυσοβαλάντω
Κουρκούνη Βασιλική
Κρανή Πηνελόπη
Κυρίτση Νικολέττα
Μαγγίνα Βασιλική
Μανώλη Ελευθερία
Μαργιολάς Παναγιώτης

Μήλιου Ελένη
Νούσια Αγγελική
Ντίκα Σωτηρία
Πάλλα Βαΐα
Πάνου Αθανασία
Παπαβασιλείου Λιούμποβ
Παπαδούλη Ζωή
Παπαλάϊου Ευαγγελία
Παπαμαυρουδή Αναστασία
Παρασκευά Αικατερίνη
Πετροπούλου Γιαννούλα
Πλιάσσα Γιαννούλα
Σβερώνη Αλεξία
Σκόνδρα Ασπασία
Σοφίτης Παντελής
Σπυροπούλου Μαρία
Σταμάτη Άννα
Στάμου Κωνσταντίνα
Τζιβένη Σοφία
Τσιαντούλα Αικατερίνη
Τσιγκαρίδα Ευθυμία
Τσιτσιπά Έλλη
Τσουμάνη Ερισμήνη
Χαρχαλιώτης Αθανάσιος
Χατζούλη Χριστίνα
Χουτζιούμη Μαρία

Μέλη

Επιτροπές Συνεδρίου
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Προέδρος
Α΄ Αντιπρόεδρος
Β΄ Αντιπρόεδρος

Δάγλας Αριστείδης
Παπανδρέου Νικόλαος
Κωτσής Απόστολος

Αστυρακάκης Εμμανουήλ 
Αποστολάκου Αννίτα 
Αραποστάθη Κανέλλα 
Αρβανίτης Γεώργιος 
Βογιατζιδάκη Ευτυχία 
Γιάγκου Ευτυχία 
Γιαννοπούλου Αθανασία 
Γιαννοπούλου Ευδοξία 
Δαμούλαρη Μαρίκα 
Δόντσιος Γεώργιος 
Δραχτίδης Γεώργιος 
Δροσίνη Μαρία
Ζουρνατζή Σοφία
Θεοδωρακοπούλου Ανδριάννα
Καπλάνη Μαλαματένια 
Καραβασίλη Μαρία 
Καραλιόλιου Καλλιόπη 
Καριώτης Χρήστος 
Κατσαρός Χρήστος
Κοσκινάς Παναγιώτης 
Κούρτης Γεώργιος
Κούβαρη Σταυρούλα 
Κουρτουμά Μαρία 
Κουτελιάρη Βασιλική
Καλούδης Παναγιώτης 
Κυργίδου Λαμπρινή 
Κωστίκου Μαρία 
Λεβέντης Χαράλαμπος 
Λυμπεροπούλου Γεωργία 
Λύτρα Αθανασία 
Μάρκου Αριστείδης 

Μηλάκα Μαρία
Μιτσικάρης Αλέξανδρος 
Μπακέλα Παρασκευή 
Μπακέλας Ιωάννης
Μπίκουλη Αναστασία
Μπαλιόζογλου Γεώργιος 
Μπάρκας Συμεών 
Μπαστούνη Ελισάβετ 
Μπελαλή Κωνσταντία 
Νικολού Ευανθία 
Ντάτση Ελένη
Ξανθόπουλος Θεόδωρος 
Παλητζήκας Δημήτριος 
Παπαδημητρίου Χρήστος 
Παπαϊωάννου Αγγελική 
Πασαλή Χριστίνα 
Πιτσιόρλα Λυδία
Ποντισίδης Γεώργιος 
Ρίζος Νικόλαος 
Σαληκίδης Δημοσθένης 
Σκουτέλης Δημήτριος 
Τζιτζίκος Γεώργιος
Τόγιας Αθανάσιος 
Τολίκας Κωνσταντίνος 
Τριπόδης Γεώργιος 
Υφαντής Άρης 
Φλούδα Βασιλική 
Φούτου Γραμματή 
Χατζηστύλλη Ελένη 
Χονδρού Γεωργία

Μέλη

Συντονιστική Οργανωτική Επιτροπή

Επιτροπές Συνεδρίου
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Τόπος

Λίμνη Πλαστήρα, Καρδίτσα, ξενοδοχείο Kazarma Hotel

Χρόνος

7 έως 9 Δεκεμβρίου 2018

Γλώσσα

Ελληνική

Μοριοδότηση

18 μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την ΕΝΕ

Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων & Βιβλίων

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα υπάρχει δυνατότητα Έκθεσης Φαρμακευτικών Προϊόντων και βι-
βλίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Συνεδρίου για περισσό-
τερες πληροφορίες στο 210 5244760 και μέσω e-mail: exhibition@pasyno2018.gr. 

Επικοινωνία με Γραμματεία Συνεδρίου

Τηλ. 210 5244760, e- mail ατομικών θεμάτων registration@pasyno2018.gr , e- mail χορηγικών θε-
μάτων exhibition@pasyno2018.gr , e– mail ερωτημάτων info@pasyno2018.gr 

Γενικές Πληροφορίες
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Συμμετοχής – Διαμονής – Μετακίνησης

 *Οι φοιτητές (1ο πτυχίο), χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητα τους προσκομίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα ή πάσο ή βεβαί-

ωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι νοσηλευτές την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.

Κατά την τιμολόγηση εταιρειών το παραπάνω κόστος δικαιώματος συμμετοχής επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.

Κόστος Δικαιώματος Συμμετοχής

Οι σύνεδροι θα πρέπει, σε όλη την διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου, να φέρουν μαζί τους την ειδι-
κή κονκάρδα, η οποία θα δίδεται από την επί τόπου γραμματεία του Συνεδρίου μαζί με το συνεδριακό 
υλικό, για να μπορούν να εισέλθουν στους συνεδριακούς χώρους και να συμμετέχουν στις εργασίες 
του συνεδρίου.

Η ημερήσια τιμή δωματίων συμπεριλαμβάνει πρωινό, τους ισχύοντες φόρους και τον φόρο διαμονής.

Kazarma Hotel   145 € 150 €

Nevros Hotel  145 € 150 €

Naiades Hotel  120 € 140 €

Aiolides Hotel  110 € 120 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ  ΔΙΚΛΙΝΟ  
ΓΙΑ  2 ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ

Πληροφορίες Δικαιώματος 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Μέλος της ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ 70€ 150€

Μη Μέλος της ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ 130€ 190€

Άνεργοι Νοσηλευτές 20€ 50€

Φοιτητές (1ο πτυχίο)  20€ 50€

Έως
07.12.2018 & on site

Έως
21.10.2018

Κόστος Διαμονής



σύγχρονος νοσηλευτής40

15[ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2018]

Κόστος Μετακίνησης 

Στο πλαίσιο διοργάνωσης του 19ου Πανελληνίου Νοσηλευτικού Συνεδρίου, η ΠΑΣΥΝΟ –ΕΣΥ θα μι-
σθώσει λεωφορεία από διάφορες πόλεις για την μετακίνηση των συμμετεχόντων προς την Λίμνη 
Πλαστήρα.
Οι πόλεις που θα είναι διαθέσιμα τα λεωφορεία είναι οι εξής: ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 
ΠΑΤΡΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΤΡΙΠΟΛΗ.
Στο κόστος μετακίνησης περιλαμβάνεται η μετάβαση από κάθε πόλη στην Λίμνη Πλαστήρα, στα ξενο-
δοχεία διαμονής και η επιστροφή. 

Η πρόθεση μετακίνησης με λεωφορείο δηλώνεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018 στη Γραμματεία του 
Συνεδρίου μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.

Τρόποι Πληρωμής

Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής – πακέτου διαμονής μπορεί να γίνει είτε μέσω τραπεζι-
κής κατάθεσης είτε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας (VISA, MASTERCARD) στην διοργανώτρια 
εταιρεία του Συνεδρίου ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Προσωπικές επιταγές δεν γίνο-
νται δεκτές.

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
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΥΝΟ 2017
Τράπεζα Alpha Bank
Επωνυμία δικαιούχου: PROOPSIS CONSULTING S.A. 
Αριθμός λογαριασμού: 151 00 2002 011963
IBAN: GR86 0140 1510 1510 0200 2011 963
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΥΝΟ 2017

Χρέωση πιστωτικής κάρτας 
• Visa 
• MasterCard

Το ατομικό δελτίο εγγραφής – διαμονής έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου  
www.pasyno2018.gr .
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ΕΞΩΔΙΚΟ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την 
επωνυμία  «ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» που εδρεύει 
στην Αθήνα, Βασ. Σοφίας 47 και εκπροσωπείται νόμιμα

Αθήνα, 10/05/2017

 
ΠΡΟΣ

Τον κο ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ που εδρεύει στην Καλαμάτα

ΚΟΙΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΥ
 ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

Με αφορμή την γενικευμένη τάση ανάθεσης καθηκόντων κάθε είδους προς τους Νοσηλευτές, την 
οποία παρατηρούμε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα με την ελπίδα ότι αποτελεί πρόσκαιρο φαινόμε-
νο προς κάλυψη έκτακτων και ειδικών αναγκών, μετά την καταφανή διάψευση των προσδοκιών μας 
αυτών και λόγω της διαρκούς προσθήκης νέων «καθηκόντων» και εργασιών στο ήδη επιβαρυμένο και 
εξουθενωμένο νοσηλευτικό προσωπικό, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Μας αναφέρθηκε ότι με την υπ’αριθ. 1/17-1-2018 απόφαση ΔΣ ανατίθενται καθήκοντα πα-
ραλαβής τροφίμων κατά τις αργίες μεταξύ άλλων και στην εφημερεύουσα νοσηλεύτρια, σε πλήρη 
αντίθεση με τα κατά τρόπο περιοριστικό προβλεπόμενα στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 
351/1989 υπηρεσιακά καθήκοντα των Νοσηλευτών, με τα άρθρα 2 και 10 του πδ 87/1986, τον 
Οργανισμό του Νοσοκομείου, αλλά και με τα καθήκοντα του εφημερεύοντος νοσηλευτή.

2. Επίσης μας αναφέρθηκε ότι ζητείται από τους ιατρούς κάποιων κλινικών να παρίσταται πάντοτε 
νοσηλεύτρια κατά την εξέταση του ασθενούς και να γράφει καθ΄ υπαγόρευση ιατρικές οδηγίες ή να 
παρίστανται νοσηλευτές κατά την επίσκεψη των  ιατρών προκειμένου να σηκώνουν τα κλινοσκεπάσμα-
τα, τόσο κατά παράβαση του ανωτέρω πδ, όσο και ενάντια σε κάθε έννοια συνεργασίας και σεβασμού 
όλων των μελών της θεραπευτικής ομάδας.

3. Επιπροσθέτως, δυνάμει της υπ’ αριθ. 07/15-3-2018 απόφασης ΔΣ ορίστηκαν ως Υπεύθυνοι 
Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδος Τμημάτων (ΤΥΔΑΥΜ) οι Προϊστάμενοι των Νοσηλευ-
τικών Τμημάτων, αδιακρίτως, ήτοι χωρίς σε κανένα τμήμα να οριστεί ως Υπεύθυνος υπάλληλος άλλου 
κλάδου και χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο παράρτημα της υπ’ αριθ. οικ.146163 
(ΦΕΚ Β΄1537/08/05/2012 απόφασης των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με θέμα «Μέτρα και 
Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» στην οποία ορίζεται ότι ο  Ο ΤΥΔΑΥΜ 
ορίζεται με ευθύνη του Δ/ντή Τμήματος της ΥΜ.

 Μας έχει δε αναφερθεί ότι οι Νοσηλευτές δεν έχουν εκπαιδευθεί καταλλήλως για την άσκηση 
των σημαντικών και υπεύθυνων αυτών καθηκόντων, με όσους κινδύνους αυτό ελλοχεύει τόσο για 
τη δημόσια υγεία, όσο και για τους ίδιους λόγω των εννόμων συνεπειών που ενδεχομένως να αντι-
μετωπίσουν, χωρίς να φέρουν ουδεμία σχετική υπαιτιότητα και χωρίς, φυσικά, να τους καταλείπονται 
επιλογές.

 Η επιλογή μόνο νοσηλευτών για τις ανωτέρω θέσεις παραβιάζει και τη συνταγματικά κατοχυρω-
μένη αρχή της ισότητας και της εξ αυτής απορρέουσας αρχή της ίσης μεταχείρισης που επιβάλει την 
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ισότιμη αντιμετώπιση όλων των υπαλλήλων που έχουν τα προσόντα να διατελέσουν ΤΥΔΑΥΜ.
4. Αναφορικά με την ετήσια απογραφή υλικού, πληροφορούμαστε ότι σε πολλά τμήματα αυτή 

πραγματοποιείται μόνο από Επιτροπές αποτελούμενες αποκλειστικά από Νοσηλευτές, παρά τη ρητή 
πρόβλεψη στη Νομοθεσία περί αρμοδιότητας του Γραφείου διαχείρισης υλικού και παρά το γεγονός 
ότι κατά ρητές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, αλλά και δυνάμει της αρχής της ισότητας, οι Επιτροπές 
πρέπει να συγκροτούνται από υπαλλήλους όλων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Αποτέλεσμα και αυτής της ενέργειας είναι η αδικαιολόγητη και μη σύννομη επιβάρυνση των Νοση-
λευτών με πρόσθετα καθήκοντα.

 
Επειδή σύμφωνα με τις ανωτέρω Νομοθετικές διατάξεις  οι φέροντες τον τίτλο του Νοσηλευτή, 

όπως αυτός καθιερώθηκε από το άρθρο 5§2 Α του Νόμου 1579/1985, είναι αρμόδιοι για τη διενέρ-
γεια νοσηλευτικών πράξεων που γίνονται με δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεσης προς κάλυψη 
των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους τομείς υγιεινής του ίδιου και του 
περιβάλλοντός του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης οργανικών λειτουργιών και διατήρησης ισοζυ-
γίων του.

Επειδή η  απαρίθμηση των νοσηλευτικών πράξεων στο ανωτέρω ΠΔ είναι ειδική και περιοριστι-
κή, μη επιδεχόμενη, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε διασταλτική ερμηνευτική εκδοχή.

  Επειδή στα νοσηλευτικά καθήκοντα δεν περιλαμβάνονται κατά το Νόμου καθήκοντα σχετικά 
με την παραλαβή τροφίμων, καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης ή καθήκοντα παρεπόμενα των 
ιατρικών πράξεων και η ανάθεση τους σε Νοσηλευτές είναι προδήλως παράνομη κατά τα άρθρα 25 
και 30 ΥΚ.

 Επειδή οι αρμοδιότητες του εφημερεύοντος νοσηλευτή είναι επιβεβλημένο να αφορούν θέματα 
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και μόνο, και να μην του ανατίθενται καθήκοντα άλλων κλάδων, ούτε 
να μετατίθενται σε αυτόν αρμοδιότητες αναγόμενες στον πλαίσιο ευθύνης των άλλων υπηρεσιών του 
Νοσοκομείου.

 Επειδή η αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης παραβιάζεται κατάφωρα με την ανάθεση 
συγκεκριμένων υπηρεσιακών ενεργειών για τις οποίες ο Νόμος δεν ορίζει ότι ανατίθενται σε ειδική 
κατηγορία υπαλλήλων, σε μια μόνο και πάντοτε την ίδια κατηγορία υπαλλήλων - τους Νοσηλευτές.

Επειδή το νοσηλευτικό προσωπικό είναι ήδη αποδεκατισμένο και εξουθενωμένο και δεν επαρκεί 
ώστε να παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας και υγείας με απόλυτη ασφάλεια, ταχύτητα και αποτελεσμα-
τικότητα, τηρουμένων όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, των ελαχίστων κανόνων για την 
οργάνωση του χρόνου απασχόλησης και των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων περί της αναλογίας 
μεταξύ ασθενών και νοσηλευτών.

Επειδή και εξ αυτού του λόγου δεν είναι σύννομη και σύμφωνη με την αρχή της χρηστής διοίκησης η 
περαιτέρω επιβάρυνση του νοσηλευτικού προσωπικού με αρμοδιότητες και εργασίες που δεν ανήκουν 
στα καθήκοντά τους.

Επειδή η θεώρηση των Νοσηλευτών ως υπαλλήλων γενικών καθηκόντων (ας μας επιτραπεί η 
έκφραση «παιδιά για όλες τις δουλειες») και, αποτελεί πρόδηλο επιστημονικό τους υποβιβασμό. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
 Διαμαρτυρόμενοι για την αντιμετώπιση των Νοσηλευτών ως κατάλληλη και πρόσφορη λύση σε 

κάθε είδους πρόβλημα που ανακύπτει στο ΓΝ Καλαμάτας και τον διαρκή επιστημονικό τους υποβι-
βασμό, σας καλούμε όπως άμεσα αποκαταστήσετε την νομιμότητα και προβείτε σε κάθε απαιτούμενη 
ενέργεια για την διακοπή της – ούτως ή άλλως- παρανόμου ανάθεσης καθηκόντων άλλων κλάδων 
στους Νοσηλευτές, ώστε οι Νοσηλευτές να ασκούν τα επιβαλλόμενα εκ του Νόμου καθήκοντα της θέ-
σης και της ειδικότητας τους, καθώς και όπως σύμφωνα με τις συνταγματικές και νομοθετικές επιταγές 
παύσετε να αναθέτετε κάθε είδους πρόσθετο καθήκον αποκλειστικά και μόνον σε Νοσηλευτές. 

Με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει 
νόμιμα την παρούσα προς αυτήν που απευθύνεται, προς γνώσιν της και για τις νόμιμες συνέπειες, 
αντιγράφοντας το περιεχόμενό της ολόκληρο στην έκθεση επίδοσης.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έλλειψη κλινών ΜΕΘ

Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο Π.Γ.Ν.Π με την έλλειψη κλινών ΜΕΘ 
και με την λύση που προκρίθηκε από το Υπουργείο και την 6η ΥΠΕ, ο Σύλλογος Νοσηλευτών Αχαΐας 
καταγγέλλει απερίφραστα αυτές τις τακτικές οι οποίες καταδεικνύουν προχειρότητα και έλλειψη σχε-
διασμού. Για άλλη μια φορά το οριακά αριθμητικά αλλά και στα όρια του burn - out νοσηλευτικό προ-
σωπικό με την τακτική της αποψίλωσης τμημάτων καλείται να στηρίξει την ανάπτυξη 6 κλινών ΜΕΘ οι 
οποίες ως γνωστόν απαιτούν ιδιαίτερες προϋποθέσεις και εξειδικευμένες γνώσεις .

Πάγια θέση της ομοσπονδίας μας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. ΕΣΥ είναι οι προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού 
με μόνιμη σχέση εργασίας και απαλλαγή των νοσηλευτών από αλλότρια καθήκοντα αφού οι δείκτες 
υποστελέχωσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ειδικά στο ΠΓΝΠ είναι στο «κόκκινο».

Επίσης, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου διότι τους καλοκαιρινούς μήνες το πρόβλημα με τα κλί-
νες ΜΕΘ θα ενταθεί, με δεδομένο ότι τελειώνει η διετής θητεία Νοσηλευτών μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ,   χωρίς 
να υπάρχει μέριμνα είτε για παράταση της θητείας είτε για αντικατάστασή τους με μόνιμο προσωπικό 
που θα ήταν και το ευκταίο. Έτσι ελλοχεύει ο κίνδυνος να συρρικνωθούν πάλι οι κλίνες στην περιοχή 
της Αχαΐας σε μια περίοδο που στατιστικά οι ανάγκες για κλίνες ΜΕΘ αυξάνονται.

Τέλος καλούμε το Υπουργείο Υγείας αλλά και τη διοίκηση της 6ης ΥΠΕ να προβούν άμεσα σε όλες 
εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες που θα ενισχύσουν το νοσοκομείο του ΠΓΝΠ Ρίου με πιο ριζοσπα-
στικές λύσεις χωρίς να υπολογίζουν το πολιτικό κόστος…

Για το Δ.Σ. του ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ Ν. Αχαΐας
      
                       Ο Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραμματέας     
             Λεβέντης Χαράλαμπος                Μαρνέρας Χρήστος
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Ο θεσμός της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 
καθιερώθηκε δυνάμει των διατάξεων του Νό-
μου 3892/2010. Τόσο από την αιτιολογική 

έκθεση που συνοδεύει τον επίμαχο Νόμο, όσο και από τις 
ίδιες τις διατάξεις του προκύπτει με σαφήνεια, ότι η διαδι-
κασία της ηλεκτρονικής καταχώρησης των συνταγών βα-
ρύνει αποκλειστικά και μόνον τους ιατρούς, συμπεριλαμ-
βανομένων και των ιατρών των δημόσιων νοσοκομείων. 

Χαρακτηριστικές είναι ιδίως οι διατάξεις του άρθρου 
3 του ως άνω Νόμου, που τιτλοφορείται, μάλιστα, «Υπο-
χρεώσεις ιατρών ως προς την ηλεκτρονική συνταγογρά-
φηση». Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
3 παρ. 1 του Νόμου 3892/2010, «Οι ιατροί υποχρεού-
νται να εγγράφονται ως χρήστες του Σ.Η.Σ. που διαχειρί-
ζεται ο Φορέας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής 
Ασφάλισης - ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» για λογαριασμό της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχουν τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται ειδικότερα στις επόμενες πα-
ραγράφους».

Σημειωτέον, ότι η ως άνω υποχρέωση βαρύνει και 
τους ιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων, όπως γίνεται 
δεκτό από την υπ’αριθμ. 450/2012 Γνωμοδότηση του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3, «Οι ια-
τροί, αφού προβούν στην ταυτοποίηση του ασθενούς με 
την επίδειξη βιβλιαρίου υγείας και τη χρήση ΑΜΚΑ, κα-
ταχωρίζουν ηλεκτρονικά τη συνταγή και συγκεκριμένα 
καταχωρίζουν τη διάγνωση, τα φάρμακα ή / και τα παρα-
πεμπτικά (…)».

Σύμφωνα με την παράγραφο 4, «Η συνταγή ή το πα-
ραπεμπτικό που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά περιέχει 
στοιχεία του ιατρού που τα καταχώρισε, την ημερομηνία 
καταχώρισης και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της 
εκτέλεσης τους (…)».

Σύμφωνα με την παράγραφο 5, «Μετά από την επιβε-
βαίωση της ολοκληρωμένης και επιτυχούς ηλεκτρονικής 
καταχώρισης της συνταγής και του παραπεμπτικού, οι ια-

τροί εκτυπώνουν αντίγραφο της συνταγής ή του παραπε-
μπτικού που καταχωρίστηκε, υπογράφουν και το παραδί-
δουν στον ασθενή (…)». 

Σύμφωνα με την παράγραφο 7, «Οι ιατροί μπορούν να 
ακυρώσουν συνταγή ή παραπεμπτικό που έχουν καταχω-
ρίσει εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί».

Σύμφωνα με την παράγραφο 8, «Οι ιατροί έχουν τη 
δυνατότητα επισκόπησης των συνταγών ή παραπεμπτι-
κών που έχουν καταχωρίσει ηλεκτρονικά οι ίδιοι (…)». 

Σύμφωνα, τέλος, με την παράγραφο 9, «Οι ιατροί 
υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για 
την εγγραφή, την ταυτοποίηση και τη σύνδεση τους στο 
Σ.Η.Σ., καθώς και για την επεξεργασία, καταχώριση και 
εκτύπωση των ηλεκτρονικών συνταγών και παραπεμπτι-
κών».

Εκ του πλέγματος των παραπάνω διατάξεων, σε συν-
δυασμό με την απουσία οιασδήποτε μνείας περί νοσηλευ-
τικού προσωπικού, καταδεικνύεται με τον πλέον πειστικό 
και αδιαμφισβήτητο τρόπο, ότι η διαδικασία της ηλεκτρο-
νικής συνταγογράφησης αφορά και απευθύνεται μόνον 
στους ιατρούς, οι οποίοι και βαρύνονται με τις σχετικώς 
προβλεπόμενες στο άρθρο 3 υποχρεώσεις. 

Κατά συνέπεια είναι απόλυτα σαφές, ότι οι νοσηλευ-
τές των δημόσιων νοσοκομείων ουδόλως εμπλέκονται 
με τη συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία ως εκ της φύ-
σεώς της και του περιγραφέντος θεσμικού της πλαισίου 
ανήκει κατ’αποκλειστικότητα στο πεδίο των αρμοδιοτή-
των των ιατρών.

Σε κάθε περίπτωση είναι τουλάχιστον αδιανόητο η 
πολύπαθη νοσηλευτική κοινότητα να επωμίζεται τα βάρη 
και τις ευθύνες του ιατρικού προσωπικού. Το φαινόμενο 
αυτό πρέπει να λάβει τώρα ένα οριστικό τέλος μέσω της 
μη εμπλοκής του νοσηλευτικού προσωπικού με οποια-
δήποτε διαδικασία αφορά την ηλεκτρονική συνταγογρά-
φηση.

ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 
ΚΑΘΗΚΟΝ Η 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
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Α ναφορικά με το ζήτημα της καταβολής επιπλέον 
των τακτικών αποδοχών αποζημίωσης για την 
παροχή εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρε-

ωτικού ωραρίου, περιλαμβάνονται εκτενείς ρυθμίσεις στο 
άρθρο 20 του Νόμου 4354/2015. Ο βασικός κανόνας 
αναφέρει, ότι «η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλ-
λήλων, επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχι-
κών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Η 
υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται με 
απόφαση του καθ’ύλην αρμόδιου Υπουργού, στην οποία 
αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιο-
λογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία». 

Περαιτέρω προβλέπεται, ότι η ωριαία αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων που απασχο-
λούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω πα-
ραγράφων ορίζεται ως εξής: α) Για υπερωριακή εργασία 
απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το 
ωρομίσθιο. β) Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών 
που παρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση 
με το ωρομίσθιο αυξημένο τριάντα τοις εκατό (30%). γ) 
Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες: αα) Από την 6η πρωινή μέχρι 
την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά σαρά-

ντα τοις εκατό (40%). ββ) Από την 22η ώρα μέχρι την 
6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά σαράντα 
πέντε τοις εκατό (45%). Το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα 
διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280) του βασικού μισθού 
του μισθολογικού κλιμακίου της εκπαιδευτικής κατηγορί-
ας του κάθε υπαλλήλου. 

Πέραν των ως άνω ρυθμίσεων, που αφορούν απο-
κλειστικά την αποζημίωση της παρεχόμενης υπερωριακής 
εργασίας, δεν προβλέπεται ρητώς, ότι ο υπάλληλος που 
συμπληρώνει τέσσερεις (4) ώρες υπερωριών δικαιούται 
να λαμβάνει ένα επιπλέον ρεπό. 

Εξάλλου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες διατάξεις 
του άρθρου 29 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «1. Ο 
υπάλληλος παρέχει την εργασία του μέσα στον οριζόμενο 
από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις χρόνο.

2. Εφόσον έκτακτες και εξαιρετικές υπηρεσιακές ανά-
γκες το επιβάλλουν, ο υπάλληλος οφείλει να εργαστεί και 
πέρα από το χρόνο εργασίας ή σε μη εργάσιμες ημέρες. 
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον υπάλληλο απο-
ζημίωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

Κατά συνέπεια, με βάση και τις διατάξεις του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα δεν φαίνεται να καθιερώνεται 
δικαίωμα του υπαλλήλου για λήψη επιπλέον ρεπό σε πε-
ρίπτωση υπερωριακής εργασίας, παρά μόνο χορήγηση 
αποζημίωσης.

ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΡΕΠΟ;
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Αναφορικά με το ζήτημα της χορήγησης γονικής 
άδειας σε γονέα υπάλληλο, που συνδέεται με 
τον φορέα απασχόλησής του με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επισημαίνονται τα 
ακόλουθα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 
4075/2012 (ΦΕΚ Α΄ 89), «Σκοπός των άρθρων 48 
έως 54 του παρόντος Κεφαλαίου είναι η προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ 
του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την 
εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας - πλαισίου για 
τη γονική άδεια, η οποία έχει συναφθεί στις 18 Ιουνίου 
2009 από τις διακλαδικές οργανώσεις των Ευρωπαί-
ων κοινωνικών εταίρων (BUSINESSEUROPE, UEAPME, 
CEEP και ETUC)».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 1-2, 
«1. Οι διατάξεις των άρθρων 48 έως 54 του παρόντος 
Κεφαλαίου αφορούν στους εργαζόμενους γονείς και ορί-
ζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη διευκόλυνση της 
εναρμόνισης των γονεϊκών και επαγγελματικών τους 
ευθυνών, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ποικιλο-
μορφία των οικογενειακών δομών και την ανάγκη προώ-
θησης της ισότητας των ευκαιριών και της μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 48 έως 54 του παρόντος 
Κεφαλαίου εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους 
γονείς, φυσικούς, θετούς ή ανάδοχους, που απασχολού-
νται στον ιδιωτικό, το δημόσιο τομέα, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους 
Ο.Τ.Α. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως οριο-
θετείται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του 
ν. 1256/1982 (Α’65), με οποιαδήποτε σχέση εργα-
σίας ή μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων 
των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και ορισμένου 
χρόνου, των συμβάσεων ή σχέσεων μέσω επιχείρη-
σης προσωρινής απασχόλησης, του άρθρου 115 του ν. 
4052/2012 (Α’41) και της έμμισθης εντολής, ανεξάρ-
τητα από τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, οι διατάξεις του 
συγκεκριμένου Νόμου καταλαμβάνουν και όσους απα-
σχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του άρθρου 50 του 
ως άνω Νόμου, «1. Ο εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα 
γονικής άδειας ανατροφής του παιδιού μέχρις ότου συ-
μπληρώσει την ηλικία των έξι (6) ετών, με σκοπό την εκ-
πλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς 
αυτό.

2. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής οι 

εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρό-
νο συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο ερ-
γοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη 
νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, Συλλογικών Συμβά-
σεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή συμφωνιών 
εργοδοτών και εργαζομένων.

3. Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών, 
χορηγείται εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον τεσσά-
ρων (4) μηνών και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γο-
νέα, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης.

4. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται εφάπαξ ή 
τμηματικά, με βάση σχετική αίτηση του εργαζόμενου, 
όπου διευκρινίζεται η έναρξη και η λήξη της. Η γονική 
άδεια ανατροφής χορηγείται από τον εργοδότη με βάση 
τη σειρά προτεραιότητας των απασχολούμενων στην επι-
χείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Αιτήσεις χορήγη-
σης γονικής άδειας γονέων παιδιών με αναπηρία, με μα-
κροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και μόνων γονέων λόγω 
θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας 
ή μη αναγνώρισης τέκνων, χορηγούνται με απόλυτη προ-
τεραιότητα.

5. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των 
γονέων είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον 
από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο 
παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχό-
λησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα 
από ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφά-
σεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων.

6. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο ερ-
γοδότη, αποφασίζουν με κοινή δήλωσή τους, κάθε φορά, 
ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του 
δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.

7. Σε περίπτωση θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης 
της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνου, η γο-
νική άδεια ανατροφής της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου χορηγείται στο διπλάσιο στον άλλο γονέα. Σε πε-
ρίπτωση διάστασης ή διαζυγίου το δικαίωμα είναι αυτοτε-
λές για κάθε γονέα.

8. Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εργα-
ζόμενος ο οποίος υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας 
έως έξι (6) ετών. Η άδεια χορηγείται μετά την περαίωση 
της διαδικασίας υιοθεσίας ή αναδοχής, ενώ τμήμα αυτής 
μπορεί να χορηγείται, με αίτηση του εργαζόμενου και στο 
προ της ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών διάστη-
μα. Το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα οκτώ (8) έτη 
του παιδιού, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή 
αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι 
(6) ετών αυτού».
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Αναφορικά με τον θεσμό της αμοιβαίας 

μετάταξης επισημαίνονται τα ακόλου-

θα. Το στοιχείο της αμοιβαιότητας, που 

χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη υπηρεσιακή με-

ταβολή, υποδεικνύει με σαφή τρόπο, ότι αμφό-

τεροι ο αμοιβαίως μετατασσόμενοι υπάλληλοι 

θα πρέπει να έχουν τα ίδια προσόντα και να 

ανήκουν οπωσδήποτε στην ίδια κατηγορία. 

Αυτό, άλλωστε, προβλεπόταν ρητώς στις δι-

ατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του 

Νόμου 3801/2009, σύμφωνα με τις οποίες 

«επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία 

μετάταξη υπαλλήλων του Δημοσίου και των 

Ν.Π.Δ.Δ. από Υπουργείο σε Υπουργείο ή άλλη 

δημόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και αντιστρό-

φως ή μεταξύ τους, με την προϋπόθεση να 

ανήκουν στην ίδια κατηγορία και να κατέχουν 

τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο 

μετατάσσονται. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις 

που κατέχονται από τους μετατασσόμενους λο-

γίζονται κενές. Η ανωτέρω μετάταξη γίνεται μετά 

από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβου-

λίων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των δια-

τάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 

74 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), 

όπως εκάστοτε ισχύουν».

Κατά συνέπεια, ουδεμία αμφιβολία καταλεί-

πεται, περί του ότι ένας νοσηλευτής της κατηγο-

ρίας ΤΕ δεν μπορεί να κάνει αμοιβαία μετάταξη 

με νοσηλευτή της κατηγορίας ΠΕ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ 
ΜΕΤΑΤΑΞΗ 
ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΜΟΝΟΝ 
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΔΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ - 
ΑΓΑΜΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 2 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 αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον 
δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμέ-
νου ωραρίου.

Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή 
έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωρά-
ριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούμενου εδαφίου 
προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, το κείμενο του Δη-
μοσιοϋπαλληλικού Κώδικα διαλαμβάνει ειδική ρύθμιση για 
τους υπαλλήλους που είναι άγαμοι γονείς. Ωστόσο, πέραν 
της ως άνω ειδικής ρύθμισης, που αφορά τις διευκολύνσεις 
των γονέων  υπαλλήλων, και αφορά τέκνα ηλικίας έως τεσ-
σάρων (4) ετών.

Σε περίπτωση που τα τέκνα έχουν υπερβεί το τέταρτο 
έτος της ηλικίας τους, δεν υπάρχει κάποια ειδική – δεσμευ-
τική πρόβλεψη για διαφορετική αντιμετώπιση της μητέρας 
υπαλλήλου, μέλους μονογονεϊκής οικογένειας, εξ απόψεως 
ωραρίου, βαρδιών ή αδειών.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Θέμα : Ύπαρξη ή μη προβαδίσματος μεταξύ νοση-
λευτών των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ προκειμένου 
περί της κατάληψης θέσεων ευθύνης στη Νοση-

λευτική Υπηρεσία

Ενόψει της κίνησης της διαδικασίας για την πλήρωση 
μιας θέσεως Τομεάρχη στη Νοσηλευτική Υπηρεσία του 
Νοσοκομείου Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων» αξίζει να 
αναφερθούν τα κάτωθι, αναφορικά πάντα με την ύπαρξη 
ή μη προβαδίσματος των νοσηλευτών της κατηγορίας ΠΕ 
έναντι των συναδέλφων τους της κατηγορίας ΤΕ.

1. Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 26 
παρ. 2 του Νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145/11-07-
2014), «Μέχρι την πλήρη συμμόρφωση στον τρόπο 
επιλογής των προϊσταμένων στα δημόσια νοσοκομεία 
της χώρας, όπως αυτός θα καθοριστεί στους υπό κατάρ-
τιση οργανισμούς αυτών, εφαρμόζονται τα κάτωθι: Για 
τις θέσεις ευθύνης όλων των οργανικών μονάδων των 
Νοσοκομείων του ΕΣΥ, για τις οποίες προβλέπεται να κα-
ταλαμβάνονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και 
ΤΕ, ισχύει η διαζευκτική δυνατότητα επιλογής των προϊ-
σταμένων αυτών».

Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει, ότι ο τρόπος 
επιλογής των προϊσταμένων στα δημόσια νοσοκομεία 
θα προσδιοριστεί από νέους οργανισμούς που τελούν 
υπό κατάρτιση και όχι από τους ισχύοντες οργανισμούς. 
Περαιτέρω, σύμφωνα με την μεταβατικού χαρακτήρα δι-
άταξη του δεύτερου εδαφίου καταργείται επί της ουσίας 
το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων των κατηγοριών 
ΠΕ και ΤΕ, προκρινομένης της δυνατότητας διαζευκτικής 
επιλογής.  

Χαρακτηριστική, εν προκειμένω, είναι η υπ’αριθμ.
πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-04-2010 
εγκύκλιος της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα το σύστη-

μα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Σύμ-
φωνα με το περιεχόμενο της ανωτέρω εγκυκλίου, όταν 
οι διατάξεις προβλέπουν διαζευκτικά τη δυνατότητα επι-
λογής σε θέση προϊσταμένου υπαλλήλων διαφορετικών 
κατηγοριών προσωπικού, τότε δεν ισχύει το προβάδισμα 
κατηγοριών.

Αξίζει, επίσης, να υπογραμμιστεί, ότι ο νομοθέτης 
ομιλεί γενικώς περί των θέσεων ευθύνης όλων των ορ-
γανικών μονάδων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, οι οποίες 
προβλέπεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους ΠΕ 
και ΤΕ, χωρίς να κάνει ειδική μνεία στις οικείες οργανικές 
διατάξεις, που εμπεριέχουν την αντίστοιχη πρόβλεψη.

Σε συνέχεια της παραπάνω σκέψης θα πρέπει να 
υπενθυμίσουμε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 1 
εδάφιο β΄ του Νόμου 2071/1992, σύμφωνα με τις 
οποίες «θέσεις διευθυντών, τομεαρχών, προϊσταμένων 
και υπευθύνων της νοσηλευτικής υπηρεσίας, νοσηλευ-
τικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, καταλαμβάνονται 
από νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ (…)». Είναι προφανές ότι οι 
παραπάνω νομοθετικές διατάξεις, που υπερτερούν εξ 
απόψεως τυπικής ισχύος οιασδήποτε οργανικής διάτα-
ξης που περιβάλλεται τον τύπο της υπουργικής απόφα-
σης ή του προεδρικού διατάγματος, εμπεριέχουν σαφή 
πρόβλεψη περί της δυνατότητας κατάληψης των θέσεων 
ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών των δημόσιων 
νοσοκομείων από νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ. 

Συμπερασματικά, από τον συνδυασμό των διατάξεων 
του άρθρου 26 παρ. 2 του Νόμου 4272/2014 και εκεί-
νων του άρθρου 103 παρ. 1 του Νόμου 2071/1992 
προκύπτει ότι οι θέσεις ευθύνης των νοσηλευτικών υπη-
ρεσιών δύνανται να καταλαμβάνονται τόσο από νοση-
λευτές της κατηγορίας ΠΕ, όσο και από νοσηλευτές της 
κατηγορίας ΤΕ, χωρίς μάλιστα μεταξύ των προβάδισμα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι οι 
προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞΙΟΥ Π. ΠΑΡΑΡΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
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Νόμου 4272/2014 υπερισχύουν πάσης άλλης αντιθέ-
του διατάξεως, δοθέντος ότι είναι απόλυτα εξειδικευμέ-
νες, αλλά και νεότερες των οργανισμών των δημοσίων 
νοσοκομείων, που εκδόθηκαν στην πλειοψηφία τους 
κατά το έτος 2012. Επιπλέον θα πρέπει να παρατηρηθεί, 
ότι οι επίμαχες διατάξεις είναι νομοθετικές, οπότε και 
εξ απόψεως τυπικής ισχύος σαφώς υπερτερούν τυχόν 
αντίθετων προβλέψεων, που εμπεριέχονται σε διατάξεις 
υπουργικών αποφάσεων, όπως είναι οι οργανισμοί των 
νοσοκομείων. 

2. Γενικότερα, επί του ζητήματος της καθιέρωσης ή 
μη προβαδίσματος μεταξύ των νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ 
χωρούν και οι ακόλουθες σκέψεις.

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του 
Νόμου 1579/1985 (Ρυθμίσεις 
για την εφαρμογή και ανάπτυξη 
του Εθνικού Συστήματος Υγεί-
ας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 
217/1985), «από τη δημοσί-
ευση του παρόντος νόμου κα-
θιερώνεται ο επαγγελματικός 
τίτλος του νοσηλευτή και νο-
σηλεύτριας στους πτυχιούχους 
ή διπλωματούχους των: α) Τμη-
μάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) 
Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. 
γ) Τέως ανώτερων σχολών 
αδελφών νοσοκόμων επισκε-
πτριών αδελφών νοσοκόμων, 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγεί-
ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) 
Ισότιμων σχολών αλλοδαπής 
των αντίστοιχων σχολών α, β, 
γ. Η έννοια του νοσηλευτή ή νο-
σηλεύτριας προσδιορίζεται σύμφωνα με την 149 διεθνή 
σύμβαση εργασίας».

Όπως σαφώς προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, 
ο νομοθέτης ήδη από το έτος 1985 προβλέπει ρητώς 
την απονομή του αυτού επαγγελματικού τίτλου του νο-
σηλευτή τόσο στους αποφοίτους των ΑΕΙ, όσο και στους 
αποφοίτους των ΤΕΙ, αναγνωρίζοντας, προφανώς, την 
ομοιότητα των τυπικών προσόντων τους. Από την στιγ-
μή, λοιπόν, που οι νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ φέρουν τον 
ίδιο επαγγελματικό τίτλο, δεν δικαιολογείται το προβάδι-
σμα της μιας κατηγορίας έναντι της άλλης, δοθέντος ότι 
πρόκειται περί υπαλλήλων, που ασκούν το ίδιο ακριβώς 
επάγγελμα επί ίσοις όροις.

Β. Συναφώς προβάλλεται, ότι δυνάμει των διατάξε-
ων του Νόμου 3252/2004 συστήθηκε, όπως προα-
ναφέρθηκε, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ως νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου και δη ως επαγγελματικός 
σύλλογος όλων των νοσηλευτών της χώρας, προβλεπο-
μένης της υποχρεωτικής εγγραφής αυτών στα μητρώα 
της. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του άρθρου 3§2 

του Νόμου 3252/2004, «τακτικά μέλη της Ε.Ν.Ε. είναι 
υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές που είναι απόφοιτοι: 
α) Τμημάτων Νοσηλευτικών A.E.I., β) Νοσηλευτικών 
Τμημάτων T.E.I., γ) Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελ-
φών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων, 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτικών Σχολών 
ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμημάτων της αλ-
λοδαπής, των οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί 
ως ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευτικών σχολών της 
ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες. στ) Σχολής Αξιω-
ματικών Νοσηλευτικής, ζ) Πρώην Σχολής Αξιωματικών 
Αδελφών Νοσοκόμων».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται, ότι ο νομοθέ-
της επιφυλάσσει ή άλλως διασφαλίζει εν τοις πράγμασι 

το ίδιο καθεστώς μεταχείρισης για 
τους νοσηλευτές τόσο της κατη-
γορίας ΠΕ, όσο και της κατηγο-
ρίας ΤΕ. Η υποχρέωση αμφοτέ-
ρων, όπως εγγραφούν στον ίδιο 
επαγγελματικό σύλλογο – ΝΠΔΔ 
υποδηλώνει με ξεκάθαρο τρό-
πο, ότι υπάρχει σαφής πρόθεση 
εξομοίωσης αυτών εξ απόψεως 
επαγγελματικών προσόντων 
και εν γένει ασκήσεως του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος. 

Οποιαδήποτε αντίθετη ερμη-
νευτική εκδοχή προσκρούει στη 
λογική και στις βασικές αρχές 
που διέπουν την σύσταση, ορ-
γάνωση και λειτουργία επαγ-
γελματικών συλλόγων υπό την 
μορφή ΝΠΔΔ. Ως γνωστόν, τα 
συγκεκριμένα ΝΠΔΔ έχουν σω-
ματειακό χαρακτήρα, ενώ μέλη 

τους είναι υποχρεωτικώς οι διοικούμενοι που ασκούν 
ορισμένη επαγγελματική δραστηριότητα, όπως π.χ. 
έμποροι, δικηγόροι, ιατροί, μηχανικοί κλπ. Η περίπτωση, 
δε, των συγκεκριμένων συλλόγων είναι και η μοναδική, 
κατά την οποία κάμπτεται η ελευθερία της προσχώρησης 
ή αποχώρησης  μελών από μορφώματα σωματειακής 
φύσεως, προκειμένου να εξυπηρετηθεί υπέρτερος σκο-
πός δημοσίου συμφέροντος, που δεν είναι άλλος από 
την ανάγκη ρύθμισης συγκεκριμένης επαγγελματικής 
δραστηριότητας, δια της υποχρεωτικής εγγραφής όλων 
των επαγγελματιών με την ίδια δραστηριότητα στον ίδι-
οσύλλογο. 

Ενόψει των παραπάνω, η εισαγωγή οιασδήποτε μορ-
φής διακρίσεως μεταξύ των μελών του ιδίου επαγγελ-
ματικού συλλόγου θεωρείται τουλάχιστον αδιανόητη ως 
αντιβαίνουσα την συνταγματική αρχή της ισότητας, που 
επιτάσσει την ίση μεταχείριση των διοικουμένων εκεί-
νων, που τελούν υπό τις αυτές συνθήκες.

Γ. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι εις όλους τους νο-
σηλευτές, ανεξαρτήτως κατηγορίας, χορηγείται η ίδια 
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άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, κατόπιν προσκομίσεως 
των ίδιων δικαιολογητικών, όπως προκύπτει από τις δια-
τάξεις του άρθρου 31 του Νόμου 3252/2004.

Δ. Περαιτέρω έχει κριθεί, ότι ο καθορισμός με τον 
οργανισμό μιας υπηρεσίας των κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, των 
οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσε-
ων προϊσταμένων των οργανικών της μονάδων γίνεται 
ανάλογα όχι με το επίπεδο του κλάδου, αλλά με την ει-
δικότητα και το αντικείμενο κάθε μιας από τις μονάδες 
αυτές. Έτσι, μπορεί με τον οργανισμό να αποκλεισθούν 
οι υπάλληλοι μιας ή και δύο κατηγοριών, ανεξαρτήτως 
επιπέδου των κατηγοριών αυτών, εφόσον η ειδικότητά 
τους δεν έχει ή έχει λιγότερη συνάφεια με το αντικείμενο 
εργασιών της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας. Δεν 
μπορεί, όμως, να αποκλεισθούν οι υπάλληλοι μιας από 
τις ίδιες κατηγορίες που έχουν την ίδια ή συναφή ειδικό-
τητα με άλλη κατηγορία, που με τον οργανισμό καθορί-
στηκε ότι επιλέγει προϊστάμενο στη μονάδα αυτή (ΔΕφΑθ 
949/1990). 

Με άλλα λόγια, και ενόψει της αυτονόητης ανάγκης 
αντιστοίχησης της ειδικότητας του κλάδου με το αντι-
κείμενο της υπηρεσίας, στο πλαίσιο της καθιερούμενης 
με το άρθρο 4 του Συντάγματος αρχής της ισότητας δεν 
μπορεί να αποκλείονται αδικαιολόγητα υπάλληλοι μιας 
κατηγορίας, που έχουν την ίδια ή συναφή ειδικότητα με 
άλλη κατηγορία από την οποία επιλέγονται οι προϊστάμε-
νοι (ΔΕφΘεσ 243/2002).

Εν προκειμένω, όπως ήδη προαναφέρθηκε, οι νοση-
λευτές των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ φέρουν τον ίδιο επαγ-
γελματικό τίτλο, ασκούν το ίδιο επάγγελμα ως υποχρεω-
τικά μέλη του ίδιου επαγγελματικού συλλόγου – ΝΠΔΔ, 
ενώ εκτελούν τα ίδια υπηρεσιακά καθήκοντα στους φο-
ρείς απασχόλησής τους. Κατά συνέπεια, η ειδικότητά 
τους δεν είναι μόνο απόλυτα συναφής, αλλά ταυτόσημη.

Υπ’αυτήν την έννοια, δεν νοείται καθιέρωση προβα-
δίσματος υπέρ των νοσηλευτών ΠΕ εν σχέσει με την κα-
τάληψη θέσεων ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών.
 

Ε. Πέραν τούτων οφείλουμε να υπενθυμίσουμε και 
τις γενικές διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 2-3 του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις 
οποίες «2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου 
ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επι-
πέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κα-
τηγορίας ΠΕ ή TE εφόσον: α) έχουν ασκήσει καθήκοντα 
προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον 
ή β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτο-
ρικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δη-
μόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κά-
τοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών, κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο 
τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτόν ή γ) κατέχουν 
το βαθμό Α’ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για 
τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή δ) κα-

τέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον 
δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν.

3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέ-
δου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή 
TE ή ΔΕ εφόσον: α) κατέχουν το βαθμό Α’ ή β) έχουν 
ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊ-
σταμένου Τμήματος».

Εκ των ως άνω γενικής φύσεως διατάξεων προκύπτει 
με σαφήνεια, ότι ο νομοθέτης δεν επιθυμεί την καθιέρω-
ση κάποιας μορφής προβαδίσματος υπέρ των υπαλλή-
λων της κατηγορίας ΠΕ στο ζήτημα της κατάληψης των 
θέσεων ευθύνης, από το επίπεδο της Διεύθυνσης μέχρι 
και το επίπεδο του Τμήματος.

Κατά το μέρος, δε, που οι νοσηλευτές αμφοτέρων 
των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ αντιμετωπίζονται με τον ίδιο 
τρόπο από το νομοθέτη, όπως εκτενώς αναλύθηκε ανω-
τέρω, οποιαδήποτε προσπάθεια καθιέρωσης προβαδί-
σματος υπέρ των νοσηλευτών ΠΕ στερείται προφανούς 
δικαιολογητικής βάσης και αποβαίνει αντισυνταγματική, 
ως παραβιάζουσα την αρχή της ισότητας. 
 

3. Τέλος, χωρούν ορισμένες σκέψεις εν σχέσει με 
την αρχή της αξιοκρατίας. Ειδικότερα πληροφορούμεθα, 
ότι η διαδικασία της πλήρωσης της κενής θέσεως Το-
μεάρχη στη Νοσηλευτική Υπηρεσία του ΓΝ Νίκαιας θα 
ακολουθήσει μια λογική μοριοδότησης του συνόλου των 
υποψηφίων υπαλλήλων, με βάση τα τυπικά και ουσιαστι-
κά προσόντα ενός εκάστου εξ αυτών. 

Η διαδικασία αυτή φαίνεται να εναρμονίζεται πλήρως 
με την συνταγματικής περιωπής αρχή της αξιοκρατίας, η 
οποία αποτελεί συνάμα και κατευθυντήρια αρχή του Δη-
μοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Επιπλέον η τήρηση της επί-
μαχης διαδικασίας οδηγεί αναμφίβολα στην έκδοση μιας 
πράξης ανάθεσης των καθηκόντων Τομεάρχη, η οποία 
θα φέρει πλήρη, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, 
ώστε ουδείς να δύναται να την προσβάλει δικαστικώς, 
προβάλλοντας τον εξαιρετικά συνήθη λόγο ακύρωσης 
περί πλημμελούς αιτιολογίας. Με άλλα λόγια η προηγού-
μενη διαδικασία αντικειμενικής μοριοδότησης των υπο-
ψηφίων θωρακίζει το κύρος της πράξεως που πρόκειται 
να εκδοθεί και έχει ως έρεισμα την μοριοδότηση αυτή.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που σε συνέχεια της διαδι-
κασίας μοριοδότησης προκύπτει η σαφής υπεροχή ενός 
υπαλλήλου της κατηγορίας ΤΕ, η ενδεχόμενη έκδοση 
πράξεως ανάθεσης υπέρ άλλου υπαλλήλου, έστω και 
της κατηγορίας ΠΕ, θα φέρει πλημμελή αιτιολογία και θα 
έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την αρχή της αξιοκρατίας, 
ώστε να αποβαίνει ακυρωτέα εφόσον προσβληθεί δικα-
στικώς.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2018 
Ο Γνωμοδοτών
Αλέξιος Π. Παραράς
Δικηγόρος
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Eνόψει της υπ’αριθμ.πρωτ. 2/14511/0004/12-
03-2018 Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Υγείας και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, δυνάμει της οποίας συγκρο-
τήθηκε και ορίστηκαν τα μέλη της Διυπουργικής Επιτρο-
πής του άρθρου 396 παρ. 1 του Νόμου 4512/2018 με 
έργο την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθ-
μισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυ-
νης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και του υπ’αριθμ.
πρωτ. Β2α/ΓΠ οικ. 28238/04-04-2018 εγγράφου του 
Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας 
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με 
θέμα την υποβολή υπομνημάτων και προτάσεων για τη 
μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης του επιδόμα-
τος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και την εκπό-
νηση σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων 
κινδύνου στους χώρους εργασίας, η Ένωση Νοσηλευτών 
Ελλάδος λαμβάνει την τιμή να εκθέσει τα ακόλουθα.
 

1.Αναμφίβολα το ζήτημα του προσδιορισμού των δι-
καιούχων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
εργασίας αποτελεί μια πολύπλευρη διαδικασία, κατά 
την οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ασφαλή και 
πρόσφορα κριτήρια, ικανά να οδηγήσουν σε μια κατά το 
δυνατόν δίκαιη κρίση, πλήρως ανταποκρινόμενη στις 
πραγματικές συνθήκες απασχόλησης των πάσης φύσε-
ως εργαζομένων.

Είναι, λοιπόν, παραπάνω από προφανές, ότι οι συν-

θήκες κάτω από τις οποίες παρέχουν εν τοις πράγμασι τις 
υπηρεσίες τους οι εργαζόμενοι αποτελούν το πλέον κα-
θοριστικό στοιχείο για την ένταξή τους ή μη μεταξύ των 
δικαιούχων του συγκεκριμένου επιδόματος. 
 

2. Οπωσδήποτε, οι συνθήκες απασχόλησης σχετίζο-
νται με το υπηρεσιακό αντικείμενο εκάστου εργαζομέ-
νου, όπως αυτό προκύπτει από τον κλάδο ή την ειδικό-
τητα στην οποία ανήκει κάθε εργαζόμενος. Υπ’αυτήν την 
έννοια το κριτήριο του κλάδου και της ειδικότητας είναι 
ομοίως καθοριστικά για τον προσδιορισμό των δικαιού-
χων του εν λόγω επιδόματος.
 

3. Η τρίτη παράμετρος που θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη είναι το περιβάλλον εργασίας ή άλλως ο χώρος 
εντός του οποίου καλείται κάθε εργαζόμενος να παρέχει 
τις υπηρεσίες του. 
 

4. Επιπλέον προσδιοριστικό στοιχείο είναι η αποκλει-
στική ή η μερική απασχόληση σε καθήκοντα που δικαι-
ολογούν την καταβολή του επιδόματος. Εν προκειμένω 
χωρούν οι εξής σκέψεις. Η πλήρης και αποκλειστική 
απασχόληση σε αντικείμενο που δικαιολογεί την κατα-
βολή του επιδόματος οπωσδήποτε καθιστά τον εν λόγω 
εργαζόμενο δικαιούχο. 

Ερμηνευτικό ζήτημα γεννάται εν σχέσει με την μερική 
απασχόληση σε αντίστοιχο αντικείμενο. Τηρουμένης εν 
προκειμένω της αρχής της αναλογικότητας, ο μερικώς 
απασχολούμενος σε εργασία επικίνδυνη και ανθυγιεινή 
θα πρέπει να λαμβάνει ανάλογο τμήμα του επιδόματος 

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΒΑΕ
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και όχι να εξαιρείται ολοσχερώς από την καταβολή του. 
 Ο προσδιορισμός της αναλογίας του επιδόματος 
που θα λαμβάνει δύναται να γίνει με την παράμετρο του 
χρόνου, ήτοι με βάση τα συγκεκριμένα χρονικά διαστή-
ματα, κατά την διάρκεια των οποίων εκτελεί επικίνδυνη 
και ανθυγιεινή εργασία. 

5. Περαιτέρω, ο βαθμός ή άλλως η συχνότητα έκθε-
σης σε επικίνδυνους παράγοντες και σε παράγοντες ικα-
νούς να βλάψουν την υγεία του εργαζόμενου αποτελεί 
ένα ακόμη στοιχείο, που θα πρέπει να συνεκτιμηθεί. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι ο 
βαθμός έκθεσης στους ως άνω παράγοντες σχετίζεται 
αναγκαστικώς με τον ρυθμό εργασίας, με την τήρηση ή 
μη των ελαχίστων προδιαγραφών για την οργάνωση του 
χρόνου απασχόλησης, την ένταξη σε κυκλικό ωράριο 
καθώς και με την επάρκεια έμψυχου δυναμικού για την 
εκτέλεση των επικίνδυνων και ανθυγιεινών εργασιών.

6. Πέραν του αντικειμενικού στοιχείου της έκθεσης σε 
επικίνδυνους και ανθυγιεινούς παράγοντες, συνεκτιμητέ-
ες αποβαίνουν και οι πιθανές συνέπειες έκθεσης για την 
ανθρώπινη υγεία σε αντίστοιχους παράγοντες. 

Επί του σημείου τούτου, πέραν των πραγματικών πα-
ραδειγμάτων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η άποψη της 
ιατρικής επιστήμης, καθώς και της στατιστικής, προκειμέ-
νου να προσδιορίζονται ασφαλώς οι όποιες συνέπειες. 
 

7. Επικουρικώς προς τα παραπάνω, το ειδικότερο 
ζήτημα της πιστής τήρησης των κανόνων υγιεινής και 
ασφάλειας στους χώρους εργασίας θα πρέπει να αποτε-
λεί ένα ακόμη κριτήριο για τον προσδιορισμό των δικαι-
ούχων του επίμαχου επιδόματος. Κι αυτό γιατί η τήρηση 
όλων των ως άνω κανόνων και η λήψη μέτρων πρόλη-
ψης και προφύλαξης, οπωσδήποτε μειώνει την έκθεση 
των εργαζομένων σε επικίνδυνους και ανθυγιεινούς πα-
ράγοντες.

8. Κατόπιν συνεκτίμησης του συνόλου των ανωτέρω 
κριτηρίων καταλήγουμε στο ασφαλές συμπέρασμα, ότι οι 
νοσηλευτές θα πρέπει να συνεχίσουν να συγκαταλέγο-
νται μεταξύ των δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας και μάλιστα της υψηλότερης 
εκδοχής του.

Κι αυτό γιατί οι νοσηλευτές κατά την παροχή των υπη-
ρεσιών τους έρχονται καθημερινά σε άμεση επαφή με 
τους πάσης φύσεως ασθενείς και με το περιβάλλον όπου 
αυτοί νοσηλεύονται, παρέχοντας απευθείας εις αυτούς 
τις υπηρεσίες τους. Κατ’αυτόν τον τρόπο εκτίθενται σε 
πλήθος ασθενειών, ιώσεων, δερματολογικών παθήσε-
ων, μεταδοτικών νοσημάτων, σωματικών υγρών και εκ-
κρίσεων κλπ., ήτοι σε παράγοντες που απειλούν διαρκώς 
την προσωπική τους υγεία.

Συναφώς προβάλλεται, ότι έρχονται σε επαφή με 
πλήθος φαρμάκων και λοιπών χημικών παραγόντων, 
που δύνανται να βλάψουν την υγεία τους.

Επιπλέον οι νοσηλευτές παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
καθ’υπέρβαση κάθε χρονικού ορίου που τίθεται εκ της 
κείμενης νομοθεσίας, στερούμενοι του αναγκαίου χρό-
νου ανάπαυσης ή ακόμη και της κανονικής τους άδειας. 

Αυτό οφείλεται στις τεράστιες ελλείψεις σε νοσηλευ-
τικό προσωπικό, που κατατάσσουν την χώρα μας στις τε-
λευταίες θέσεις ευρωπαϊκώς και διεθνώς στην αναλογία 
ασθενών – νοσηλευτών.

Αξίζει, επίσης, να παρατηρηθεί, ότι στους φορείς πα-
ροχής υπηρεσιών υγείας, όπου απασχολούνται οι νο-
σηλευτές, παρατηρείται μεγάλο έλλειμμα εν σχέσει με 
την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, λόγω της 
έλλειψης εξειδικευμένων χώρων, όπου θα μπορούσαν 
να απομονωθούν οι επικίνδυνοι και ανθυγιεινοί παράγο-
ντες, καθώς και της έλλειψης μέσων και επαρκούς εξο-
πλισμού αυτοπροστασίας των εργαζομένων. 

Ο συνδυασμός όλων των ανωτέρω παραγόντων κα-
ταδεικνύει την ανάγκη συνέχισης της καταβολής του συ-
γκεκριμένου επιδόματος στους νοσηλευτές.

9. Τέλος, αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού του 
ύψους του εν λόγω επιδόματος οφείλουμε να παρατηρή-
σουμε τα κάτωθι. Το συγκεκριμένο ζήτημα αναμφίβολα 
συνδέεται με την λήψη υπόψη και την συνεκτίμηση όλων 
των ανωτέρω κριτηρίων. 
 

Με άλλα λόγια τα κριτήρια αυτά μπορούν να οδη-
γήσουν σε μια κατηγοριοποίηση των δικαιούχων και 
στον προσδιορισμό του ύψους του επιδόματος για 
κάθε κατηγορία χωριστά. Βέβαια η εν λόγω κατηγο-
ριοποίηση θα πρέπει να γίνεται με βάση συγκεκριμένα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, συνδεόμενα με το αντικεί-
μενο απασχόλησης εκάστου εργαζομένου. Κριτήριο 
για την ένταξη δύο εργαζομένων στην ίδια κατηγορία 
θα πρέπει να είναι η συνάφεια των καθηκόντων τους, 
των χώρων και των συνθηκών απασχόλησης. Με τον 
τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η όμοια αντιμετώπιση 
ομοειδών περιπτώσεων και θα απομακρύνεται κάθε 
ενδεχόμενο παραβίασης της αρχής της ισότητας και 
της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων.

Σε κάθε περίπτωση, για τον προσδιορισμό του 
ύψους του επιδόματος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και 
η δημοσιονομική παράμετρος.

Εν σχέσει, πάντα, με τους νοσηλευτές, το μέχρι 
σήμερα καταβαλλόμενο ποσό των 150,00 ευρώ θα 
πρέπει να διατηρηθεί ή ακόμη και να αυξηθεί, εφόσον 
το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες, λαμβανο-
μένου υπόψη του βαθμού έκθεσης των νοσηλευτών 
σε επικίνδυνους και ανθυγιεινούς παράγοντες. 

Θα πρέπει, επίσης, να υπογραμμιστεί, ότι αποκρού-
ουμε κάθε προσπάθεια υπερβολικής διεύρυνσης των 
δικαιούχων του επιδόματος, η οποία πιθανόν να οδη-
γήσει στην καταβολή χαμηλότερου επιδόματος σε πε-
ρισσότερους εργαζόμενους. 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40§1 του Δη-
μοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), 
«οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των νο-

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

Η ως άνω διετής δοκιμαστική περίοδος ισχύει για 
κάθε διορισμό του υπαλλήλου, ανεξαρτήτως του τυχόν 
χρόνου προϋπηρεσίας λόγω προγενέστερου 
διορισμού σε άλλη θέση. Κι αυτό γιατί 
η διετής δοκιμαστική περίοδος τάσ-
σεται εκ του νομοθέτη, προκειμέ-
νου να κριθεί αν ο υπάλληλος 
είναι όντως κατάλληλος για 
την συγκεκριμένη θέση στην 
οποία έχει διορισθεί, ανε-
ξαρτήτως αν στο παρελθόν 
είχε υπηρετήσει σε άλλη 
οργανική θέση.

Περαιτέρω, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρ-
θρου 58§1 του Δημοσι-
οϋπαλληλικού Κώδικα, η 
άδεια υπηρεσιακής εκπαί-
δευσης δεν χορηγείται αν ο 
υπάλληλος δεν έχει συμπλη-
ρώσει την δοκιμαστική υπηρεσία.

Από τον συνδυασμό των παραπά-
νω διατάξεων προκύπτει, ότι ο δόκιμος 
υπάλληλος αδυνατεί να λάβει εκπαιδευτική 
άδεια. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 
παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Για τη συμ-
μετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα μετεκπαίδευσης 
και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, 
ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής 
εκπαίδευσης. Άδεια δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπη-
ρεσίας του υπαλλήλου που απομένει μετά το πέρας της 
άδειας είναι μικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής 
διάρκειας της άδειας. Επίσης η ανωτέρω άδεια δεν χο-
ρηγείται αν ο υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει τη δο-
κιμαστική υπηρεσία (…)». 

Η ως άνω διάταξη είναι γενική – απαγορευτική και 
σχετίζεται με τις ελάχιστες προϋποθέσεις που θα πρέπει 
να συντρέχουν, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η χο-
ρήγηση εκπαιδευτικής άδειας. 

Εν συνεχεία, στην παράγραφο 2 του άρθρου 58 τίθε-
ται ο κανόνας της κατά διακριτική ευχέρεια χορήγησης 
της συγκεκριμένης μορφής άδειας, εφόσον, βέβαια, πλη-
ρούνται οι βασικές προϋποθέσεις της παραγράφου 1. 

Τέλος, με την παράγραφο 3 τίθεται ο εξαιρετικός κα-
νόνας της υποχρεωτικής χορήγησης της εκπαιδευτικής 

άδειας σε υποτρόφους του ΙΚΥ, εφόσον, 
βέβαια πληρούνται και πάλι οι βασικές 

προϋποθέσεις της παραγράφου 1. 
Με άλλα λόγια η παράγραφος 3 

εισάγει εξαίρεση από τον κανό-
να της παραγράφου 2 και όχι 
και από τον γενικό κανόνα 
της παραγράφου 1.

Συμπερασματικά, εκ 
της συνδυαστικής ερμη-
νευτικής προσέγγισης 
των παραπάνω διατάξεων 
προκύπτει, ότι ο δόκιμος 
δημόσιος υπάλληλος, που 

τυγχάνει και υπότροφος του 
ΙΚΥ, δεν δικαιούται να λάβει 

εκπαιδευτική άδεια, παρά μό-
νον μετά τη συμπλήρωση της 

διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας. 

 Διαφορετικό είναι το ζήτημα των προ-
ϋποθέσεων για την λήψη υποτροφίας από το 

Ι.Κ.Υ. Ειδικότερα, είναι δυνατή η υποβολή υποψηφιότητας 
για την λήψη υποτροφίας κατά την δοκιμαστική περίοδο. 
Ωστόσο, εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή και για την χορήγη-
ση της υποτροφίας τάσσεται ως όρος η μη απασχόληση 
στον δημόσιο τομέα, τότε ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος 
θα πρέπει να αιτηθεί την χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας 
αμέσως μετά το πέρας της δοκιμαστικής περιόδου. Σε μια 
τέτοια περίπτωση η εκπαιδευτική άδεια θα χορηγηθεί υπο-
χρεωτικώς, εφόσον ο υπάλληλος έχει ήδη καταστεί υπό-
τροφος του Ι.Κ.Υ. Ερμηνευτικώς, δε, θα πρέπει να γίνει 
δεκτό, ότι η εν τοις πράγμασι χορήγηση της υποτροφίας θα 
εκκινήσει μετά την λήψη της εκπαιδευτικής άδειας.

ΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;
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Εν σχέσει πάντα με την υπ’αριθμ. Γ1α/Γ.Π.9105/ 
14-03-2018 εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας θα 
πρέπει να παρατηρηθεί, ότι κατά το μέρος που αυτή 

προβλέπει την μη καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας στους νοσηλευτές των ΤΟΜΥ, 
αποβαίνει κανονιστικής φύσεως και όχι απλώς ερμηνευ-
τική. 

Εφόσον, λοιπόν, η εν λόγω εγκύκλιος θεσπίζει διάτα-
ξη κανονιστική, θα έπρεπε να τύχει της ανάλογης δημοσί-
ευσης, προκειμένου να μην είναι ανυπόστατη. Όπως είναι 
γνωστό, το Σύνταγμα επιβάλλει την πλήρη δημοσίευση 
όχι μόνο των τυπικών νόμων, αλλά και όλων των κα-
νονιστικών διοικητικών πράξεων, ως συστατικό στοιχείο 
του κύρους τους (ΣτΕ 87/2011 Ολομ. 1609/2012). 

Εξ άλλου, στο άρθρο 5 παρ. 2 του Νόμου 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’, 131) ορίζεται ότι: «Στην 
“Eφημερίδα της Κυβερνήσεως” δημοσιεύονται : α) …β)…
…θ) οι κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις του Πρωθυ-
πουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου, των Υπουργών, 
καθώς και οποιουδήποτε άλλου οργάνου της Διοίκησης, 
με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 8 
του νόμου αυτού και εφόσον η κείμενη νομοθεσία δεν 
προβλέπει άλλον ειδικότερο τρόπο δημοσίευσης». 

Επίσης, στο άρθρο 8 παρ. 1 του αυτού νόμου ορίζε-

ται ότι: «Δεν δημοσιεύονται στην “Εφημερίδα της Κυβερ-

νήσεως”: α) … β)…… η) Οι κανονιστικές πράξεις, για τις 

οποίες η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ειδική διαδικασία 

δημοσίευσης ή γνωστοποίησης». Με τις διατάξεις αυτές 

τίθεται, σύμφωνα με τον ανωτέρω συνταγματικό κανόνα, 

η δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσίευση και 

όλων των κανονιστικού περιεχομένου διοικητικών πρά-

ξεων, για τις οποίες δεν προβλέπεται από την κείμενη νο-

μοθεσία, άλλος ειδικότερος τρόπος δημοσιεύσεως (ΣτΕ 

87/2011 Ολομ.).

Κατά παγία δε νομολογία του Συμβουλίου της Επικρα-

τείας, «…οι κανονιστικές πράξεις που δεν έχουν δημοσι-

ευθεί, είναι μεν ανυπόστατες και, επομένως, δεν παρά-

γουν έννομες συνέπειες, πλην όμως ως εκ της φύσεώς 

τους και του περιεχομένου τους αλλά και για λόγους 

ασφαλείας του δικαίου είναι εν πάση περιπτώσει ακυρω-

τέες προς αποφυγή του ενδεχομένου της εφαρμογής τους 

στο μέλλον…». (ΣτΕ 87/2011 Ολομ., 1609/2012).

Κατά τούτο, θεωρούμε ότι η επίμαχη εγκύκλιος, η 

οποία ουδόλως έχει τύχει των απαιτούμενων διατυπώ-

σεων δημοσιότητας που απαιτούνται για τις κανονιστικές 

πράξεις (δημοσίευση στο ΦΕΚ), τυγχάνει ανυπόστατη και 

σε κάθε περίπτωση ακυρωτέα.

ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
ΤΩΝ ΤΟΜΥ 
ΚAΚΩΣ ΔΕΝ 
ΛAΜΒAΝΟΥΝ 
ΒΑΕ 
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Αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης του επι-
κουρικού προσωπικού των δημόσιων νοσοκομεί-
ων επισημαίνονται τα εξής.

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 6 του 

Νόμου 3329/2005, «Το χρονικό διάστημα απασχόλη-
σης του επικουρικού προσωπικού 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 
έξι μηνών και μεγαλύτερο του ενός 
έτους. Το χρονικό διάστημα της απα-
σχόλησης του ανωτέρω προσωπι-
κού ορίζεται στη σύμβαση που συ-
νάπτει με τον φορέα στον οποίο θα 
απασχοληθεί».

Σύμφωνα με την αμέσως επόμενη 
παράγραφο 7, «Το επικουρικό προ-
σωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησης 
του, είναι πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός υπο-
λογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας και θεωρείται προσόν 
όταν θέτουν υποψηφιότητα για την κατάληψη μόνιμης θέ-
σης σε αντίστοιχο κλάδο στο Δημόσιο Τομέα».

Τέλος, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της αμέσως 
επόμενης παραγράφου 8, «Το απασχολούμενο επικου-
ρικό προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμέ-
νου χρόνου των ίδιων φορέων».

Εκ τούτων έπεται, ότι εκ της κείμενης νομοθεσίας δεν 
διαφαίνεται κάποια εξομοίωση του επικουρικού προσω-
πικού με τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους. Μόνον 
ως προϋπηρεσία εκλαμβάνεται η απασχόληση του επι-
κουρικού προσωπικού, το οποίο κατά τα λοιπά εξομοιώ-
νεται με το προσωπικό που απασχολείται με συμβάσεις 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Ενόψει τούτων δεν μπορεί να 

υποστηριχθεί η άποψη, ότι το επικου-
ρικό προσωπικό διατηρεί τα δικαιώ-
ματα των λοιπών μονίμων δημοσίων 
υπαλλήλων, όπως για παράδειγμα 
το δικαίωμα λήψεως εκπαιδευτικής 
άδειας για την παρακολούθηση μετα-
πτυχιακού προγράμματος σπουδών. 
Κι αυτό γιατί οι επίμαχες διατάξεις 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα περί των εκπαιδευτικών αδειών 
αφορούν αποκλειστικώς τους μονί-

μους δημοσίους υπαλλήλους και όχι όσους απασχολού-
νται σε δημόσιους φορείς με συμβάσεις ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου.
 

Οι παραπάνω σκέψεις αναλογικώς καταλαμβάνουν 
και την άδεια που χορηγείται για την συμμετοχή ενός 
υπαλλήλου σε εξετάσεις (άρθρο 60 του Δημοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα). 

ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Αναφορικά με τον τρόπο χορήγησης – υπολογι-
σμού της κανονικής άδειας επισημαίνονται τα 
ακόλουθα :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Δημοσι-
οϋπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007), «οι δημό-
σιοι υπάλληλοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές 
δύο (2) μήνες μετά το διορισμό τους. Η άδεια που δικαι-
ούνται να λάβουν οι υπάλληλοι ορίζεται σε δύο (2) ημέ-
ρες για κάθε μήνα υπηρεσίας και δεν μπορεί να υπερβεί 
συνολικά τον αριθμό των ημερών κανονικής άδειας που 
δικαιούνται με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους δημόσιας 
πραγματικής υπηρεσίας.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι, μετά τη συμπλήρωση ενός 
(1) έτους πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δικαιού-
νται κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές, η διάρκεια 
της οποίας ορίζεται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες αν 
ακολουθούν εβδομάδα πέντε (5) εργασίμων ημερών και 
είκοσι τέσσερις (24) εργάσιμες ημέρες αν ακολουθούν 
εβδομάδα έξι (6) εργασίμων ημερών. Ο χρόνος της κα-
νονικής άδειας επαυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα 
για κάθε έτος απασχόλησης και μέχρι τη συμπλήρωση 
του ανώτατου ορίου των είκοσι πέντε (25) ή τριάντα (30) 
εργασίμων ημερών προκειμένου για πενθήμερη ή εξαή-
μερη εβδομάδα εργασίας, αντίστοιχα».

Οι παραπάνω απλοί κανόνες ρυθμίζουν με κάθε λε-
πτομέρεια τον τρόπο υπολογισμού της κανονικής άδειας 
που δικαιούται να λάβει ένας δημόσιος υπάλληλος. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι ο 

υπάλληλος που διορίζεται σε οργανική θέση κατόπιν πα-
ραιτήσεώς του από προηγούμενη οργανική θέση που ήδη 
κατείχε, στο νέο φορέα απασχόλησης εκλαμβάνεται ανα-
γκαστικώς ως δόκιμος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για 
τον τρόπο υπολογισμού των ημερών κανονικής άδειας 
που δικαιούται. 

Αυτό προκύπτει, εξάλλου, και από τις διατάξεις του 
άρθρου 98 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, 
σύμφωνα με τις οποίες «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».

Από την διατύπωση των παραπάνω διατάξεων, που 
ομιλούν ρητώς περί της μονιμοποίησης των υπαλλήλων 
που είχαν χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας προ 
του διορισμού τους, ουδέν περιθώριο αμφιβολίας κατα-
λείπεται, περί του ότι οι υπάλληλοι που κατείχαν οργανι-
κή θέση και εν συνεχεία διορίστηκαν σε άλλη θέση αντι-
μετωπίζονται για τα πρώτα δύο έτη ως δόκιμοι.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 
ΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
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Αναφορικά με τον προσδιορισμό των επαγγελμα-
τικών δικαιωμάτων των υπαλλήλων του κλάδου 
των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών επισημαίνονται τα 

ακόλουθα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 

210/2001, «Οι νοσηλευτικές πράξεις που ασκούνται 
από τους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης του Ν. 2009/92, των ειδικοτήτων «Νοση-
λευτική Τραυματολογία», «Νοσηλευτική Ογκολογικών 
Παθήσεων», «Νοσηλευτής Χειρουργείου», «Νοσηλευ-
τική Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις» και «Νοσηλευτική 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας» των I.Ε.Κ. και από τους 
πτυχιούχους των Τ.Ε.Ε. Α’ και Β’ κύκλου της ειδικότη-
τας «Βοηθών Νοσηλευτών», μετά από ανάθεση από τον 
υπεύθυνο νοσηλευτή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι οι 
ακόλουθες: 1. Γενική και τοπική καθαριότητα του αρρώ-
στου. 2. Βοήθεια, φροντίδα και υποστήριξη του αρρώ-
στου που πάσχει από χρόνιο ανίατο νόσημα ή έχει υπο-
στεί ατύχημα ή έχει κακοποιηθεί. 3. Φροντίδα επιπλοκών 
από κατάκλιση με σκοπό την πρόληψη. 4. Πρόκληση 
ούρησης μόνο με φυσικά μέσα. 5. Παρακολούθηση λει-
τουργίας παροχετεύσεων. 6. Λήψη μέτρων περιοριστι-
κών για την ασφάλεια του αρρώστου. 7. Μέτρηση ζωτι-
κών σημείων (σφίξεις, πίεση, θερμοκρασία). 8. Συλλογή 
δειγμάτων εκκρίσεων. 9. Εφαρμογή φυσικών μεθόδων 
για την πρόκληση υποθερμίας - υπερθερμίας. 10. Μέ-
τρηση προσλαμβανομένων και αποβαλλομένων υγρών. 
11. Τοπική προεγχειρητική προετοιμασία. 12. Απλές 
επιδέσεις. 13. Βοήθεια στην αφαίρεση παροχετεύσεων. 
14. Βοήθεια στην τοποθέτηση νάρθηκα. 15. Εκκενωτικό 
υποκλυσμό. 16. Φροντίδα της καθαριότητας του χώρου 
και των εργαλείων. 17. Προετοιμασία των χρησιμοποι-
ούμενων εργαλείων, του επιδεσμικού υλικού και ιματι-
σμού για την αποστείρωση. 18. Ταξινόμηση εργαλείων, 
οργάνων, συσκευών, ιματισμού, ορρών, φαρμακευτικού 
υλικού, αναλωσίμων, κ.λ.π. 19. Έλεγχος της λειτουργίας 
των εργαλείων και σχετική αναφορά στους αρμοδίους. 
20. Παρακολούθηση της λειτουργίας απλών συσκευών 
και οργάνων, των οποίων γνωρίζει τη λειτουργία, κα-
θώς και πιθανές βλάβες τους και σχετική αναφορά στους 
αρμοδίους. 21. Διευθέτηση κλίνης (στρώσιμο κλίνης 

ασθενούς), απλή ή με κατακεκλιμένο άτομο). Επίσης, 
οποιαδήποτε νοσηλευτική πράξη του ανατίθεται από τον 
υπεύθυνο νοσηλευτή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την 
προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο νοση-
λευτής, ο οποίος και κρίνει εάν ο διπλωματούχος των 
ειδικοτήτων «Νοσηλευτής Χειρουργείου, «Νοσηλευτική 
Τραυματολογία», «Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθή-
σεων», «Νοσηλευτική ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις» 
και «Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας» των 
I.Ε.Κ., και ο πτυχιούχος των Τ.Ε.Ε. Α’ και Β’ κύκλου της 
ειδικότητας «Βοηθών Νοσηλευτών» δύναται στην συ-
γκεκριμένη περίπτωση να εκτελέσει, με ασφάλεια για την 
υγεία του αρρώστου, την, εν λόγω, εργασία (…)».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, οι βοηθοί των 
νοσηλευτών της κατηγορίας ΔΕ εκτελούν νοσηλευτικές 
πράξεις κατόπιν ανάθεσης από τον υπεύθυνο νοσηλευ-
τή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκ τούτων έπεται, ότι ένας 
βοηθός των νοσηλευτών δύναται να εκτελεί, κατ’ανάθε-
ση, ακόμη και το σύνολο των προβλεπόμενων νοσηλευ-
τικών πράξεων, εφόσον ο υπεύθυνος νοσηλευτής αξιο-
λογεί, ότι η εκτέλεση των εν λόγω πράξεων δύναται να 
λάβει χώρα με ασφάλεια από τον συγκεκριμένο βοηθό. 
Κατά συνέπεια, η διαδικασία της κρίσης του νοσηλευτή 
περί της καταλληλότητας του βοηθού είναι απόλυτα εξα-
τομικευμένη και αφορά κάθε φορά έναν συγκεκριμένο 
βοηθό και όχι όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του οικεί-
ου κλάδου των βοηθών.

Πέραν των ανωτέρω θα πρέπει να σημειωθεί, ότι 
η έννοια της ανάθεσης δεν εμπεριέχει την έννοια της 
επίβλεψης και του ελέγχου κατά την παροχή των υπη-
ρεσιών φροντίδας και υγείας από τους βοηθούς των 
νοσηλευτών. Με άλλα λόγια από τις προαναφερθείσες 
διατάξεις ουδόλως προκύπτει, ότι απαιτείται υποχρε-
ωτικώς και φυσική παρουσία του υπεύθυνου νοση-
λευτή, κάθε φορά που ένας βοηθός εκτελεί μια νοση-
λευτική πράξη.

Υποθετικώς, βέβαια, ακόμη και αν αυτή ήταν η έν-
νοια των εν λόγω διατάξεων, η απαίτηση αυτή θα μπο-
ρούσε να θεωρηθεί ότι καλύπτεται από την παρουσία 
του εφημερεύοντος νοσηλευτή.    

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
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