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Το 19ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο 
της ΠΑΣΥΝΟ, θα πραγματοποιηθεί 
στην Λίμνη Πλαστήρα από 7 έως 9 
Δεκεμβρίου 2018 
Ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα.
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EDITORIAL

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας δεν στεριώνει χωρίς 
Νοσηλευτές στο τιμόνι

Π αρακολουθούµε µε απορία αλλά και µε µεγά-
λη ανησυχία τις αποσπασµατικές κινήσεις των 
επιτελών του Υπουργείου Υγείας σχετικά µε 

την οργάνωση δικτύου Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγεί-
ας, ακολουθώντας τα λάθη των προκατόχων τους. Από 
τους χειρισµούς των στελεχών που έχουν επιφορτιστεί 
µε το έργο αυτό, προκύπτει µια ανεξήγητη απροθυµία 
να αξιοποιήσουν το τεράστιο γνωστικό φορτίο και την 
εµπειρία των νοσηλευτών της ΕΝΕ, στερώντας έτσι από 
το αισιόδοξο τούτο εγχείρηµα πολύτιµα στοιχεία τεχνο-
γνωσίας. 

Παγκοσµίως, όπου η ΠΦΥ έχει ευδοκιµήσει, βασίζε-
ται στο ότι στηρίχθηκε στην παρουσία των νοσηλευτών 
σε όλα τα επίπεδα της άσκησής της.

Με µια απλή αναζήτηση από οποιονδήποτε ενδιαφέ-
ρεται να βρει την αλήθεια, τα υποδειγµατικά συστήµατα 
ΠΦΥ της Γαλλίας, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Αγ-
γλίας και άλλων προηγµένων χωρών, στηρίζονται πάνω 
στο πυκνό και εξειδικευµένο δίκτυο των νοσηλευτών, 
τόσο σε επιτελικό, όσο και σε εκτελεστικό επίπεδο.

Στην χώρα µας αντίθετα, παρατηρούµε µίαανεξήγητη 

και άγονη εµµονή στην χρησιµοποίηση µιας ειδικής 
οµάδας επαγγελµατιών, των Επισκεπτών Υγείας, που 
δεν συναντιέται σε καµία άλλη χώρα αναφορικά µε 
τον  προπτυχιακό τίτλο σπουδών τους, µε τον ταυτό-
χρονο αποκλεισµό των Νοσηλευτών. Οι επανειληµ-
µένες αναφορές µας και οι προσφορά βοήθειας από 
την ΕΝΕ προσκρούουν σε θύρες «µη ακουόντων», µε 
πρόσφατο παράδειγµα το εθνικό σχέδιο των εµβολι-
ασµών και πολλές οµάδες έργου από όπου οι νοση-
λευτές δεν αξιοπιούνται, αδικαιολόγητα. Έστω λοιπόν 
και την «δωδεκάτη ώρα» αν θέλουµε να εδραιωθεί 
ένα άρτιο σύστηµα ΠΦΥ, οι υπεύθυνοι του Υπουρ-
γείου Υγείας πρέπει να συµπεριλάβουν άµεσα στο 
σχεδιασµό αυτόν τους Νοσηλευτές, και να προβούν 
στην άµεση σύσταση των νέων οργανισµών των ΥΠΕ, 
όπου θα φαίνεται ξεκάθαρα η διοικητική δοµή και δι-
άρθρωση των δοµών της ΠΦΥ, µε αυτόνοµες και ανε-
ξάρτητες Νοσηλευτικές Υπηρεσίες. Τα υπόλοιπα είναι 
ηµιτελείς απόπειρες ικανοποίησης της µαταιοδοξίας 
ορισµένων εκπροσώπων αµφιλεγόµενων µεταρρυθ-
µίσεων, καταδικασµένων να αποτύχουν.

Γράφει ο 
Άρης Δάγλας,

Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, 
Γενικός Γραμματέας ΕΝΕ
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Σ ύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 396 του 
Νόµου 4512/2018 (Ρυθμίσεις για την εφαρ-
μογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 

Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες δι-
ατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 5), «Το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 
(Α' 176) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Συστήνεται Επιτρο-
πή αρμόδια για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης 
μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και για 
την εκπόνηση από κοινού με τους συναρμόδιους φορείς 
βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου 
σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κιν-
δύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποί-
ους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθή-
κες εργασίας.

2. Αναφορικά με το καθεστώς χορήγησης επιδόματος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, έργο της Επιτρο-
πής είναι ιδίως: α) ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κρι-
τηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων 
σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των 
συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απα-
σχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή 
ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους, 
β) ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπο-
λογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος, 

γ) η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργα-
σίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα πε-
ριγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και 
τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες 
με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.

3. Αναφορικά με την πρόληψη και προστασία από 
παράγοντες κινδύνου στους χώρους εργασίας, η Διεύ-
θυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, συνεπικουρούμενη από την Επιτροπή και 
το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), εκπονεί βρα-
χυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο 
για την κατά το δυνατόν άμβλυνση των ανωτέρω παραγό-
ντων κινδύνου και την εγκαθίδρυση και εμπέδωση των 
αναγκαίων συνθηκών πρόληψης και προστασίας των ερ-
γαζομένων.

4. Επί τη βάσει του έργου της όπως αυτό περιγράφεται 
στις παρ. 2 και 3, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη σχέση 
μεταξύ των προστατευτικών και προληπτικών μέτρων για 
τους εργαζόμενους και του νέου συστήματος χορήγησης 
του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και 
περιλαμβάνει στην πρότασή της ρυθμίσεις για τακτικές 
αναφορές και συμπερίληψη στις σχετικές βάσεις δεδομέ-
νων των μέτρων προστασίας και πρόληψης και της τυχόν 
επίπτωσής τους στο καταβαλλόμενο επίδομα.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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5. Η Επιτροπή αποτελείται από δεκαεπτά (17) τακτι-
κά μέλη και τα αναπληρωματικά αυτών, εκ των οποίων 
τέσσερις (4) ιατρούς Ε.Σ.Υ./Δημόσιας Υγείας κατάλλη-
λων ειδικοτήτων, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου 
Οικονομικών, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έναν (1) εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Υγείας, τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, εκ των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον από 
τη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, δύο 
(2) Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) και έναν 
(1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.).

6. Η Επιτροπή επικουρείται από δύο (2) γραμματείς, 
που προέρχονται από το Υπουργείο Οικονομικών.

7. Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 2690/1999 (Α' 45) και συνεδριάζει τουλάχιστον 
μία (1) φορά την εβδομάδα.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, η 
οποία εκδίδεται εντός ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση 
του παρόντος, καθορίζεται η συγκρότηση και επιμέρους 
λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής.

9. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που 
περιγράφεται στις περιπτώσεις α' και β' και να υποβάλει 
σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από αναλυτική με-
λέτη σύμφωνα με την ως άνω περιγραφή του έργου της, 
στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.5.2018, 
καθώς και από προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτι-
μώμενης επίπτωσης της εν λόγω γνωμοδότησης. Οι συ-
ναρμόδιοι Υπουργοί επεξεργάζονται τη γνωμοδότηση και 
παρέχουν σχετικές οδηγίες. Επί τη βάσει των ανωτέρω 
οδηγιών η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο 
που περιγράφεται στην περίπτωση γ' και να υποβάλει 
τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας 
προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος και οι όροι και 
προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμο-
δότηση της Επιτροπής της παρ. 1. Η απόφαση εκδίδεται 
εντός ενός (1) μήνα από την υποβολή της τελικής γνωμο-
δότησης της Επιτροπής της παρ. 1 και σε κάθε περίπτωση 
όχι αργότερα από το Φεβρουάριο του 2019.

11. Η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Ερ-
γασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεπικουρούμενη 
από την Επιτροπή και το Σ.Ε.Π.Ε.: α) καταρτίζει, έως τις 
30.5.2018, βραχυπρόθεσμο σχέδιο, καταγράφει την 
υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με την πρόληψη των 

παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φο-
ρέων, στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και αν-
θυγιεινές συνθήκες εργασίας, και συμπεριλαμβάνει τις 
αναγκαίες πληροφορίες, τυχόν ισχύοντα μέτρα, καθώς 
και πρόταση για την επεξεργασία περαιτέρω πληροφο-
ριών και μέτρων που μπορούν να ληφθούν άμεσα προ-
κειμένου να αμβλυνθεί η έκθεση των εργαζομένων σε 
επικίνδυνα και ανθυγιεινά περιβάλλοντα εργασίας και 
καταχώρισή τους στις σχετικές βάσεις δεδομένων, τα 
οποία θα εφαρμοστούν έως τον Ιανουάριο του 2019, 
β) υποβάλλει στους συναρμόδιους Υπουργούς, έως τον 
Ιανουάριο του 2019, προς υιοθέτηση και εφαρμογή με-
σοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο, κατόπιν δια-
βούλευσης με τους φορείς, στους οποίους παρατηρού-
νται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, γ) 
αναλαμβάνει συνεχή δράση στους τομείς της προστασίας 
και πρόληψης με τη συλλογή και κατηγοριοποίηση των 
σχετικών πληροφοριών, την ανάπτυξη καλών πρακτικών 
και μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής τους.

12. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 10 
και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τον Φεβρου-
άριο του 2019, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δι-
καιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των 
διατάξεων του παρόντος. Από 1.3.2019 καταργούνται η 
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 (Α' 176), το 
άρθρο 67 του ν. 4235/2014 (Α' 32), το άρθρο 22 του 
ν. 4368/2016, η παρ. 8 του άρθρου 2 και η παρ. 17 
του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α' 51), το άρθρο 98 
του ν. 4483/2017 (Α' 107), καθώς και κάθε άλλη διά-
ταξη που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό το καθεστώς 
χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
εργασίας και κάθε υπουργική ή κοινή υπουργική από-
φαση που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω 
διατάξεων.

13. Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος άρθρου οι αρμόδιες Υπηρεσίες 
οφείλουν να συμπληρώσουν τα πεδία «κλάδος» και «ει-
δικότητα», της Εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου «Απογραφή». Σε 
περίπτωση μη συμπλήρωσης των ως άνω πεδίων, μετά 
την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, αναστέλλεται η καταβολή του επι-
δόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας».

Κατ’εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων έχει 
ήδη εκδοθεί η υπ’αριθµ.πρωτ. 2/14511/0004/12-
03-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, Οικονοµικών, Υγείας και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, δυνάµει της οποίας συγκροτήθηκε και 
ορίστηκαν τα µέλη της Διυπουργικής Επιτροπής του άρ-
θρου 396 παρ. 1 του Νόµου 4512/2018 µε έργο την 
επεξεργασία και υποβολή πρότασης µεταρρύθµισης του 
καθεστώτος χορήγησης επιδόµατος επικίνδυνης και αν-
θυγιεινής εργασίας.
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Ήδη, δε, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος έχει απευ-
θυνθεί στην ως άνω Διυπουργική Επιτροπή, καταθέτο-
ντας ολοκληρωµένη πρόταση σχετικά µε την καταβολή 
του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 
στους νοσηλευτές, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς 
µεταξύ συναδέλφων.

Ειδικότερα η ΕΝΕ αναφέρει µεταξύ άλλων στο σχετι-
κό υπόµνηµά της, «ότι οι νοσηλευτές θα πρέπει να συνε-
χίσουν να συγκαταλέγονται 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.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει μάλιστα να υπογραμμι-
στεί, ότι οι νοσηλευτές εκτίθενται εις όλους τους παρα-
πάνω παράγοντες ανεξαρτήτως του ειδικότερου χώρου, 
όπου απασχολούνται, δοθέντος ότι εξ ορισμού οι υπηρε-
σίες τους έχουν ως αποδέκτες τους ασθενείς και όχι τις 
υγιείς πληθυσμιακές ομάδες. Με άλλα λόγια ο νοσηλευ-
τής, κατά την παροχή των υπηρεσιών του, αναγκαστικώς 
έρχεται σε άμεση επαφή με ασθενείς, οπουδήποτε και αν 
παρέχει τις υπηρεσίες αυτές. Το στοιχείο αυτό είναι εξαι-

ρετικά κρίσιμο και δεν θα πρέπει να διαλάθει της προσο-
χής της αρμόδιας Επιτροπής, προκειμένου να μην οδη-
γηθούμε σε φαινόμενα άδικου αποκλεισμού νοσηλευτών 
από την καταβολή του επιδόματος με πρόσχημα τον χώρο 
εργασίας. 

Επιπλέον οι νοσηλευτές παρέχουν σχεδόν συστημα-
τικώς τις υπηρεσίες τους καθ’υπέρβαση κάθε χρονικού 
ορίου που τίθεται εκ της κείμενης νομοθεσίας, στερού-
μενοι του αναγκαίου χρόνου 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».

Κατά συνέπεια η ΕΝΕ έχει προβεί σε όλες τις απαι-
τούµενες ενέργειες, απευθυνόµενη στους πλέον αρµό-
διους φορείς, προκειµένου να διασφαλίσει την συνέχιση 
της καταβολής του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιει-
νής εργασίας στους νοσηλευτές, µε τους ίδιους ακριβώς 
όρους και προϋποθέσεις που καταβάλλεται µέχρι σήµε-
ρα.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ – 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 

ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ 
ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ;

Αναφορικά µε το ζήτηµα της απασχόλησης νοση-
λευτών σε ιδιωτικά ιατρεία επισηµαίνονται τα 
ακόλουθα.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και την 
λειτουργία ενός ιδιωτικού ιατρείου περιγράφονται από 
τις διατάξεις του ΠΔ 84/2001 (Όροι, προϋποθέσεις, 
διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λει-
τουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), ΦΕΚ Α΄ 70).

Μεταξύ των ρυθµίσεων του εν λόγω ΠΔ οµολογου-
µένως δεν περιλαµβάνεται πρόβλεψη είτε περί του επι-
τρεπτού, είτε περί του µη επιτρεπτού της απασχόλησης 
νοσηλευτών σε ιδιωτικό ιατρείο.

Υπ’αυτήν την έννοια ερµηνευτικώς δεν µπορεί να γί-
νει δεκτό, ότι απαγορεύεται η απασχόληση ενός νοση-
λευτή εις ένα ιδιωτικό ιατρείο και η ασφάλισή του υπό 
την συγκεκριµένη επαγγελµατική του ιδιότητα.   

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 155 παρ. 1 
του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Ο υπάλληλος 
απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη 

συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της 
ηλικίας του». 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να υπογραµµιστεί, ότι οι 
εξαιρετικές διατάξεις της παραγράφου 2 του ως άνω 
άρθρου 155, σύµφωνα µε τις οποίες ο υπάλληλος απο-
λύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία µε τη συµπλήρω-
ση του 60ού έτους της ηλικίας του και τριάντα πέντε 
(35) ετών πραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας υπη-
ρεσίας, έχουν πλέον καταργηθεί µε τις διατάξεις του 
άρθρου 59 παρ. 3 του Νόµου 4369/2016. 

Κατά συνέπεια, η αυτοδίκαιη απόλυση του υπαλ-
λήλου επέρχεται µόνον µε την συµπλήρωση του 67ου 
έτους της ηλικίας του, αδιαφόρως του προηγηθέντος 
χρόνου δηµόσιας υπηρεσίας του. 
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 περ. ζ΄ 
του Νόµου 4354/2015, «Στις διατάξεις του παρόντος 
υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι 

υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου: α) (…) ζ) των Δη-
μοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Ανώνυμων Εταιρειών 
(Δ.Ε.Κ.Ο.), που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξε-
ων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/ 2005 (Α'314) (…)».

Εκ τούτων έπεται, ότι στις ισχύουσες διατάξεις περί ενι-
αίου µισθολογίου των δηµοσίων υπαλλήλων υπάγονται και 
όσοι υπηρετούν σε ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α΄ του Νόµου 
3429/2005, αδιαφόρως της σχέσεως εργασίας τους ως 
ορισµένου ή αορίστου χρόνου. Κατά συνέπεια, εφόσον η 
ΑΕΜΥ ΑΕ ανήκει στην παραπάνω κατηγορία, οι υπάλληλοί 
της εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Νόµου 4354/2015, 
µε αποτέλεσµα να δικαιούνται το σύνολο των εκεί προβλεπο-
µένων ωφεληµάτων άνευ εξαιρέσεων.

Μεταξύ των ως άνω ωφεληµάτων συγκαταλέγεται αναµ-
φίβολα το επίδοµα επικίνδυνης  και ανθυγιεινής εργασίας, 
καθώς επίσης το επίδοµα αποµακρυσµένων – παραµεθορί-
ων περιοχών. 

Στο σηµείο αυτό και ειδικώς για το επίδοµα επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’αριθµ. οικ.2/16519/0022 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄465/24/02/2012) 
περί του καθορισµού του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγι-
εινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), καθορίζεται το µηνιαίο επίδο-
µα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους µόνιµους 
και δόκιµους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου 
χρόνου (ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ) του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α` 
και Β` βαθµού ανά κατηγορία ως εξής: 

α) Κατηγορία Α` σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Στην κατηγορία Α΄ περιλαµβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες:
α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστη-

ρίων και καθαριότητας, οι απασχολούµενοι αποκλειστικά σε 
ακτινολογικούς θαλάµους και εµφανίσεις, οι οδηγοί και βο-
ηθοί ασθενοφόρων - διασώστες και οι συντηρητές πειραµα-
τόζωων των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φρο-
ντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 
(Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής 
Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτι-
κών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία. 

β) Οι Θαλαµηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων και Κλι-
νικών. 

Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι οι νοσηλευτές που υπη-
ρετούν σε µονάδες κοινωνικής φροντίδας, παρέχοντας νο-
σηλευτικές υπηρεσίες, ανήκουν στους δικαιούχους του εν 
λόγω επιδόµατος.

Όπως είναι γνωστό, από την 1η-01-
2013 οι υπάλληλοι του ΚΕΕΛΠΝΟ 
αµείβονται κατά το ενιαίο µισθολόγιο 

του Δηµοσίου, ενόψει της σχετικής ρητής πρό-
βλεψης των διατάξεων της περίπτωσης 12 της 
Υποπαραγράφου Γ1 της Παραγράφου Γ του Άρ-
θρου Μόνου του Νόµου 4093/2012. Σύµφω-
να, δε, µε τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 του 
Νόµου 3370/2005 (Οργάνωση και λειτουργία 
των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές δι-
ατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 176), «Το Κέντρο Ελέγχου Ει-
δικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), το οποίο ιδρύθηκε 
με το άρθρο 26 του ν. 2071/1992, μετονο-
μάζεται σε Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νο-
σημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), διατηρεί τη μορφή του 
ως Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο απευθείας από τον 
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λειτουργεί σύμφωνα με τις ιδρυτικές του και 
λοιπές ισχύουσες διατάξεις, σε συνδυασμό με 
τους όρους του παρόντος νόμου». 

Ενόψει τούτων το ΚΕΕΛΠΝΟ υπάγεται πλή-
ρως στο πεδίο εφαρµογής των προαναφερθει-
σών διατάξεων του Νόµου 4093/2012, εν 
τοις πράγµασι, δε, όλο το προσωπικό του αµεί-
βεται από την 1η-01-2013 και µετά µε βάση 
το ενιαίο µισθολόγιο του δηµοσίου (βλέπε Νό-
µους 4024/2011 και 4354/2015). 

Ενόψει τούτου καθίσταται σαφές, ότι οι απα-
σχολούµενοι στο ΚΕΕΛΠΝΟ νοσηλευτές δικαι-
ούνται να λαµβάνουν το επίδοµα επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας.

Οµολογουµένως έχουµε τονίσει επανειληµ-
µένως, ότι οι εν λόγω υπάλληλοι – νοσηλευ-
τές, καθώς και κάθε νοσηλευτής που εκτελεί 
νοσηλευτικό έργο, δικαιούνται να λαµβάνουν 
το συγκεκριµένο επίδοµα.

Τέλος, εξ όσων γνωρίζουµε, πλήθος νοση-
λευτών του ΚΕΕΛΠΝΟ έχουν ήδη ξεκινήσει την 
δικαστική διεκδίκηση αναδροµικώς του συγκε-
κριµένου επιδόµατος, δοθέντος ότι η διοίκηση 
ουδέποτε αποφάσισε να τους χορηγήσει το επί-
δοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 

Ευελπιστούµε, ότι η νεοσυσταθείσα διυ-
πουργική επιτροπή του άρθρου 396 παρ. 1 του 
Νόµου 4512/2018, ενώπιον της οποίας έχει 
ήδη απευθυνθεί µε υπόµνηµα η ΕΝΕ, θα συµπε-
ριλάβει στο τελικό πόρισµα – πρότασή της και 
τους νοσηλευτές του ΚΕΕΛΠΝΟ ως δικαιού-
χους του επιδόµατος.  

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ 
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΚΟ;

Η ΕΝΕ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
ΤΟΥ  ΚΕΕΛΠΝΟ
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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

Αβράμπου Σωτηρία
Αδαμάκη Γεωργία
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
Θεολογίδου Ειρήνη 
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 
Πίκουλα Βασιλική 
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 €    -

Nevros Hotel  145 €    -

Naiades Hotel  120 € 140 €

Aiolides Hotel  110 € 130 €

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
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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 2018
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 2018

Χρέωση πιστωτικής κάρτας 
• Visa 
• MasterCard

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

Α ναφορικά µε τον προσδιορισµό των επαγγελ-
µατικών δικαιωµάτων των υπαλλήλων του 
κλάδου των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών επιση-

µαίνονται 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", "Νο-
σηλευτική 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 ειδικότητας "Βοηθών 
Νοσηλευτών", μετά από ανάθε-
ση από τον υπεύθυνο νοσηλευτή 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι 
οι ακόλουθες: 1. Γενική και το-
πική καθαριότητα του αρρώστου. 
2. Βοήθεια, φροντίδα και υποστή-
ριξη του αρρώστου που πάσχει από 
χρόνιο ανίατο νόσημα ή έχει υποστεί 
ατύχημα ή έχει κακοποιηθεί. 3. Φροντί-
δα επιπλοκών από κατάκλιση με σκοπό την 
πρόληψη. 4. Πρόκληση ούρησης μόνο με φυσικά 
μέσα. 5. Παρακολούθηση λειτουργίας παροχετεύσεων. 
6. Λήψη μέτρων περιοριστικών για την ασφάλεια του 
αρρώστου. 7. Μέτρηση ζωτικών σημείων (σφίξεις, πίε-
ση, θερμοκρασία). 8. Συλλογή δειγμάτων εκκρίσεων. 9. 
Εφαρμογή φυσικών μεθόδων για την πρόκληση υποθερ-
μίας - υπερθερμίας. 10. Μέτρηση προσλαμβανομένων 
και αποβαλλομένων υγρών. 11. Τοπική προεγχειρητική 
προετοιμασία. 12. Απλές επιδέσεις. 13. Βοήθεια στην 
αφαίρεση παροχετεύσεων. 14. Βοήθεια στην τοποθέ-
τηση νάρθηκα. 15. Εκκενωτικό υποκλυσμό. 16. Φρο-
ντίδα της καθαριότητας του χώρου και των εργαλείων. 
17. Προετοιμασία των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, 
του επιδεσμικού υλικού και ιματισμού για την αποστεί-
ρωση. 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. Παρακολού-
θηση της λειτουργίας απλών συσκευών και οργάνων, 
των οποίων γνωρίζει τη λειτουργία, καθώς και πιθανές 

βλάβες τους και σχετική αναφορά στους αρμοδίους. 21. 
Διευθέτηση κλίνης (στρώσιμο κλίνης ασθενούς), απλή ή 
με κατακεκλιμένο άτομο). Επίσης, οποιαδήποτε νοσηλευ-
τική πράξη του ανατίθεται από τον υπεύθυνο νοσηλευτή 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι την 
αποκλειστική ευθύνη φέρει ο νοσηλευτής, ο οποίος και 
κρίνει εάν ο διπλωματούχος των ειδικοτήτων "Νοσηλευ-
τής Χειρουργείου, "Νοσηλευτική Τραυματολογία", "Νο-
σηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων", "Νοσηλευτική ατό-
μων 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 
συγκεκριμένη περίπτωση να εκτελέ-

σει, με ασφάλεια για την υγεία του 
αρρώστου, την, εν λόγω, εργασία 
(…)».

Όπως προκύπτει εκ των ανω-
τέρω, οι βοηθοί των νοσηλευτών 
της κατηγορίας ΔΕ εκτελούν νο-
σηλευτικές πράξεις κατόπιν ανά-

θεσης από τον υπεύθυνο νοση-
λευτή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Εκ 

τούτων έπεται, ότι ένας βοηθός των 
νοσηλευτών δύναται να εκτελεί, κατ’ανά-

θεση, ακόµη και το σύνολο των προβλεπό-
µενων νοσηλευτικών πράξεων, εφόσον ο υπεύθυ-

νος νοσηλευτής αξιολογεί, 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 βοη-
θού είναι απόλυτα εξατοµικευµένη και αφορά κάθε φορά 
έναν συγκεκριµένο βοηθό και όχι όλο ανεξαιρέτως το 
προσωπικό του οικείου κλάδου των βοηθών.

Πέραν των ανωτέρω θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι η 
έννοια της ανάθεσης δεν εµπεριέχει την έννοια της επί-
βλεψης και του ελέγχου κατά την παροχή των υπηρεσιών 
φροντίδας και υγείας από τους βοηθούς των νοσηλευ-
τών. Με άλλα λόγια από τις προαναφερθείσες διατάξεις 
ουδόλως προκύπτει, ότι απαιτείται υποχρεωτικώς και 
φυσική παρουσία του υπεύθυνου νοσηλευτή, κάθε φορά 
που ένας βοηθός εκτελεί µια νοσηλευτική πράξη.

Υποθετικώς, βέβαια, ακόµη και αν αυτή ήταν η έννοια 
των εν λόγω διατάξεων, η απαίτηση αυτή θα µπορούσε 
να θεωρηθεί ότι καλύπτεται από την παρουσία του εφη-
µερεύοντος νοσηλευτή.    

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ;
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ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Α ναφορικά µε το ζήτηµα της αστικής ευθύνης 
των δηµοσίων υπαλλήλων επισηµαίνονται τα 
ακόλουθα.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του Δηµο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα, «1. Ο υπάλληλος ευθύνεται 
έναντι του Δημοσίου για κάθε ζημιά την οποία προξένησε 
σε αυτό από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων του. Ο υπάλληλος ευθύνεται επίσης για 
την αποζημίωση την οποία κα-
τέβαλε το Δημόσιο σε τρίτους 
για παράνομες πράξεις ή πα-
ραλείψεις του κατά την εκτέ-
λεση των καθηκόντων του, 
εφόσον οφείλονται σε δόλο ή 
βαρεία αμέλεια. Ο υπάλληλος 
δεν ευθύνεται έναντι των τρί-
των για τις ανωτέρω πράξεις 
ή παραλείψεις του.

2. Σε περίπτωση δόλου 
του υπαλλήλου, αυτός παρα-
πέμπεται υποχρεωτικώς στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περί-
πτωση βαρείας αμέλειας, αν ο 
υπάλληλος παραπεμφθεί, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, εκτιμώ-
ντας τις ειδικές περιστάσεις, 
μπορεί να καταλογίσει σε 
αυτόν μέρος μόνο της ζημιάς 
που επήλθε στο Δημόσιο ή 
της αποζημίωσης που το τε-
λευταίο υποχρεώθηκε να καταβάλει.

3. Αν περισσότεροι υπάλληλοι προξένησαν από κοι-
νού ζημιά στο Δημόσιο, ευθύνονται εις ολόκληρον κατά 
τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου.

4. Η αξίωση του Δημοσίου κατά υπαλλήλων του για 
αποζημίωση στις περιπτώσεις της παρ. 1 παραγράφεται 
σε πέντε (5) έτη. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1, η πενταετία αρχίζει αφότου το αρμόδιο όργανο 
για την υποβολή της αίτησης καταλογισμού έλαβε γνώ-
ση της ζημιάς και του λόγου αυτής, και στην περίπτωση 
του δεύτερου εδαφίου, αφότου το Δημόσιο κατέβαλε την 
αποζημίωση.

5. Η αστική ευθύνη των δημόσιων υπολόγων και των 
διατακτών διέπεται από τις ειδικές γι' αυτούς διατάξεις.

6. Ειδικές διατάξεις για την προσωπική αστική ευθύνη 
των δημοσίων υπαλλήλων έναντι των τρίτων διατηρού-
νται σε ισχύ».

Με τις παραπάνω διατάξεις καθίσταται σαφές, ότι οι 

δηµόσιοι υπάλληλοι ευθύνονται µόνον έναντι του κρά-
τους και όχι απέναντι στους διοικούµενους. Η ρύθµιση, 
µάλιστα, αυτή έχει κριθεί, ότι δεν αντίκειται στην συνταγ-
µατική αρχή της ισότητας, κατά το µέρος που έκαστος 
ζηµιωθείς από πράξη ή παράλειψη δηµοσίου υπαλλήλου 
δύναται να στραφεί κατά του κράτους για την αποκατά-
σταση της ζηµίας που υπέστη. 

Με βάση τα παραπάνω διαχρονικώς γίνεται δεκτό, 
ότι κατά το άρθρο 85 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα, 

που κωδικοποιήθηκε µε το 
π.δ. 611/1977 «ο δημόσιος 
υπάλληλος ευθύνεται έναντι 
του Δημοσίου δια πάσαν θετι-
κή ζημία την οποία προξένησε 
εις αυτό εκ δόλου ή βαριάς 
αμέλειας κατά την εκτέλε-
ση των καθηκόντων του, ως 
επίσης και για τις αποζημιώ-
σεις στις οποίες υποβλήθηκε 
έναντι τρίτων, ένεκα παρανό-
μων πράξεων ή παραλείψε-
ων αυτού, γενομένων επίσης 
εκ δόλου ή βαριάς αμέλειας. 
Δεν ευθύνεται όμως ο υπάλ-
ληλος έναντι τρίτων για τας 
αυτάς πράξεις ή παραλείψεις 
αυτού». Από τη διάταξη αυτή, 
που ταυτίζεται εξ απόψεως 
περιεχοµένου προς εκείνη 
του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 
2683/1999 καθώς και την 

όµοια του άρθρου 38 παρ. 1 του κυρωθέντος µε το ν. 
3528/2007 νέου Κώδικα Καταστάσεως Δηµοσίων Πο-
λιτικών Υπάλληλων, προκύπτει ότι στην έννοια της ζη-
µίας διαλαµβάνεται κατά τα άρθρα 299, 914, 928 και 
932 ΑΚ η περιουσιακή ζηµία και η χρηµατική ικανοποίη-
ση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης (βλέπε ενδει-
κτικώς ΑΠ 406/2017). 

Πέραν, λοιπών, των ως άνω παρατηρήσεων, που θέ-
τουν το γενικό πλαίσιο της αστικής ευθύνης των δηµοσί-
ων υπαλλήλων, θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι από καµία 
διάταξη εθνικής ή υπερεθνικής εµβέλειας δεν προκύπτει 
ούτε υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης των δηµοσίων 
υπαλλήλων για την αστική τους ευθύνη, ούτε υποχρέω-
ση ασφάλισης νοµικής προστασίας.

Το ως άνω πλαίσιο ασφάλισης παραµένει αµιγώς 
προαιρετικό, χωρίς η υπαγωγή ή µη υπαγωγή σε αυτό να 
δύναται να επηρεάσει καθ’οιονδήποτε τρόπο την υπηρε-
σιακή κατάσταση ενός δηµοσίου υπαλλήλου.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

Σ ύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Δη-
µοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Οι επιτυχόντες που 
περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων διορί-

ζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και 
το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση 
των πινάκων διοριστέων».

Σύµφωνα, δε, µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του 
Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «1. Περίληψη της πράξης 
διορισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως και κοινοποιείται στον διοριζόμενο το αργότερο εντός 
τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση.

2. Η κοινοποίηση στον διοριζόμενο γίνεται με έγγρα-
φο της οικείας αρχής, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός 
του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου 
δημοσιεύθηκε η περίληψη της πράξης διορισμού και το 
οποίο επιδίδεται επί αποδείξει στην κατοικία του είτε 
στον ίδιο είτε σε πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν. Με 
το έγγραφο αυτό τάσσεται και εύλογη προθεσμία τριάντα 
(30) το πολύ ημερών για ορκωμοσία του διοριζομένου 
και ανάληψη υπηρεσίας. Αν δεν καθορίζεται τέτοια προ-
θεσμία, θεωρείται ότι έχει ταχθεί προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί έως έξι 
(6) μήνες, μόνο μία φορά, για εξαιρετικούς λόγους.

3. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 1, η 
πράξη διορισμού θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί την τρι-
ακοστή ημέρα από τη δημοσίευση και από την ημέρα αυτή 
αρχίζει η προθεσμία για ορκωμοσία του διοριζομένου και 
ανάληψη υπηρεσίας».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, εφόσον 
κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόµενο έγγραφο µε περίληψη 
της πράξεως διορισµού του και ορισθεί προθεσµία 30 
ηµερών για την προσέλευσή του µε σκοπό την ορκω-
µοσία, τότε ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα άπαξ να 
υποβάλει αίτηση για την παράταση της ως άνω προθεσµί-
ας για χρονική περίοδο έως έξι (6) µηνών.

Οι λόγοι που δύνανται να προβληθούν για την παρά-
ταση θα πρέπει να είναι εξαιρετικοί, δηλαδή να στηρίζο-
νται σε γεγονότα ιδιαίτερα σοβαρά και έκτακτα, όπως για 
παράδειγµα ασθένεια ή παραµονή στην αλλοδαπή. 

Ερµηνευτικώς θα µπορούσε να γίνει δεκτό, ότι στην 
κατηγορία των εξαιρετικών λόγων εντάσσονται και οι 
οικογενειακοί λόγοι, προκειµένου να υποβληθεί αίτηση 
περί παράτασης του χρόνου ορκωµοσίας και ανάληψης 
υπηρεσίας. 

Βέβαια, δια της παρούσης δεν µπορεί να προεξοφλη-
θεί η έκβαση µιας τέτοιας αιτήσεως, ήτοι να πιθανολογη-
θεί µετά βασιµότητας η αποδοχή ή η απόρριψή της, ιδίως 
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όταν η παράταση ζητείται για την ολοκλήρωση του διδα-
κτορικού.

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50 
παρ. 7 του Νόµου 4368/2016 «Δεν επιτρέπεται από-
σπαση, μετάταξη ή μετάθεση του προσωπικού, πλην των 
ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πριν παρέλθουν πέντε 
(5) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή 
μετάθεση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις απόσπασης ή με-
τάταξης για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο, ένστολο 
ή μη, απόσπασης ή μετάταξης σε παραμεθόριες περιοχές, 
αμοιβαίας μετάταξης ή μετάθεσης, καθώς και απόσπα-
σης, μετάθεσης ή μετάταξης για λόγους υγείας του/της 
υπαλλήλου, του/ της συζύγου του/της ή των τέκνων του/
της».

Αναφορικά µε τον υπολογισµό – προσδιορισµό του 
µηνιαίως καταβαλλόµενου µισθού των δηµοσίων υπαλ-
λήλων επισηµαίνονται τα ακόλουθα.

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

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
Δ.Ε. 1,10 
Τ.Ε. 1,33 
Π.Ε. 1,40 
Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. των ως 

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

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

Συµπερασµατικά, ένας νεοδιοριζόµενος στον δηµό-
σιο τοµέα νοσηλευτής της κατηγορίας ΠΕ λαµβάνει ως 
βασικό µηνιαίο µισθό το ποσό των 780,00 ΕΥΡΩ Χ 1,40 
= 1.092,00 ΕΥΡΩ. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 
παρ. 4 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Εισαγωγικός 
βαθμός των κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ είναι ο βαθμός Δ' 

και της κατηγορίας ΥΕ ο βαθμός Ε'. Για τους κατόχους δι-
δακτορικού διπλώματος εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β', 
στον οποίον κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη. Για 
τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εισαγωγι-
κός βαθμός είναι ο Γ', στον οποίον κατατάσσονται με δια-
πιστωτική πράξη. Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχο-
λής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 
εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β'. Ο χρόνος φοίτησης στην 
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. υπολογίζεται ως πλεονάζων στο Β' βαθμό. Για 
τους αριστούχους προσμετράται ένα (1) επιπλέον έτος 
στον ίδιο βαθμό. Η παραμονή στον κατά περίπτωση εισα-
γωγικό βαθμό υποχρεωτικά διαρκεί για δύο (2) συναπτά 
έτη τουλάχιστον ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων 
που αποκτά ο υπάλληλος στο ενδιάμεσο χρονικό διάστη-
μα».

Τέλος, αναφορικά µε την δυνατότητα χορήγησης εκ-
παιδευτικής άδειας σε δόκιµο υπάλληλο, που έχει λάβει 
υποτροφία από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 
επισηµαίνονται τα ακόλουθα.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 
του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Για τη συµµετοχή 
του υπαλλήλου σε προγράµµατα µετεκπαίδευσης και 
προγράµµατα ή κύκλους µεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο 
υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκ-
παίδευσης. Άδεια δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπηρεσίας 
του υπαλλήλου που αποµένει µετά το πέρας της άδειας 
είναι µικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκει-
ας της άδειας. Επίσης η ανωτέρω άδεια δεν χορηγείται 
αν ο υπάλληλος δεν έχει συµπληρώσει τη δοκιµαστική 
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 πληρού-
νται και πάλι οι βασικές προϋποθέσεις της παραγράφου 
1. Με άλλα λόγια η παράγραφος 3 εισάγει εξαίρεση από 
τον κανόνα της παραγράφου 2 και όχι και από τον γενικό 
κανόνα της παραγράφου 1.

Συµπερασµατικά, εκ της συνδυαστικής ερµηνευτικής 
προσέγγισης των παραπάνω διατάξεων προκύπτει, ότι ο 
δόκιµος δηµόσιος υπάλληλος, που τυγχάνει και υπότρο-
φος του ΙΚΥ, δεν δικαιούται να λάβει εκπαιδευτική άδεια, 
παρά µόνον µετά τη συµπλήρωση της διετούς δοκιµαστι-
κής υπηρεσίας. 

Βέβαια, η παραπάνω ερµηνευτική προσέγγιση ουδό-
λως αποκλείει την δυνατότητα υποβολής σχετικής αιτή-
σεως και την αναµονή της κρίσεως της διοίκησης, καθώς 
και της αιτιολογίας που θα παραθέσει επί της όποιας απο-
φάσεώς της. 
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ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ  ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 
2 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Στους 
υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας 

χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) 
ετών, ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσι-
ακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους».

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
53 παρ. 1 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Η προ-
βλεπόμενη, από την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του 
παρόντος, άδεια χορηγείται στον φυσικό, θετό και ανά-
δοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού 
συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλι-
κίας έως και έξι (6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον 
η υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των 
έξι (6) ετών. Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυ-
τής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση 
γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, µετά την γέν-
νηση τρίτου τέκνου ο γονέας υπάλληλος δικαιούται 
να λάβει άδεια «άνευ αποδοχών» τριών (3) µηνών, 
κατά την διάρκεια της οποίας λαµβάνει κανονικά τις 
αποδοχές του. Η χορήγηση της ως άνω άδειας είναι 

υποχρεωτική για την υπηρεσία, η οποία µετά την υπο-
βολή της σχετικής αίτησης από τον υπάλληλο ενεργεί 
κατά δέσµια αρµοδιότητα, χωρίς να διαθέτει διακρι-
τική ευχέρεια. Σηµειωτέον, ότι για την χορήγηση της 
συγκεκριµένης µορφής άδειας δεν απαιτείται καν η 
προηγούµενη εκφορά γνώµης από το οικείο υπηρε-
σιακό συµβούλιο. 

Με άλλα λόγια, η άδεια ονοµάζεται µεν ως «άνευ 
αποδοχών», δοθέντος ότι η διάρκειά της δύναται να 
φτάσει τα πέντε (5) έτη, πλην όµως για τους τρεις 
πρώτους µήνες αυτής χορηγούνται κανονικά οι απο-
δοχές. Μετά την πάροδο των πρώτων τριών µηνών ο 
υπάλληλος δύναται να επιστρέψει στην υπηρεσία του, 
ώστε να µην απωλέσει τις µηνιαίες αποδοχές του.

Η απόφαση για την χορήγηση της εν λόγω άδειας 
εκδίδεται από το ανώτατο µονοµελές όργανο διοίκη-
σης του νοσοκοµείου, ήτοι τον οικείο διοικητή. 

Αναφορικά µε την δυνατότητα τµηµατικής χορήγη-
σης της συγκεκριµένης άδειας οµολογουµένως δεν 
υπάρχει σαφής πρόβλεψη του νοµοθέτη, ωστόσο η 
φύση και ο σκοπός χορήγησης της επίµαχης άδειας 
δεν φαίνεται να συνάδουν µε την τµηµατική της χορή-
γηση, όποτε το επιθυµεί ο υπάλληλος.  

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. 
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ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ

Α πό την 1η-01-2013 το προσωπικό του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ αµείβεται κατά το ενιαίο µισθολόγιο του 
Δηµοσίου, ενόψει της σχετικής ρητής πρόβλε-

ψης των διατάξεων της περίπτωσης 12 της Υποπαρα-
γράφου Γ1 της Παραγράφου Γ του Άρθρου Μόνου του 
Νόµου 4093/2012 και λαµβανοµένου υπόψη, ότι σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 του Νόµου 
3370/2005 (Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών 
δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 176), «Το 
Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιµώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), το οποίο 
ιδρύθηκε µε το άρθρο 26 του ν. 2071/1992, µετονοµά-
ζεται σε Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕ.
ΕΛ.Π.ΝΟ.), διατηρεί τη µορφή του ως Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευό-
µενο απευθείας από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λειτουργεί σύµφωνα µε τις ιδρυτικές 
του και λοιπές ισχύουσες διατάξεις, σε συνδυασµό µε 
τους όρους του παρόντος νόµου». 

Ενόψει τούτων το ΚΕΕΛΠΝΟ υπάγεται πλήρως στο 
πεδίο εφαρµογής των προαναφερθεισών διατάξεων του 
Νόµου 4093/2012, εν τοις πράγµασι, δε, όλο το προ-
σωπικό του αµείβεται από την 1η-01-2013 και µετά µε 
βάση το ενιαίο µισθολόγιο του δηµοσίου (βλέπε Νόµους 
4024/2011 και 4354/2015).

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 
3α του Νόµου 4354/2015,  «Κάτοχοι µεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτ-
λους που έχουν χορηγηθεί µετά τη λήψη του πτυχίου τρι-
τοβάθµιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. 

στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορι-
κού διπλώµατος κατά έξι (6) Μ.Κ.».

Σύµφωνα µε το αµέσως επόµενο εδάφιο β΄, «Η κα-
τάταξη στα Μ.Κ. της προηγούµενης περίπτωσης πραγµα-
τοποιείται µόνο όταν το περιεχόµενο των µεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών είναι συναφές µε το αντικείµενο απα-
σχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προ-
κήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή 
της θέσης εργασίας από τον οργανισµό της Υπηρεσίας. 
Για τη συνδροµή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαί-
νεται το αρµόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, 
όργανο. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των απο-
φάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των µεταπτυχια-
κών τίτλων εξετάζονται από ειδική τριµελή επιτροπή, η 
οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης για τριετή θητεία και αποτελείται 
από µέλη του Α.Σ.Ε.Π. που προτείνονται από τον Πρόε-
δρό του. Με όµοια απόφαση ρυθµίζεται κάθε θέµα σχε-
τικό µε τη λειτουργία της Επιτροπής. Η νέα κατάταξη και 
τα οικονοµικά αποτελέσµατα αυτής ισχύουν από την ηµε-
ροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των 
απαραίτητων δικαιολογητικών».  

Εκ τούτων έπεται, ότι όποιος απασχολείται στο ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ και κατέχει συναφή µεταπτυχιακό τίτλο σπου-
δών, υπάγεται σε καθεστώς προωθηµένης µισθολογικής 
εξέλιξης. Σε περίπτωση µη αναγνώρισης της συνάφειας 
προβλέπεται µια διαδικασία ενστάσεων, ως ανωτέρω, 
ενώ σε κάθε περίπτωση εσφαλµένης  µισθολογικής κα-
τάταξης χωρεί και δικαστική προσφυγή.   
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

1. Αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης του 
επικουρικού προσωπικού των δημόσιων νοσοκομεί-
ων επισημαίνονται τα εξής.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 6 
του Νόµου 3329/2005, «Το χρονικό διάστημα απα-
σχόλησης του επικουρικού προσωπικού δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο των έξι μηνών και μεγαλύτερο του ενός 
έτους. Το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του ανω-
τέρω προσωπικού ορίζεται στη σύμβαση που συνάπτει 
με τον φορέα στον οποίο θα απασχοληθεί».

Σύµφωνα µε την αµέσως επόµενη παράγραφο 
7, «Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απα-
σχόλησης του, είναι πλήρους και αποκλειστικής απα-
σχόλησης. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως χρόνος 
προϋπηρεσίας και θεωρείται προσόν όταν θέτουν υπο-
ψηφιότητα για την κατάληψη μόνιμης θέσης σε αντί-
στοιχο 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 

ορισμένου χρόνου των ίδιων φορέων».
Εκ τούτων έπεται, ότι εκ της κείµενης νοµοθεσίας 

δεν διαφαίνεται κάποια εξοµοίωση του επικουρικού 
προσωπικού µε τους µόνιµους δηµοσίους υπαλλήλους. 
Μόνον ως προϋπηρεσία εκλαµβάνεται η απασχόληση 
του επικουρικού προσωπικού, το οποίο κατά τα λοιπά 
εξοµοιώνεται µε το προσωπικό που απασχολείται µε 
συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

Ενόψει τούτων δεν µπορεί να υποστηριχθεί, για 
παράδειγµα, η άποψη, ότι το επικουρικό προσωπικό 
διατηρεί τα δικαιώµατα των λοιπών µονίµων δηµοσί-
ων υπαλλήλων, όπως ενδεικτικώς είναι το δικαίωµα 
λήψεως εκπαιδευτικής άδειας για την παρακολούθηση 
µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών. Κι αυτό γιατί 
οι επίµαχες διατάξεις του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα περί των εκπαιδευτικών αδειών αφορούν αποκλει-
στικώς τους µονίµους δηµοσίους υπαλλήλους και όχι 
όσους απασχολούνται σε δηµόσιους φορείς µε συµβά-
σεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

Οι παραπάνω σκέψεις αναλογικώς καταλαµβάνουν 
και το ζήτηµα υπολογισµού των ηµερών αδείας που 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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δικαιούται ένας υπάλληλος, που απασχολείται ως επι-
κουρικό προσωπικό, χωρίς να µπορεί να θεµελιωθεί 
η άποψη, ότι για τον υπολογισµό αυτό θα πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη τυχόν προϋπηρεσία του υπαλλήλου 
τούτου είτε ως επικουρικού προσωπικού, είτε υφ’οιαν-
δήποτε άλλη σχέση εργασίας διατηρούσε µε νοσοκο-
µείο ή άλλον δηµόσιο φορέα. 

2. Αναφορικά με την οργάνωση του χρόνου απα-
σχόλησης επισημαίνονται τα ακόλουθα.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 
88/1999 (Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 
93/104/ΕΚ, ΦΕΚ Α΄ 94), «Για κάθε περίοδο είκοσι 
τεσσάρων (24) ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπο-
ρεί να είναι κατώτερη από έντεκα (11) συνεχείς ώρες. 
Η περίοδος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών αρχίζει 
την 00:01 και λήγει την 24:00 ώρα».

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του ως άνω ΠΔ, 
«Όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι 
ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον 15 
λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι 
δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας 
τους. Τα διαλείμματα αυτά δεν επιτρέπεται να χορηγού-
νται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσι-
ας εργασίας».

Σύµφωνα µε το άρθρο 5, «Στους εργαζόμενους 
εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα, ελάχιστη περίοδος συνε-
χούς ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, η οποία 
συμπεριλαμβάνει κατ' αρχήν την Κυριακή, ανάλογα με 
τις ισχύουσες για κάθε κατηγορία εργαζόμενων δια-
τάξεις της εργατικής νομοθεσίας και πρακτικές, στις 
οποίες προστίθενται οι δώδεκα (12) συνεχείς ώρες της 
ημερήσιας ανάπαυσης του άρθρου 3 του παρόντος. Αν 
δικαιολογείται για αντικειμενικούς ή τεχνικούς λόγους 
ή από τις συνθήκες οργάνωσης της εργασίας μπορεί 
να ορισθεί ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης εικοσιτεσσά-
ρων (24) ωρών.

Όπου προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις η Κυ-
ριακή, ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης, αυτή αρχί-
ζει την 00:01 ώρα και λήγει την 24:00 ώρα. Για τους 
εργαζόμενους σε δραστηριότητες που λειτουργούν 
ολόκληρο το εικοσιτετράωρο με σύστημα διαδοχικών 
ομάδων εργασίας, η Κυριακή, μπορεί να αρχίζει την 
06:00 ώρα ή την 07:00 ώρα και να λήγει την αντί-
στοιχη ώρα της Δευτέρας. Οι ρυθμίσεις των αμέσως 
προηγούμενων δύο εδαφίων ισχύουν αναλόγως και 
σε όσες περιπτώσεις, ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυ-
σης προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία άλλη ημέρα 
εκτός της Κυριακής». 

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ΠΔ 88/1999, «Με 
την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσί-
ας ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών δεν 
μπορεί να υπερβαίνει ανά περίοδο το πολύ τεσσάρων 
(4) μηνών τις σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά μέσο όρο, 
συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών. Οι περίοδοι 

ετήσιας άδειας μετ' αποδοχών, και οι περίοδοι αδείας 
ασθενείας δεν συνεκτιμώνται ή είναι ουδέτερες, όσον 
αφορά τον υπολογισμό του μέσου όρου».

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1-2 
του ΠΔ 88/1999, «1. Ο κανονικός χρόνος εργασίας 
των εργαζομένων τη νύχτα δεν πρέπει να υπερβαίνει 
κατά μέσο όρο τις οκτώ ώρες ανά εικοσιτετράωρο σε 
περίοδο μιας εβδομάδας. Μπορεί να ορίζεται διαφορε-
τική από την παραπάνω περίοδο αναφοράς με συλλο-
γικές συμβάσεις εργασίας που συνάπτονται σε εθνικό 
ή περιφερειακό επίπεδο. Εάν η ελαχίστη περίοδος ει-
κοσιτετράωρης εβδομαδιαίας ανάπαυσης που απαιτεί-
ται από το άρθρο 5 εμπίπτει σ' αυτή την περίοδο ανα-
φοράς, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του 
μέσου όρου.

2. Οι εργαζόμενοι τη νύχτα, όταν η εργασία την 
οποία εκτελούν ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή σημα-
ντική σωματική ή πνευματική ένταση, δεν πρέπει να ερ-
γάζονται περισσότερο από οκτώ ώρες κατά τη διάρκεια 
εικοσιτετράωρης περιόδου στην οποία πραγματοποι-
ούν νυχτερινή εργασία (…)».

Με τις παραπάνω διατάξεις τίθενται οι ελάχιστοι 
όροι για την οργάνωση του χρόνου απασχόλησης, που 
θα πρέπει να εφαρµόζονται στις υπηρεσίες του ιδιω-
τικού και του δηµόσιου τοµέα, άρα και στα δηµόσια 
νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας, ανεξαρτήτως της 
φύσεως της εργασιακής σχέσης που διατηρεί έκαστος 
υπάλληλος µε τους φορείς αυτούς.

3. Τέλος, 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 προσαρμο-
γή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/
ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με 
την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας - πλαι-
σίου για τη γονική άδεια, η οποία έχει συναφθεί στις 
18 Ιουνίου 2009 από τις διακλαδικές οργανώσεις των 
Ευρωπαίων 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 
ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη διευκόλυνση 
της εναρμόνισης των γονεϊκών και επαγγελματικών 
τους ευθυνών, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
ποικιλομορφία των οικογενειακών δομών και την ανά-
γκη προώθησης της ισότητας των ευκαιριών και της 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 48 έως 54 του παρό-
ντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζό-
μενους γονείς, φυσικούς, θετούς ή ανάδοχους, που 



σύγχρονος νοσηλευτής30

απασχολούνται στον ιδιωτικό, το δημόσιο τομέα, τα 
Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. και τον ευρύτερο δημόσιο το-
μέα, όπως οριοθετείται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α'65), με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας ή μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμ-
βανομένων των συμβάσεων μερικής απασχόλησης 
και ορισμένου χρόνου, των συμβάσεων ή σχέσεων 
μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, του 
άρθρου 115 του ν. 4052/2012 (Α'41) και της έμμι-
σθης εντολής, ανεξάρτητα από τη φύση των παρεχόμε-
νων 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 δι-
καίωμα γονικής άδειας ανατροφής του παιδιού μέχρις 
ότου συμπληρώσει την ηλικία των έξι (6) ετών, με σκο-
πό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανα-
τροφής προς αυτό.

2. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής 
οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα (1) 
χρόνο συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον 
ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδι-
κή διάταξη νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, Συλλογι-
κών Συμβάσεων 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 
επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Αιτήσεις χο-
ρήγησης γονικής άδειας γονέων παιδιών με αναπηρία, 
με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και μόνων γονέων 
λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής 
μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων, χορηγούνται με 
απόλυτη προτεραιότητα.

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 προ-
ηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγ-
ματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν 
ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, δια-
ταγμάτων, κανονισμών, Συλλογικών Συμβάσεων Ερ-
γασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή συμφωνιών εργο-
δοτών και εργαζομένων.

6. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο 
εργοδότη, αποφασίζουν με κοινή δήλωσή τους, κάθε 
φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυ-
τού 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 
περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου το δικαίωμα είναι 
αυτοτελές για κάθε γονέα.

8. Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο 
εργαζόμενος ο οποίος υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο 
ηλικίας έως έξι (6) ετών. Η άδεια χορηγείται μετά 
την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας ή αναδο-
χής, ενώ τμήμα αυτής μπορεί να χορηγείται, με αίτη-
ση του εργαζόμενου και στο προ της ολοκλήρωσης 
των ως άνω διαδικασιών διάστημα. Το ανωτέρω δι-
καίωμα 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».

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ - ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

Σ ύµφωνα 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 αποδο-
χές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του 
κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου».

Εν προκειµένω θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι µε 
βάση την υπ’αριθµ. 50/2001 Γνωµοδότηση του Νοµι-

κού Συµβουλίου του Κράτους, η προτίµηση που δηλώνε-
ται από την αρχή, αναφορικά µε την επιλογή εκ µέρους 
του δικαιούχου υπαλλήλου της διευκόλυνσης του µειω-
µένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, δεν ανακαλείται 
παρά µόνο αν συντρέχουν εξαιρετικοί προς τούτο λόγοι 
και µόνον για µια φορά.

Κατά συνέπεια, εφόσον ένας υπάλληλος έχει επιλέξει 
το µειωµένο ωράριο, δύναται άπαξ και εφόσον επικαλεί-
ται και αποδεικνύει την συνδροµή εξαιρετικών λόγων, να 
ανακαλέσει την επιλογή του και να αιτηθεί την χορήγηση 
του υπολοίπου της άδειας ανατροφής.
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ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ 
ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΕΚΝΟ

Α ναφορικά µε το ζήτηµα του υπολογισµού της 
χρονικής διάρκειας της άδειας ανατροφής τέ-
κνου προκειµένου περί υπαλλήλου, που έχει 

αποκτήσει το τέκνο προ του διορισµού του, επισηµαίνο-
νται τα ακόλουθα.

Σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 64/2008 Γνωµοδότηση 
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ο νεοδιοριζόµε-
νος υπάλληλος που κατά τον διορισµό του έχει τέκνο 
ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών δικαιούται να λά-
βει άδεια ανατροφής παιδιού τόσης διάρκειας, όσο είναι, 
µε βάση το ισχύον µειωµένο ωράριο, το άθροισµα των 
ωρών οι οποίες αποµένουν από την ηµεροµηνία του δι-
ορισµού του µέχρι την συµπλήρωση του 4ου έτους της 
ηλικίας του, πέραν του οποίου η συνέχιση της άδειας δεν 
είναι επιτρεπτή. Η ως άνω άδεια επ' ουδενί λόγω δύναται 
να συνεχισθεί και µετά την συµπλήρωση του 4ου έτους 
της ηλικίας του παιδιού.

Κατά συνέπεια, µε βάση την ως άνω Γνωµοδότηση, 
ο νεοδιοριζόµενος υπάλληλος που έχει ήδη τέκνο ηλι-
κίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών κατά τον χρόνο του 
διορισµού του, δεν λαµβάνει το σύνολο της εννεάµηνης 
άδειας ανατροφής, αλλά µέρος αυτής, που υπολογίζεται 
µε βάση τον παραπάνω κανόνα.

Σηµειωτέον, ότι το περιεχόµενο της ως άνω Γνωµο-
δότησης επαναλαµβάνεται εν πολλοίς και στην υπ’αριθµ. 
2001/2012 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθη-
νών, που έχει ως εξής : 

«Από το συνδυασμό της συνταγματικά κατοχυρωμέ-
νης αρχής της προστασίας της οικογένειας (άρθρο 21 
παρ. 1 Σ), των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου για την 
εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, 
όσο και της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας (25 

παρ. 1 Συντ), σύμφωνα με την οποία οι διευκολύνσεις 
για την ανατροφή τέκνου ώστε οι εργαζόμενοι γονείς να 
συνδυάσουν την οικογενειακή με την επαγγελματική τους 
ζωή πρέπει να είναι οι πρόσφορες και οι αναγκαίες για 
την επίτευξη του επιδιωκόμενου από το νομοθέτη κοι-
νωνικού σκοπού και του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 
που ορίζει ότι οι γονείς δύνανται να επιλέξουν είτε το 
μειωμένο ωράριο είτε την εννεάμηνη άδεια και δεδομέ-
νου ότι αθροιζόμενες οι ώρες του μειωμένου ωραρίου 
αντιστοιχούν σε αυτές της εννεάμηνης άδειας, συνάγεται 
ότι δικαίωμα για πλήρη συνεχόμενη εννεάμηνη άδεια 
ανατροφής τέκνου σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 
3528/2007, έχουν όσοι ήδη είναι διορισμένοι κατά 
το χρόνο της τεκνοποίησης, ενώ όσοι γονείς εισέρ-
χονται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 
μετά την τεκνοποίηση, δικαιούνται να επιλέξουν είτε 
το μειωμένο ωράριο, είτε συνεχόμενη άδεια ανατρο-
φής τέκνου, που θα ισούται με τις ώρες του μειωμέ-
νου ωραρίου που απομένουν έως τη συμπλήρωση του 
τέταρτου έτους της ηλικίας του τέκνου τους, οι οποίες 
θα προσαυξάνονται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007, για 
τους γονείς που έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και 
άνω. Διαφορετική ερμηνεία των ως άνω διατάξεων θα 
οδηγούσε σε δυσανάλογη, κατά παραβίαση της αρχής της 
παροχής ίσων ευκαιριών, πέρα του σκοπού των διατάξε-
ων αυτών και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, διευ-
κόλυνση γονέων, που αρχίζουν την επαγγελματική τους 
ζωή στο Δημόσιο Τομέα μετά την γέννηση τέκνου. Εξάλ-
λου, όσοι γονείς πριν να διοριστούν στο Δημόσιο Τομέα 
εργάζονταν στον Ιδιωτικό Τομέα τυγχάνουν των διευκο-
λύνσεων ανατροφής τέκνων που προβλέπονται για αυτή 
την κατηγορία των εργαζομένων».
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Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του πδ 
87/1986 όπως ισχύει σή-
µερα: «1. Κάθε Νοσοκομείο 

απαρτίζεται σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
10 του νόμου 1397/83, από τρεις 
υπηρεσίες α) την Ιατρική, β) την Νο-
σηλευτική και γ) την Διοικητική. 2. 
Κάθε υπηρεσία έχει την δική της ξε-
χωριστή συγκρότηση και ιεραρχική 
διάρθρωση.Οι τρεις υπηρεσίες είναι 
μεταξύ τους ιεραρχικά ισότιμες και 
υπάγονται ιεραρχικά στον Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νο-
σοκομείου.»

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του πδ 
87/1986: «1. Αρμοδιότητες της Ια-
τρικής Υπηρεσίας είναι: Η προώθηση 
και προαγωγή  της υγείας, της έρευ-
νας και της εκπαίδευσης, η παροχή 
υπηρεσιών υγείαςκαι ο προγραμμα-
τισμός και ο έλεγχος των παρεχό-
μενων υπηρεσιών.  2. Αρμοδιότητες 
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι: 
Η παροχή νοσηλείας στους αρρώ-
στους, σύμφωνα με τα διδάγματα της   
νοσηλευτικής και στο πλαίσιοτων κα-
τευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε 
περίπτωση γιατρών, η προώθηση και 
προαγωγή της νοσηλευτικής και της  
εκπαίδευσης στον τομέα αυτό, και ο 
προγραμματισμός και ο έλεγχος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.
Το άρθρο 5 του Οργανισµού 

του  Νοσοκοµείου Μεταξά όπως αυ-
τός τέθηκε σε ισχύ δια της υπ’ αριθ. 
Αριθµ. Υ4α/OIK43126 αποφάσε-
ως του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 
1484/4-5-2012) και ισχύει σήµε-
ρα προβλέπει τη ξεχωριστή συγκρό-
τηση και διάρθρωση καθεµίας από τις 
Υπηρεσίες, µεταξύ των οποίων είναι 
τόσο η Νοσηλευτική όσο και η Διοι-
κητική. Οι Υπηρεσίες προβλέπεται 
ότι είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες, 
αυτοτελείς και ισότιμες.

 Στο άρθρο 10 του Οργανισµού 
προβλέπεται: «1. Οι αρμοδιότητες 
της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκο-
μείου ορίζονται ως ακολούθως:

α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας. 
β. Η προώθηση και προαγωγή της 
υγείας. γ. Η εκπαίδευση του προσω-
πικού που στελεχώνει την υπηρεσία. 
δ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος 
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγεί-
ας. ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για 
την παροχή και ανάπτυξη των παρε-
χόμενων ιατρικών υπηρεσιών από 
τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα 
τμήματα. στ. Η οργάνωση και προώ-
θηση της έρευνας. ζ. Η συνεργασία 
με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκο-

μείου για τη συνεχή βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 
η. Η εποπτεία της εφημερίας και της 
αποτελεσματικής λειτουργίας των 
νοσοκομειακών κλινών καθώς και η 
επιστημονική εποπτεία της λειτουρ-
γίας των Εξωτερικών Ιατρείων, των 
Επειγόντων Περιστατικών και των 
Χειρουργείων.θ. Ο προγραμματι-
σμός και η εισήγηση για τη χορήγη-
ση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο 
προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας. 
ι. Η επιστημονική και διοικητική ευ-
θύνη για την εύρυθμη λειτουργία των 
τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας. ια. 
Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων 
νοσηλείας ασθενών. ιβ. Η εποπτεία 
της νοσοκομειακής βιβλιοθήκης.ιγ.Η 
οργάνωση, ο προγραμματισμός και η 
εκτέλεση ιατρικών πράξεων.»

Στο άρθρο 11 του Οργανισµού 
προβλέπονται οι αρµοδιότητες της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται 
ως ακολούθως: α. Η παροχή νο-
σηλευτικής φροντίδας στους ασθε-
νείς,σύμφωνα με τους κανόνες και τα 
διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστή-
μης στο πλαίσιο των κατευθύνσεω-
ντων υπευθύνων σε κάθε περίπτωση 
ιατρών.β. Η προώθηση και προαγω-
γή της νοσηλευτικής επιστήμης, της 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρ-

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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φωσηςκαι της έρευνας στον τομέα 
αυτό.γ. Ο προγραμματισμός και ο 
έλεγχος του προσωπικούκαι των πα-
ρεχομένων υπηρεσιών.δ. Η τήρηση 
των αρχών λειτουργίας του Νοσο-
κομείουόπως καθορίζονται από δι-
ατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας του νοσοκο-
μείου και τις αποφάσεις του Διοικη-
τικού Συμβουλίου και του κοινούΔι-
οικητού αυτού.ε. Η συνεργασία με 
τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκο-
μείου.στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος 
(καταγραφή εισροώνπάσης φύσεως 
υλικών και φαρμάκων, διάθεση και 
κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτι-
κών τμημάτων.ζ. Η ευθύνη της ενη-
μέρωσης, τήρησης και φύλαξης,από 
κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των 
φακέλων νοσηλείας των ασθενών.η. 
Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και 
η εκτέλεσηνοσηλευτικών πράξεων.

Από τις διατάξεις αυτές προ-
κύπτει με απόλυτη σαφήνεια η 
αυτοτέλεια και η ανεξαρτησία των 
διαφόρων υπηρεσιών των Νοσο-
κομείων και οι απόλυτα διακριτές 
αρμοδιότητέςτης Ιατρικής και Νο-
σηλευτικής Υπηρεσίας.

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία, της 
οποίας προΐσταται η Διευθύντρια 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, είναι από-
λυτα αυτόνοµη από τις λοιπές Υπη-
ρεσίες -µεταξύ των οποίων και η 
Ιατρική- και αποκλειστικά αρµόδια 
για τα θέµατα ελέγχου, προγραµµα-
τισµού και εποπτείας της παροχής 
νοσηλείας στους ασθενείς και για 
όλα τα ζητήµατα που συνέχονται µε 
αυτή, µε σκοπό πάντοτε την εύρυθµη 
λειτουργία της και την παροχή των 
καλύτερων δυνατών υπηρεσιών, 
µε σκοπό την παροχή νοσηλευτικής 
φροντίδας υψηλού επιπέδου.

Όλα εποµένως τα θέµατα που 
συνέχονται µε τον προγραµµατισµό, 
την οργάνωση, τη στελέχωση και εν 
γένει την εργασία του νοσηλευτικού 
προσωπικού (τοποθέτηση, µετακινή-
σεις, πρόγραµµα, χορήγηση αδειών 
κλπ) εμπίπτουν στην αποκλειστι-
κή αρμοδιότητα της Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας και των οικείων Προϊ-
σταμένων αυτής, Προϊσταμένων 
Τμήματος, Τομέα και Διεύθυνσης.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 3 του Νόµου 
4461/2017, «Οι Τ.ΟΜ.Υ. στελεχώνονται από επαγγελματίες 
υγείας και λοιπό προσωπικό, των παρακάτω ειδικοτήτων και 

κλάδων, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (…)». 
Σύµφωνα, δε, µε την παράγραφο 5 του ιδίου ως άνω άρθρου, «α) 

Το προσωπικό που προσλαμβάνεται με τη διαδικασία της παραγράφου 
4 συνάπτει με τη Διοίκηση της οικείας Υ.Πε. σύμβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχό-
λησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη 
λήξη του προγράμματος. Για τον καθορισμό των αποδοχών του προ-
σλαμβανόμενου προσωπικού εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως. β) Το ωράριο εργασίας του προσωπικού στις Τ.ΟΜ.Υ. είναι 
επτάωρο και πενθήμερο. Οι Τ.ΟΜ.Υ. παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε 
δύο (2) βάρδιες».

Τέλος, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 106 του Νόµου 
4461/2017, «Η μισθοδοσία του προσλαμβανόμενου με βάση την πα-
ρούσα διάταξη προσωπικού, τα μισθώματα, τα έξοδα για εγκατάσταση 
και λειτουργία καλύπτονται από ενωσιακούς πόρους, υπό τους όρους 
των Κανονισμών για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Τα-
μεία, στο πλαίσιο τετραετούς συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος 
με αξιοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο».

Κατ’εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων έχει εκδοθεί η υπ’α-
ριθµ. Γ3α/Γ.Π.οικ.43718/08-06-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµίας & Ανάπτυξης, Οικονοµικών, Υγείας και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης (Καθορισμός αποδοχών προσωπικού Τοπικών Ομά-
δων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5α) του άρθρου 
106 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α'), ΦΕΚ Β΄ 2120/2017).

Σύµφωνα µε την ως άνω ΚΥΑ, το προσωπικό ΠΕ Νοσηλευτικής, 
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Διοικητικού/Οικονοµικού, ΤΕ Νοση-
λευτικής, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας, 
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευ-
τών και ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων λαµβάνουν τις µηνιαίες τακτικές 
αποδοχές σύµφωνα µε τον ανωτέρω 1β) σχετικό νόµο.

Ο νόµος που µνηµονεύεται στο στοιχείο 1β του προοιµίου είναι ο 
Νόµος 4354/2015, που αφορά το ενιαίο µισθολόγιο. Κατά συνέπεια 
οι νοσηλευτές που απασχολούνται σε ΤΟΜΥ αµείβονται κατά τις διατά-
ξεις του ενιαίου µισθολογίου, όπως ακριβώς και οι µόνιµοι δηµόσιοι 
υπάλληλοι.

 Αυτό πρακτικώς σηµαίνει, ότι θα πρέπει να λαµβάνουν και το επί-
δοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του Νό-
µου 4354/2015. Αυτό, εξάλλου, έχει αποτυπωθεί σε σχετική εξώδι-
κη δήλωση της ΕΝΕ προς τον Υπουργό Υγείας.

 Σε περίπτωση µη καταβολής του εν λόγω επιδόµατος, χωρεί η ανα-
δροµική δικαστική του διεκδίκηση µε έγερση αντίστοιχων αγωγών. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΤΟΜΥ 
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Στις 13-07-2016 ετέθησαν σε ισχύ οι διατάξεις 
του ΠΔ 69/2016 (Αναγνώριση προϋπηρεσίας 
εκτός δημοσίου τομέα, ΦΕΚ Α΄ 127), µε σκοπό 

την ρύθµιση του ζητήµατος της αναγνώρισης µέχρι και 
επτά (7) ετών προϋπηρεσίας  στον ιδιωτικό τοµέα των 
µονίµων και των ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δη-
µοσίων και δηµοτικών – κοινοτικών υπαλλήλων. 

Η αναγνώριση της ως άνω προϋπηρεσίας, που δύνα-
ται να συνίσταται είτε σε άσκηση ελευθέριου επαγγέλµα-
τος ή απασχόληση µε έµµισθη εντολή, είτε σε εξαρτηµένη 
µισθωτή εργασία, λαµβάνεται υπόψη για την βαθµολογι-
κή ένταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων. 

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η εν λόγω προϋπηρε-
σία: α) να έχει αποκτηθεί µετά την απόκτηση του βασικού 
τίτλου σπουδών της κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθµί-
δας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο 
της ένταξης, και µετά την απόκτηση της άδειας άσκησης 
επαγγέλµατος, όπου αυτή απαιτείται, και β) να είναι συ-
ναφής µε το αντικείµενο της υπηρεσίας όπου απασχολεί-
ται ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος.

Εκ τούτων έπεται, ότι µεταξύ των θεµελιωδών προϋ-
ποθέσεων που τίθενται για την αναγνώριση του χρόνου 
προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα είναι η απόκτηση της 
σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, όπου αυτή 
απαιτείται. 

Σηµειωτέον εν προκειµένω, ότι ήδη στις ρυθµίσεις 
του άρθρου 5 παρ. 2 Α του Νόµου 1579/1985 αναφέ-
ρεται ότι «Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κα-
θιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή και 
νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους 
των: α) Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτι-
κών τμημάτων Τ.Ε.Ι. γ) Τέως ανώτερων σχολών αδελ-
φών νοσοκόμων επισκεπτριών αδελφών νοσοκόμων, 

αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) Ισότιμων σχολών 
αλλοδαπής των αντίστοιχων σχολών α, β, γ. Η έννοια 
του νοσηλευτή ή νοσηλεύτριας προσδιορίζεται σύμφω-
να με την 149 διεθνή σύμβαση εργασίας. ε) Με απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι 
όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για 
την άσκηση ιδιωτικού έργου από τους κατόχους άδειας 
άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή αποφοίτους Τμημά-
των Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, και ορί-
ζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές οικήματος και 
εξοπλισμού για τη συγκρότηση και οργάνωση του επαγ-
γελματικού καταστήματος των νοσηλευτών, μέσα στο 
οποίο μπορεί να εφαρμόζονται νοσηλευτικές μέθοδοι και 
πράξεις (…)».

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 
παρ. 5 του ΠΔ 351/1989, «Οι παραπάνω πτυχιούχοι (εν 
προκειμένω νοούνται οι πτυχιούχοι του τμήματος Νοση-
λευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που φέ-
ρουν τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή) ασκούν το 
επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών 
τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρε-
σίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων». 

Κατά συνέπεια, ήδη από το έτος 1985 ο νοµοθέτης 
είχε προβλέψει την έκδοση άδειας ασκήσεως του νοση-
λευτικού επαγγέλµατος.

Υπ’αυτήν την έννοια, οποιαδήποτε νοσηλευτική προ-
ϋπηρεσία µετά την ως άνω χρονολογία, προκειµένου να 
αναγνωριστεί θα πρέπει να έχει διανυθεί µε την κατοχή 
της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ
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Τα ζητήµατα της ειδικής εκπαίδευσης στη νοσηλευ-
τική αιµοδοσίας προσδιορίζονται από τις διατάξεις 
της υπ’αριθµ. Υ7/οικ.3257/14-06-1996 Από-

φασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Καθορισμός 
όρων και προϋποθέσεων ειδικής εκπαίδευσης στη νοση-
λευτική αιμοδοσίας για νοσηλευτές -τριες τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ΦΕΚ Β΄ 448). 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 της εν λόγω 
απόφασης, «ειδική εκπαίδευση θα παρέχεται από τα 
Νοσοκομεία αυτών των Κέντρων Αιμοδοσίας. Τα Κέ-
ντρα Αιμοδοσίας πρέπει να διαθέτουν: 1. Νοσηλεύτρια 
ή υπεύθυνο εκπαίδευσης προσωπικού κλάδου ΠΕ ή ΤΕ.  
2. Υποδομή: Αίθουσες διδασκαλίας, εποπτικά μέσα 
κ.λπ.  3. Γραμματειακή υποστήριξη και τή-
ρηση μητρώου εκπαίδευσης». 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3, «1. 
Η διάρκεια εκπαίδευσης είναι 
6μηνη (24 εβδομάδες). 

2. Ο συνολικός αριθμός 
ωρών του προγράμμα-
τος είναι (900) ώρες οι 
οποίες κατανέμονται σε 
(200) ώρες θεωρητική 
διδασκαλία και οι (700) 
σε κλινική άσκηση».

Σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 5 παρ. 
1, «Οι εκπαιδευόμενοι 
νοσηλευτές καθ' όλο το 
διάστημα της εκπαίδευσής 
τους τελούν σε διατεταγμέ-
νη υπηρεσία. Δικαιούνται των 
τακτικών τους αποδοχών και της 
ετήσιας κανονικής άδειας, η οποία 
δεν θα πρέπει να συμπίπτει με χρονικά 
διαστήματα της εκπαίδευσης. Δεν δικαιούνται 
έξοδα μετάθεσης, μετακίνησης κ.λπ. δαπάνες για ημε-
ραργίες κ.λπ". Μετά το τέλος της εκπαίδευσης επανέρχο-
νται στο Νοσοκομείο που υπηρετούν». 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8, «Οι εκπαι-
δευόμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος υποχρε-
ούνται να εκπονήσουν εργασία, σύμφωνα με τη μέθοδο 
της Νοσηλευτικής Διεργασίας, η οποία θα εγκρίνεται από 
τον υπεύθυνο εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την ευθύνη 
της επίβλεψης και αξιολόγησής της. Η παρακολούθηση 
του προγράμματος είναι υποχρεωτική. Η εκπαίδευση χα-
ρακτηρίζεται ελλιπής: Εάν ο εκπαιδευόμενος έχει περισ-
σότερες απουσίες από το 1/10 του συνόλου των ωρών 
θεωρητικής διδασκαλίας που προβλέπονται από το ειδικό 
πρόγραμμα. Εάν ο εκπαιδευόμενος έχει απουσίες περισ-
σότερες από το 1/10 των υποχρεωτικών ωρών κλινικής 
άσκησης. 

Η εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ελλιπής και επαναλαμ-
βάνεται υποχρεωτικά, αν ο εκπαιδευόμενος έχει περισ-
σότερες απουσίες από το 1/5 του συνόλου των ωρών 
θεωρητικής διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης. 'Όταν 
η φοίτηση χαρακτηριστεί ελλειπής, σύμφωνα με τα προ-
ηγούμενα η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει αν ο εκπαιδευ-
όμενος θα πρέπει να συμπληρώσει ή να επαναλάβει το 
πρόγραμμα. 

Η τελική αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου γίνεται από 
Τριμελή Επιτροπή που αποτελείται από το Δ/ντή της Αι-
μοδοσίας, τη Δ/ντρια-τή, της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
και τον (την) υπεύθυνο εκπαίδευσης. 

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει: Εξετάσεις στη 
θεωρία που διδάχτηκε και της εργασίας 

που εκπόνησε κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσής του. Της κλινικής 

επίδοσης και απόδοσης. 
Η επίδοση των εκπαι-

δευομένων βαθμολογείται: 
Κλινική άσκηση και εργα-
σία: 1-10. Γραπτή εξέτα-
ση : 1-10. 

Οι βαθμοί αξιολο-
γούνται ως εξής: Άρι-
στα: 8,5 έως 10. Πολύ 
καλά: 7 έως 8,4 Καλά 
5,5 έως 6,9 Σχεδόν 

Καλά: 5 έως 5,4. Οι βαθ-
μοί κάτω του πέντε (5) εί-

ναι απορριπτικοί, επιτυχών 
θεωρείται ο εκπαιδευόμενος 

όταν στις περιπτώσεις 1, 2 και 
3 της αξιολόγησης βαθμολογείται 

άνω του πέντε (5). 
Σε περίπτωση αποτυχίας οι εξετάσεις 

επαναλαμβάνονται μετά ένα (1) μήνα. Μετά την επιτυχή 
περάτωση του προγράμματος χορηγείται πιστοποιητικό 
ειδικής εκπαίδευσης, το οποίο υπογράφεται από το Δ/
ντή της Αιμοδοσίας και τον (την) Δ/ντή-τρια της Νοση-
λευτικής Υπηρεσίας». 

Εφόσον, λοιπόν, ένας νοσηλευτής έχει παρακολου-
θήσει πρόγραµµα ειδικής εκπαίδευσης στην αιµοδοσία, 
τηρουµένων όλων των προϋποθέσεων που ορίζει η ως 
άνω υπουργική απόφαση, τότε δικαιούται να λάβει σχετι-
κό πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης.

Σηµειώνεται, τέλος, ότι το ως άνω πιστοποιητικό, η 
χορήγηση του οποίου προβλέπεται ρητώς από τις προα-
ναφερθείσες ειδικές διατάξεις, δεν αναπληρώνεται από 
άλλου είδους υπηρεσιακές βεβαιώσεις περί της προϋπη-
ρεσίας του νοσηλευτή στο αντικείµενο της αιµοδοσίας.

 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
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Σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Νόµου 
4368/2016 όπως τροποποιήθηκε µε τις δι-
ατάξεις του Νόµου 4461/2017: «...3. Καταρ-

γούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που 
ρυθμίζουν θέματα μετατάξεων του νοσηλευτικού, πα-
ραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των ιατρών 
Ε.Σ.Υ., μεταξύ των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πλην των διατάξεων 
των άρθρων 69, 70 και 72 του ν. 3528/2007 (Α' 
26) και του άρθρου 71 του ν. 3918/2011(Α' 31). 4. 
Οι μετατάξεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκο-
νται στην ίδια Δ.Υ.Πε, γίνονται με αποφάσεις του 
Διοικητή της Υ.Πε. Οι μετατάξεις του προσωπικού 
μιας ΔΥ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε, γίνονται 
με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων 
Υ.Πε., μετά από γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσια-
κών Συμβουλίων, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της 
Π.Υ.Σ. που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 
4002/2011 (Α'180). Σε περίπτωση διαφωνίας των 
Διοικητών των Υ.Πε., για την μετάταξη αποφασίζει ο 
Υπουργός Υγείας....7. Δεν επιτρέπεται απόσπαση, με-
τάταξη ή μετάθεση του προσωπικού, πλην των ιατρών 
του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πριν παρέλθουν πέντε (5) 
έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή 
μετάθεση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις απόσπασης ή 
μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο, έν-
στολο ή μη, απόσπασης ή μετάταξης σε παραμεθόριες 
περιοχές, αμοιβαίας μετάταξης ή μετάθεσης, καθώς 
και απόσπασης, μετάθεσης ή μετάταξης για λόγους 
υγείας του/της υπαλλήλου, του/ της συζύγου του/της 
ή των τέκνων του/της».

Δυνάµει της εξουσιοδοτικής διάταξης του ανω-
τέρω άρθρου δηµοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. Α2β/
Γ.Π.οικ.22225 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 
Β΄ 839/30-3-2016) η οποία, αναφορικά µε τις µε-
τατάξεις, αναφέρει µεταξύ άλλων: «Δεν επιτρέπεται η 
μετάταξη του προσωπικού πριν παρέλθουν πέντε (5) 
έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή 
μετάθεση. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μετάταξη για 
λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο, ένστολο ή μη, η 
μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές, η αμοιβαία με-
τάταξη, καθώς και η μετάταξη για λόγους υγείας του 
μετατασσόμενου, του/της συζύγου του, των τέκνων 
του, οι οποίοι αποδεικνύονται από σχετικές ιατρικές 
γνωματεύσεις, ακόμα και αν ο ενδιαφερόμενος υπάλ-
ληλος δεν έχει συμπληρώσει πενταετία από τον διο-

ρισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση. Επίσης, 
η πενταετία δεν ισχύει για τις περιπτώσεις μετατάξεων 
που πραγματοποιούνται βάσει των διατάξεων των άρ-
θρων 69 και 70 του Ν. 3528/2007...»

Από τις ανωτέρω διατάξεις που είναι ειδικές και 
κατισχύουν οποιασδήποτε άλλης γενικής διάταξης, 
προκύπτει ότι η αµοιβαία µετάταξη πραγµατοποιείται 
και πριν να παρέλθουν πέντε έτη από το διορισµό του 
υπαλλήλου. 

Από τη διάταξη δε της παραγράφου 3 του άρθρου 50 
συνάγεται σαφώς, ότι ειδικώς για τις µετατάξεις του νο-
σηλευτικού προσωπικού καταργούνται όλες οι γενικές 
και οι ειδικές διατάξεις που τυχόν ρύθµιζαν το εν λόγω 
ζήτηµα πλην των διατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 
του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και του άρθρου 71 του ν. 
3918/2011(Α’ 31). 

Μεταξύ των ως άνω καταργούµενων γενικών διατά-
ξεων αναγκαστικώς συµπεριλαµβάνονται και οι διατά-
ξεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα, που θέτουν το κώλυμα της διετίας από τον 
διορισμό. 

Από τον συνδυασµό των ανωτέρω δύναται εποµέ-
νως να υποστηριχθεί, ότι είναι εφικτή η διενέργεια 
αμοιβαίας μετάταξης μεταξύ νοσηλευτών ακόμη και 
προ της συμπλήρωσης διετούς δοκιμαστικής υπηρε-
σίας.

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

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

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

Τέλος, η αµοιβαία µετάταξη µεταξύ δόκιµου και µη 
δόκιµου υπαλλήλου δεν φαίνεται καταρχήν να ευρίσκει 
έρεισµα στην κείµενη νοµοθεσία, ιδίως κατά το µέρος 
που η έννοια της αµοιβαιότητας προϋποθέτει υπαλλή-
λους, που βρίσκονται στην ίδια υπηρεσιακή κατάσταση. 
Είναι, δε, σαφές, ότι η κατάσταση ενός δόκιµου υπαλλή-
λου και ενός υπαλλήλου που έχει, πλέον, µονιµοποιηθεί 
είναι εντελώς διαφορετική.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ 
ΔΟΚΙΜΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 

Αναφορικά µε τον τρόπο χορήγησης της κανο-
νικής άδειας επισηµαίνονται οι διατάξεις του 
άρθρου 48 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώ-

δικα (Νόµος 3528/2007), σύµφωνα µε τις οποίες 
«οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται κανονική άδεια 
με αποδοχές δύο (2) μήνες μετά το διορισμό τους. 
Η άδεια που δικαιούνται να λάβουν οι υπάλληλοι 
ορίζεται σε δύο (2) ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσί-
ας 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 την συμπλήρωση ενός 
έτους πραγματικής δημόσι-
ας υπηρεσίας, δικαιούνται 
κανονική άδεια απουσίας 
με αποδοχές, η διάρκεια της 
οποίας ορίζεται σε είκοσι 
(20) εργάσιμες ημέρες αν 
ακολουθούν εβδομάδα πέντε 
(5) εργασίμων ημερών και 
είκοσι τέσσερεις (24) εργά-
σιμες ημέρες αν ακολουθούν 
εβδομάδα έξι (6) εργασίμων 
ημερών.

 Ο χρόνος της κανονικής 
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 εξαήμερη εβδομάδα εργασίας, αντίστοιχα».

Με βάση τους ανωτέρω απλούς κανόνες πραγ-
µατοποιείται ο υπολογισµός της κανονικής άδειας 
που δικαιούται να λάβει ετησίως έκαστος δηµόσιος 
υπάλληλος. Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατά-
ξεων, βάση για τον ακριβή υπολογισµό των ηµερών 
κανονικής αδείας που δικαιούται ο υπάλληλος είναι 
προεχόντως ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας του 
και η πενθήµερη ή εξαήµερη απασχόληση.

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να παρατηρηθεί, 
ότι οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Νόµου 
4354/2015 οµιλούν περί της αναγνώρισης προ-
ϋπηρεσίας µόνον προκειµένου για την εξέλιξη των 
υπαλλήλων στα µισθολογικά κλιµάκια του ενιαίου 
µισθολογίου και όχι για τον υπολογισµό των ηµερών 
κανονικής άδειας που δικαιούται έκαστος υπάλλη-

λος. Με άλλα λόγια, η δικαιολογητική βάση των επί-
µαχων ρυθµίσεων ανευρίσκεται στην προωθηµένη 
µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων και όχι στην 
απόλαυση λοιπών δικαιωµάτων, που σχετίζονται µε 
τον συνολικό χρόνο αναγνωρισµένης προϋπηρεσίας. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αµέσως 
επόµενου άρθρου 49 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώ-
δικα, «1. Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κανονική 
άδεια χορηγούνται υποχρεωτικά, εφόσον το ζητήσει 
ο υπάλληλος, από 15 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Η 
υποχρέωση αυτή δεν ισχύει σε υπηρεσίες οι οποίες 

έχουν καθοριστεί με απόφα-
ση του οικείου Υπουργού και 
κατά την περίοδο αυτή βρί-
σκονται στην αιχμή της λει-
τουργίας τους ή λειτουργούν 
σε εικοσιτετράωρη βάση. 
Όταν με αίτηση του υπαλλή-
λου ολόκληρη η άδεια χορη-
γείται εκτός από την περίοδο 
αυτή, προσαυξάνεται κατά 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 
Η προσαύξηση αυτή δεν χο-
ρηγείται όταν ο υπάλληλος 
κάνει χρήση της κανονικής 
του άδειας κατά την περίοδο 
των Χριστουγέννων και του 

Πάσχα.
2. Η υπηρεσία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, 

χορηγεί υποχρεωτικά σε αυτόν μέσα στο δεύτερο 
εξάμηνο κάθε έτους την κανονική άδεια που δικαιού-
ται και αν ακόμα δεν την ζητήσει.

3. Επιτρέπεται να μην χορηγείται, να περιορίζεται 
ή να ανακαλείται η κανονική άδεια προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας, 
μετά όμως από έγκριση του οργάνου που προΐσταται 
εκείνου το οποίο είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της 
άδειας. Αν τέτοιο όργανο δεν υπάρχει, αποφασίζει το 
αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο.

4. Η άδεια που δεν χορηγήθηκε κατ' εφαρμογή 
της προηγούμενης παραγράφου, χορηγείται υποχρε-
ωτικά το επόμενο έτος».

Εκ τούτων έπεται, ότι η χορήγηση της κανονικής 
άδειας υπόκειται σε κανόνες, δυνάµει των οποίων 
καθίσταται εφικτή ακόµη και η µη χορήγηση της κα-
νονικής άδειας, εφόσον αυτό επιτάσσουν οι υφιστά-
µενες υπηρεσιακές ανάγκες.
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Α ναφορικά µε το ζήτηµα της αναγνώρισης υπέρ 
νοσηλευτή, της προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί 
υπό την ιδιότητα της αποκλειστικής νοσοκόµας, 

επισηµαίνονται τα ακόλουθα.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρ-

θρου µόνου της υπ’αριθµ. Α.Π. Φ9/οικ. 1012/28-05-
1993 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας και 
Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Καθο-
ρισμός αρμόδιου φορέα και προϋποθέσεων χορήγησης 
άδειας εργασίας αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων, 
ΦΕΚ Β΄ 425), όπως ισχύουν ιδίως µετά την αντικατά-
στασή τους από την ΥΑ Φ80000/28875/1856/23-
3-2012 (ΦΕΚ Β΄1175/10/04/2012), «Ως  προϋπο-
θέσεις  για την έκδοση της άδειας εργασίας ορίζονται τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-τριας ή 
Βοηθού Νοσηλευτή-τριας,

β. Πιστοποιητικό υγείας από τις  κατά  τόπους  Δ/νσεις  
Υγιεινής  του Υπουργείου  Υγείας,  Πρόνοιας  και  Κοι-
νων. Ασφαλίσεων, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο λοιμώδεις νόσημα. 

γ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (…)». 
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 

παρ. 1 του ΠΔ 69/2016 (Αναγνώριση προϋπηρεσίας 

εκτός δηµοσίου τοµέα, ΦΕΚ Α΄ 127) «Αποδεδειγμένη 
προϋπηρεσία, η οποία δε συνιστά πραγματική δημόσια 
υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 98 του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και της παραγράφου 2 του 
άρθρου 102 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων και η οποία έχει αποκτηθεί στην Ελ-
λάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική ένταξη υπαλλήλων, 
οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 
του παρόντος, μετά τη μονιμοποίησή τους σύμφωνα με το 
άρθρο 40 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και με 
το άρθρο 45 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων».

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

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ



Ιοούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 39

Από την γραµµατική διατύπωση των παραπάνω δι-
ατάξεων προκύπτει, ότι η κατοχή της άδειας ασκήσε-
ως επαγγέλµατος αποτελεί απαραίτητο τυπικό προσόν, 
προκειµένου να είναι εφικτή η αναγνώριση του χρόνου 
προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα.

Επιπλέον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 
παρ. 2 του ΠΔ 69/2016 (Αναγνώριση προϋπηρεσίας 
εκτός δημοσίου τομέα, ΦΕΚ Α΄ 127), «Τα δικαιολογητι-
κά για τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και όσους 
απασχολούνται με έμμισθη εντολή είναι τα ακόλουθα: 
α) Βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο 
ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του 
μέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή εί-
ναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος. β) 
Εφόσον η ιδιότητα του μέλους επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου ή Συλλόγου δεν είναι υποχρεωτική για την άσκη-
ση του επαγγέλματος, προσκομίζεται άδεια άσκησης 
επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική 
αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική 
ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστι-
κού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 
ασφάλισης. γ) Εφόσον η άδεια άσκησης επαγγέλματος 
ή η επαγγελματική ταυτότητα ή η έκδοση βεβαίωσης της 
περίπτωσης (β) δεν προβλέπονται, προσκομίζεται βεβαί-
ωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να 
προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης καθώς και οποια-
δήποτε άλλα έγγραφα και στοιχεία, από τα οποία να προ-
κύπτει αποδεδειγμένα η προϋπηρεσία, η διάρκεια και η 
συνάφειά της σύμφωνα με το άρθρο 5. Ως στοιχεία που 
μπορεί να προσκομίσει ο αιτών υπάλληλος αναφέρονται 
ενδεικτικά τα ακόλουθα: συμβάσεις παροχής υπηρεσι-
ών ή έργου, βιβλία του ΚΒΣ, δελτία απόδειξης παροχής 
υπηρεσιών, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, περιοδικές 
δηλώσεις ΦΠΑ. δ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί 
όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλή-
λου για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνω-
ριστεί ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος».

Όπως προκύπτει από τις προαναφερθείσες διατά-
ξεις, προκειµένου περί της αναγνώρισης προϋπηρεσί-
ας, υπό την µορφή ελεύθερου επαγγέλµατος, απαιτείται 
η υποβολή µεταξύ των δικαιολογητικών και µιας βεβαί-
ωσης εγγραφής στον οικείο επαγγελµατικό σύλλογο, 
εφόσον η ιδιότητα του µέλους του εν λόγω συλλόγου 
είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλµατος.

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι από την θέση σε 
ισχύ των διατάξεων του Νόµου 3252/2004 δεν νο-
είται η εν Ελλάδι νόµιµη άσκηση του νοσηλευτικού 
επαγγέλµατος άνευ της προηγούµενης εγγραφής στα 
µητρώα του οικείου επιµελητηρίου, ήτοι της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος.

Τέλος υπογραµµίζεται, ότι η κατοχή άδειας ασκήσε-
ως επαγγέλµατος βοηθού νοσηλευτών δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως δικαιολογητικό για την αναγνώριση 
προϋπηρεσίας νοσηλευτή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Αναφορικά με την  βαθμολογική αναγνώρι-
ση προϋπηρεσίας κατ’ εφαρμογή του πδ 
69/2016 και τη μη εισέτι ολοκλήρωση 

της σχετικής διαδικασίας με αποτέλεσμα την αδι-
καιολόγητη και σοβαρή υπηρεσιακή βλάβη (ενώ 
μας αναφέρθηκε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία επί αιτήσεων έτερων υπαλλήλων) επισημαί-
νουμε τα ακόλουθα:

Το πδ 69/2016 ρητά ορίζει ότι οι  αιτήσεις 
αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρε-
σιακό συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή 
τους στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού και το 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο προβαίνει στην εξέταση 
των δικαιολογητικών και αποφαίνεται επί της αιτή-
σεως εντός τριών (3) μηνών από την παραπομπή 
σε αυτό του σχετικού ερωτήματος. Το αρμόδιο όρ-
γανο εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Την ανάγκη άμεσης 
ολοκλήρωσης των διαδικασιών τόνιζαν και τονί-
ζουν όλες οι σχετικώς εκδοθείσες εγκύκλιοι (Η 
υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9-
8-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών 
και  Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η υπ’ αριθ. ΔΙ-
ΔΑΔ/Φ.31.56/2417/οικ.31389/8-12-2016 
εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης που επί λέξει αναφέρει:  «παρακαλούνται οι 
αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού, αλλά και τα αρ-
μόδια υπηρεσιακά συμβούλια για την κατά προτε-
ραιότητα και το αργότερο έως τέλος Δεκεμβρίου του 
τρέχοντος έτους εξέταση των αιτήσεων υπαλλήλων 
για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσί-
ου τομέα και η υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2438/
οικ.5464/16-2-2017 εγκύκλιος του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ.α.

 Δεδομένου ότι η βαθμολογική ένταξη ανατρέ-
χει στον χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, εκ της μη προόδου της διαδικασίας, 
η ερωτώσα υφίσταται σοβαρή υπηρεσιακή ζημία.

Συνεπεία των ανωτέρω, είναι εκ του Νόμου επι-
βεβλημένη η άμεση ολοκλήρωση των προβλεπό-
μενων διαδικασιών για την αναγνώριση της προ-
ϋπηρεσίας, σε συμμόρφωση με τη νομιμότητα και 
χωρίς την αδικαιολόγητη προσβολή των νομίμων 
δικαιωμάτων των υπαλλήλων, καθώς τίθενται σο-
βαρά ζητήματα ευθυνών των αρμοδίων ατομικών 
και συλλογικών οργάνων για την αδικαιολόγητη 
και πέρα από κάθε έννοια συνήθους και οφειλόμε-
νης σε φόρτο εργασίας καθυστέρηση εφαρμογής 
των οικείων διατάξεων και εγκυκλίων (δύο έτη).
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Ενόψει της υπ’αριθµ.πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ.61093/ 
04-08-2017 εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας, σχετικά µε την διάλυση των κυτταρο-

στατικών και βιολογικών φαρµάκων, επισηµαίνονται τα 
ακόλουθα.

1. Ευθύς εξαρχής θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι προ-
καλεί ιδιαίτερη εντύπωση η µνεία και η λήψη υπόψη των 
διατάξεων του Νόµου 1568/1985 (Υγιεινή και ασφά-
λεια των εργαζομένων, ΦΕΚ Α΄ 177), λαµβανοµένου 
υπόψη, ότι έχει ήδη δηµοσιευτεί ο κατά πολύ νεότερος 
Νόµος 3850/2010 (Κύρωση του Κώδικα νόμων για 
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ΦΕΚ Α΄ 
84), σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του οποίου ορίζεται 
ρητώς, ότι «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταρ-
γείται κάθε διάταξη γενική ή ειδική που αφορά θέματα 
ρυθμιζόμενα από τον παρόντα κώδικα».

Ως εκ τούτου η επίµαχη εγκύκλιος εµφανίζεται ερειδό-
µενη επί του παρωχηµένου, πλέον, Νόµου 1568/1985 
και µη λαµβάνουσα υπόψη τον νεότερο και ήδη ισχύοντα 
Νόµο 3850/2010. 

Οι ίδιες ως άνω σκέψεις αφορούν και την µνεία των 
διατάξεων του ΠΔ 186/1995, δοθέντος ότι υπάρχουν 
αντίστοιχες ρυθµίσεις στα άρθρα 36 επόµενα του Νόµου 
3850/2010. 

2. Περαιτέρω θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι ενώ 
στο προοίµιο της εγκυκλίου γίνεται µνεία των διατάξεων 
του ΠΔ 351/1989 περί των επαγγελµατικών δικαιω-

µάτων των Νοσηλευτών, εν συνεχεία η εγκύκλιος 
καταλήγει στο εντελώς αντιφατικό συµπέ-

ρασµα, ότι η διάλυση των κυτταροστα-
τικών φαρµάκων δύναται να γίνεται 

και από νοσηλευτές. Ωστόσο, 
από την προσεκτική µελέτη 

των διατάξεων του ΠΔ 
351/1989 ευχερώς 

συνάγεται, ότι ο νο-
σηλευτής ουδό-

λως επιφορτί-
ζεται µε την 

διαδικασία της παρασκευής είτε των κυτταροστατικών, 
είτε οιασδήποτε άλλης φύσεως φαρµάκων. 

Κατά το µέρος τούτο η επίµαχη εγκύκλιος έρχεται σε 
προφανή αντίθεση µε το γράµµα του ΠΔ 351/1989, 
ενώ επιφέρει ευθεία αλλοίωση των επαγγελµατικών δι-
καιωµάτων των νοσηλευτών. 

3. Τέλος, θα πρέπει να υπογραµµιστεί, ότι ενώ προ-
βλέπεται η ανάπτυξη και στελέχωση Κεντρικών Μονάδων 
Διάλυσης Κυτταροστατικών και Βιολογικών Φαρµάκων 
(ΚΜΔΚΒΦ), δεν παρουσιάζεται κανένα απολύτως δεσµευ-
τικό χρονοδιάγραµµα για την έναρξη λειτουργίας τους.

Επιπλέον, µέχρι την σύσταση των ως άνω Μονάδων, 
ορίζεται ότι η διάλυση των κυτταροστατικών φαρµάκων 
δύναται να γίνεται σε χώρους µε την απαραίτητη υποδο-
µή και εξειδικευµένο προσωπικό. Εξ αντιδιαστολής προ-
κύπτει, ότι όπου δεν υπάρχει η απαραίτητη υποδοµή και 
δεν τηρούνται οι ελάχιστοι κανόνες υγιεινής και ασφά-
λειας, δεν µπορεί να γίνεται διάλυση των κυτταροστατι-
κών φαρµάκων. Η επισήµανση αυτή είναι ιδιαιτέρως κρί-
σιµη, δοθέντος ότι στα περισσότερα δηµόσια νοσοκοµεία 
δεν υπάρχει αυτή η υποδοµή.

Συνοψίζοντας, η επίµαχη εγκύκλιος µάλλον επιχειρεί 
να νοµιµοποιήσει ή άλλως να καταστήσει νοµιµοφανή 
την µέχρι και σήµερα παράνοµη διαδικασία διάλυσης των 
κυτταροστατικών φαρµάκων, διαιωνίζοντας την εφαρµο-
γή της, αφού δεν υπάρχει καµία σαφής χρονική πρόβλε-
ψη περί της έναρξης λειτουργίας των ΚΜΔΚΒΦ.

4. Ενόψει του συνόλου των παραπάνω παρατηρήσε-
ων καταλήγουµε στο ασφαλές συµπέρασµα, ότι η επίµα-
χη εγκύκλιος αντιβαίνει προδήλως το γράµµα κανονιστι-
κής φύσεως διατάξεων και ως εκ τούτου δεν µπορεί να 
εφαρµόζεται. 

Κατά συνέπεια ουδείς νοσηλευτής υποχρεούται να 
συµµετέχει στην διαδικασία διάλυσης – παρασκευής των 
κυτταροστατικών φαρµάκων, ενώ σύµφωνα και µε το πε-
ριεχόµενο της ίδιας της εγκυκλίου, η συγκεκριµένη δια-
δικασία δεν µπορεί να εκτυλίσσεται σε χώρους που δεν 
διαθέτουν την απαιτούµενη υποδοµή και δεν τηρούνται οι 
όροι υγιεινής και ασφάλειας.       



Ιοούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 41

Σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 9 Κε-
φάλαιο Α΄ της υπ’αριθµ. 

Υ1.Γ.Π.114971/11-02-2014 
Απόφασης της Υφυπουργού Υγείας 
(Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την 
πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώ-
ξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία 
των ασθενών στους Χώρους Παρο-
χής Υγείας, ΦΕΚ Β΄ 388/2014), 
«Ο ρόλος του ΝΕΛ είναι υψηλής νο-
σηλευτικής ευθύνης. Με την οργα-
νωμένη, σωστή και έγκαιρη δράση 
του συμβάλλει καίρια στη εφαρμογή 
των εθνικών και διεθνών κανόνων 
για την πρόληψη των νοσοκομεια-
κών λοιμώξεων και στη βελτίωση 
των δεικτών της ποιότητας με στόχο 
την ασφάλεια των ασθενών. Τα κα-
θήκοντά του ΝΕΛ (Νοσηλευτής Επι-
τήρησης Λοιμώξεων) προσδιορίζο-
νται από τον Πρόεδρο της ΕΝΛ στον 
οποίο και αναφέρεται καθημερινά.

Α. Κύριο έργο του ΝΕΛ υπό την 
εποπτεία της ΕΝΛ είναι: 

1. Η επιτήρηση και καταγραφή των 
λοιμώξεων σύμφωνα με τις οδηγίες 

του ΚΕΕΛΠΝΟ. 2. Η επίβλεψη της 
εφαρμογής των διαδικασιών απο-
λύμανσης, αποστείρωσης και αντι-
σηψίας. 3. Η επίβλεψη της χρήσης 
των απολυμαντικών αντισηπτικών 
σκευασμάτων. 4. Η επιτήρηση εφαρ-
μογής των μέτρων ατομικής προστα-
σίας από όλους τους εργαζόμενους 
στο νοσοκομείο. 5. Η διενέργεια των 
εμβολιασμών του προσωπικού σύμ-
φωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμ-
βολιασμών και η τήρηση των πιστο-
ποιητικών υγείας των εργαζομένων, 
όπου δεν υπάρχει Ιατρός Εργασίας. 
6. Η επιτήρηση της συμμόρφωσης με 
τις ιατρονοσηλευτικές πρακτικές που 
σχετίζονται με τη πρόληψη των νοσο-
κομειακών λοιμώξεων. 7. Η σύνταξη 
και η επικαιροποίηση των πρωτοκόλ-
λων και διαδικασιών σε συνεργασία 
με τα υπόλοιπα μέλη της ΕΝΛ. 8. Η 
καθοδήγηση του προσωπικού ώστε 
να εφαρμόζει ασφαλείς ιατρονοση-
λευτικές πρακτικές υπό τη στήριξη 
της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης. 9. Η 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
διαδικασιών και της κατάστασης κα-

θαριότητας σε όλους τους χώρους 
του νοσοκομείου. 10. Η καθημερινή 
ενημέρωση από το μικροβιολογικό 
εργαστήριο σχετικά με τις απομονώ-
σεις πολυανθεκτικών μικροοργανι-
σμών. 11. Η τήρηση, με ευθύνη των 
υπεύθυνων ιατρών, των μονώσεων 
των ασθενών με λοίμωξη - αποικι-
σμό από ανθεκτικά παθογόνα. 12. 
Η επιτήρηση της ορθής διαχείρισης 
τροφίμων, ιματισμού, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, ελλείψει 
επόπτη δημόσιας υγείας ή τεχνολό-
γου τροφίμων. 13. Η συνεχής εκπαί-
δευση του προσωπικού. 14. Η τή-
ρηση αρχείων. 15. Η επιτήρηση των 
αρχείων δειγματοληψιών τροφίμων 
και νερού, ελλείψει επόπτη δημόσιας 
υγείας. 16. Η τήρηση των πρακτικών 
της ΕΝΛ στις συνεδριάσεις της».

  Όπως προκύπτει από τις παρα-
πάνω διατάξεις ο Νοσηλευτής Επι-
τήρησης Λοιµώξεων επιφορτίζεται 
µε πλήθος καθηκόντων, πλην όµως 
δεν χαρακτηρίζεται ως πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης στο εν 
λόγω συγκεκριµένο αντικείµενο. 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ;

Αναφορικά µε τον προσδιορισµό των αξιολογητών 
των νοσηλευτών του Γραφείου Εκπαίδευσης και 
Ποιότητας και της νοσηλεύτριας ΝΕΛ επισηµαί-

νονται τα ακόλουθα.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Νόµου 

4369/2016, «Αξιολογητές των υπαλλήλων και των 
προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις 
του παρόντος είναι οι δύο ιεραρχικά προϊστάμενοι τους 
κατά τη σειρά της οργανικής διάρθρωσης με τον τρόπο 
που ορίζεται στο επόμενο άρθρο. (…) 

Προκειμένου για αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες 
αποκεντρωμένων ή αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών ή 
Ν.Π.Δ.Δ., ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή το μονομελές όργανο δι-
οίκησης και, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού 
οργάνου διοίκησης, συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης 

για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων που υπάγο-
νται απευθείας σε αυτούς και για τους υπαλλήλους που 
υπηρετούν στο γραφείο τους ή υπάγονται σε αυτούς».

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις προσδιορίζονται οι 
αξιολογητές εκάστου δηµοσίου υπαλλήλου. Είναι, δε, σα-
φές, ότι όταν µια υπηρεσιακή µονάδα εκλαµβάνεται ως 
αυτοτελής εντός ενός νπδδ, τότε χρέη αξιολογητή εκτελεί 
το µονοπρόσωπο όργανο διοίκησης. Με άλλα λόγια, αν 
το Γραφείο Εκπαίδευσης & Ποιότητας θεωρείται αυτοτε-
λής υπηρεσιακή µονάδα εντός του νοσοκοµείου, τότε το 
προσωπικό του θα αξιολογηθεί από τον οικείο διοικητή. 

Κατά τα λοιπά, εφόσον οι νοσηλευτές ανήκουν οργα-
νικά στην οικεία Νοσηλευτική Υπηρεσία, οι αξιολογητές 
τους προκύπτουν από την αντίστοιχη ιεραρχική διάρθρω-
ση της εν λόγω υπηρεσίας.   
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Αναγνώριση χρόνου αδειών 
µητρότητας και ανατροφής ως χρόνου 
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας

Σύμφωνα με το άρθρο 52 ΥΚ: «Στις υπαλλήλους 
οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότη-
τας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και 

τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτη-
σης τέκνου πέραν του 3ου, η μετά τον τοκετό άδεια προ-
σαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες. Η άδεια λόγω 
κυοφορ/αςχορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράπο-
ντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού.

Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια 
λοχείας αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα για 
κάθε ο πέραν του ενός.

2. Όταν ο τοκετός πραγματο-
ποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο 
από αυτόν που είχε πιθανο-
λογηθεί αρχικά, η άδεια που 
είχε χορηγηθεί, παρατείνεται 
μέχρι την πραγματική ημε-
ρομηνία του τοκετού, χωρίς 
αυτή η παράταση να συνε-
πάγεται αντίστοιχη μείωση 
του χρόνου της άδειας που 
χορηγείται μετά τον τοκετό. 
Όταν ο τοκετός πραγματοποι-
ηθεί σε χρόνο προγενέστερο 
από αυτόν που είχε αρχικά πιθα-
νολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας 
χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να 
εξασφαλιστεί συνολικό χρόνος άδειας πέ-
ντε(5) μηνών.

3. Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη 
ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής 
άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορί-
ας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού 
και διευθυντήγυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή 
τμήματος δημόσιου νοσηλευτικούιδρύματος.»

Σύμφωνα με το άρθρο 53 ΥΚ: «Διευκολύνσεις 
υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις. 2 Ο χρόνος 
εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) 
ώρες ημερησΐως 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 υπάλλη-
λος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για 
ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το 
προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου. Για το το γο-
νέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει ανα-
πηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο 

του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούμενου εδα-
φίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα 
αντίστοιχα.

Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο 
ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη.

Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κλπ. τέ-
κνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής δι-
άρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν 

του ενός.»
Ως πραγµατική υπηρεσία νοείται η υπη-
ρεσία εκείνη, η οποία διανύεται µε 

ενεργή υπαλληλική σχέση χωρίς δι-
ακοπή του υπαλληλικού δεσµού, 

εκτός εάν σε διάταξη νόμου 
ορίζεται ή προκύπτει ότι η πε-
ριέλευση του υπαλλήλου σε 
ορισµένη έννοµη κατάσταση 
έχει ως συνέπεια ότι η υπη-
ρεσία που διανύεται για όσο 
χρόνο ο υπάλληλος ευρί-
σκεται στην κατάσταση αυτή 
δεν θεωρείται πραγµατική 

υπηρεσία. Ο υπολογισµός της 
πραγµατικής υπηρεσίας, εφό-

σον ο νόµος δεν ορίζει ή από τις 
διατάξεις του δεν µπορεί να συ-

ναχθεί το αντίθετο, δεν προϋποθέτει 
και την πραγµατική εκτέλεση των καθη-

κόντων του υπαλλήλου, µε την έννοια ότι η 
αποχή από την εκτέλεσή τους δεν συνεπάγεται, άνευ 

ετέρου, ότι ο χρόνος της αποχής αυτής δεν αποτελεί 
πραγµατικήυπηρεσία(βλ. Ν.Σ.Κ 485/2003,427/1995, 
870/1978).

 Στις διατάξεις τις σχετικές με τις άδειες μητρότη-
τας και ανατροφής δεν περιέχεται πρόβλεψη σχετικά 
με τη μη θεώρηση των χρονικών διαστημάτων αυτών 
ως χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, όπως 
συμβαίνει για παράδειγμα στις διατάξεις τις σχετικές 
με την άδεια άνευ αποδοχών άνω του ενός μηνός ανά 
έτος.

Κατά συνέπεια, όπως ρητώς απεφάνθη και η υπ’ 
αριθ. 167/2014 γνωμοδότηση του ΝΣΚ:  η απουσία 
υπαλλήλου από την υπηρεσία της, λόγω άδειας µητρότη-
τας ή αναρρωτικής άδειας που σχετίζεται µε την κύηση ή, 
τέλος, λόγω άδειας ανατροφής τέκνου, δεν καθιστά το 
χρόνο απουσίας μη πραγματική υπηρεσία, αλλά απο-
τελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
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ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ – ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΕΑ 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΑΡΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α ναφορικά µε το ζήτηµα της χορήγησης υπο-
λοίπου ηµερών κανονικής άδειας ή χρόνου 
ανάπαυσης, στις περιπτώσεις όπου ο υπάλ-

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

Σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ. 1 του Δηµοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα, «οι δηµόσιοι υπάλληλοι δικαι-
ούνται κανονική άδεια µε αποδοχές δύο (2) µήνες 
µετά τον διορισµό τους (…)». Με τις διατάξεις αυτές 
αναγνωρίζεται επί της ουσίας το δηµόσιο δικαίωµα 
κανονικής άδειας απουσίας, δηλαδή δικαίωµα που 
είναι αγώγιµο και θεµελιώνει αξίωση του υπαλλή-
λου ενώπιον της διοίκησης ή ενώπιον των αρµοδίων 
Δικαστηρίων. Με άλλα λόγια η διοίκηση δεσµεύεται 
από τις προαναφερθείσες διατάξεις και υποχρεούται 
να χορηγεί την κανονική άδεια.

Επιπλέον, ο προσδιορισµός των ηµερών κανονι-
κής άδειας που δικαιούται έκαστος δηµόσιος υπάλ-
ληλος υπολογίζεται µε βάση τον συνολικό χρόνο 
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας. Είναι, δε, προφα-
νές, ότι ο χρόνος αυτός της δηµόσιας υπηρεσίας δεν 

διακόπτεται, κάθε φορά που ο υπάλληλος µετατάσσε-
ται ή µετατίθεται. 

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

Υπ’αυτήν την έννοια, όταν ο υπάλληλος έχει θεµελι-
ώσει δικαίωµα λήψεως κανονικής άδειας, η απόλαυση 
του εν λόγω δικαιώµατος δεν µπορεί να αναιρεθεί εξαι-
τίας της µετατάξεώς του ή της µεταθέσεώς του. 

Κατά συνέπεια και ο µετατασσόµενος ή µετατιθέ-
µενος υπάλληλος διατηρεί εις το ακέραιον άπαντα τα 
δικαιώµατα που απορρέουν από την δηµοσιοϋπαλ-
ληλική του ιδιότητα και συνδέονται µε τον συνολικό 
χρόνο της παρασχεθείσας δηµόσιας υπηρεσίας.   

Σ ύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 3 
του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Επιτρέπεται 
να μην χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλεί-

ται η κανονική άδεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας, μετά όμως από έγκρι-
ση του οργάνου που προΐσταται εκείνου το οποίο είναι 
αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας. Αν τέτοιο όργανο 
δεν υπάρχει, αποφασίζει το αρμόδιο για τη χορήγηση της 
άδειας όργανο».

Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει, ότι µόνον 
για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της υπηρεσίας 
είναι δυνατόν να µην χορηγείται η κανονική άδεια. Επί 
της διαδικασίας, δε, απαιτείται έγκριση του οργάνου που 
προΐσταται εκείνου που αποφασίζει. Κατά συνέπεια ο νο-
µοθέτης προσδιορίζει κατά τρόπο περιοριστικό τις προϋ-
ποθέσεις µη χορήγησης κανον9ικής αδείας, ενώ καθιε-
ρώνει και µια συγκεκριµένη διαδικασία.

Στην υπό κρίση περίπτωση, για την µη χορήγηση της 

αιτηθείσας κανονικής άδειας ουδεµία επίκληση εκτά-
κτων αναγκών γίνεται, παρά αναφέρεται όλως αορίστως 
η εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας. Είναι, δε, σαφές, 
ότι η εύρυθµη λειτουργία µιας υπηρεσίας αφορά, καταρ-
χήν, την κάλυψη των τρεχουσών και συνήθων αναγκών 
και όχι εκτάκτων τοιούτων.

Επιπλέον γίνεται λόγος περί της συστηµατικής χορή-
γησης αδειών τον µήνα Αύγουστο. Το στοιχείο αυτό δεν 
αποτελεί σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία, ενώ δεν 
περιγράφεται ως κριτήριο χορήγησης ή µη της κανονικής 
άδειας στις οικείες διατάξεις του Δηµοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα.  

Υπ’αυτήν την έννοια η µη χορήγηση της αιτηθείσας 
άδειας στη συγκεκριµένη υπάλληλο µε την ως άνω αι-
τιολογία ουδέν έρεισµα ευρίσκει στις διατάξεις του Δη-
µοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και για τον λόγο αυτό είναι 
παράνοµη, καταχρηστική και ακυρωτέα.   
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Αναφορικά µε τη µετακίνηση 
νοσηλευτών ψυχικής υγείας, 
επισηµαίνονται τα ακόλουθα:

Σύµφωνα µε την πάγια ερµηνευ-
τική εκδοχή των διατάξεων του άρ-
θρου 66 του Δηµοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα, η µετακίνηση συνιστά διοι-
κητικό µέτρο εσωτερικής φύσεως. 
Υπ’αυτήν την έννοια η µετακίνηση 
υπαλλήλου από θέση σε άλλη θέση 
της ίδιας δηµόσιας αρχής αποτελεί 
πράξη ευρείας διακριτικής ευχέρει-
ας του διοικητικού οργάνου που την 
ενεργεί, το οποίο απλώς σταθµίζει τις 
υφιστάµενες υπηρεσιακές ανάγκες 
και γενικώς η πράξη αυτή δεν απαιτεί 
για τη νοµιµότητά της αιτιολογία. 

Όταν όµως η θέση από την οποία 
µετακινείται κάποιος υπάλληλος εί-
ναι θέση εξειδικευµένη, η οποία για 
την κατάληψή της απαιτεί την συν-
δροµή ειδικών τυπικών προσόντων, 
τα οποία δεν προκύπτει ότι κατέχουν 
άλλοι υπάλληλοι, τότε απαιτείται πα-
ράθεση ειδικής αιτιολογίας για την 
εν λόγω µετακίνηση, προκειµένου 
να καθίσταται ευχερής ο έλεγχος της 

τυχόν υπέρβασης των άκρων ορίων 
της διακριτικής ευχέρειας του οι-
κείου διοικητικού οργάνου (Βλ. ΔΕ-
φΘεσ 894/2002). 

Εν προκειµένω, οι θέσεις ψυχια-
τρικών νοσηλευτών είναι αναµφίβο-
λα θέσεις εξειδικευµένες, ως άµεσα 
συνδεόµενες µε τον ιδιαίτερα ευαί-
σθητο χώρο της ψυχικής υγείας και 
απαιτούν βαθειά γνώση του αντικει-
µένου της ψυχιατρικής νοσηλευτικής 
και µεγάλη εργασιακή εµπειρία για 
την αποτελεσµατική αντιµετώπιση 
των περιστατικών. 

Υπ’αυτό το πρίσµα και ενόψει 
των ανωτέρω νοµολογιακών πορι-
σµάτων καθίσταται προφανές, ότι η 
µετακίνηση των ψυχιατρικών νοση-
λευτών από τις θέσεις τους απαιτεί 
οπωσδήποτε ειδική αιτιολογία. 

Επιπροσθέτως επισηµαίνεται, 
ότι σύµφωνα µε το υπ’αριθµ.πρωτ. 
Υ5α/Γ.Π.οικ. 61887/01-06-2011 
έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα 
Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το 
οποίο ουδέποτε ανακλήθηκε µέχρι 

και σήµερα, οι υπάλληλοι που έχουν 
προσληφθεί σε θέσεις σχετιζόµε-
νες µε την ψυχική υγεία θα πρέπει 
να απασχολούνται αποκλειστικά σε 
παρόµοιες µονάδες. Ακόµη, δε, και 
αν µετακινούνται, η µετακίνησή τους 
πρέπει να γίνεται σε θέση υπηρεσίας 
ψυχικής υγείας.

Έκτοτε, βέβαια, έχουν επέλθει ρι-
ζικές αλλαγές στο πλαίσιο κινητικό-
τητας των νοσηλευτών, ιδίως µε την 
θέση σε ισχύ των διατάξεων του Νό-
µου 4368/2016 (βλέπε άρθρο 50), 
και τις διαδοχικές τροποποιήσεις που 
αυτός υπέστη. 

Υπ’αυτήν την έννοια είναι δυνα-
τόν να υποστηριχθεί, ότι το νεότερο 
σύστηµα υπηρεσιακών µεταβολών 
(αποσπάσεις, µεταθέσεις, µετατά-
ξεις, µετακινήσεις), που είναι από-
λυτα εξειδικευµένο εν σχέσει µε το 
νοσηλευτικό προσωπικό, υπερισχύει 
πάσης άλλης αντιθέτου διατάξεως, 
ώστε να κάµπτεται οποιαδήποτε εξαί-
ρεση που τυχόν ισχύει ή εφαρµόζεται 
σχετικά µε την κινητικότητα των νο-
σηλευτών της ψυχικής υγείας. 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
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Οι αναπληρωτές προϊστάμενοι 
λαμβάνουν το επίδομα θέσης 

Αναφορικά µε την καταβολή του επιδόµατος θέσε-
ως ευθύνης σε όσους εκτελούν χρέη αναπληρω-
τή προϊσταµένου οργανικής µονάδας επισηµαί-

νονται τα ακόλουθα.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 87 παρ. 4 του 

Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Αν κενωθεί ή συσταθεί 
θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδος, έως την επιλο-
γή και τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2. Ο αναπληρωτής προ-
ϊσταμένου οργανικής μονάδας κατά την παράγραφο αυτή 
δικαιούται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα από την 
έναρξη της αναπλήρωσης».

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 3 του Νόµου 4354/2015, «Στην περίπτωση κένω-
σης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής μονά-
δας το ως άνω επίδομα καταβάλλεται στο νόμιμο αναπλη-
ρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης». 

Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει, καταρχήν, το 
δικαίωµα των αναπληρωτών προϊσταµένων να λαµβά-
νουν το αντίστοιχο επίδοµα θέσεως ευθύνης. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 
παρ. 1 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Αν κενωθεί ή 
συσταθεί θέση προϊσταμένου, η θέση προκηρύσσεται το 
αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών και η διαδικασία 

τοποθέτησης προϊσταμένου ολοκληρώνεται το αργότερο 
εντός δύο (2) μηνών από την προκήρυξη της θέσης. Ο 
προϊστάμενος επιλέγεται για πλήρη θητεία. Έως την το-
ποθέτηση νέου προϊσταμένου εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 87 περί αναπλήρωσης προϊσταμένων».

Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει, ότι η κατα-
βολή του επιδόµατος θέσεως ευθύνης σε αναπληρωτή 
προϊστάµενο είναι ανεκτή και νόµιµη µόνον για χρονική 
περίοδο δυόµισι µηνών από την έναρξη της αναπλήρω-
σης, εντός της οποίας θα πρέπει να έχει εκδοθεί σχετική 
προκήρυξη (15 ηµέρες) και να έχει τοποθετηθεί νέος 
προϊστάµενος εντός δύο (2) µηνών από την προκήρυξη.

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο (Κλιµάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών) έχει 
κατ’επανάληψη αρνηθεί την θεώρηση ενταλµάτων, που 
αφορούν την καταβολή του επιδόµατος θέσεως ευθύνης 
για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τα ως άνω αναφε-
ρόµενα (Πράξεις Ι Τµ. Ελ. Συν. 206/2011, 43/2010, 
170/2009, 35, 22/2008). 

Διαφορετικό είναι το ζήτηµα της εν συνεχεία δικαστι-
κής διεκδίκησης του εν λόγω επιδόµατος, µε την επίκλη-
ση της εν τοις πράγµασι παροχής υπηρεσιών, που αντι-
στοιχούν σε εκτέλεση καθηκόντων ευθύνης.

ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΚΩΛΥΜΑ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ 
ΝΠΔΔ ΣΕ ΝΠΙΔ 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 
7 του Νόµου 4368/2016, «Δεν επιτρέπε-
ται απόσπαση, μετάταξη ή μετάθεση του προ-

σωπικού, πλην των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., 
πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από 
προηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση, με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις απόσπασης ή μετάταξης για λόγους συ-
νυπηρέτησης με σύζυγο, ένστολο ή μη, απόσπασης ή 
μετάταξης σε παραμεθόριες περιοχές, αμοιβαίας μετά-
ταξης ή μετάθεσης, καθώς και απόσπασης, μετάθεσης 
ή μετάταξης για λόγους υγείας του/της υπαλλήλου, 
του/ της συζύγου του/της ή των τέκνων του/της».

Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει, ότι µετά 
από την διενέργεια µιας αµοιβαίας µετάταξης θα πρέ-
πει να παρέλθει µια πενταετία µέχρι την διενέργεια 
επόµενης υπηρεσιακής µεταβολής, µε εξαίρεση τις 
περιπτώσεις που µνηµονεύονται στις αµέσως προανα-
φερθείσες διατάξεις. 

Αναφορικά µε την δυνατότητα µετάταξης ενός 
υπαλλήλου – νοσηλευτή, που ανήκει οργανικά 
στο δηµόσιο ή σε άλλο νπδδ, από τον φορέα 

του σε άλλον φορέα, που αποτελεί νπιδ, επισηµαίνο-
νται τα ακόλουθα.

Οι διατάξεις περί κινητικότητας του νοσηλευ-
τικού προσωπικού (βλέπε άρθρο 50 του Νόµου 
4368/2016, όπως ισχύει) οµιλούν περί της µετάτα-
ξης από και προς Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, 
που ανήκουν στις Δ.Υ.ΠΕ., ήτοι αποτελούν φορείς του 
δηµόσιου τοµέα. 

Αντίστοιχα και οι διατηρούµενες σε ισχύ ρυθµίσεις 
των άρθρων 69 και 70 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώ-
δικα καθιερώνουν την δυνατότητα µετάταξης εντός 
του δηµόσιου τοµέα.

Ενόψει των ανωτέρω και µε βάση το ισχύον κανο-
νιστικό πλαίσιο, δεν νοείται ούτε και προβλέπεται η 
µετάταξη δηµοσίου υπαλλήλου σε κάποιο νοµικό πρό-
σωπο ιδιωτικού δικαίου.  
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Αναφορικά µε την οργάνωση του χρόνου απασχό-
λησης επισηµαίνονται τα ακόλουθα.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ΠΔ 88/1999 (Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνω-
ση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 
93/104/ΕΚ, ΦΕΚ Α΄ 94), «Για κάθε περίοδο είκοσι τεσ-
σάρων (24) ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να 
είναι κατώτερη από έντεκα (11) συνεχείς ώρες. Η περίο-
δος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών αρχίζει την 
00:01 και λήγει την 24:00 ώρα».

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 
του ως άνω ΠΔ, «Όταν ο χρόνος 
ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει 
τις έξι ώρες, πρέπει να χορη-
γείται διάλειμμα τουλάχιστον 
15 λεπτών, κατά τη διάρ-
κεια του οποίου οι εργαζό-
μενοι δικαιούνται να απο-
μακρυνθούν από τη θέση 
εργασίας τους. Τα διαλείμ-
ματα αυτά δεν επιτρέπεται 
να χορηγούνται συνεχόμε-
να με την έναρξη ή τη λήξη 
της ημερήσιας εργασίας».

Σύµφωνα µε το άρθρο 5, 
«Στους εργαζόμενους εξασφα-
λίζεται ανά εβδομάδα, ελάχιστη 
περίοδος συνεχούς ανάπαυσης εικο-
σιτεσσάρων (24) ωρών, η οποία συμπε-
ριλαμβάνει κατ' αρχήν την Κυριακή, ανάλογα 
με τις ισχύουσες για κάθε κατηγορία εργαζόμενων διατά-
ξεις της εργατικής νομοθεσίας και πρακτικές, στις οποίες 
προστίθενται οι δώδεκα (12) συνεχείς ώρες της ημερήσιας 
ανάπαυσης του άρθρου 3 του παρόντος. Αν δικαιολογείται 
για αντικειμενικούς ή τεχνικούς λόγους ή από τις συνθή-
κες οργάνωσης της εργασίας μπορεί να ορισθεί ελάχιστη 
περίοδος ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων (24) ωρών.

Όπου προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις η Κυρια-
κή, ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης, αυτή αρχίζει την 
00:01 ώρα και λήγει την 24:00 ώρα. Για τους εργα-
ζόμενους σε δραστηριότητες που λειτουργούν ολόκλη-
ρο το εικοσιτετράωρο με σύστημα διαδοχικών ομάδων 
εργασίας, η Κυριακή, μπορεί να αρχίζει την 06:00 ώρα 
ή την 07:00 ώρα και να λήγει την αντίστοιχη ώρα της 
Δευτέρας. Οι ρυθμίσεις των αμέσως προηγούμενων δύο 
εδαφίων ισχύουν αναλόγως και σε όσες περιπτώσεις, 
ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης προβλέπεται από την 
οικεία νομοθεσία άλλη ημέρα εκτός της Κυριακής». 

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ΠΔ 88/1999, «Με την 

επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας ο 
χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει ανά περίοδο το πολύ τεσσάρων (4) μη-
νών τις σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά μέσο όρο, συμπε-
ριλαμβανομένων των υπερωριών. Οι περίοδοι ετήσιας 
άδειας μετ' αποδοχών, και οι περίοδοι αδείας ασθενείας 
δεν συνεκτιμώνται ή είναι ουδέτερες, όσον αφορά τον 
υπολογισμό του μέσου όρου».

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 
1-2 του ΠΔ 88/1999, «1. Ο κανονικός 

χρόνος εργασίας των εργαζομένων 
τη νύχτα δεν πρέπει να υπερβαίνει 

κατά μέσο όρο τις οκτώ ώρες 
ανά εικοσιτετράωρο σε περί-

οδο μιας εβδομάδας. Μπορεί 
να ορίζεται διαφορετική από 
την παραπάνω περίοδο 
αναφοράς με συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας που 
συνάπτονται σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο. 
Εάν η ελαχίστη περίοδος 

εικοσιτετράωρης εβδομα-
διαίας ανάπαυσης που απαι-

τείται από το άρθρο 5 εμπίπτει 
σ' αυτή την περίοδο αναφοράς, 

δεν λαμβάνεται υπόψη για τον 
υπολογισμό του μέσου όρου.
2. Οι εργαζόμενοι τη νύχτα, όταν 

η εργασία την οποία εκτελούν ενέχει ιδιαί-
τερους κινδύνους ή σημαντική σωματική ή πνευματική 
ένταση, δεν πρέπει να εργάζονται περισσότερο από οκτώ 
ώρες κατά τη διάρκεια εικοσιτετράωρης περιόδου στην 
οποία πραγματοποιούν νυχτερινή εργασία (…)».

Με τις παραπάνω διατάξεις τίθενται οι ελάχιστοι όροι 
για την οργάνωση του χρόνου απασχόλησης, που θα 
πρέπει να εφαρµόζονται στις υπηρεσίες του ιδιωτικού 
και του δηµόσιου τοµέα, άρα και στα δηµόσια νοσοκο-
µεία και τα κέντρα υγείας. 

Τέλος, οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους ανωτέρω 
κανόνες θα πρέπει να αναφέρεται εγγράφως στην προϊ-
σταµένη αρχή ή στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Αναφορικά µε την ανάθεση αλλότριων καθηκόντων 
σε νοσηλευτές, όπως για παράδειγµα καθηκόντων διοι-
κητικής φύσεως, η ΠΑΣΥΝΟ έχει κατ’ επανάληψη τονί-
σει, ότι οι εν λόγω αναθέσεις είναι καθ’ολοκληρίαν πα-
ράνοµες και καταχρηστικές, ενώ έχουν ως αποτέλεσµα 
την αποδυνάµωση σε έµψυχο δυναµικό των νοσηλευτι-
κών υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό οι νοσηλευτές, στους 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 
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οποίους γίνεται παρόµοια ανάθεση, οφείλουν να 
αναφέρουν στην προϊσταµένη αρχή, ότι διαφωνούν, 
προβάλλοντας τον παράνοµο χαρακτήρα.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 30 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος 
3528/2007), «Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα 
του κλάδου ή της ειδικότητας του.

Σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανά-
γκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, 
επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκο-
ντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Σε όμοιες περι-
πτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο 
εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα 
του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή 
ειδίκευση.

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάθεση 
επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών 
με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμέ-
νου. Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος 
έως έξι (6) μήνες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτι-
ολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου». 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, 
προκειµένου να υπάρξει παρέκκλιση από τον γε-
νικό κανόνα της εκτέλεσης από τον υπάλληλο των 
καθηκόντων του κλάδου και της ειδικότητάς του, θα 
πρέπει να συντρέχουν ιδιαίτερες προϋποθέσεις και 
δη υπηρεσιακή ανάγκη επιτακτική, δηλαδή ανεπίδε-
κτη αναβολής λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της 
και αδυναµία κάλυψης της εν λόγω ανάγκης µε άλλο 
τρόπο, δηλαδή ανυπαρξία ή πρόσκαιρη αδυναµία αρ-
µοδίου υπαλλήλου για να την αντιµετωπίσει. 

Η εκτίµηση για την αντικειµενική συνδροµή των 
προϋποθέσεων αυτών και η ευθύνη της σχετικής 
εντολής ανήκει στο όργανο που θα εκδώσει την 
εντολή της ανάθεσης αλλότριων καθηκόντων. 

Επιπλέον η νοµοθεσία θέτει απώτατο χρονικό 
όριο για την ανάθεση, ενώ απαιτεί και την παράθεση 
σαφούς αιτιολογίας. Η επιλογή αυτή του νοµοθέτη 
αποσκοπεί στην αποφυγή της καταστρατήγησης των 
διατάξεων που αφορούν άλλες µορφές υπηρεσια-
κών µεταβολών, όπως για παράδειγµα η µετάταξη. 

Υπογραµµίζεται, ότι η αιτιολογία της σχετικής 
απόφασης αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας. 
Υπ’αυτό το πρίσµα η παράλειψη παράθεσης αιτιολο-
γίας, όπως και η παράθεση πληµµελούς αιτιολογίας, 
ήτοι ασαφούς, αόριστης και γενικόλογης, επιφέ-
ρουν παρανοµία της όλης διαδικασίας. Η παρανοµία 
αυτή δύναται να προβληθεί είτε µε αίτηση θεραπείας 
ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την πράξη ανά-
θεσης, είτε ενώπιον του ιεραρχικώς προϊσταµένου 
οργάνου, είτε, τέλος, ενώπιον των αρµοδίων Διοι-
κητικών Δικαστηρίων. 

Τονίζεται, τέλος, ότι η απλή επίκληση εκτάκτων 
αναγκών, χωρίς περαιτέρω προσδιορισµό και συ-
γκεκριµενοποίηση αυτών, δεν ανταποκρίνεται στην 
απαίτηση του νοµοθέτη για παράθεση αιτιολογίας. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Όπως είναι ήδη γνωστό, από τις 13-07-
2016 έχουν τεθεί σε ισχύ οι ρυθµίσεις 
του ΠΔ 69/2016 περί της αναγνώρισης 

προϋπηρεσίας εκτός δηµοσίου τοµέα (ΦΕΚ Α΄ 
127). Με το συγκεκριµένο ΠΔ τίθενται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση αποδεδειγ-
µένης και µη δηµόσιας προϋπηρεσίας µε σκοπό 
την βαθµολογική ένταξη. 

Η ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, κα-
τόπιν της υποβολής σχετικής αιτήσεως από κάθε 
ενδιαφερόµενο, έχει ως συνέπεια την αντίστοιχη 
βαθµολογική ένταξη του υπαλλήλου, µε βάση πλέ-
ον τον συνολικό χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας.

Περαιτέρω επισηµαίνεται, ότι για την εκπό-
νηση του προγράµµατος εργασίας δεν υπάρχει 
σχετική ειδική νοµοθετική ή εν γένει κανονιστική 
πρόβλεψη, οπότε εφαρµόζονται κανόνες και γενι-
κές αρχές που διέπουν ή άλλως οφείλουν να δι-
έπουν την κατάσταση των δηµοσίων υπαλλήλων. 
Οι αρχές αυτές αποτυπώνονται ήδη στο άρθρο 1 
του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και είναι αυτές 
της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και η ανάγκη διασφάλισης της µέγι-
στης δυνατής απόδοσης των υπαλλήλων κατά την 
εργασία τους.

Κατά την κατάρτιση του ως άνω προγράµµατος 
τα αρµόδια διοικητικά όργανα υποχρεούνται όπως 
εφαρµόζουν την κείµενη νοµοθεσία περί των ελα-
χίστων προδιαγραφών για την οργάνωση του χρό-
νου εργασίας, καθώς και την αρχή της ισότητας 
υπό την ειδικότερη έκφανση αυτής, που δεν είναι 
άλλη από την ίση µεταχείριση των εργαζοµένων. 

Εκ της κείµενης νοµοθεσίας δεν καθιερώνεται 
διαφορετική µεταχείριση των υπαλλήλων εν σχέ-
σει µε τα έτη προϋπηρεσίας τους. Με άλλα λόγια 
κάθε υπάλληλος έχει υποχρέωση να εκτελεί τα 
υπηρεσιακά καθήκοντα που αντιστοιχούν στην κα-
τηγορία, τον κλάδο ή την ειδικότητά του, ανεξαρ-
τήτως συνολικού χρόνου προϋπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση, εάν σε µια υπηρεσία εί-
θισται το πρόγραµµα εργασίας να εκπονείται µε 
βάση τον χρόνο προϋπηρεσίας εκάστου υπαλλή-
λου, τότε είναι σαφές, ότι στο χρόνο αυτό θα πρέ-
πει οπωσδήποτε να συνυπολογίζεται και ο χρόνος 
που έχει αναγνωριστεί κατ’εφαρµογή των διατά-
ξεων του ΠΔ 69/2016. 
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 82 παρ. 4 του Δηµο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα, « 

(…) Για τους υπαλλήλους κατηγορίας 
ΠΕ ή TE, κατόχους μεταπτυχιακού δι-
πλώματος σπουδών διάρκειας ενός 
(1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που 
απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλι-
ξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) 
έτη. (…)Σε περίπτωση κατοχής πε-
ρισσότερων του ενός μεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών, ο χρόνος που απαι-
τείται για τη βαθμολογική εξέλιξη 
μειώνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε 
τίτλο πέραν του ενός». 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέ-
ρω, ο νοµοθέτης επιφυλάσσει ένα 
καθεστώς προωθηµένης προαγωγι-
κής εξέλιξης για τους υπαλλήλους 
που τυγχάνουν κάτοχοι ενός η πε-
ρισσοτέρων µεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών. Εφόσον, δε, ο υπάλληλος 
κατέχει ήδη τον Α΄ βαθµό, θα πρέπει 
να θεωρείται ότι διαθέτει επιπλέον 
πλεονάζοντα χρόνο στον συγκεκρι-
µένο βαθµό.

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις δι-
ατάξεις του άρθρου 85 του Δηµο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα, κατά την 
διαδικασία σχηµατισµού κρίσης για 
την επιλογή προϊσταµένων ο µετα-

πτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας 
τουλάχιστον διάρκειας µοριοδοτείται 
µε 150 µόρια και ο δεύτερος µετα-
πτυχιακός τίτλος µε 30 µόρια, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι συναφείς 
µε τα αντικείµενα της προκηρυσσό-
µενης θέσης.

Επιπλέον, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 α-β του 
Νόµου 4354/2015, «α. Κάτοχοι με-
ταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσι-
ας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους 
που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη 
του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. 
στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 
κατά έξι (6) Μ.Κ. 

β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της προη-
γούμενης περίπτωσης πραγματοποι-
είται μόνο όταν το περιεχόμενο των 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι 
συναφές με το αντικείμενο απασχό-
λησης του υπαλλήλου, όπως προκύ-
πτει από την προκήρυξη της θέσεως 
κατά την πλήρωση ή την περιγραφή 
της θέσης εργασίας από τον οργανι-
σμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή 
ή όχι της προϋπόθεσης αυτής απο-
φαίνεται το αρμόδιο, για την ανα-
γνώριση των τίτλων αυτών, όργανο. 

Επί της απόφασης αυτής δύναται να 
ασκηθεί ένσταση η οποία εξετάζεται 
από ειδική επιτροπή του Α.Σ.Ε.Π., η 
οποία συστήνεται με απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης. Η νέα κατάταξη και 
τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής 
ισχύουν από την ημερομηνία υποβο-
λής της σχετικής αίτησης και όλων 
των απαραίτητων δικαιολογητικών».

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

Σηµειώνεται, τέλος, ότι το ζήτηµα 
της κατάρτισης του προγράµµατος 
εργασίας διέπεται από άτυπους κα-
νόνες, που προσδιορίζουν την αρ-
χαιότητα ως καθοριστικό κριτήριο. 
Σε κάθε περίπτωση η αρχαιότητα και 
εν γένει τα χρόνια προϋπηρεσίας 
προσδιορίζονται τόσο µε βάση την 
πραγµατική προϋπηρεσία, όσο και µε 
εκείνη που αναγνωρίζεται κατά πλά-
σµα από το νοµοθέτη. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ - ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΗ & 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
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ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50%

Αναφορικά µε τις διευκολύνσεις που παρέχονται 
σε υπάλληλο, που έχει ποσοστό αναπηρίας 50% 
επισηµαίνονται τα ακόλουθα.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του 
Νόµου 3863/2010, «Από 1.9.2011 δημιουργείται Κέ-
ντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη 
Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Δι-
οίκησης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για την εξασφάλιση της ενι-
αίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό 
του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των 
ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δη-
μοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους 
απαιτείται πιστοποίηση της αναπηρίας. Οι Γνωστοποιή-
σεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρί-
ας που εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση από το Κέντρο 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) γίνονται υποχρεωτι-
κά δεκτές και είναι δεσμευτικές για τους ανωτέρω φο-
ρείς και υπηρεσίες του Δημοσίου. Με κοινή απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και των συναρμόδιων Υπουργών, 
που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση 
του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εναρ-
μονίζονται οι κανονιστικές διατάξεις για τη χορήγηση 
των πάσης φύσεως παροχών, επιδομάτων, οικονομικών 
ενισχύσεων, διευκολύνσεων ή απαλλαγών στα άτομα 
με αναπηρία, αρμοδιότητάς τους, με το θεσμικό πλαίσιο 
ΚΕ.Π.Α., προς εκπλήρωση του σκοπού της ενιαίας υγει-
ονομικής κρίσης κατά τα ανωτέρω. Η εναρμόνιση μπορεί 

να περιλαμβάνει την τροποποίηση ή την κατάργηση των 
διατάξεων που ισχύουν για τα θέματα αυτά, καθώς και 
τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τα αρμόδια όργανα, 
τις προθεσμίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα».

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50 
παρ. 4 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Υπάλληλοι με 
ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω 
δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος 
άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών επιπλέον 
της κανονικής τους άδειας».

Εκ τούτων έπεται, ότι υπάλληλος µε διαπιστωµένο 
από ΚΕΠΑ ποσοστό αναπηρίας 50% δικαιούται να λαµ-
βάνει την επιπλέον άδεια των έξι ηµερών κατ’έτος.

Αναφορικά µε το ζήτηµα της εκτέλεσης από υπάλληλο 
– νοσηλευτή µόνον πρωινής βάρδιας ένεκα λόγων υγεί-
ας, δέον όπως ο συγκεκριµένος υπάλληλος προσκοµίσει 
σχετική γνωµάτευση από την οικεία υγειονοµική επιτρο-
πή, η οποία θα πιστοποιεί ότι το εν λόγω πρόβληµα υγεί-
ας καθιστά επιβεβληµένη την εκτέλεση µόνον της πρωι-
νής βάρδιας. 

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, το ζήτηµα της εξαίρεσης 
τινός νοσηλευτή από το κυκλικό ωράριο για λόγους υγεί-
ας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, η 
οποία αποφασίζει κατόπιν σταθµίσεως όλων των παρα-
µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων και των πραγµατικών 
υπηρεσιακών αναγκών. 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αναφορικά µε το ζήτηµα της µοριοδότησης του εν 
γένει επιστηµονικού έργου ενός δηµοσίου υπαλ-
λήλου, κατά το στάδιο των κρίσεων για την επι-

λογή προϊσταµένων, επισηµαίνονται τα ακόλουθα.
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του προϊσχύσαντος Δη-

µοσιοϋπαλληλικού Κώδικα µεταξύ των προσόντων που 
µοριοδοτούνταν για τον σχηµατισµό κρίσης συµπερι-
λαµβάνονταν και οι ειδικές δραστηριότητες (συγγραφι-
κές εργασίες, ανακοινώσεις – εισηγήσεις σε συνέδρια, 
ηµερίδες κλπ συναφείς µε το αντικείµενο της υπηρεσίας 
ή της δηµόσιας διοίκησης γενικότερα, εκπροσώπηση σε 
συµβούλια, επιτροπές ή οµάδες εργασίας κ.ά.).

Οι παραπάνω ειδικές δραστηριότητες συγκαταλέγο-
νταν στο γενικότερο κριτήριο των ικανοτήτων – δεξιο-
τήτων.

Μετά την αναµόρφωση του Δηµοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα το συγκεκριµένο κριτήριο έχει πλέον απαλειφθεί 
και η µοριοδότηση λαµβάνει χώρα επί τη βάσει: 1) των 
τυπικών – εκπαιδευτικών προσόντων, 2) της εργασιακής 
εµπειρίας και της άσκησης καθηκόντων ευθύνης, 3) της 
αξιολόγησης και 4) της συνέντευξης.

Κατά συνέπεια, η όποια επιστηµονική δραστηριότητα 
ενός υπαλλήλου θα µπορούσε να επηρεάσει το κριτήριο 
της αξιολόγησης.

 Και στην περίπτωση, αυτή, βέβαια, δεν υπάρχει 
σαφής και προσδιορισµένος τρόπος απονοµής µορίων 
για το συγγραφικό και εν γένει επιστηµονικό έργο των 
δηµοσίων υπαλλήλων, ώστε να καταλείπεται εν προκει-
µένω ένα ευρύ πεδίο διακριτικής ευχέρειας στην διοίκη-
ση.    
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Κ ατά το άρθρο 18 του Νόµου 4369/2016: « Ο 
προϊστάµενος Τµήµατος αξιολογείται επίσης από 
το σύνολο των άµεσα υφισταµένων του, εφόσον 

αυτοί είναι τουλάχιστον τρεις (3). Ο προϊστάµενος Διεύ-
θυνσης αξιολογείται από τους προϊσταµένους Τµήµατος 
και εάν αυτοί είναι λιγότεροι από τρεις (3), από το σύ-
νολο των υπαλλήλων της Διεύθυνσης. Ο προϊστάµενος 
επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης αξιολογείται από τους 
προϊσταµένους επιπέδου Διεύθυνσης και Τµήµατος που 
υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση.

 «Η κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση από τους υφιστα-
μένους πραγματοποιείται βάσει ανώνυμου ερωτηματο-
λογίου…. 16. Η βαθμολογία κάθε ετήσιας αξιολόγησης 
των προϊσταμένων από τους υφιστάμενους συνοδεύει τον 
ατομικό φάκελο αξιολόγησης κάθε προϊσταμένου και συ-
νεκτιμάται κατά τις αξιολογήσεις του/της.»

Όπως αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. πρωτ.: ΔΙ-
ΔΑΔ/Φ.32.14/ 753/οικ.7513 εγκύκλιο του Υπουργεί-
ου Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Με το νέο σύστηµα 
αξιολόγησης προβλέπεται ότι οι προϊστάµενοι αξιολο-
γούνται και από τους υφισταµένους τους. Η εν λόγω αξι-
ολόγηση πραγματοποιείται βάσει ανώνυμου ερωτημα-
τολογίου, το οποίο καταρτίζεται µε ευθύνη της οικείας 
Διεύθυνσης Προσωπικού/ Διοικητικού»

Η οικεία Διεύθυνση είναι κατά ρητή πρόβλεψη του 
Νόµου αρµόδια για την διεξαγωγή της διαδικασίας αξι-
ολόγησης, η οποία πρέπει να γίνει κατά τις νοµοθετικές 
προβλέψεις σύµφωνα µε το σκοπό του Νοµοθέτη, που 
δεν θέσπισε τη διαδικασία της ανώνυμης αξιολόγη-
σης Προϊσταμένων για να λαμβάνουν άμεση γνώση 
οι Προϊστάμενοι και να αξιολογούν με τη σειρά τους 
«ανταποδοτικά».

Ο νόµος κάνει λόγο για ανωνυμία της διαδικασίας και 
έργο της οικείας Διεύθυνσης είναι η διασφάλιση αυτής. 
Κατά το άρθρο 16 του Νόµου 4369/2016: «3.α) Αρμόδια 
για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η οικεία 
Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού. Αν διαπιστώνεται 
οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελής ή μη ορθή συμπλή-
ρωση, η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού με-
ριμνά για την αρμοδίως ορθή συμπλήρωση ή διόρθωση. 
β) Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρ-
μόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού υποχρεωτικά 
στον υπάλληλο που αφορά. γ) Ο υπάλληλος έχει πρόσβα-
ση οποτεδήποτε στις οριστικοποιημένες εκθέσεις αξιολό-
γησής του. Ο υπάλληλος δικαιούται να ζητεί οποτεδήποτε 
από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού και 
να λαμβάνει με κάθε πρόσφορο τρόπο πλήρη γνώση ή και 
αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του.»

Όπως αναφέρει το επί σχετικού ερωτήµατος υπ’ αριθµ. 
πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2 /25/3475/23-2-2018 έγγραφο 
του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Λαμβά-
νοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφορικά με το ερώτημα που 
τίθεται στο σχετικό έγγραφο, η αξιολόγηση των προϊσταμέ-
νων από τους υφισταμένους τους, αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της έκθεσης αξιολόγησης των υπαλλήλων – προϊ-
σταμένων στους οποίους αφορά, σύμφωνα με το σύστημα 
αξιολόγησης του ν. 4369/2016, και περιλαμβάνεται μετά 
την οριστικοποίηση της στο προσωπικό μητρώο του υπαλ-
λήλου – προϊσταμένου. Ως εκ τούτου, εφόσον υπάλληλος- 
προϊστάμενος αιτηθεί και λάβει γνώση της έκθεσης αξιολό-
γησης του, μετά την οριστικοποίηση της, λαμβάνει γνώση 
και περί των ανωνύμων ερωτηματολογίων που αποτελούν 
την αξιολόγησή του από τους υφισταμένους του. 

Κατά το άρθρο 7 του Kώδικα Διοικητικής Διαδικασί-

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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ας: «Τα διοικητικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, πρέ-
πει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

  2. Τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλο-
γικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια 
ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή 
διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον :  α) η ικανοποίηση 
προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση 
της υπόθεσης, ή β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή 
εξ αγχιστείας, κατά` ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ 
πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους 
ενδιαφερόμενους, ή γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα 
σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους.

  3. Το όργανο ή το μέλος του συλλογικού οργάνου, 
εφόσον κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που 
επιβάλλει την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει αμέσως 
στην προϊστάμενη αρχή ή στον προεδρεύοτα του συλλογι-
κού οργάνου, αντιστοίχως, και να απέχει από οποιαδήποτε 
ενέργεια. Στις περιπτώσεις αυτές, η προϊστάμενη αρχή, ή 
το συλλογικό όργανο, αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν.

  4. Αίτηση εξαίρεσης μονομελούς οργάνου, ή μέλους 
συλλογικού οργάνου, μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφε-
ρόμενοι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η αίτηση υπο-
βάλλεται στην προϊστάμενη αρχή, ή στον προεδρεύοντα 
του συλλογικού οργάνου, ή στο αποφασίζον όργανο, κατά 
περίπτωση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται και στην περί-
πτωση αυτή τα οριζόμενα στην τελευταία περίοδο της προ-
ηγούμενης παραγράφου.

  5. Η εξαίρεση μπορεί να διατάσσεται και αυτεπαγγέλ-
τως από την προϊστάμενη αρχή ή το συλλογικό όργανο»

Κατά το άρθρο 107 παρ. 1 περ. ιθ του ΥΚ αποτελεί πει-
θαρχικό παράπτωµα η αδικαιολόγητα µη έγκαιρη σύνταξη 
ή η σύνταξη µεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης ή η σύ-
νταξη έκθεσης µε κρίσεις ή χαρακτηρισµούς που δεν εξει-
δικεύονται µε αναφορά συγκεκριµένων στοιχείων.

Στην υπ’ αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/
οικ.31809 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης προβλέπεται: «Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία 
της αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμέ-
νους πραγματοποιείται βάσει ανώνυμου ερωτηματολογί-
ου, το οποίο καταρτίζεται από την οικεία διεύθυνση προ-
σωπικού/διοικητικού, η οποία έχει και τη μέριμνα για την 
ορθή υλοποίηση της διαδικασίας. Υπενθυμίζεται ότι στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
έχει αναρτηθεί υπόδειγμα σχετικού ερωτηματολογίου, 
προς διευκόλυνση των αρμοδίων υπηρεσιών.»

Στην εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου ΔΑΠ-
ΔΕΠ/Φ.2/39/οικ.19933 του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης αναφέρεται: «Το ανώνυμο ερωτηματο-
λόγιο αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφιστα-
μένους συμπληρώνεται σε έντυπη μορφή και υποβάλλε-
ται στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, με τρόπο 
ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία του υπαλλήλου.»

Σε περίπτωση µη τήρησης όλων των ανωτέρω, η δι-
αδικασία αξιολόγησης ενέχει ακυρότητα και πρέπει να 
επαναληφθεί.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η 
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Αναφορικά µε την απαίτηση της έκδοσης 
άδειας ασκήσεως του νοσηλευτικού 
επαγγέλµατος επισηµαίνονται τα ακό-

λουθα.
Ήδη στις ρυθµίσεις του άρθρου 5 παρ. 2 Α 

του Νόµου 1579/1985 αναφέρεται ότι «Από 
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθιερώ-
νεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή 
και νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλω-
ματούχους των: α) Τμημάτων νοσηλευτικής 
Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. γ) Τέως 
ανώτερων σχολών αδελφών νοσοκόμων επι-
σκεπτριών αδελφών νοσοκόμων, αρμοδιότητας 
Υπουργείου Υγείας, 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 νοσηλεύτριας προσδι-
ορίζεται σύμφωνα με την 149 διεθνή σύμβαση 
εργασίας. ε) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέ-
σεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την άσκη-
ση ιδιωτικού έργου από τους κατόχους άδειας 
άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή αποφοί-
τους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών 
Ιδρυμάτων, και ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές 
προδιαγραφές οικήματος και εξοπλισμού για τη 
συγκρότηση και οργάνωση του επαγγελματικού 
καταστήματος των νοσηλευτών, μέσα στο οποίο 
μπορεί να εφαρμόζονται νοσηλευτικές μέθοδοι 
και πράξεις (…)».

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 1 παρ. 5 του ΠΔ 351/1989, «Οι πα-
ραπάνω πτυχιούχοι (εν προκειµένω νοούνται 
οι πτυχιούχοι του τµήµατος Νοσηλευτικής της 
Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων που 
φέρουν τον επαγγελµατικό τίτλο του Νοσηλευ-
τή) ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παρα-
πάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά 
την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος 
που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων». 

Εκ τούτων έπεται, ότι ήδη από το έτος 1985 
ο νοµοθέτης είχε προβλέψει την έκδοση άδειας 
ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλµατος.  
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 
άρθρου 1 του Νόµου 4046/2012 (Έγκριση των 
Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκό-

λυνσης, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης και 
παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή τους), «Οι 
ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Ε' «Διαρ-
θρωτικές Μεταρρυθμίσεις», παράγραφοι 28 και 29 του 
Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτι-
κής και στο Κεφάλαιο 4 «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις 
για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης» παράγραφος 4.1: « 
Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής της αγοράς ερ-
γασίας και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας» 
του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋ-
ποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, τα σχέδια των οποίων 
εγκρίνονται κατά την παράγραφο 2 και προσαρτώνται 
ως παράρτημα V στον παρόντα νόμο, συνιστούν πλήρεις 
κανόνες δικαίου άμεσης εφαρμογής. Με αποφάσεις του 
Υπουργικού Συμβουλίου ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτη-
μα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου». 

Κατ’εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εξεδό-
θη η υπ’αριθµ. 6/28-02-2012 Πράξη του Υπουργικού 
Συµβουλίου (Πράξη 6 της 28.2.2012 Ρύθμιση θεμά-
των για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 
4046/2012). Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις διατάξεις του 
άρθρου 1 παρ. 1 της ως άνω Πράξεως, «από 14-2-
2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δη-
μοσιονομικής προσαρμογής, τα κατώτατα διαμορφωμέ-
να όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15-7-2010 
ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Ερ-
γασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 
1-1-2012, μειώνονται κατά 22%. Από 14-2-2012 και 
μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονο-

μικής προσαρμογής μειώνονται κατά 32% τα κατώτατα 
διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 
15-7-2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυ-
αν κατά την 1-1-2012, για νέους, ηλικίας κάτω των 25 
ετών. Τα μειωμένα κατά 32% κατώτατα όρια μισθών και 
ημερομισθίων του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και 
για τους μαθητευόμενους της παρ. 9 του άρθρου 74 του 
ν. 3863/2010 (Α' 115). Η παρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 
3863/2010, το άρθρο 43 του ν. 3986/2011 (Α' 152) 
καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις 
διατάξεις της παραγράφου αυτής, καταργούνται».

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο βασικός μισθός 
νεοπροσλαμβανόμενου υπαλλήλου διαμορφώνεται 
πλέον στα 586,08 ευρώ. 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 
παρ. 4 της ως άνω Πράξεως του Υπουργικού Συµβου-
λίου, «οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργα-
σίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να 
ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία 
τους. Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει 
ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο από την 
ισχύ του ν. 4046/2012. Με την πάροδο του τριμήνου 
και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλο-
γική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από 
τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι 
εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό 
ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, 
σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδό-
ματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει 
αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές 
επίδομα».

ΜΙΣΘΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 
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ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 
Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΤΙΤΛΟΥ; 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 
του Νόµου 4354/2015, «α. Κάτοχοι μεταπτυχι-
ακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοί-

τησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη 
του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται 
κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ 
οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ. 

β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της προηγούμενης περίπτω-
σης πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το 
αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προ-
κύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλή-
ρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον 
οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της 
προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την 
αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο. Οι ενστάσεις 
που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που απορρί-
πτουν τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων εξετάζο-
νται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται 
με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης για τριετή θητεία και αποτελείται από μέλη του 
Α.Σ.Ε.Π. που προτείνονται από τον Πρόεδρό του. Με 
όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη 
λειτουργία της Επιτροπής. Η νέα κατάταξη και τα οικο-
νομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομη-
νία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απα-
ραίτητων δικαιολογητικών (…)». 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, για την µισθολο-
γική αναγνώριση των µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 
απαιτείται το στοιχείο της συνάφειας µε το αντικείµενο 
της υπηρεσίας. Σε περίπτωση µετάταξης και εφόσον 
δεν µεταβάλλεται το αντικείµενο της υπηρεσίας, η ανα-
γνώριση του µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εξακο-
λουθεί να παράγει έννοµες συνέπειες.

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
82 παρ. 4 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «(…)
Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους 
μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός 
(1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη 
βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) 
έτη(…)».

Κατά συνέπεια, προκειµένου περί της προωθηµέ-
νης προαγωγικής εξέλιξης δεν απαιτείται καν αναγνώ-
ριση της συνάφειας του µεταπτυχιακού τίτλου σπου-
δών.  

Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι τα 
µοναδικά επιδόµατα που παραµένουν σε ισχύ είναι 
αυτά της ωρίµανσης, των τέκνων, των σπουδών 
και της επικινδύνου εργασίας, εφόσον, όµως, προ-
βλέπονταν σε οικεία συλλογική σύµβαση που έληξε 
ή καταγγέλθηκε.

Ειδικώς επί του επιδόµατος σπουδών θα πρέ-
πει να παρατηρηθεί, ότι αυτό αφορά τους κατόχους 
των βασικών τίτλων σπουδών. Ωστόσο, σύµφωνα 
µε την πλέον πρόσφατη υπ’αριθµ. 3/2016 Διαι-
τητική Απόφαση της οικείας Τριµελούς Επιτροπής 
Διαιτησίας [µεταξύ της Οµοσπονδίας Συλλόγων 
Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ) και του 
Συνδέσµου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ)], µε ισχύ 
από τις 11-06-2015 έως 11-06-2016, χορηγεί-
ται επίδοµα 10% επί του βασικού µισθού για τους 
κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων εφόσον το αντι-
κείµενο των µεταπτυχιακών σπουδών τους είναι 
συναφές προς το αντικείµενο απασχόλησης όπως 
προκύπτει από την περιγραφή της θέσης εργασίας 
τους. Η καταβολή των ως άνω επιδοµάτων σπου-
δών ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών 
τίτλων στην αρµόδια υπηρεσία του εργοδότη για 
την αναγνώριση ή συνάφεια τους.

Αντίστοιχο είναι το περιεχόµενο και της υπ’α-
ριθµ. 5/2016 Διαιτητικής Απόφασης της Πεντα-
µελούς Επιτροπής Διαιτησίας. Υπογραµµίζεται, βέ-
βαια, ότι οι ως άνω διαιτητικές αποφάσεις αφορούν 
το προσωπικό των ιδιωτικών κλινικών και όχι άλ-
λων φορέων απασχόλησης.  

Επίσης, ειδικώς ως προς το επίδοµα ωρίµαν-
σης θα πρέπει να αναφερθούν και οι διατάξεις του 
άρθρου 4 της ως άνω Πράξεως, σύµφωνα µε τις 
οποίες «από 14-2-2012 και μέχρι το ποσοστό 
της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω 
του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, 
κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων 
ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν 
αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομέ-
νων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, 
με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου 
χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πο-
λυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα 
τριετίας και το επίδομα πενταετίας. Για την εφαρμο-
γή του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη 
ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των 
τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός απο-
τυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ».

Από το πλέγµα των παραπάνω διατάξεων µπο-
ρεί να υπολογιστεί ο µισθός που αναλογεί σε εργα-
ζόµενο του ιδιωτικού τοµέα. 

Οµολογουµένως, βέβαια, επί συµβάσεων ορι-
σµένου χρόνου, δυνάµει των οποίων δεν εγκα-
θίσταται σχέση εξηρτηµένης εργασίας µεταξύ 
εργοδότη και εργαζόµενου, µπορεί να υπάρξει δια-
φορετική συµφωνία των µερών. 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΔΟΚΙΜΟ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 
2 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Στους 
υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας 

χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) 
ετών, ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπη-
ρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λό-
γους». 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
53 παρ. 1 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Η προ-
βλεπόμενη, από την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του 
παρόντος, άδεια χορηγείται στον φυσικό, θετό και ανά-
δοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού 
συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλι-
κίας έως και έξι (6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον 
η υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των 
έξι (6) ετών. Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυ-
τής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση 

γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω».
Εκ τούτων έπεται, ότι ο υπάλληλος δικαιούται 

άδεια άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας έως πέ-
ντε (5) ετών για την ανατροφή τέκνου ηλικίας έως 
έξι (6) ετών. Η συγκεκριµένη µορφή άδειας χορηγεί-
ται υποχρεωτικώς στον υπάλληλο, εφόσον υποβλη-
θεί από την πλευρά του σχετική προς τούτο αίτηση. 

Εφόσον, λοιπόν, η χορήγηση της συγκεκριµένης 
µορφής άδειας προβλέπεται ως υποχρεωτική, ερµη-
νευτικώς θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι δικαιούχος 
αυτής είναι και ο δόκιµος υπάλληλος.

Αντιστρόφως, ένας δόκιµος υπάλληλος καταρχήν 
δεν δικαιούται άδειας άνευ αποδοχών για άλλους 
προσωπικούς λόγους, δοθέντος ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 40 του Δηµοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα οφείλει να διανύσει την διετή δοκιµαστική 
υπηρεσία µετά τον διορισµό του.  

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 5 του 
Νόµου 3986/2011, «Το τακτικό Προσωπικό που 
απασχολείται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και στους 

Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού μπορεί να ζητήσει με αίτηση του τη 
μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με ανάλο-
γη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια μέχρι 
πέντε (5) έτη. Με την αίτηση του ο υπάλληλος προσδιορί-
ζει εάν επιθυμεί τη μείωση της ημερήσιας απασχόλησης ή 
των εργάσιμων ημερών. Σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος 
πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας για κάθε 
νόμιμη συνέπεια, υπολογίζεται μόνο ο χρόνος πραγματι-
κής απασχόλησης».

Οι ως άνω διατάξεις απονέµουν σε κάθε υπάλληλο την 
δυνατότητα υποβολής αιτήσεως περί µείωσης των ωρών 
απασχόλησης, µε αντίστοιχη µείωση των αποδοχών του. Η 
διάρκεια του συγκεκριµένου µέτρου δεν µπορεί να υπερβαί-
νει τα πέντε (5) έτη. Η ρύθµιση αυτή εφαρµόζεται αυτοτελώς 
και δεν προκύπτει, ότι µπορεί να συνδυαστεί µε την απόλη-
ψη µειωµένου ωραρίου απασχόλησης, στο πλαίσιο της πα-
ροχής διευκολύνσεων προς τους γονείς υπαλλήλους.

Περαιτέρω, εφόσον δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό, 
υποστηρίζεται ότι ο υπάλληλος που ζήτησε να υπαχθεί στο 
καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 37 παρ. 5 του Νό-
µου 3986/2011, δύναται να αιτηθεί την επάνοδό του σε 
κανονικό – πλήρες ωράριο, µε ταυτόχρονη αναπροσαρµο-

γή του µισθού του. 
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει, βέβαια, να παρατηρηθεί το 

εξής. Οι επίµαχες διατάξεις οµιλούν περί της δυνατότητας 
υπέρ των υπαλλήλων, υπό την έννοια ότι η υποβολή αντί-
στοιχης αίτησης δεν δεσµεύει την διοίκηση, η οποία απο-
φασίζει στο πλαίσιο της δικής της διακριτικής ευχέρειας. 
Κατά συνέπεια η διοίκηση έχει την δυνατότητα να µην κά-
νει δεκτή την αίτηση ενός υπαλλήλου για την υπαγωγή του 
στο εν λόγω εξαιρετικό καθεστώς. 

Αντίστοιχα θα µπορούσε να υποστηριχθεί η άποψη, ότι 
και η αίτηση του υπαλλήλου για την επαναφορά του στο κα-
νονικό ωράριο, προ της εξάντλησης της χρονικής περιόδου 
για την οποία αιτήθηκε την µείωση των ωρών απασχόλη-
σης, δύναται οµοίως να µην γίνει δεκτή από την διοίκηση. 
Εν προκειµένω θα πρέπει να εξαιρεθεί η αίτηση για χορήγη-
ση αδειών, που χορηγούνται υποχρεωτικώς από την υπη-
ρεσία, όπως για παράδειγµα οι άδειες µητρότητας. Δηλαδή, 
εάν ο υπάλληλος επιθυµεί να διακόψει το µειωµένο ωράριο 
απασχόλησης µε τις ανάλογες µειωµένες αποδοχές, προ-
κειµένου να λάβει άδεια µητρότητας, η διοίκηση δεν θα µπο-
ρεί να απορρίψει ένα τέτοιο αίτηµα.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε αρνητική – απορρι-
πτική απάντηση της διοίκησης θα πρέπει να φέρει νόµιµη 
αιτιολογία, άλλως θα µπορεί να ακυρωθεί δικαστικώς κα-
τόπιν προσφυγής στα αρµόδια Διοικητικά Δικαστήρια.    
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Όπως είναι ευρέως γνωστό η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ δια-
χρονικώς τοποθετείται υπέρ της µη ύπαρξης προ-
βαδίσµατος µεταξύ των νοσηλευτών των κατη-

γοριών ΠΕ και ΤΕ κατά το στάδιο κατάληψης των θέσεων 
ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών. Η θέση αυτή της 
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στηρίζεται σε µια σειρά επιχειρηµάτων µε 
κεντρικό άξονα, ότι η ειδικότητα του κλάδου των νοσηλευ-
τών ουδόλως υπαγορεύει την αναγκαστική καθιέρωση ενός 
προβαδίσµατος υπέρ των νοσηλευτών ΠΕ. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ υποστηρίζει, ότι τη-
ρουµένης της αρχής της αξιοκρατίας, για όλες τις θέσεις ευ-
θύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέ-
πεται η δυνατότητα διαζευκτικής κατάληψής τους είτε από 
νοσηλευτές της κατηγορίας ΠΕ, είτε από συναδέλφους τους 
της κατηγορίας ΤΕ χωρίς µεταξύ τους προβάδισµα και κατό-
πιν συγκριτικής αξιολόγησης του συνόλου των τυπικών και 
ουσιαστικών προσόντων ενός εκάστου των υποψηφίων. 

Η πλήρης δικαίωση των θέσεων της ΠΑΣΥΝΟ-
ΕΣΥ προήλθε από την πλέον πρόσφατη υπ’αριθµ. ΔΙ-
ΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-06-2018 Εγκύκλιο 
της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου 
Τοµέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Σύµφωνα µε την ως άνω Εγκύκλιο, λαµβανοµένης υπό-
ψη και της πρόσφατης νοµολογίας του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας, εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα πρόβλε-
ψης των οικείων οργανικών διατάξεων περί διαζευκτικής 
κατάληψης των θέσεων ευθύνης από υπαλλήλους διαφο-
ρετικών κατηγοριών, χωρίς να προκύπτει η υποχρέωση κα-
θιέρωσης ενός γενικού προβαδίσµατος υπέρ των υπαλλή-
λων της κατηγορίας ΠΕ. 

Η δυνατότητα αυτή οπωσδήποτε καταλαµβάνει και τους 
οργανισµούς των νοσοκοµείων και δη τις νοσηλευτικές 
υπηρεσίες τούτων, όπου το δηµόσιο συµφέρον, η αποτε-
λεσµατική λειτουργία των επιµέρους µονάδων, αλλά και το 
δικαίωµα των υπαλλήλων σε υπηρεσιακή εξέλιξη δεν µπο-
ρούν να δικαιολογήσουν την καθιέρωση αδιακρίτως ενός 
προβαδίσµατος υπέρ των νοσηλευτών ΠΕ. Αντιστρόφως 
προκύπτει, ότι ειδικώς στις νοσηλευτικές υπηρεσίες τεκµη-
ριώνεται κάλλιστα η πρόβλεψη διαζευκτικώς της δυνατότη-
τας επιλογής σε θέση ευθύνης υπαλλήλων αµφοτέρων των 
κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, χωρίς µεταξύ τους προβάδισµα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αισθάνε-
ται πλήρως δικαιωµένη, κατά το µέρος που η πάγια θέση 
της ευρίσκει πλέον και θεσµική κατοχύρωση στην επίµαχη 
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Εφεξής, πρωταρχικό µέληµα της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αποτελεί 
η εµπέδωση της συγκεκριµένης εγκυκλίου και η λήψη της 
υπόψη κατά την κατάρτιση των οργανισµών των δηµόσιων 
νοσοκοµείων. 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ 
ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
10 παρ. 1-2 του Νόµου 3754/2009, 
«1. Το νοσηλευτικό προσωπικό των κα-

τηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, καθώς και ΤΕ Επι-
σκεπτών Υγείας και ΤΕ Μαιευτικής των Νο-
σοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. προσλαμβάνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Από την ημερομηνία πρόσληψης του και 
για μία πενταετία το προσωπικό των ως άνω 
κατηγοριών και κλάδων δεν επιτρέπεται να 

απομακρυνθεί από τη θέση στην οποία διορί-
στηκε για οποιονδήποτε λόγο και με οποια-
δήποτε διαδικασία (απόσπαση, μετάταξη, με-
τάθεση). Οι επιτυχόντες κατά την πιο πάνω 
διαδικασία που αποδέχονται το διορισμό τους 
τουλάχιστον δύο φορές και δεν προσέρχονται 
να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτούνται μέσα 
σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πρόσλη-
ψης τους δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν για 
μία τριετία σε διαγωνισμούς πρόσληψης νοση-
λευτικού προσωπικού στα Νοσοκομεία και τις 
μονάδες φροντίδας του Ε.Σ.Υ.Κ.Α.».

Κατά συνέπεια, η τριετής αδυναµία συµ-
µετοχής σε διαγωνισµούς πρόσληψης νοση-
λευτικού προσωπικού στα νοσοκοµεία αφορά 
πρόσωπα που για δύο φορές αποδέχτηκαν 
τον διορισµό τους και δεν προσήλθαν για να 
αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν µέσα 
σε δώδεκα µήνες. Καµία άλλη κατηγορία προ-
σώπων δεν δύναται να υπαχθεί στο ως άνω 
πλαίσιο, το οποίο λόγω των αναµφίβολα δυ-
σµενών συνεπειών που επιφέρει θα πρέπει 
να ερµηνεύεται στενά και να αποκλείεται κάθε 
αναλογική εφαρµογή του. 

ΠΟΤΕ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ 
Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ
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ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Της δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης µε την επωνυµία «Πανελλήνια Συνδικαλιστική 

Νοσηλευτική Οµοσπονδία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), που εδρεύει στην Αθή-
να, Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 117 και εκπροσωπείται νοµίµως

ΠΡΟΣ
Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑ-

ΣΙΟ», που εδρεύει στην Μαγούλα Αττικής, Λεωφόρος Γ. Γεννηµατά και εκπροσωπείται νοµίµως
           

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αποτελεί δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση, που έχει ως σκοπό την προά-
σπιση των πάσης φύσεως συµφερόντων των µελών – νοσηλευτών των οικείων πρωτοβάθµιων σω-
µατείων της. 

Στο πλαίσιο αυτό και υπό την ως άνω ιδιότητά της η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αισθάνεται την ανάγκη να πα-
ρέµβει επί του ζητήµατος που έχει ανακύψει στο ΓΝ Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» και το οποίο σχετίζεται µε 
την διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ειδικότερα, η παρέµβαση της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ εστι-
άζεται στην ανάδειξη του παράνοµου χαρακτήρα οιασδήποτε εµπλοκής του νοσηλευτικού προσωπικού 
στη συγκεκριµένη διαδικασία.

1. Η ως άνω βασική µας θέση στηρίζεται πρωτίστως στις διατάξεις του Νόµου 3892/2010 (βλέπε 
ιδίως άρθρο 3), από τις οποίες προκύπτει µε σαφήνεια και πέραν πάσης αµφιβολίας, ότι η ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση διεκπεραιώνεται από τους ιατρούς, οι οποίοι φέρουν και την σχετική ευθύνη για την 
ολοκλήρωση της επίµαχης διαδικασίας. 

Με άλλα λόγια, εκ της κείµενης νοµοθεσίας ουδόλως προβλέπεται ή επιτρέπεται η καθ’οιονδήποτε 
τρόπο ανάµιξη των νοσηλευτών στην ηλεκτρονική καταχώριση συνταγών, διαγνώσεων, φαρµάκων 
και παραπεµπτικών, αφού αυτό αποτελεί αποκλειστικό έργο των ιατρών.

2. Εξάλλου, πέραν του ως άνω ειδικού πλαισίου, που προσδιορίζει το καθεστώς της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης, υπέρ της άποψης της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ συνηγορεί και το πλαίσιο των επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων των νοσηλευτών, όπως αυτό αποτυπώνεται στις διατάξεις του ΠΔ 351/1989.

Από την µελέτη του παραπάνω ΠΔ οµοίως συνάγεται, ότι µεταξύ των επαγγελµατικών δικαιωµάτων 
των νοσηλευτών δεν συγκαταλέγεται οποιαδήποτε µορφή συνταγογράφησης, ηλεκτρονική ή µη. Με 
άλλα λόγια και κατά το µέρος που τα επαγγελµατικά δικαιώµατα κάθε κλάδου εργαζοµένων τελούν σε 
συνάρτηση µε το πρόγραµµα σπουδών που έχουν παρακολουθήσει προ της απόκτησης του βασικού 
τίτλου σπουδών τους, προκύπτει ότι οι νοσηλευτές δεν έχουν διδαχθεί και άρα δεν διαθέτουν την απαι-
τούµενη επιστηµονική γνώση για την συνταγογράφηση φαρµάκων. 

3. Αντιστρόφως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1-3 του Νόµου 3418/2005 (Κώ-
δικας Ιατρικής Δεοντολογίας, ΦΕΚ Α΄ 287), «1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με 
οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του 
ανθρώπου.

2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον απο-
σκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας 
των ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης.
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3. Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συνταγογράφηση, η εντολή για διε-
νέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων 
και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή».

Κατά συνέπεια, από την ρύθµιση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Νόµου 3418/2005, που 
αποδίδει το ακριβές εννοιολογικό περιεχόµενο της ιατρικής πράξης, καθίσταται σαφές, ότι η συνταγο-
γράφηση αποτελεί ιατρική πράξη και ως τέτοια δεν θα µπορούσε να ανατεθεί ούτε να εκτελεστεί από 
άλλους επαγγελµατίες του χώρου της υγείας, πλην των ιατρών. 

4. Εφόσον, λοιπόν, η συνταγογράφηση αποτελεί ιατρική πράξη, η εκτέλεσή της από µη ιατρό, όπως 
για παράδειγµα από νοσηλευτή, πέραν του ότι συνιστά αντιποίηση επαγγέλµατος, προσκρούει και στην 
διάταξη του άρθρου 30 παρ. 1 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, σύµφωνα µε την οποία έκαστος 
υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητάς του. 

5. Πέραν των ανωτέρω θα πρέπει, επίσης, να υπογραµµιστεί, ότι η εµπλοκή των νοσηλευτών στην 
διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και η από µέρους τους πλήρης πρόσβαση σε ευαί-
σθητα προσωπικά δεδοµένα των νοσηλευοµένων ασθενών δηµιουργεί µείζον ζήτηµα συµβατότητας 
της εν λόγω πρακτικής µε τις ρυθµίσεις του νέου Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων 
(Κανονισµός ΕΕ 2016/679, General Data Protection Regulation-GDPR).

 Υπενθυµίζεται, ότι η παραβίαση των διατάξεων του ως άνω Κανονισµού, ο οποίος έχει τεθεί σε 
ισχύ ήδη από τις 25-05-2018, είναι δυνατόν να επισύρει την επιβολή προστίµων ύψους µέχρι και 
20.000.000,00 ΕΥΡΩ για τον υπεύθυνο. 

6. Σε συνέχεια των ως άνω επισηµάνσεων δεν γίνεται να µην σταθούµε σε ορισµένα έγγραφα ια-
τρών του Θριάσιου, όπως για παράδειγµα ιατρών του Τµήµατος ΩΡΛ, του Ουρολογικού Τµήµατος, της 
Γενικής Χειρουργικής Κλινικής και της Ορθοπαιδικής Κλινικής, µε ηµεροµηνία έκδοσης την 6η και την 
7η Ιουνίου 2018.

Με τα παραπάνω έγγραφα οι συντάκτες τους – ιατροί επιχειρούν να απευθύνουν εντολές προς τους 
Προϊσταµένους Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των ως άνω τµηµάτων και κλινικών.

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να υπενθυµιστεί, ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1-2 
του ΠΔ 87/1986, «1. Κάθε Νοσοκομείο απαρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 
10 του Νόμ. 1397/83, από τρεις υπηρεσίες α) την Ιατρική, β) την Νοσηλευτική και γ) την Διοικητική.

2. Κάθε υπηρεσία έχει την δική της ξεχωριστή συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση. Οι τρεις υπη-
ρεσίες είναι μεταξύ τους ιεραρχικά ισότιμες και υπάγονται ιεραρχικά στον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νοσοκομείου».

Με τις παραπάνω διατάξεις καθιερώνεται η ιεραρχική ισοτιµία των τριών υπηρεσιών ενός νοσο-
κοµείου, ώστε να µην είναι εφικτή η παροχή εντολών µεταξύ των. Υπ’αυτήν την έννοια δεν νοείται 
ένας ιατρός να απευθύνει εντολές διοικητικής φύσεως σε νοσηλευτές, ενεργώντας ως ιεραρχικός 
προϊστάµενός τους. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με την ρητή επιφύλαξη παντός εννόμου συμφέροντός μας

ΖΗΤΟΥΜΕ

-Να εξαιρεθούν ρητώς οι νοσηλευτές από την διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
-Να ανατεθεί η παραπάνω διαδικασία στην αποκλειστική ευθύνη και αρµοδιότητα των ιατρών
-Να διαφυλαχθεί η θεσµοθετηµένη ιεραρχική ισοτιµία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας έναντι της 
  Ιατρικής Υπηρεσίας
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΦΥ

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας να καλύψει συνδικαλιστικά όλους τους 
νοσηλευτές των εν γένει δηµόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, ανέλαβε προσφάτως την 
πρωτοβουλία για την σύσταση συλλόγου – πρωτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης για τους νοση-
λευτές που απασχολούνται στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας.

Ήδη, λοιπόν, είµαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουµε, ότι δυνάµει σχετικής απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε και απέκτησε νοµική προσωπικότητα ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Νοσηλευτών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, ενώ εγκρίθηκε το Καταστατικό του. 

Σύντοµα θα δροµολογηθεί η διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη της πρώτης αιρετής διοίκη-
σης, σε συνέχεια της εγγραφής µελών.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ εύχεται καλή σταδιοδροµία στον νεοσυσταθέντα σύλλογο, µε την συνδροµή του 
οποίου θα συνεχίσει να µάχεται για την προάσπιση των πάσης φύσεως συµφερόντων των νοσηλευτών.   

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
ΠΦΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΥΝΟ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΓΕΣ 
Όπως είναι ήδη γνωστό, µετά την απόφα-

ση της Ολοµελείας του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας, που έκρινε ως αντισυνταγµατικές 
τις διατάξεις που προέβλεπαν την καταβολή 
επιδόµατος θέσης ευθύνης ύψους 250 ευρώ 
αντί των 290 ευρώ στους προϊσταµένους των 
νοσηλευτικών τµηµάτων, άνοιξε ο δρόµος για 
την αναδροµική δικαστική διεκδίκηση της δι-
αφοράς των 40 ευρώ, για όσους διετέλεσαν 
προϊστάµενοι τµήµατος νοσηλευτικής υπηρε-
σίας τα τελευταία δύο έτη. 

Από την πρώτη στιγµή η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 
ανέλαβε την πρωτοβουλία για τον πανελλαδι-
κό συντονισµό του όλου εγχειρήµατος, προ-
ωθώντας την κατάθεση οµαδικών αγωγών 
ανά νοσοκοµείο. Ήδη, λοιπόν, έχουν κατατε-
θεί αγωγές από τα νοσοκοµεία Ευαγγελισµός, 
Θριάσιο, ΕΛΠΙΣ, Κωνσταντοπούλειο-Αγία 
Όλγα, Άγιος Σάββας, Ανδρέας Συγγρός, Παί-
δων Π.& Α. Κυριακού, ΓΟΝΚ Άγιοι Ανάργυροι, 
Σωτηρία, ΓΝ Νίκαιας, Παπανικολάου Θεσσαλο-
νίκης, Γεννηµατάς Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο 
Θεσσαλονίκης, Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκης, 
Μεταξά, Δροµοκαΐτειο, Αιγινήτειο, Αττικό, Γεν-
νηµατάς Αθηνών, ΚΑΤ, Σισµανόγλειο – Αµα-
λία Φλέµινγκ, Παίδων Αγίας Σοφίας, Δαφνί, 

Γρεβενών, Ξάνθης, Πτολεµαΐδας – Κοζάνης, 
Κορίνθου, ΑΧΕΠΑ , Τρίπολης, Αργολίδας, Λα-
κωνίας,  Λευκάδας, Φλώρινας, Καραµανδά-
νειο Πατρών, Άγιος Ανδρέας Πατρών, Ρίου, 
Ηλείας, Σύρου, Αιτωλοακαρνανίας, Τρικάλων, 
Χατζηκώστα Ιωαννίνων, Πανεπιστηµιακό Ιω-
αννίνων, Ιπποκράτειο Αθηνών .

Σε όλες τις παραπάνω αγωγές συµµετείχε 
η συντριπτική πλειοψηφία των προϊσταµένων 
νοσηλευτικών τµηµάτων, ενόψει ιδίως της 
δεδοµένης επιτυχούς έκβασης του συγκεκρι-
µένου δικαστικού αγώνα λόγω της προανα-
φερθείσας απόφασης της Ολοµελείας του ΣτΕ, 
που εκδόθηκε στο πλαίσιο πρότυπης δίκης.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ συνεχίζει την εν λόγω 
προσπάθεια σε ολόκληρη την χώρα, επιθυ-
µώντας να καλύψει νοµικά και µε τον πλέον 
έγκυρο και αποτελεσµατικό τρόπο ακόµη και 
τον τελευταίο προϊστάµενο, που επιθυµεί να 
λάβει µέρος στη συγκεκριµένη δικαστική διεκ-
δίκηση. 

Για παροχή πληροφοριών και διευκρινί-
σεων κάθε ενδιαφερόµενος δύναται να επι-
κοινωνεί καθηµερινά µε την γραµµατεία της 
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, καθώς και µε τα κατά τόπους 
πρωτοβάθµια σωµατεία της (ΣΥ.ΝΟ.).
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