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«Τὸ ἐπ’  ἐμοί, ἐνόσῳ ζῷ καὶ ἀναπνέω καὶ σω-
φρονῶ, δὲν θὰ παύσω πάντοτε, ἰδίως δὲ κατὰ 
τὰς πανεκλάμπρους ταύτας ἡμέρας, νὰ ὑμνῶ 
μετὰ λατρείας τὸν Χριστόν μου, νὰ περιγρά-
φω μετ᾿ ἔρωτος τὴν φύσιν καὶ νὰ ζωγραφῶ 
μετὰ στοργῆς τὰ γνήσια ἑλληνικὰ ἤθη»

Λαμπριάτικος Ψάλτης (1893)
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης
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EDITORIAL
ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΝΥ ΤΟΥ 
ΠΑΓΝΗ κ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΤΖΙΛΕΠΗ
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ 
ΔΝΥ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ κ. ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΝΤΖΙΛΕΠΗ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ κ. ΑΡΗ ΔΑΓΛΑ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ – 
ΦΥΛΗΣ – ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2018 – 2019
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EDITORIAL

Α πό τον Ιούνιο του 2018, ένα νέο Δ.Σ. του 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Αττικής εκλέχτηκε, θέτοντας 
σαφείς στόχους: Τη συνέχιση των επισκέ-

ψεων του Πρωτοβάθµιου τοπικού οργάνου της Οµο-
σπονδίας µας στα Νοσοκοµεία της Αττικής, την 
περαιτέρω συσπείρωση των Νοσηλευτών 
γύρω από την ΠΑΣΥΝΟ και την ανά-
δειξη νέων στελεχών που µε την 
συµµετοχή των παλαιοτέρων θα 
αυξήσουν τις κατακτήσεις και 
το κύρος που ήδη η Οµοσπον-
δία έχει πετύχει. 

Με παρακαταθήκη την 
δικαστική δικαίωσή µας στο 
επίδοµα των προϊστάµε-
νων, τις επιτυχείς παρεµ-
βάσεις σε διάφορα Νοσο-
κοµεία για την διάλυση και 
µεταφορά των κυτταροστα-
τικών, την ηλεκτρονική συ-
νταγογράφηση, την παράνοµη 
συνοδεία νοσηλευτών στα Ψυχι-
ατρεία και πολλές άλλες ευδόκιµες 
παρεµβάσεις, συνεχίσαµε το επιτυχηµέ-
νο ταξίδι µας στα Νοσοκοµεία της Αττικής που 
ξεκίνησαν τα προηγούµενα Δ.Σ.  Στόχος µας συνεχίζει 
να είναι η επισήµανση των καθηµερινών προβληµά-
των των συναδέλφων, η εγγραφή νέων µελών και η 
συσπείρωση του Νοσηλευτικού κόσµου σε µια Οµο-
σπονδία που αφουγκράζεται τις ανάγκες, παλεύει για 
την βελτίωση των συνθηκών εργασίας µας, αρνείται 
τον κατακερµατισµό των Νοσηλευτών σε κοµµατικές 
παρατάξεις και καθηµερινά πετυχαίνει σηµαντικές νί-
κες στον επαγγελµατικό και κοινωνικό στίβο. 

Τα συµπεράσµατα µας από τις επισκέψεις µας είναι 
σαφή. Η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού σε όλα τα 
Νοσοκοµεία είναι πλέον σχεδόν εγκληµατική. Κεντρι-
κά Νοσοκοµεία µε µεγάλο φόρτο εργασίας, αρκετές 

ηµέρες της εβδοµάδας και σε πολλά τµήµατα, καλύπτο-
νται µε έναν και µόνο νοσηλευτή στις απογευµατινές 
και βραδινές βάρδιες. Εργασίες που ανήκουν σε άλ-
λες ειδικότητες (Ιατροί , Διοικητικοί κ.ά.) επιβάλλονται 

στο ήδη καταπονηµένο Νοσηλευτικό προσωπικό, 
που λειτουργεί ως κλάδος γενικών καθη-

κόντων. 
Έτσι, µε αυτές τις σκέψεις, κα-

λούµε όλες τις Νοσηλεύτριες και 
τους Νοσηλευτές να συσπει-

ρωθούν γύρω µας. Η δύναµη 
όλων µας σε συνδυασµό µε 
την βούληση της Οµοσπον-
δίας µας, είναι ικανή να αλ-
λάξει άρδην την επαγγελµα-
τική µας καθηµερινότητα. 

Θέλω ως Πρόεδρος του 
Πρωτοβάθµιου Σωµατείου 

µας να ευχαριστήσω τους συ-
ναδέλφους των Νοσοκοµείων 

της Αττικής για την ανταπόκρισή 
τους στα καλέσµατά µας αλλά και 

για την εγκάρδια υποδοχή που µας επι-
φυλάσσουν στις επισκέψεις µας. 

Με αυτή τη δυναµική που µας δίνει η εµπιστο-
σύνη σας θα συνεχίσουµε να διεκδικούµε την δηµι-
ουργία Νοσηλευτικού Κλάδου, την εφαρµογή επικαι-
ροποιηµένου καθηκοντολογίου µε συγκεκριµένες και 
κοστολογηµένες νοσηλευτικές πράξεις, την εδραίωση 
των Νοσηλευτών στα Κέντρα αποφάσεων και τη συµ-
µετοχή τους στην διαµόρφωση ενός Ε.Σ.Υ. µε κέντρο 
τον πολίτη. 

Κανείς από µόνος του δεν άλλαξε ποτέ τη ροή της 
ιστορίας. Πολλοί µαζί όµως κέρδισαν ιστορικές νίκες. 
Εµείς θα συνεχίσουµε να βρισκόµαστε δίπλα σας για 
να κερδίζουµε καθηµερινά νίκες που θα βελτιώνουν 
την επαγγελµατική µας ζωή. Ελάτε µαζί µας. 

ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ

Γράφει ο 
Νίκος Παπανδρέου,

 Πρόεδρος Πρωτοβάθμιου 
ΣΥ.ΝΟ Αττικής
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Πιο συγκεκριµένα, µέχρι στιγµής τα Προγράµµα-
τα διεξάγονται στους Δήµους Πετρούπολης, Φυλής, 
Παλλήνης, ενώ αναµένεται να υλοποιηθούν σε άλ-
λους Δήµους, τόσο στην Αττική (Αγ. Βαρβάρα, Ελευ-
σίνα, Περιστέρι κλπ), όσο και πανελλαδικά (Εορδαία, 
Φλώρινα, Χίο, Μενεµένη, Θέρµη κλπ). Το πρόγραµµα 
περιλαµβάνει ενηµερωτικές οµιλίες για την πρόληψη, 
τη αγωγή και προαγωγή της υγείας του γενικού πληθυ-
σµού, σε ότι αφορά τον σακχαρώδη διαβήτη, εµβολια-
σµούς, σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα, κάπνι-
σµα, εξαρτήσεις (αλκοόλ, ουσίες, διαδίκτυο), καρκίνο 

(πνεύµονα, προστάτη, στήθους), ψυχικές διαταραχές, 
παθολογικά – καρδιαγγειακά – νευρολογικά νοσήµατα, 
πρώτες βοήθειες, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνη-
ση, διαχείριση χρόνιων νοσηµάτων.

Αναλυτικότερα, µέχρι στιγµής, έχουν διεξαχθεί οι 
ακόλουθες οµιλίες:

Δήμος Πετρούπολης: 10 ενημερωτικές ομιλίες 
– Σακχαρώδης διαβήτης, Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα 
Νοσήµατα, Εµβολιαστική κάλυψη πληθυσµού, Παθο-
λογικά νοσήµατα, Καρκίνος προστάτη, µαστού, τραχή-

Απολογισμός Προγράμματος 
Πρόληψης Προαγωγής & 
Αγωγής Υγείας 
στους Δήμους Πετρούπολης – Φυλής – Παλλήνης 
2018 – 2019

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), βάσει του Ν. 3252/2004, Άρθρο 2 – Σκοποί της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (1, 5, 16, 19, 20), λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες 
υγειονομικές ανάγκες στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε επίπεδο Κοινοτικής Νοση-

λευτικής πανελλαδικά, διεξαγάγει από τον Νοέμβριο 2018, Ειδικά Προγράμματα Πρόληψης, Αγω-
γής & Προαγωγής Υγείας σε συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς η Πρω-
τοβάθμια Φροντίδα Υγείας και ιδιαιτέρως, η Κοινοτική Νοσηλευτική και η Νοσηλευτική Δημόσιας 
Υγείας, αποτελούν τους πυλώνες για την αγωγή και προαγωγή της υγείας του γενικού πληθυσμού.
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λου, Καπνιστικές συνήθειες – Καρκίνος πνεύ-
µονα,  Καρδιαγγειακά νοσήµατα, Εθισµός στο 
διαδίκτυο και δυσλειτουργική χρήση.

Δήµος Φυλής: 8 ενηµερωτικές οµιλίες – 
Σακχαρώδης διαβήτης: Από την πρόληψη στη 
διαχείριση, Εµβολιαστική κάλυψη πληθυσµού, 
Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα, Πρόλη-
ψη και διαχείριση παθολογικών & καρδιαγγεια-
κών νοσηµάτων, Καρκίνος προστάτη, µαστού, 
τραχήλου, Καπνιστικές συνήθειες – Καρκίνος 
πνεύµονα, Πρώτες βοήθειες & Καρδιοανα-
πνευστική Αναζωογόνηση, Εξαρτήσεις από τη 
χρήση τοξικών ουσιών & αλκοόλ: Οργανικά - 
κοινωνικά προβλήµατα ).

Δήµος Παλλήνης: 11 ενηµερωτικές οµι-
λίες – Πρώτες Βοήθειες, Καρκίνος προστάτη, 
µαστού, τραχήλου, Εµβολιαστική κάλυψη πλη-
θυσµού, Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµα-
τα, Εθισµός στο διαδίκτυο και δυσλειτουργική 
χρήση, Έλεγχος µετάδοσης λοιµώξεων σε χώ-
ρους όπου συγχρωτίζονται πολλά άτοµα, Κα-
πνιστικές συνήθειες, Εξαρτήσεις από τη χρήση 
αλκοόλ.

Στο πρόγραµµα συµµετέχουν εθελοντικά, 
ως εισηγητές, Νοσηλευτές µέλη της Ε.Ν.Ε. από 
την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας – Κοινοτική 
Νοσηλευτική και από εξειδικευµένες υπηρε-
σίες υγείας. Στις πραγµατοποιηθείσες οµιλίες 
έχουν συµµετάσχει πάνω από 800 δηµότες συ-
νολικά, µεταξύ των οποίων και επαγγελµατίες 
υγείας, ενώ η µέχρι στιγµής αξιολόγηση του 
προγράµµατος από τους συµµετέχοντες έχει 
άριστες κριτικές.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΝΥ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ 
κ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΤΖΙΛΕΠΗ
Η συνέντευξη που ακολουθεί 
είναι της ΔΝΥ του ΠΑΓΝΗ 
κ. Πηνελόπης Ντζιλέπη και 
παραχωρήθηκε στον κ. Άρη 
Δάγλα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

1. Κυρία Ντζιλέπη πείτε μας μερικά πράγματα για 
τον εαυτό σας, πού μεγαλώσατε, πού σπουδάσατε και 
πού αρχίσατε την επαγγελματική σας διαδρομή.

Γεννήθηκα και μεγάλωσα  σ΄ένα μικρό χωριό της 
Φθιώτιδας, σε  560 μέτρα υψόμετρο  και 6 χιλ από τον 
ΔΟΜΟΚΟ, από μια πολύ φτωχή αγροτική οικογένεια. 
Έδωσα εξετάσεις και μπήκα πρώτη στη σχολή του Ευαγ-
γελισμού. Εργάστηκα στον Ευαγγελισμό, στην μονάδα 
εντατικής, στην Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική κλινική 
και στην Μονάδα Αιμαφαίρεσης. Αμέσως μετά την λήψη 
του βασικού μου πτυχίου, απέκτησα τον τίτλο της Παθο-
λογικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας. 
Και την επομένη χρονιά εισήχθηκα μετά από εξετάσεις 
στο τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου της Αθήνας. Το νοσοκομείο Ευαγγελι-
σμός ήταν ο μεγάλος δάσκαλος για μένα, σε επίπεδο 
γνώσεων, οργάνωσης και διοίκησης. Ήταν το σχολείο 
μου!!To Πανεπιστήμιο μου διεύρυνε τους ορίζοντες 
μου και άλλαξε τον τρόπο σκέψης.

2. Αν κάποιος ξεχώριζε μερικά άτομα που πρωτο-
στάτησαν στην θεμελίωση και τη μετέπειτα λειτουργία 
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, σίγου-
ρα θα ήσασταν μέσα σε αυτά. Πώς κατορθώσατε να 
σταθείτε με τόσο αποτελεσματικό τρόπο στο ύψος τόσο 
δύσκολων περιστάσεων το 1989 και μάλιστα σε μια 
ηλικία τόσο νεαρή;

Η φλόγα να δημιουργήσω κάτι μοναδικό για τους αρ-
ρώστους και τους νοσηλευτές. Ο όρκος που είχα δώσει 
στον εαυτό μου  και στους συναδέλφους μου στον Ευαγ-
γελισμό ότι αν ποτέ βρεθώ σε θέση ευθύνης θα δώσω 
το είναι μου για να έχουν οι ασθενείς την νοσηλευτική 
φροντίδα που χρειάζονται και οι νοσηλευτές το κύρος 
και τις συνθήκες εργασίας που τους αρμόζει. Όσο για 
την ηλικία μου έχετε δίκιο, ίσως να υπήρξα ηπιο νεαρή-
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε Εθνικό επίπε-
δο. Όμως ο ενθουσιασμός της νιότης, το όραμα, η χαρά 
της δημιουργίας, το ασυμβίβαστο της ηλικίας,ατέλειωτες 
ώρες δουλειάς, πολύ διάβασμα (νομολογία, βιβλία και 
περιοδικά) αξιοποίηση της εμπειρίας μεγάλων νοσοκο-
μείων της χώρας πχ. Ευαγγελισμός, Παίδων, ΚΑΤ, Άγι-

ος Σάββας, Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων, Πανεπιστημιακό 
Πατρών κ.λ.π, τεκμηρίωση απόψεων και υποστήριξη αυ-
τών με πάθος,βοήθησαν στο να  ανταπεξέλθω στις πραγ-
ματικά πολύ δύσκολες καταστάσεις.Το γεγονός του ότι 
δεν με ενδιέφερε η θέση σαν θέση, αλλά μόνο ως μέσο 
επίτευξης –εφαρμογής διαδικασιών-καινοτομιών.Γι αυτό 
δεν δίστασα να υποβάλω τέσσερις φορές την παραίτησή 
μου από τη θέση της Διευθύντριας άλλοτε προφορικά και 
άλλοτε γραπτά, με πλήρη επίγνωση ότι ενίοτε οι παραιτή-
σεις γίνονται αποδεκτές.Είχα την τύχη και την ευτυχία να 
με ακολουθήσει στην Κρήτη ένας μοναδικός άνθρωπος, 
η μητέρα μου, που με στήριξε να μεγαλώσω τα παιδιά μου 
και να ανταποκριθώ στα επαγγελματικά μου καθήκοντα 
και την οικογένειά μου.

3. Τι έχετε να πείτε για αυτούς που σας εμπιστεύ-
τηκαν έναν τόσο σημαντικό ρόλο στο ξεκίνημα του Πα-
ΓΝΗ;

Γι  αυτούς που με εμπιστεύτηκαν μια τόσο μεγάλη 
θέση ευθύνης, παρά το νεαρό της ηλικίας, έχω να πω 
ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου έδωσαν την ευκαιρία να 
εφαρμόσω τις γνώσεις που απέκτησα από τις πολυετείς  
σπουδές μου και να κάνω το όνειρο πραγματικότητα. Εί-
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η πιο έντονη μέρα της επαγγελματικής μου ζωής  
και όλων των συνεργατών μου νομίζω ότι ήταν η 
1/3/1990 η είσοδος του Πα.ΓΝΗ στο σύστημα 

εφημεριών. 

ναι πολύ μεγάλη πρόκληση να ξεκινάς κάτι από το μηδέν, 
να βάζεις στόχους και να τους πετυχαίνεις. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ 
ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΡΓΟ ΖΩΗΣ! Τίποτα λιγότερο και τίποτα πε-
ρισσότερο.

4. Αν σας ζητούσαμε να μας αναφέρετε τις τρεις πιο 
έντονες στιγμές της καριέρας σας, ποιες θα επιλέγατε;

Η μεγαλύτερες συγκινήσεις προέρχονται από τον κλι-
νικό τομέα: μονάδα αιμαφαίρεσης  Ευαγγελισμός: θερα-
πευτική πλασμαφαίρεση σε ασθενή με guillainbarre, με 
παράλυση χέρια –πόδια. Μετά το τέλος της πολύωρης 
συνεδρίας κουνά τα χέρια. Απερίγραπτα συναισθήματα!!

Παθολογική κλινική Ευαγγελισμός: Αποχαιρετισμός 
αιματολογικού ασθενή στις 5πμ (νυχτερινή βάρδια) ταξι-
δεύει στο νησί του για το μεγάλο ταξίδι!! Η ικανοποίηση 
των ασθενών, το ευχαριστώ προσφέρει την μεγαλύτερη 
επαγγελματική ικανοποίηση. Καμία διοικητική θέση δεν 
μπορεί να προσφέρει τέτοιου βαθμού ικανοποίηση.

Και η πιο έντονη μέρα της επαγγελματικής μου 
ζωής  και όλων των συνεργατών μου νομίζω ότι ήταν η 
1/3/1990 η είσοδος του Πα.ΓΝΗ στο σύστημα εφημε-
ριών. Άπειρο προσωπικό, τρομοκρατημένο μόλις είχε 
πάρει πτυχίο, δεν ήξερε να φλεβοκεντεί, να καθετηριάζει.

Διευθύντρια, τομεάρχες και οι λιγοστοί έμπειροι προ-
ϊστάμενοι – νοσηλευτές παραμένουν όρθιοι στο νοσο-
κομείο 36 συνεχόμενες ώρες, δίνουν τη μάχη να βγει η 
εφημερία, να αντιμετωπιστούν τα επείγοντα περιστατικά, 
να εμψυχώσουν το προσωπικό και να το εκπαιδεύσουν. 
Και αυτό συνεχίζεται και στις επόμενες εφημερίες. Απί-
στευτες σκηνές!!

5. Πολλά νοσοκομεία της ελληνικής επικράτει-
ας αντιμετωπίζουν αρκετά οργανωτικά προβλήματα. 
Εσείς ξεκινήσατε όμως από κει: Τη θέσπιση εσωτερι-
κού κανονισμού λειτουργίας και τη θωράκιση της νο-
σηλευτικής υπηρεσίας σας. Τι θα συμβουλεύατε τους 
νοσηλευτές που κατέχουν επιτελικές θέσεις της νοση-
λευτικής ιεραρχίας;

Η θέσπιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και διαδικασιών, πριν την εισα-
γωγή ασθενών στο νοσοκομείο  ήταν μια αναγκαιότητα. 
Το προσωπικό της υπηρεσίας ήταν νέο και άπειρο, έπρε-
πε κάποιος να του πει τι θα κάνει, πως πρέπει να το κάνει 
για την ασφάλεια των ασθενών και του ίδιου του προσω-
πικού. Είχα την ευτυχία να εργαστώ σ΄ ένα μεγάλο νο-
σοκομείο, τον Ευαγγελισμό, καλό νοσοκομείο με υψηλό 

επίπεδο Νοσηλευτικής. Για μένα ήταν μονόδρομος.
Δεν ήθελα και δεν μπορούσα να συνδέσω το όνομά 

μου με υποβάθμιση της Νοσηλευτικής. Το εγχείρημα 
ήταν πολύ δύσκολο, αλλά η ιστορία απέδειξε ότι δεν ήταν 
ακατόρθωτο.

Στους νοσηλευτές που κατέχουν θέσεις ευθύνης  
οποιουδήποτε επιπέδου, θα έλεγα να βάζουν στόχους 
για το καλό των ασθενών, αλλά και της Νοσηλευτικής 
επιστήμης. Οι καρέκλες δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός, 
αλλά μέσο για την επίτευξη στόχων και την πραγματο-
ποίηση έργων. Να γνωρίζουν την κείμενη νομοθεσία για 
κάθε θέμα που αφορά την δουλειά τους, να ψάχνονται, να 
ρωτούν, να διαβάζουν, να ανησυχούν.. και κυρίως να μη 
συμβιβάζονται με τα λίγα.

6. Η προστασία της ιδιαίτερης ταυτότητας  του κλά-
δου μας, ήταν ένα από τα πρωταρχικά σας μελήματα. 
Απέδωσε καρπούς πιστεύετε;

Η νοσηλευτική ως επιστήμη και εργασία είναι η με-
γάλη μου αγάπη, μετά την οικογένειά μου. Αγαπώ αυτό 
που κάνω, δεν μετάνιωσα ποτέ για την επιλογή μου να 
γίνω νοσηλεύτρια. Πιστεύω ότι στο ΠαΓΝΗ όλοι μαζί κα-
ταφέραμε να σηκώσουμε ψηλά τη σημαία της Νοσηλευ-
τικής. Το λένε οι συνεργάτες μας ιατροί, οι συνάδελφοι 
που έχουν φύγει και έχουν πάει σε άλλα νοσοκομεία της 
χώρας, το νοιώθουμε εμείς από την ικανοποίηση των 
ασθενών μας.

7. Από τη μακρόχρονη εμπειρία σας, πιστεύετε ότι η 
εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα μπορούσε 
διαχρονικά να κάνει περισσότερα πράγματα για να λει-
τουργήσουν καλύτερα τα δημόσια νοσοκομεία;

Αν η εκάστοτε πολιτική ηγεσία πίστευε αυτό που γρά-
φουν τα βιβλία, που καταγράφουν οι έρευνες  και ήθε-
λε ένα σύστημα υγείας που να καλύπτει τις ανάγκες των 
ασθενών, θα είχε γεμίσει τα νοσοκομεία  με νοσηλευτές 
και όχι με αποκλειστικές (νόμιμες και παράνομες), θα είχε 
αναπτύξει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, θα είχε 
εκσυγχρονίσει το θεσμικό πλαίσιο για τις νοσηλευτικές 
ειδικότητες. Προτάσεις έχουν γίνει για το πως μπορεί να 
απαλλαγεί ο ασθενής από το κόστος των αποκλειστικών 
(ένας βαριά άρρωστος π.χ ογκολογικός ασθενής μπορεί 
να πληρώσει 4-5000€ το μήνα). Έχουν γίνει προτάσεις 
για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις ειδικότητες 
πχ αμέσως μετά την λήψη του πτυχίου θα μπορούσαν να 
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παρακολουθούν οι νοσηλευτές κάποια ειδικότητα. Έτσι 
θα μειωνότανε η ανεργία, και στη συνέχεια τα νοσοκο-
μεία ή τα Κ.Υ θα ζητούσαν στις προκηρύξεις και θα προ-
σλαμβάνανε εκπαιδευμένους νοσηλευτές. Τώρα προ-
σλαμβάνουμε νοσηλευτές και μάλιστα εποχιακούς που 
τον περισσότερο χρόνο τον περνάμε να τους εκπαιδεύ-
σουμε και πολύ λίγο χρόνο τους αξιοποιούμε πραγματικά 
προς όφελος των ασθενών και του μόνιμου προσωπι-
κού.Ένα μοντέλο όπως αυτό της ιατρικής. Επιπρόσθετα 
θα μπορούσε ένα τέτοιο πρόγραμμα να χρηματοδοτηθεί 
από κάποιο ΕΣΠΑ. Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα ιατροί 
στα νοσοκομεία προσλήφθηκαν μέσω ΕΣΠΑ. Άραγε οι 
νοσηλευτές δεν θα μπορούσαν να προσληφθούν με τον 
ίδιο τρόπο; 

8. Πώς πιστεύετε ότι επιδρά η ορθή στελέχωση με 
ικανό αριθμό προσωπικού στη δημόσια υγεία;

H επαρκής στελέχωση με νοσηλευτικό προσωπικό 
παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση των αναγκών του αρρώστου. Τα ποσοτικά χαρακτη-
ριστικά σε συνδυασμό πάντα με τα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά  (εκπαίδευση και εξειδίκευση, σωματική και ψυχική 
υγεία) αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την ασφαλή 

παροχή υπηρεσιών υγείας.

9. Ποιες θα ιεραρχούσατε ως τις σημαντικότερες 
υγειονομικές ιδιαιτερότητες της Κρήτης;

Η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί, παρόλα αυτά είναι 
νησί και αρκετές φορές αποκλείεται από την υπόλοιπη 
Ελλάδα λόγω θυελλωδών ανέμων, απεργιών  κλπ, για 
αυτό  πρέπει να είναι αυτάρκης σε υπηρεσίες υγείας και 
σε προμήθειες αναλωσίμων και μη υλικών. Η ανάπτυξη 
του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου με ειδικές μονάδες 
και υπηρεσίες και τα 790 κρεβάτια του καταστούν την 
Κρήτη μια αυτόνομη υγειονομικά Περιφέρεια. Λίγα πε-
ριστατικά χρειάζεται να μεταφερθούν και να αντιμετωπι-
στούν σε νοσοκομείο της  Αθήνας.

10. Αν κάνατε μια αναδρομή στο παρελθόν, σε ποια 
χρονική περίοδο οι συνθήκες ήταν καλύτερες για την 
κατάσταση και τη λειτουργία του ΠαΓΝΗ;

Η κάθε περίοδος έχει τις καλές, τις κακές και κάποιες 
φορές πολύ κακές φάσεις. Σίγουρα στο ξεκίνημα είχαμε 
την δυνατότητα να παίρνουμε περισσότερο προσωπικό 
και χρήματα για εξοπλισμό και να προχωρά η ανάπτυξη 
πιο γρήγορα.

11. Ως έμπειρο στέλεχος της διοίκησης αλλά και 
ως νοσηλεύτρια, πιστεύετε ότι η αυτό-οργάνωση του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος συντελεί στην επιστημο-
νική, εργασιακή και επαγγελματική αναβάθμισή του;

Αναμφισβήτητα ναι.

12. Θεωρείτε ότι η ιεραρχική εξέλιξη των νοση-
λευτών γίνεται με δίκαιο τρόπο; Τι έχετε να πείτε για 
τις περιβόητες «αναθέσεις» και την καθυστέρηση των 
τυπικών κρίσεων;

Η ιεραρχική εξέλιξη των νοσηλευτών είναι μια πονε-
μένη ιστορία. Προφανώς και πρέπει να γίνονται κρίσεις 
και να εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία. Η πολύχρονη 
εμπειρία μου όμως λέει ότι ούτε τα χρόνια προϋπηρεσίας 
από μόνα τους μπορούν να σε κάνουν καλό προϊστάμενο- 
ηγέτη, ούτε όμως και τα πτυχία από μόνα τους μπορούν 
να σε κάνουν επίσης  καλό προϊστάμενο- ηγέτη.   

13. Αν σας ζητούσαν να ορίσετε εσείς έναν ορθό 
τρόπο αξιολόγησης και ιεραρχικής εξέλιξης των νοση-
λευτών, τι θα προσέχατε;

Για μένα σημαντικό ρόλο  παίζει ο προϊστάμενος να 
διακρίνεται για το ήθος, την αποτελεσματικότητα του, την 
ανάληψη ευθυνών, τις γνώσεις του. Καθοριστικό ρόλο 
παίζει  προσωπικότητα του προϊσταμένου. Η διαχείριση 
του ανθρώπινου δυναμικού είναι μια πολύ σοβαρή και 
δύσκολη υπόθεση. 

14. Η τελευταία ερώτηση είναι ελεύθερη: Μπορείτε 
να κλείσετε τη συνέντευξη με όποιο θέμα εσείς επιθυ-
μείτε.

Θεωρώ πολύ σημαντικό βήμα  αυτό που γίνεται  σή-
μερα στον τομέα της εκπαίδευσης.  Το αίτημα για ένα επί-
πεδο εκπαίδευσης,  Πανεπιστημιακό, ήταν αίτημα πολλών 
γενεών. Απαιτείται όμως όσο ποτέ άλλοτε ομοψυχία και 
ενότητα, νηφαλιότητα και ωριμότητα.

 Η ανάπτυξη του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου 
με ειδικές μονάδες και υπηρεσίες και τα 790 

κρεβάτια του καταστούν την Κρήτη μια αυτόνομη 
υγειονομικά Περιφέρεια. 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία οι 
ποδοσφαιρικοί αγώνες της ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ, 
στέλνοντας κάθε φορά ένα διαφορετικό 
κοινωνικό μήνυμα, στηρίζοντας ευαίσθητες 
και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

«Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να νικηθεί»

Τ η Δευτέρα 19/11/2018, η ποδοσφαιρική της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – ΕΣΥ, 
στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και υποστήριξης των 
ευπαθών πληθυσµών, αγωνίστηκε κόντρα στην οµάδαπαλαιµάχων 

του Ατρόµητου, µε σκοπό την ευαισθητοποίηση του πληθυσµού για τον 
παιδικό καρκίνο, µε τίτλο: «Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να νικηθεί». 
Η ποδοσφαιρική αναµέτρηση διεξήχθη στο Δηµοτικό Γήπεδο Χρυσούπο-
λης Τεµπών (Νούφαρων) Περιστέρι, µε τη συµµετοχή νοσηλευτών από 
διάφορα νοσοκοµεία της  Αττικής,  οι  οποίοι  µαζί  µε  τους  παλαίµαχους  
ποδοσφαιριστές  του  Ατρόµητουµετέφεραν το µήνυµασυµπαράστασης 
τόσο στους µικρούς ήρωες, οι οποίοι µάχονται µε σθένος κατά της επά-
ρατης νόσου, αλλά και στις οικογένειες τους.

Σε ότι αφορά το αγωνιστικό κοµµάτι, η αναµέτρηση έληξε µε σκορ 
4-1 υπέρ των παλαιµάχων του Ατρόµητου, οι οποίοι καθήλωσαν µε 
το ποδοσφαιρικό ήθος και την αγωνιστικότητά τους, εισπράττοντας το 
θερµόχειροκρότηµα και τον θαυµασµόόλωντωνπαρευρισκοµένων.

Τα µέλη της ποδοσφαιρικής οµάδας της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – ΕΣΥ, είχαν 
την τιµή να ανταγωνιστούν παλαίµαχους αστέρες του Ατρόµητου: Πα-
τσή, Ριµύκη, Σάσσαλο, Τριανταφύλλου, Σκαρπέλη, Μητράκο, Μακρή, 
Τοµάρα, Κωνσταντινίδη, Λιάτο, Δήµο, Κορακάκη, Σεροπιάν, Κεχα-
γιά, υπό την παρουσία του Προέδρου του ΑΠΣ κ. Πατατανέ Αντώνη.

Για την οµάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – ΕΣΥ, αγωνίστηκαν: Αβραµίδης 
Γ., Αλεξός Ευάγγελος, Δάγλας Αριστείδης, Καλαποθαράκος Βασί-
λειος, Κιούσης Νικόλαος, Μαντζανάς Μιχαήλ, ΜπίζαςΛάµπρος, Πο-
λυκανδριώτηςΤζαννής, ΣαληκίδηςΔηµοσθένης, Τζιάτζιος Αθανάσιος, ΤούσηςΕυθύµιος.
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(NoToRacism – Η ρατσιστική βία πρέπει να εξαλει-
φθεί)

Σ τη συνέχεια την Παρασκευή 21/12/2018, η ποδοσφαιρική της 
ΠΑ.ΣΥ. ΝΟ. – Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθητοποίη-
σης και υποστήριξης των ευπαθών πληθυσµών, αγωνίστηκε κόντρα 

στην οµάδα παλαιµάχων του ΠΑΟΚ, µε σκοπό την ευαισθητοποίηση του 
πληθυσµού για την εξάλειψη της ρατσιστικής βίας (NoToRacism – Η ρα-
τσιστική βία πρέπει να εξαλειφθεί). Η ποδοσφαιρική αναµέτρηση διεξή-
χθη στο Γήπεδο του Αθλητικού Οµίλου ΛΕΟΝΤΕΣ, στη Θεσσαλονίκη, µε 
τη συµµετοχή νοσηλευτών από διάφορα νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης 
και αντιπροσωπεία νοσηλευτών από το Διοικητικό Συµβούλιο της ΠΑ-
ΣΥΝΟ – ΕΣΥ, οι οποίοι µαζί µε τους παλαίµαχους ποδοσφαιριστές του 
ΠΑΟΚ µετέφεραν το κοινωνικό µήνυµα κατά της ρατσιστικής βίας.

Σε ότι αφορά το αγωνιστικό κοµµάτι, η αναµέτρηση έληξε µε σκορ 4-2 
υπέρ των παλαιµάχων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι µέσω της ποδοσφαιρικής τους 
παιδείας και αγωνιστικότητας, προσέφεραν απλόχερα ποδοσφαιρική 
πανδαισία φάσεων, υπενθυµίζοντας σε όλους τους παρευρισκόµενους 
στιγµές από το πρόσφατο επαγγελµατικό τους παρελθόν.

Τα µέλη της ποδοσφαιρικής οµάδας της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ., εί-
χαν την τιµή να ανταγωνιστούν παλαίµαχους αστέρες του ΠΑΟΚ: 
Αλεξανδρίδης, Αργυρίου, Γεωργιάδης, Καποσούδης, Κουρτσαλίδης, 

Κωνσταντινίδης, Λαγονίδης, Μαλιούφας, Μπόλκας, Μπορµπόκης, Σερασίδης, Σερε-
γκίδης, Στυγιάννος, υπό την προπονητική καθοδήγηση του κ. Τερζανίδη και υπό την παρουσία του Προέ-

δρου των παλαιµάχων κ. Πέλιου και του Αντιπροέδρου κ. Παπαχρηστούδη.
Για την οµάδα της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ., αγωνίστηκαν: Αβραµίδης Γ., Δήµου Γ., Δόντσιος Γ.,  Ιορδανόπουλος Σ., 

Κεφαλάς Α., Κιούσης Ν., Κυλούδης Π., Μπαλιόζογλου Γ.,  Παλητζήκας Δ., Τένης Χ., Τζιάτζιος Α., Σίµος Σ., Χαλάς Γ., 
Χρυσοµαλίδης Γ., Χρυσοχοΐδης Γ.

03/03/2019

Κυριακή
Ώρα: 20:00∆ηµοτικό Γήπεδο του Ρουφ Παύλος ΓιαννακόπουλοςΠειραιώς & Πέτρου Ράλλη

(∆ίπλα στο Σαράφειο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο) 

Χορηγός

Με την υποστήριξη της 

ΓΚΟΛ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

ΓΚΟΛ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

ΓΚΟΛ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

Ποδοσφαιρικός Αγώνας 
Κοινωνικού Σκοπού 

Ποδοσφαιρικός Αγώνας 
Κοινωνικού Σκοπού 

ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ
ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΤΕΓΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΤΕΓΩΝ

«Γκολ στη Φτώχεια»

Τ ην Κυριακή 03/03/2019, η ποδοσφαιρική της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., 
στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και υποστήριξης των 
ευπαθών πληθυσµών, αγωνίστηκε κόντρα στην Εθνική Οµάδα Αστέ-

γων, στο Δηµοτικό Γήπεδο του Ρουφ «Παύλος Γιαννακόπουλος», µε κοι-
νωνικό σκοπό: «Γκολ στη Φτώχεια». 

Η ποδοσφαιρική αναµέτρηση διεξήχθη υπό το βλέµµα πολλών νοση-
λευτών και πολιτών, οι οποίοι µαζί µε τους ποδοσφαιριστές και των δύο 
οµάδων πέτυχαν από κοινού πολλά «γκολ έναντι της φτώχειας».

Σε ότι αφορά το αγωνιστικό κοµµάτι, η αναµέτρηση έληξε µε σκορ 
4-1 υπέρ της Εθνικής Οµάδας Αστέγων, της οποίας τα µέλη παρέδωσαν 
µαθήµατα διαπολιτισµικής ποδοσφαιρικής παιδείας, υπό την καθοδήγη-
ση του προπονητή τους κo Ιωάννη Κώτσο, προσφέροντας υψηλού επι-
πέδου ποδοσφαιρικές στιγµές. 

Τα µέλη της ποδοσφαιρικής οµάδας της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. (Πά-
τερ Γεώργιος Δραχτίδης, Αβραµίδης Γ., Αλεξος Ε., Ζουρµπάκης Κ., 
Καπερνέκας Γ., Κιούσης Ν., Κούρτης Γ., Πολυκανδριώτης Τ., Ρουσ-
σόπουλος Α., Τούσης Ε., είχαν την τιµή να ανταγωνιστούν µε εξαι-
ρετικούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι τιµούν και εκπροσωπούν µε την 
παρουσία τους, επάξια τη φανέλα της Εθνικής Οµάδας Αστέγων.

Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. εκφράζει τις 
θερµές ευχαριστίες του προς όλα τα µέλη των ποδοσφαιρικών οµάδων που 
αγωνίστηκαν, για την άµεση ανταπόκρισή τους στο αίτηµα για τη διεξαγωγή των φιλικών αγώνων.

Επίσης, εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες της, προς το χορηγό της Ποδοσφαιρικής Οµάδας της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – 
Ε.Σ.Υ. την Εταιρεία Πρόοψις και προς την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης για την εθελο-
ντική υγειονοµική κάλυψη των ποδοσφαιρικών αγώνων.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Ό πως είναι ήδη γνωστό και έχει επανειληµ-
µένως τονιστεί από την ΠΑΣΥΝΟ τα επαγ-
γελµατικά δικαιώµατα και κατ’επέκταση τα 

υπηρεσιακά καθήκοντα των νοσηλευτών περιγράφο-
νται κατά τρόπο περιοριστικό από τις διατάξεις του ΠΔ 
351/1989. Μεταξύ αυτών ουδόλως συγκαταλέγεται η 
διενέργεια αιµοληψίας.

Η ως άνω απόλυτα βάσιµη άποψη και θέση έχει επι-
βεβαιωθεί πλήρως και δια της δικαστικής οδού και δη 
της υπ’αριθµ. 2264/1996 Απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδοθείσας κατά την ειδική δια-
δικασία των εργατικών διαφορών. Η εν λόγω απόφαση 
επικυρώθηκε µετέπειτα από την υπ’αριθµ. 4978/1997 
Απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία αναφέρει χαρα-
κτηριστικώς τα ακόλουθα :

Η εργασία των τεχνολόγων – παρασκευαστών είναι 
και η διενέργεια αιµατολογικών εξετάσεων, η οποία αρ-
χίζει µε την λήψη αίµατος και γίνονται και οι δύο (αιµα-
τοληψία και αιµατολογική εξέταση) µε την επίβλεψη και 
την ευθύνη των ιατρών που έχουν την ειδικότητα αυτή 
και οι οποίοι δίδουν τις απαραίτητες οδηγίες και κατευ-
θύνσεις στους τεχνολόγους – παρασκευαστές, όταν πα-
ραστεί ανάγκη. Κι αυτό συµβαίνει γιατί οι τεχνολόγοι – 
παρασκευαστές έχουν τις κατάλληλες γνώσεις εφόσον 

είναι απόφοιτοι σχολών αυτής της ειδικότητας, αλλά 
έχουν και την εµπειρία, λόγω της καθηµερινής σε µεγά-
λο αριθµό λήψης αίµατος και αιµατολογικών εξετάσεων. 
Επιπλέον, από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγµατος 
163/1996, προκύπτει ότι οι τεχνολόγοι -παρασκευα-
στές επιτελούν κάθε αιµοληψία που γίνεται στο νοσοκο-
µείο όπου υπηρετούν χωρίς να γίνεται διάκριση για εξω-
τερικούς ασθενείς και για εσωτερικούς.

Όπως σαφώς προκύπτει από το σκεπτικό της εφετεια-
κής απόφασης, η αιµοληψία στο χώρο των νοσοκοµείων 
είναι Ιατρική Πράξη η οποία µπορεί να ανατεθεί στους 
Τεχνολόγους – Παρασκευαστές και όχι στους Νοση-
λευτές.

Κατά συνέπεια, η αιµοληψία δεν εμπίπτει στο πεδίο 
των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων 
του κλάδου των Νοσηλευτών.

Υπογραµµίζεται επίσης, ότι ακόµη και η υπ’αριθµ. Υ7/
οικ.3257/14-06-1996 Απόφαση του Υπουργού Υγεί-
ας και Πρόνοιας περί των όρων και των προϋποθέσεων 
ειδικής εκπαίδευσης στη νοσηλευτική αιµοδοσίας για νο-
σηλευτές και νοσηλεύτριες της τριτοβάθµιας εκπαίδευ-
σης δεν αναφέρει, ότι οι ειδικευθέντες νοσηλευτές θα 
πρέπει να έχουν την δυνατότητα στο τέλος του εκπαιδευ-
τικού προγράµµατος να διενεργούν αιµοληψίες.

Η ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ Η 
ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΩΝ-ΑΔΕΙΑ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μ ετά από έγγραφη παρέµβαση της ΕΝΕ αµέσως 
µετά την  έκδοση της υπ’ αριθµ. Γ2α/65797/
ΦΕΚ Β 5489/6-12-2018 Κοινής  Υπουργι-

κής Απόφασης µε θέµα «Επέκταση της ειδικής άδειας 
µετ’ αποδοχών του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 σε 
περαιτέρω τµήµατα και ειδικές µονάδες των Νοσηλευτι-
κών Ιδρυµάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ» δεδοµένων των 
ερµηνευτικών προβληµάτων που ανέκυψαν, εξεδόθη 
η υπ’ αριθ. Γ2α/οικ.19064/12-3-2019 με ΑΔΑ: 
6ΜΑ1465ΦΥΟ-ΠΙΤ εγκύκλιος του Αναπληρωτή 
Υπουργού Υγείας, µε θέµα: «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρµογή της υπ΄αριθ. πρωτ. Γ2α/65797/27-11-
2018 «Επέκταση της ειδικής άδειας µετ΄αποδοχών του 
άρθρου 105 του ν. 2071/1992 σε περαιτέρω τµήµα-
τα και ειδικές µονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.» Κ.Υ.Α.»

 Στην εγκύκλιο αναφέρεται: «Με αφορμή ερωτήματα 
που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, μετά τη δημοσί-
ευση της εν θέματι Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
5489/Β΄/2018, Α.Δ.Α.:622Ε465ΦΥΟ-ΗΝΧ) διευκρι-
νίζουμε τα κάτωθι: Η προβλεπόμενη ειδική ετήσια άδεια 
χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους (συμπεριλαμ-
βανομένου του επικουρικού προσωπικού και του προ-
σωπικού των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ), πλην ιατρών, 
που απασχολούνται στα συγκεκριμένα τμήματα και ειδι-
κές μονάδες των Νοσοκομείων που προβλέπονται στην 
προαναφερόμενη Κ.Υ.Α., έως και ένα εξάμηνο μετά από 
την ημερομηνία που θεμελιώνεται το δικαίωμα λήψης της 
άδειας (συμπλήρωση ενός έτους συνεχούς, πλήρους και 
αποκλειστικής υπηρεσίας), έχοντας πάντοτε ως γνώμονα 
την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου. Δηλαδή, όσοι 
εργαζόμενοι είχαν συμπληρώσει ένα έτος συνεχούς, 
πλήρους και αποκλειστικής υπηρεσίας στα συγκεκριμένα 
τμήματα και ειδικές μονάδας κατά την ημερομηνία δημο-
σίευσης της εν λόγω απόφασης, δικαιούνται να κάνουν 
χρήση της άδειας έως και το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Περαιτέρω διευκρινίζουμε ότι δικαιούχοι της ειδικής 
είναι και: α) οι εργαζόμενοι στην αποστείρωση κάθε Νο-
σοκομείου, καθόσον εντάσσονται στη λειτουργία των 
Χειρουργείων, β) όσοι εργαζόμενοι δεν συμπληρώνουν 
την πλήρη απασχόληση σε ένα από τα τμήματα και ειδικές 
μονάδες των Νοσοκομείων που ορίζονται στις σχετικές 
Κ.Υ.Α., αλλά σε δύο ή και περισσότερα από αυτά (όπως 
τραυματιοφορείς) και γ) οι εργαζόμενοι στους υπερή-
χους.

Σύµφωνα µε την ως άνω εγκύκλιο: 
1. Η προβλεπόµενη ειδική ετήσια άδεια χορηγείται σε 

όλους τους εργαζόμενους (συµπεριλαµβανοµένου του 
επικουρικού προσωπικού και του προσωπικού των προ-
γραµµάτων του ΟΑΕΔ), πλην ιατρών, που απασχολού-
νται στα συγκεκριµένα τµήµατα και ειδικές µονάδες των 
Νοσοκοµείων που προβλέπονται στην προαναφερόµενη 
Κ.Υ.Α. 

2. Η άδεια χορηγείται έως και ένα εξάμηνο µετά από 
την ηµεροµηνία που θεµελιώνεται το δικαίωµα λήψης 
της άδειας (συµπλήρωση ενός έτους συνεχούς, πλήρους 
και αποκλειστικής υπηρεσίας), έχοντας πάντοτε ως γνώ-
µονα την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου. 

3. Όσοι εργαζόµενοι είχαν συµπληρώσει ένα έτος 
συνεχούς, πλήρους και αποκλειστικής υπηρεσίας στα 
συγκεκριµένα τµήµατα και ειδικές µονάδας κατά την ηµε-
ροµηνία δηµοσίευσης της εν λόγω απόφασης, ήτοι στις 
6/12/2018 δικαιούνται να κάνουν χρήση της άδειας 
έως και το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Η απόφαση αυτή εποµένως έχει αναδροµική ισχύ 
αναφορικά µε την χορήγηση της άδειας του τελευταίου 
έτους προ της δηµοσίευσης της.

4. Δικαιούχοι της ειδικής άδειας είναι και: 
α) οι εργαζόµενοι στην αποστείρωση κάθε Νοσοκο-

µείου, καθόσον εντάσσονται στη λειτουργία των Χει-
ρουργείων, 

β) όσοι εργαζόµενοι δεν συµπληρώνουν την πλήρη 
απασχόληση σε ένα από τα τµήµατα και ειδικές µονάδες 
των Νοσοκοµείων που ορίζονται στις σχετικές Κ.Υ.Α., 
αλλά σε δύο ή και περισσότερα από αυτά (όπως τραυµα-
τιοφορείς) και 

γ) οι εργαζόµενοι στους υπερήχους.
Παρέµειναν δυστυχώς αδιευκρίνιστα σηµαντικά ζη-

τήµατα που είχαν επισηµανθεί από την ΕΝΕ όπως ο κα-
θορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας δυνάμει 
των οποίων θα χορηγείται η άδεια σε ψυχιατρικά τμή-
ματα «που υποδέχονται τουλάχιστον 30% οξέα πε-
ριστατικά»- µιας και το εν λόγω ποσοστό τίθεται όλως 
αορίστως και χωρίς καµία περεταίρω εξειδίκευση, η µη 
συµπερίληψη στην ανωτέρω ΚΥΑ πρόβλεψης περί τμη-
μάτων που λειτουργούν εντός μεγαλύτερων τμημά-
των, µε διάταξη του Εσωτερικού Κανονισµού ή µε καθι-
έρωση στην πράξη, ως υπο-µοναδες/ θάλαµοι/ σύνολο 
θαλάµων και η µη ρύθµιση του ζητήµατος των ΤΕΠ των  
Κέντρων Υγείας.

 Για τα ζητήµατα αυτά θα πραγµατοποιηθούν νέες πα-
ρεµβάσεις προκειµένου να εκδοθεί νέα διευκρινιστική 
εγκύκλιος.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΣΤΗΝ ΕΝΕ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

Αναφορικά µε το ζήτηµα της επαγγελµατικής ανα-
γνώρισης των αποφοίτων τµηµάτων νοσηλευ-
τικής ιδιωτικών κολλεγίων επισηµαίνονται τα 

ακόλουθα.
Αναγκαστικά το εν λόγω ζήτηµα συνδέεται µε εκείνο 

της υποχρεωτικής εγγραφής όλων των νοσηλευτών στα 
µητρώα της ΕΝΕ, ως προϋπόθεσης για τη νόµιµη άσκηση 
του νοσηλευτικού επαγγέλµατος στην χώρα µας. 

Εν σχέσει, λοιπόν, µε τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις εγγραφής των απασχολουµένων στην Ελλάδα 
νοσηλευτών στα µητρώα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελ-
λάδος (ΕΝΕ) θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τα 
κάτωθι.

Η ΕΝΕ, ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου συ-
σταθέν δυνάµει των διατάξεων του Νόµου 3252/2004, 
κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της και της δηµόσιας 
εξουσίας που της έχει ανατεθεί, δεσµεύεται πλήρως από 
τις διατάξεις του ως άνω ιδρυτικού της Νόµου, οι οποίες 
επέχουν θέση Καταστατικού, ρυθµίζοντας κάθε ζήτηµα 
που άπτεται της οργάνωσης και της λειτουργίας της ως 
δηµόσιας υπηρεσίας.

Οι ως άνω παρατηρήσεις προφανώς καταλαµβάνουν 
και το ζήτηµα της εγγραφής νέων µελών. Ως εκ τούτου, 

στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµη η µνεία των διατάξε-
ων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 του Νόµου 
3252/2004, σύµφωνα µε τις οποίες « 2. Τακτικά μέλη 
της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές που εί-
ναι απόφοιτοι: 

α) Τμημάτων Νοσηλευτικών A.E.I., 
β) Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., 
γ) Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελφών Νοσοκό-

μων, Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων, αρμοδιότητας 
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, 

δ) Πρώην Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, 
ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδα-

πής, των οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως 
ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευτικών σχολών της ημε-
δαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

στ) Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής, 
ζ) Πρώην Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκό-

μων.
3. Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες που δικαιούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.Ε. να ασκούν τη νοση-
λευτική στην Ελλάδα, υποχρεούνται να γίνουν μέλη της 
Ε.Ν.Ε. με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις».
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ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΣΝΕΕΣ) 
ΔΕΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΝΕ

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ο Έλ-
ληνας νοµοθέτης έχει προσδιορίσει κατά 
τρόπο περιοριστικό, και όχι ενδεικτικό, τους 
δικαιούµενους και συνάµα υπόχρεους να 
εγγράφονται στα µητρώα της ΕΝΕ. 

Ειδικότερα, επί των ρυθµίσεων της ως 
άνω παραγράφου 3 σηµειώνεται, ότι αυ-
τές αφορούν τους νοσηλευτές εκείνους, οι 
οποίοι έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρµογής 
των διατάξεων της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, 
που έχει ενσωµατωθεί στην εθνική µας έν-
νοµη τάξη δυνάµει των διατάξεων του ΠΔ 
38/2010 όπως ισχύει, και έχουν επιτύχει 
την αναγνώριση των επαγγελµατικών τους 
προσόντων στη χώρα µας. 

Εν προκειµένω διευκρινίζεται, ότι αρ-
µόδιος φορέας για την αναγνώριση των 
επαγγελµατικών προσόντων στην Ελλά-
δα και την εν γένει εφαρµογή της Οδηγίας 
2005/36/ΕΚ και του ΠΔ 38/2010 είναι 
το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατι-
κών Προσόντων (ΣΑΕΠ), ήτοι µια διοικη-
τική αρχή διάφορη και ανεξάρτητη από την 
ΕΝΕ.

Ως εκ τούτου, προκειµένου περί της δυ-
νατότητας εγγραφής στα µητρώα της ΕΝΕ 
των νοσηλευτών της παραγράφου 3 του 
άρθρου 3 του Νόµου 3252/2004, αυτή 
τελεί υπό την αίρεση της προηγούµενης 
αναγνώρισης των επαγγελµατικών τους 
προσόντων δια σχετικής διοικητικής πρά-
ξεως εκδιδόµενης από τον καθ’ύλην αρµό-
διο εθνικό φορέα, δηλαδή το ΣΑΕΠ. 

Υπογραµµίζεται, ότι οι ως άνω παρατη-
ρήσεις λαµβάνουν χώρα επί τη βάσει του 
νυν ισχύοντος θεσµικού πλαισίου.

Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται, ότι η 
ΕΝΕ δεν έχει αρµοδιότητα «αναγνώρισης» 
των τίτλων σπουδών των ιδιωτικών κολλε-
γίων, των οποίων το καθεστώς λειτουργίας 
διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του 
Νόµου 3696/2008, όπως ισχύει.

Σηµειώνεται, ότι µέχρι και σήµερα δεν 
έχει υποπέσει στην αντίληψή µας η έκδο-
ση πράξεως αναγνώρισης επαγγελµατικών 
προσόντων ή επαγγελµατικής ισοδυναµίας 
στο όνοµα αποφοίτου νοσηλευτικού τµήµα-
τος ηµεδαπού ιδιωτικού κολλεγίου.

Υπενθυµίζεται, τέλος, ότι στην χώρα 
µας δεν υπάρχουν ιδιωτικές πανεπιστηµι-
ακές σχολές, δοθέντος ότι σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγ-
µατος η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται 
µόνον από δηµόσιους φορείς, απαγορευ-
οµένης της λειτουργίας ιδιωτικών πανε-
πιστηµίων. 

Σ ύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2Α του Νό-
µου 1579/1985, «Από τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοση-

λευτή και νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους 
των: α) Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τμη-
μάτων Τ.Ε.Ι. γ) Τέως ανώτερων σχολών αδελφών νοσοκόμων 
επισκεπτριών 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.».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι ήδη από το έτος 
1985 ο νοµοθέτης έχει καθιερώσει τον επαγγελµατικό τίτλο 
του νοσηλευτή και έχει προσδιορίσει για ακόµη µια φορά κατά 
τρόπο περιοριστικό τους δικαιούµενους να φέρουν τον συγκε-
κριµένο τίτλο. Είναι, δε, προφανές, ότι µεταξύ αυτών δεν συγκα-
ταλέγονται οι απόφοιτοι της ΑΣΝΕΕΣ.

Επιπλέον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. παρ. 
2-3 του Νόµου 3252/2004, «2. Τακτικά μέλη της Ε.Ν.Ε. είναι 
υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές που είναι απόφοιτοι: α) Τμημά-
των Νοσηλευτικών A.E.I., β) Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., γ) 
Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτρι-
ών Αδελφών Νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτι-
κών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμημάτων της 
αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως 
ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευτικών σχολών της ημεδαπής 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες. στ) Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευ-
τικής, ζ) Πρώην Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων. 

3. Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες που δικαιούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις της Ε.Ε. να ασκούν τη νοσηλευτική στην Ελλάδα, 
υποχρεούνται να γίνουν μέλη της Ε.Ν.Ε. με τα ίδια δικαιώματα 
και υποχρεώσεις».

Με τις παραπάνω διατάξεις προσδιορίζονται και πάλι κατά 
τρόπο περιοριστικό οι δυνάµενοι και συνάµα υπόχρεοι εγγρα-
φής στα µητρώα της ΕΝΕ, που δεν είναι άλλοι από εκείνους που 
φέρουν τον επαγγελµατικό τίτλο του νοσηλευτή. Μεταξύ των εν 
λόγω προσώπων είναι σαφές, ότι δεν συγκαταλέγονται οι από-
φοιτοι της ΑΣΝΕΕΣ.

Υπ’αυτήν την έννοια οι συγκεκριµένοι απόφοιτοι δεν µπο-
ρούν να αναγνωρίζονται ως νοσηλευτές οποιασδήποτε κατηγο-
ρίας, αφού δεν διαθέτουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών, που 
απαιτείται ως ελάχιστο προσόν για την κτήση του επαγγελµατι-
κού τίτλου του νοσηλευτή και την εγγραφή στα µητρώα του οι-
κείου επιµελητηρίου, ήτοι της ΕΝΕ. 
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Αναφορικά µε το καθεστώς εφηµεριών 
ετοιµότητας, που εφαρµόζεται σε ορι-
σµένες µονάδες των δηµόσιων νοσο-

κοµείων, έχουµε να παρατηρήσουµε τα ακό-
λουθα.

 Ευθύς εξαρχής θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι 
στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο δεν υπάρχει σαφής πρό-
βλεψη περί της εξ αποστάσεως διατήρησης σε ετοι-
µότητα υπαλλήλων, προκειµένου αυτοί να είναι σε 
θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, εφόσον κλη-
θούν, για την αντιµετώπιση έκτακτων ή επειγόντων 
περιστατικών.

 Σε κάθε περίπτωση και κατ’αναλογία χαρακτηρι-
στική αποβαίνει η υπ’αριθµ. 10/2009 Απόφαση της 
Ολοµελείας του Αρείου Πάγου, που έχει κρίνει ως 
εξής: 

«(…) Κατά κανόνα, η εργασιακή σχέση προϋποθέ-
τει ενεργό ή θετική παραδοχή πνευματικής ή σωματι-
κής ανθρώπινης δραστηριότητας για την επίτευξη κά-
ποιου οικονομικού αποτελέσματος. Ωστόσο υπάρχει 
παροχή εξαρτημένης εργασίας και όταν απλώς δε-
σμεύεται η ελευθερία του μισθωτού, με την υποχρέ-
ωσή του να παραμένει στον καθοριζόμενο από τον 

εργοδότη τόπο και χρόνο, για να είναι έτοιμος προς 
παροχή της εργασίας του, αν από τις περιστάσεις πα-
ραστεί ανάγκη. Όπως συνάγεται από τα άρθρα 648, 
649 και 653 ΑΚ, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις 
των ν. 3239/1933, 1876/1990 και 3755/1957, 
η σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος ανα-
λαμβάνει την υποχρέωση να περιορίσει μερικώς την 
ελευθερία των κινήσεων του υπέρ του άλλου, χωρίς 
να διατηρεί σε εγρήγορση τις σωματικές ή πνευμα-
τικές του δυνάμεις στη διάθεση αυτού κάθε στιγμή, 
φέρει μεν το χαρακτήρα της συμβάσεως εργασίας, 
λόγω όμως της ιδιομορφίας της δεν υπόκειται στις 
διατάξεις ειδικών νόμων ή συλλογικών συμβάσεων, 
αναφορικά με το ελάχιστο όριο αμοιβής και τις προ-
σαυξήσεις για νυκτερινή, υπερωριακή ή άλλη εργα-
σία σε ημέρα γιορτής ή αναπαύσεως, γιατί αυτές, αν 
δεν συμφωνήθηκε το αντίθετο, εφαρμόζονται μόνο 
σε περίπτωση πλήρους απασχολήσεως ή πάντως δι-
ατηρήσεως σε εγρήγορση των σωματικών ή πνευ-
ματικών δυνάμεων του μισθωτού στις καθορισμένες 
για κάθε περίπτωση ώρες. 

Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για "σχέση ετοι-
μότητας για εργασία", η οποία ανάλογα με το βαθμό 
ετοιμότητας, διακρίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες: 
(α) μία πρώτη κατηγορία που είναι και η πιο συνηθι-

ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
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σμένη στην πρακτική, συνιστά η λεγόμενη "γνήσια 
ετοιμότητα για εργασία", στην οποία έχουν εφαρμογή 
όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και στην 
οποία ο μισθωτός οφείλει να βρίσκεται σε ορισμένο 
τόπο (της επιχείρησης ή και εκτός αυτής από όπου 
καλούμενος να έχει την δυνατότητα να προσέλθει 
στον τόπο εργασίας) και χρόνο, διατηρώντας τις σω-
ματικές και πνευματικές του δυνάμεις σε ένταση για 
να προσφέρει τις υπηρεσίες του μόλις παραστεί ανά-
γκη, οπότε σε αυτήν τη μορφή ετοιμότητας θεωρείται 
ότι υπάρχει πλήρης απασχόληση, ανεξάρτητα αν θα 
παρουσιασθούν περιστατικά για την παροχή εργασί-
ας και έτσι η ετοιμότητα εξομοιώνεται ολότελα με την 
κανονική εργασία, γιατί, εκτός από τη δέσμευση της 
ελευθερίας, υπάρχει και εγρήγορση των δυνάμεων 
του μισθωτού, 

(β) μία δεύτερη κατηγορία είναι η λεγόμενη "μη 
γνήσια ετοιμότητα ή ετοιμότητα κλήσης", κατά την 
οποία ο μισθωτός δεν υποχρεούται να έχει σε εγρή-
γορση τις σωματικές ή πνευματικές του δυνάμεις, 
έχοντας τη δυνατότητα να κοιμάται ή να βρίσκεται 
έξω από τον τόπο εργασίας, οπότε στην περίπτωση 
αυτή δεν έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις του ερ-
γατικού δικαίου και ειδικότερα οι διατάξεις της εργα-
τικής νομοθεσίας για τα ελάχιστα όρια αμοιβής και 
τις προσαυξήσεις για παροχή νυκτερινής ή υπερω-
ριακής εργασίας ή άλλης εργασίας κατά τις Κυρια-
κές και αργίες, εκτός αν έχει συμφωνηθεί ειδικά το 
αντίθετο και 

(γ) μεταξύ της μιας και της άλλης κατηγορίας 
ετοιμότητας μπορούν να υπάρχουν "ενδιάμεσες 
βαθμίδες ετοιμότητας" και μερική εγρήγορση του 
μισθωτού, οπότε ανάλογα με τα χρονικά διαστήματα 
υπολογίζονται και οι αποδοχές του μισθωτού. 

Το ζήτημα για το είδος της ετοιμότητας εργασίας 
και ειδικότερα αν πρόκειται για γνήσια ετοιμότητα ή 
μη γνήσια (απλή) ετοιμότητα κλήσης ή κάποια άλλη 
ενδιάμεση μορφή, είναι θέμα αποδείξεως των πραγ-
ματικών εκείνων περιστατικών που μπορούν να υπα-
χθούν στη μία ή άλλη κατηγορία. Η πάγια αυτή θέση 
της νομολογίας για την διάκριση, κατά την προδιαλη-
φθείσα των όρων έννοια, μεταξύ της γνήσιας και της 
μη γνήσιας (απλής) ετοιμότητας προς εργασία ανα-
φορικά με το θέμα αμοιβής του μισθωτού δεν δια-
φοροποιείται με το π.δ. 88/1999, με το οποίο εναρ-
μονίσθηκε το εσωτερικό δίκαιο με την 93/104 ΕΚ 
Οδηγία του Συμβουλίου της 23-11-1993, η οποία 
τροποποιήθηκε με την επακολουθήσασα 2000/34 
ΕΚ του Συμβουλίου της 22-6-2000 και σε συμμόρ-
φωση προς αυτήν το π.δ. 88/1999 τροποποιήθη-
κε με το π.δ. 76/2005. Τέλος με την 2003/88/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 4-11-2003 κωδικοποιήθηκαν 
οι διατάξεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας 
(…)».

Στην περίπτωση που µας απασχολεί και µε βάση 
το περιεχόµενο του ερωτήµατος και τα εκτιθέµενα 

πραγµατικά περιστατικά, ευρισκόµεθα ενώπιον µιας 
περίπτωσης «µη γνήσιας ετοιµότητας ή ετοιµότητας 
κλήσης», εφόσον οι νοσηλευτές δύνανται να βρί-
σκονται στην οικία τους, υποχρεούµενοι να ανταπο-
κριθούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα κληθούν. 

Η ΕΝΕ θεωρεί ανεπιφύλακτα, ότι και στην περί-
πτωση αυτή οι νοσηλευτές που απασχολούνται µε 
καθεστώς «ετοιµότητας κλήσης» θα πρέπει να αµεί-
βονται για την διατήρησή τους στο συγκεκριµένο κα-
θεστώς. 

Αναφορικά µε το ζήτηµα της χορήγησης της 
άδειας κλειστών τµηµάτων επισηµαίνονται τα ακό-
λουθα.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105 του 
Νόµου 2071/1992, «σε νοσηλευτές, μαίες, βοη-
θούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους 
απασχόλησης που εργάζονται σε μονάδες εντατικής 
θεραπείας και χειρουργεία των νοσηλευτικών ιδρυ-
μάτων ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα, νοσοκομεία Ι.Κ.Α., όπως επίσης και σε άλλες ει-
δικές μονάδες των νοσηλευτικών αυτών ιδρυμάτων, 
που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να 
χορηγείται επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια μετ’α-
ποδοχών, τουλάχιστον 6 εργάσιμων ημερών πέραν 
της κανονικής και ειδικό επίδομα. Οι προϋποθέσεις 
για την πρόσθετη ειδική άδεια, το ύψος και ο χρόνος 
έναρξης καταβολής του ειδικού επιδόματος και κάθε 
άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής της προηγού-
μενης παραγράφου, καθορίζονται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονο-
μικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων».

Κατ’εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων εξεδό-
θη αρχικώς η Υ4α/3024/93, ΦΕΚ Β΄ 726/1994 
Απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, ορίζουσα τα ακόλουθα: «Σε 
νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσι-
κοθεραπευτές πλήρους απασχόλησης που εργάζο-
νται σε χειρουργεία, ανάνηψη, μονάδες εντατικής 
θεραπείας, μονάδες αυξημένης φροντίδας, μονάδες 
στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής 
κάθαρσης, μονάδες AIDS, μονάδες προώρων, αίθου-
σες τοκετών, αίθουσες παραλαβής, υπηρεσίες αιμο-
δοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορρο-
φυλικών, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ και 
ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νοσοκομεία 
του ΙΚΑ, θα χορηγείται ειδική πρόσθετη άδεια και ει-
δικό επίδομα».

Εν συνεχεία ακολούθησε η έκδοση της υπ’αριθµ. 
2003075/204/0022, ΦΕΚ Β΄ 33/1995 Από-
φασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
Οικονοµικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, που ορίζει τα ακόλουθα: «Σε νοση-
λευτές, μαίες, βοηθούς νοσηλευτών και φυσικοθε-
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ραπευτές πλήρους απασχόλησης που εργάζονται 
σε χειρουργεία, ανάνηψη, μονάδες εντατικής θερα-
πείας, αυξημένης φροντίδας, στεφανιαίων νόσων, 
τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, AIDS, 
προώρων, αίθουσες τοκετών και παραλαβής, υπη-
ρεσίες αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας 
και αιμορροφυλικών, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 
νοσοκομεία του ΙΚΑ, θα χορηγούνται τα παρακάτω: 
1)…, 2) Ειδική πρόσθετη άδεια μετ'αποδοχών δέκα 
(10) ημερών πέραν της κανονικής. Η ειδική άδεια 
χορηγείται μετά από συνεχή υπηρεσία ενός (1) χρό-
νου, στις ανωτέρω μονάδες και σε χρονικό διάστημα 
που δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των 
Ιδρυμάτων».

Τέλος, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 άρθρου 
28 σε συνδυασµό µε το άρθρο 56 του Νόµου 
3205/2003 (ΦΕΚ Α΄ 297), από 01.01.2004 κα-
ταργείται το ειδικό επίδοµα του άρθρου 105 του Νό-
µου 2071/1992.

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, ως 
βασική προϋπόθεση για την χορήγηση της εν λόγω 
ειδικής άδειας είναι η συνεχής τουλάχιστον ετήσια 
υπηρεσία στις παραπάνω περιοριστικώς αναφερό-
µενες µονάδες. Με άλλα λόγια, µε την συµπλήρωση 
ενός έτους συνεχούς υπηρεσίας στις συγκεκριµένες 
µονάδες, ο υπάλληλος θεµελιώνει δικαίωµα λήψε-
ως της ειδικής άδειας, η οποία θα του χορηγηθεί 
υποχρεωτικώς, αλλά σε χρονική περίοδο που δεν 
θα επηρεάσει την εύρυθµη λειτουργία του νοσοκο-
µείου. Μη συµπληρωθείσας της ετήσιας διάρκειας 
απασχόλησης στις προαναφερθείσες µονάδες, δεν 
θεµελιώνεται δικαίωµα µερικής χορήγησης της επί-
µαχης άδειας.

Σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες διατάξεις 
του άρθρου 51 του Νόµου 4368/2016 (ΦΕΚ 
Α 21/21.2.2016), «Οι διατάξεις του άρθρου 
105 του ν. 2071/1992 (Α`123) και της κ.υ.α. 

2003075/204/0022 (Β`33/20.1.1995), ανα-
φορικά με την επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια μετ’ 
αποδοχών, καταλαμβάνουν όλους τους, πλήρους 
απασχόλησης (πλην των ιατρών), εργαζόμενους στα 
τμήματα και τις μονάδες που αναφέρονται στην παρα-
πάνω κοινή υπουργική απόφαση. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομικών και Υγείας, η ειδική άδεια 
του προηγουμένου εδαφίου δύναται να επεκταθεί 
και σε εργαζόμενους και άλλων ειδικών τμημάτων ή 
ειδικών μονάδων των φορέων παροχής υπηρεσιών 
υγείας Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.».

Τέλος, σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη υπ’α-
ριθµ. Γ2α/65797/27-11-2018 Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ Β΄ 5489/06-12-2018), η 
ετήσια ειδική άδεια µετ’αποδοχών του άρθρου 105 
του Νόµου 2071/1992 επεκτείνεται σε όλους τους 
εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης (πλην ιατρών) 
που υπηρετούν στα κάτωθι τµήµατα και ειδικές µονά-
δες των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ:

α) Επειγόντων περιστατικών, β) Ακτινοδιαγνω-
στικό, γ) Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων (Αξο-
νικός – Μαγνητικός), δ) Ακτινοθεραπευτικό, ε) Πυ-
ρηνικής Ιατρικής, ζ) Μεταµοσχεύσεων, η) Ειδικών 
Λοιµώξεων, θ) Ψυχιατρικά τµήµατα, που υποδέχο-
νται τουλάχιστον 30% οξέα περιστατικά, ι) Χηµειο-
θεραπείας, Ογκολογίας, ια) τραπεζών γάλακτος, ιβ) 
προγεννητικού ελέγχου, ιγ) αντιµετώπισης στειρότη-
τας και υπογονιµότητας, ιδ) αιµατολογικό εργαστηρι-
ακού τοµέα, ιε) Βιοπαθολογικό, καθώς και ιστ) στους 
υπαλλήλους που απασχολούνται µε τη διάλυση κυτ-
ταροστατικών και άλλων βιολογικών φαρµάκων.

Από το πλέγµα των ανωτέρω διατάξεων προ-
κύπτουν οι δικαιούχοι της συγκεκριµένης ειδικής 
άδειας και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να συ-
ντρέχουν στο πρόσωπό τους, προκειµένου να τους 
χορηγείται η επίµαχη άδεια. 
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ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ενημερώνει τα 
μέλη της ότι μετά την άσκηση διαρκών πιέσε-
ων προς το Υπουργείο Υγείας και την προε-

τοιμασία διεκδίκησης του επιδόματος ενώπιον των αρ-
μοδίων Δικαστηρίων, το ζήτημα επιλύθηκε νομοθετικά  
και αποκαταστάθηκε η αντισυνταγματική, άδικη και άνι-
ση μεταχείριση των Νοσηλευτών που εργάζονται στις 
ΤΟΜΥ και στην ΑΕΜΥ, οι οποίοι δεν λάμβαναν όλοι 
το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 101 του Νόμου 4600/2019 
ΦΕΚ Α 43  2019: «Στο άρθρο 18 του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176) προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής: 14. 
Η οικ. 2/16519/0022/24.2.2012 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομι-
κών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων (Β΄ 465) εφαρ-
μόζεται κατ’ αντιστοιχία 
και στο προσωπικό 
των Τοπικών Ομάδων 
Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) του 
άρθρου 106 του ν. 
4461/2017 (Α΄ 
38), από την έναρ-
ξη της λειτουργίας 
τους. Το ίδιο ισχύει 
και για το προσωπικό 
των Μονάδων Υγεί-
ας που ανήκουν στην 
Α.Ε.Μ.Υ. από τη δημοσίευ-
ση του παρόντος. Το προσω-
πικό των προηγούμενων εδαφί-
ων εντάσσεται στην κατηγορία Α΄ 
της ανωτέρω απόφασης»

Με τη διάταξη αυτή χορηγείται επίδομα 150 
ευρώ μηνιαίως στο προσωπικό των ΤΟΜΥ, από την 
έναρξη λειτουργίας τους, ήτοι αναδρομικά, ενώ δι-
καιούχοι του ιδίου επιδόματος καθίστανται και οι 
εργαζόμενοι στις Μονάδες Υγείας της ΑΕΜΥ ΑΕ.

Η τελική μορφή του κειμένου, που αρχικώς δεν 
προέβλεπε αναδρομική καταβολή του επιδόματος και 

δεν περιλάμβανε το προσωπικό των Μονάδων που 
ανήκουν στην ΑΕΜΥ ΑΕ, είναι αποτέλεσμα του υπο-
μνήματος  και της παρουσίας της ΕΝΕ προς την Επιτρο-
πή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

 Στην αρχική του μορφή το άρθρο είχε ως εξής: 
«14. Η οικ.2/16519/0022/24.02.2012 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οι-
κονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Δια Βίου Μά-
θησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων (Β' 465) εφαρμόζεται και στο προσωπικό των 
Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) του άρθρου 106 
του ν. 4461/2017 (Α' 38). Το προσωπικό του προ-
ηγούμενου εδαφίου εντάσσεται στην κατηγορία Α' της 

ανωτέρω απόφασης».
Στο υπόμνημα της ΕΝΕ τονίστηκε ιδιαί-
τερα ότι είναι επιβεβλημένη η ανα-

δρομική χορήγηση του επιδό-
ματος στους Νοσηλευτές των 

ΤΟΜΥ από την έναρξη της 
σύμβασης εργασίας εκάστου 
και προτάθηκε η προσθήκη 
ρύθμισης σχετικά με την 
χορήγηση του επιδόματος 
στο νοσηλευτικό προσω-
πικό και τους διασώστες 
του ΕΚΑΒ, στο νοση-
λευτικό προσωπικό του 
ΟΚΑΝΑ, το νοσηλευτικό 

προσωπικό της ΑΕΜΥ ΑΕ 
και του Νοσηλευτικού προ-

σωπικού των ΜΚΟ που παρέ-
χουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

και  που έχουν ενταχθεί στο ενιαίο 
μισθολόγιο.

Πάγια θέση της ΕΝΕ είναι ότι όλοι 
οι νοσηλευτές που ασκούν εν τοις πράγ-

μασι το νοσηλευτικό επάγγελμα, παρέχοντας νο-
σηλεία σε ασθενείς, δικαιούνται να λαμβάνουν το 
επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής απασχόλησης 
και προς αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσει 
να κινείται μέχρι την καταβολή του επιδόματος επι-
κίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όλους τους 
Νοσηλευτές της χώρας.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Όπως είναι γνωστό η λειτουργία των νοσηλευ-
τικών ιδρυµάτων, λόγω ακριβώς της ιδιαζού-
σης φύσεώς τους και της ιδιαιτερότητας των 

παρεχοµένων υπηρεσιών τους, στηρίζεται πρωτίστως 
στην εγκαθίδρυση και αυστηρή εφαρµογή του κυκλι-
κού ωραρίου. Το κυκλικό ωράριο σηµαίνει κατά κύριο 
λόγο την παροχή εργασίας µε το σύστηµα των εναλ-
λασσόµενων βαρδιών.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Προε-
δρικού Διατάγµατος 88/1999 (Ελάχιστες προδιαγρα-
φές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμ-
μόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ) η εργασία κατά 
βάρδιες είναι η µέθοδος οργάνωσης της οµαδικής ερ-
γασίας, κατά την οποία οι εργαζόµενοι διαδέχονται ο 
ένας τον άλλον στις ίδιες θέσεις εργασίας µε ορισµένο 
ρυθµό, περιλαµβανοµένου του ρυθµού περιτροπής και 
η οποία µπορεί να είναι συνεχής ή ασυνεχής πράγµα 
το οποίο υποχρεώνει τους εργαζόµενους να επιτελούν 
µια εργασία σε διαφορετικές ώρες, σε µια δεδοµένη 
περίοδο ηµερών ή εβδοµάδων.

Οµοίως, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατά-
ξεις, ο εργαζόµενος σε βάρδιες είναι κάθε εργαζόµε-
νος µε ωράριο που εντάσσεται σε πρόγραµµα εργασίας 
κατά βάρδιες.

Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, η ερ-
γασία κατά βάρδιες, ήτοι το κυκλικό ωράριο, βασίζε-
ται στη διαρκή εναλλαγή των εργαζοµένων, οι οποίοι 
διαδοχικώς παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες σε διαφο-

ρετικές ώρες. Το στοιχείο αυτό της διαδοχής και της 
διαρκούς εναλλαγής έχει ως αυτονόητη συνέπεια την 
εκτέλεση όλων των βαρδιών (πρωινή, απογευµατινή, 
νυχτερινή) διαδοχικώς από όλους τους εργαζοµένους. 
Με άλλα λόγια στη λογική του κυκλικού ωραρίου δεν 
είναι δυνατόν ένας εργαζόµενος να παρέχει εργασία 
µόνον σε µια συγκεκριµένη βάρδια, πχ. την πρωινή ή 
την νυχτερινή, χωρίς να συµµετέχει στις υπόλοιπες. Η 
πρακτική αυτή αποτελεί εν τοις πράγµασι κατάλυση του 
θεσµού του κυκλικού ωραρίου και είναι οπωσδήποτε 
παράνοµη και καταχρηστική. 

Σε κάθε περίπτωση οι αρχές της ισότητας και της 
ίσης µεταχείρισης των εργαζοµένων επιτάσσουν, 
όπως όλοι οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζονται µε οµοιό-
µορφο τρόπο, χωρίς µεταξύ τους διακρίσεις εξ απόψε-
ως υπαγωγής στο κυκλικό ωράριο.

Οπωσδήποτε, σοβαροί προσωπικοί ή οικογενεια-
κοί λόγοι θα µπορούσαν, στο πλαίσιο της κοινωνικής 
αλληλεγγύης, να δικαιολογήσουν κάποιες εξαιρέσεις, 
εφόσον υποβληθεί αντίστοιχο σχετικό αίτηµα από τον 
ενδιαφερόµενο υπάλληλο και εφόσον η ικανοποίηση 
του εν λόγω αιτήµατος δεν δηµιουργεί ανυπέρβλητες 
δυσχέρειες στην εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας ή 
δεν παραβλάπτει ή περιορίζει σε υπέρµετρο βαθµό τα 
δικαιώµατα και συµφέροντα των λοιπών εργαζοµένων.

Βέβαια, η αξιολόγηση µιας τέτοιας αιτήσεως εναπό-
κειται πάντα στην διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, η 
οποία οφείλει να δίδει απάντηση µε σαφή αιτιολογία. 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
- ΚΥΚΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ
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ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αναφορικά µε το ωράριο απασχόλησης του νοση-
λευτικού προσωπικού, που παρέχει υπηρεσίες σε 
κέντρα υγείας, επισηµαίνονται τα ακόλουθα.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του 
Νόµου 4486/2017 (Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 115), 
«Κάθε Κέντρο Υγείας µαζί µε τις υπαγόµενες σε αυτό 
Το.Μ.Υ., καθώς και τα υπαγόµενα σε αυτό Περιφερειακά 
Ιατρεία (Π.Ι.), Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.), 
Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία (Ε.Π.Ι.) και Τοπικά Ιατρεία 
(Τ.Ι.) αποτελεί οργανική µονάδα µε δική του στελέχωση».

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ.1 του ιδίου ως άνω Νόµου, «Τα Κέντρα Υγείας είναι 
αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των Δ.Υ.Πε. (…)», 
ενώ σύµφωνα µε την παράγραφο 4, «Με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση 
του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. καθορίζεται το ωράριο λει-
τουργίας των Κέντρων Υγείας, ο τρόπος και τα κριτήρια 
διενέργειας εφημεριών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέ-
χρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης τα Κέντρα Υγείας 
και οι λοιπές μονάδες παροχής Π.Φ.Υ. εξακολουθούν να 

λειτουργούν με το υφιστάμενο καθεστώς».
Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων και λαµβανοµένου 

υπόψη, ότι µέχρι και σήµερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, µε την οποία να καθορίζεται το 
ωράριο λειτουργίας των κέντρων υγείας, αυτά εξακο-
λουθούν να λειτουργούν µε το υφιστάµενο καθεστώς. 
Εφόσον, λοιπόν, το υφιστάµενο καθεστώς περιγράφει 
αποκλειστικώς πρωινή λειτουργία – βάρδια, ο συγκεκρι-
µένος όρος απασχόλησης δεν µπορεί να µεταβληθεί µε 
πρωτοβουλία του οικείου Διευθυντή του κέντρου υγείας, 
ο οποίος δεν φέρει την σχετική κανονιστική αρµοδιότητα 
για την ρύθµιση του επίµαχου ζητήµατος. 

Υπενθυµίζεται, εξάλλου, όπως αµέσως ανωτέρω 
αναφέρθηκε, ότι η σχετική νοµοθετική εξουσιοδότηση 
για τον καθορισµό του ωραρίου έχει ως αποκλειστικό 
αποδέκτη τον Υπουργό Υγείας και κανένα άλλο διοικητι-
κό όργανο, είτε µονοπρόσωπο, είτε συλλογικό. 

Συµπερασµατικά, το ωράριο απασχόλησης του νοση-
λευτικού προσωπικού σε κέντρο υγείας δεν µπορεί να 
προσδιορίζεται ή να τροποποιείται µε απόφαση του οικεί-
ου διευθυντή.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 
4 του Νόµου 4354/2015, «α. Ως προϋ-
πηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη 

των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του 
παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 
9, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φο-
ρείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών 
- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους 
επίσημους θεσμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. 
Για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο 
εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη 
τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της 
διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του 
αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που 
ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων. Για τον 
υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα προανα-
φερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται για τριακόσιες 
(300) ημέρες, ο μήνας για είκοσι πέντε (25) ημέρες 

και η εβδομάδα για έξι (6) ημέρες εργασίας. (…) 
β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση 

των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν 
ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης 
οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδο-
τικού δικαιώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω 
προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του 
υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργά-
νου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από 
την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και 
όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών». 

Εκ τούτων έπεται, ότι η νοµοθεσία προβλέπει την 
αναγνώριση της προϋπηρεσίας προκειµένου περί 
της µισθολογικής εξέλιξης ενός υπαλλήλου.

Κατά συνέπεια, σε περίπτωση νέου διορισµού 
υπαλλήλου, ο οποίος έχει εργαστεί βάσει συµβά-
σεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε πε-
ρισσότερους φορείς του δηµοσίου, τα έτη προϋπη-
ρεσίας του αναγνωρίζονται µισθολογικώς, χωρίς 
περιορισµό.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Η ΠΑΣΥΝΟ έχει επανειληµµένως τονίσει, ότι τα 
επαγγελµατικά δικαιώµατα των νοσηλευτών περι-
γράφονται κατά τρόπο περιοριστικό από τις διατά-

ξεις του Προεδρικού Διατάγµατος 351/1989, το οποίο 
δεν έχει υποστεί µέχρι σήµερα κάποια τροποποίηση. 

  Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, οι φέροντες 
τον τίτλο του Νοσηλευτή, όπως αυτός καθιερώθηκε από 
το άρθρο 5§2 Α του Νόµου 1579/1985, είναι αρµόδιοι 
για τη διενέργεια νοσηλευτικών πράξεων που γίνονται 
µε δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεσης προς κάλυ-
ψη των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική 
οντότητα, στους τοµείς υγιεινής του ίδιου και του περι-
βάλλοντός του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης οργα-
νικών λειτουργιών, διατήρησης ισοζυγίων του. 

Στις πράξεις αυτές περιλαµβάνεται η παροχή ολοκλη-
ρωµένης και εξατοµικευµένης φροντίδας σε κλινήρεις 
αρρώστους, όλων των ηλικιών, που πάσχουν από διάφο-
ρα νοσήµατα, η λήψη νοσηλευτικών µέτρων και επίβλε-
ψη ανάπαυσης και ύπνου, η λήψη µέτρων για πρόληψη 
και φροντίδα επιπλοκών από µακροχρόνια κατάκλιση, 
η κάλυψη των αδυναµιών αυτοφροντίδας, η υποβοήθη-
ση και φροντίδα λειτουργιών εντέρου και ουροδόχου 
κύστης, η λήψη νοσηλευτικών µέτρων για παραγωγή 
αναπνευστικής λειτουργίας, η στενή παρακολούθηση 
αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επι-
πλοκών από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα 

θεραπευτικά σχήµατα, η λήψη µέτρων για πρόληψη ατυ-
χηµάτων στο χώρο παροχής νοσηλευτικής φροντίδας, η 
αποµόνωση και δήλωση αρρώστου µε λοιµώδες νόσηµα, 
η προθανάτια υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου 
και µεταθανάτια φροντίδα του αρρώστου στο θάλαµο και 
υποστήριξη της οικογένειας, η σίτιση αρρώστου µε όλους 
τους τρόπους, η εφαρµογή φυσικών µέσων για πρόκλη-
ση υποθερµίας, η εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον 
άρρωστο µε σκοπό την αυτοφροντίδα, η εκπαίδευση και 
παροχή βοήθειας στους οικείους του αρρώστου µε σκο-
πό τη συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι, η φροντίδα και 
υποστήριξη του αρρώστου όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο 
νόσηµα, η βοήθεια στην επικοινωνία µεταξύ αρρώστου, 
οικογένειας, γιατρού, προσωπικού του νοσοκοµείου και 
άλλων κοινωνικών ιδρυµάτων, η διενέργεια γραπτής 
και προφορικής ενηµερωτικής επικοινωνίας µε τα µέλη 
της υγειονοµικής οµάδας και άλλους συναφείς Οργανι-
σµούς. Σε απουσία γιατρού, οι Νοσηλευτές εφαρµόζουν 
τις πρώτες βοήθειες. Περαιτέρω, έχουν την ικανότητα 
λόγω σπουδών και πρακτικής εµπειρίας να εκτελούν και 
πιο περίπλοκες πράξεις κατ’εφαρµογή του θεραπευτικού 
προγράµµατος, όπως : µετρήσεις διαφόρων παραµέτρων 
που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του νοσηλευτή, χορή-
γηση φαρµάκων από όλες τις οδούς, πλήρης παρεντερι-
κή θρέψη, θεραπευτικά λουτρά, βρογχική παροχέτευση 
εκκρίσεων.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
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Τέλος, οι νοσηλευτές έχουν δικαίωµα να : Συµµετέ-
χουν σε περίπτωση θεοµηνιών και εκτάκτων αναγκών 
την κοινή προσπάθεια για την αντιµετώπιση υγειονο-
µικών προβληµάτων. Συµµετέχουν σε όλα τα επίπεδα 
λήψης αποφάσεων του συστήµατος υγείας για τον κα-
θορισµό της πολιτικής υγείας. Καλύπτουν όλο το φάσµα 
της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής µε τον τοµέα της 
ειδικότητας τους, σύµφωνα µε την κάθε φορά ισχύουσα 
νοµοθεσία. Καθορίζουν τα κριτήρια της νοσηλευτικής 
φροντίδας σε όλα τα πλαίσια της νοσηλευτικής άσκησης. 
Ασκούν κάθε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα που 
εµφανίζεται στο αντικείµενο της ειδικότητας τους µε την 
εξέλιξη της τεχνολογίας σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της 
κάθε φορά ισχύουσας νοµοθεσίας. Καλύπτουν τοµείς 
νοσηλευτικών ειδικοτήτων, ελλείψει ειδικών νοσηλευ-
τών αφού εκπαιδευτούν µε ταχύρρυθµα προγράµµατα. 
Οι πτυχιούχοι του αναφερόµενου απασχολούνται στην 
νοσηλευτική εκπαίδευση σύµφωνα µε την κάθε φορά 
ισχύουσα νοµοθεσία. Ακόµη έχουν το δικαίωµα να επι-
σηµαίνουν προβλήµατα για έρευνα ή µελέτη και να τις 
διεξαγάγουν µε σκοπό την προαγωγή της νοσηλευτικής 
επιστήµης και µεθοδολογίας.

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, τα κα-
θήκοντα των νοσηλευτών είναι αµιγώς νοσηλευτικά, 
συνδεόµενα αποκλειστικώς µε την παροχή υπηρεσιών 
φροντίδας και υγείας προς τους ασθενείς. Επισηµαίνε-
ται, ότι τα ως άνω καθήκοντα παραµένουν ενιαία για 
όλους τους νοσηλευτές, ανεξαρτήτως του φορέα απα-
σχόλησής τους και της ένταξής του στον δηµόσιο ή τον 
ιδιωτικό τοµέα, καθώς και της φύσεως της εργασιακής 
σχέσης τους.

Τέλος, οι νοσηλευτές έχουν το δικαίωµα ενασχόλη-
σης και µε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εφόσον αυτές 
συνδέονται µε τη νοσηλευτική επιστήµη και τέχνη.

Οµολογουµένως, πέραν των παραπάνω διατάξε-
ων, που οµιλούν περί των επαγγελµατικών δικαιωµά-
των των νοσηλευτών, µέχρι και σήµερα δεν βρίσκεται 
σε ισχύ υπουργική απόφαση περί του καθηκοντολογί-
ου. Προσφάτως, βέβαια, εξεδόθη υπουργική απόφαση, 
η οποία, όµως, προσδιορίζει τα καθήκοντα µόνον των 
νοσηλευτών εκείνων, που κατέχουν θέσεις ευθύνης – 
θέσεις προϊσταµένων στις νοσηλευτικές υπηρεσίες των 
νοσοκοµείων.

Συµπερασµατικά, µε βάση τον κύκλο των επαγγελ-
µατικών δικαιωµάτων των νοσηλευτών, που αναγκα-
στικώς καταλαµβάνει και τους νοσηλευτές που απα-
σχολούνται στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», αυτοί 
εκτελούν µόνον νοσηλευτικές πράξεις, χωρίς να υπο-
χρεούνται και στην εκτέλεση άλλης µορφής πράξεων, 
που δεν εµπίπτουν στο πεδίο των επαγγελµατικών τους 
δικαιωµάτων, όπως για παράδειγµα πλύσιµο, λούσιµο, 
ψώνια του ασθενούς κλπ.

Υπενθυµίζεται, εξάλλου, ότι η γενική και τοπική κα-
θαριότητα αποτελεί αρµοδιότητα των ΔΕ Βοηθών Νοση-
λευτών, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 
2 του ΠΔ 210/2001 (ΦΕΚ Α΄ 165), άρα δεν µπορεί 
να ανατίθεται σε νοσηλευτές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 
ΡΕΠΟ – ΑΔΕΙΑ 
ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ

Εν σχέσει µε το ζήτηµα της µη απόδοσης του 
οφειλόµενου χρόνου ανάπαυσης (ρεπό) 
στους εργαζόµενους, η ΠΑΣΥΝΟ έχει επα-

νειληµµένως τονίσει, ότι η συγκεκριµένη πρακτική 
έρχεται σε πλήρη αντίθεση ιδίως µε τις διατάξεις 
του ΠΔ 88/1999 (Ελάχιστες προδιαγραφές για την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 93/104/ΕΚ), όπως ισχύει σήµερα. 
Οµολογουµένως, ωστόσο, παρά την πρόδηλη παρα-
βίαση του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, δικονοµι-
κά δεν υπάρχει κάποια απόλυτα ασφαλής οδός για 
την αποτελεσµατική διεκδίκηση των οφειλοµένων 
ρεπό, που να είναι ικανή να οδηγήσει σε άµεση ικα-
νοποίηση της αξίωσης του εργαζόµενου.

Κατά συνέπεια, εφόσον συντρέχουν οι προϋπο-
θέσεις για την λήψη άδειας άνευ αποδοχών για την 
ανατροφή ανηλίκου τέκνου, η λύση αυτή φαντάζει 
ως η πλέον ενδεδειγµένη, δοθέντος ότι η διοίκηση 
δεν µπορεί να αρνηθεί την χορήγηση της συγκεκρι-
µένης µορφής άδειας.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 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 άρ-
θρου 53 παρ. 1 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, 
«Η προβλεπόμενη, από την παράγραφο 2 του άρ-
θρου 51 του παρόντος, άδεια χορηγείται στον φυ-
σικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς 
γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται 
για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών ή 
έως οκτώ (8) ετών εφόσον η υιοθεσία δεν έχει ολο-
κληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών. Διάστη-
μα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής 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 χο-
ρηγείται υποχρεωτικώς στον υπάλληλο, εφόσον 
υποβληθεί από την πλευρά του σχετική προς τούτο 
αίτηση. Αυτό σηµαίνει, ότι η διοίκηση δεν µπορεί να 
επικαλεστεί την έλλειψη προσωπικού, προκειµένου 
να µην χορηγήσει την συγκεκριµένη µορφή άδειας.  
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Η ΕΝΕ έχει επανειληµµένως τονίσει, ότι τα επαγ-
γελµατικά δικαιώµατα των νοσηλευτών πε-
ριγράφονται κατά τρόπο περιοριστικό από τις 

διατάξεις του Προεδρικού Διατάγµατος 351/1989, 
το οποίο δεν έχει υποστεί µέχρι σήµερα κάποια τρο-
ποποίηση. 

 Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, οι φέροντες 
τον τίτλο του Νοσηλευτή, όπως αυτός καθιερώθηκε 
από το άρθρο 5§2 Α του Νόµου 1579/1985, είναι 
αρµόδιοι για τη διενέργεια νοσηλευτικών πράξεων 
που γίνονται µε δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέ-
λεσης προς κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν 
βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους τοµείς υγιεινής 
του ίδιου και του περιβάλλοντός του, ασφάλειας, άνε-
σης, υποβοήθησης οργανικών λειτουργιών, διατήρη-
σης ισοζυγίων του. 

Στις πράξεις αυτές περιλαµβάνεται η παροχή 
ολοκληρωµένης και εξατοµικευµένης φροντίδας σε 
κλινήρεις αρρώστους, όλων των ηλικιών, που πά-
σχουν από διάφορα νοσήµατα, η λήψη νοσηλευτι-
κών µέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης και ύπνου, η 
λήψη µέτρων για πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών 
από µακροχρόνια κατάκλιση, η κάλυψη των αδυνα-
µιών αυτοφροντίδας, η υποβοήθηση και φροντίδα 
λειτουργιών εντέρου και ουροδόχου κύστης, η λήψη 
νοσηλευτικών µέτρων για παραγωγή αναπνευστικής 
λειτουργίας, η στενή παρακολούθηση αρρώστων για 
έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη 
νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά 
σχήµατα, η λήψη µέτρων για πρόληψη ατυχηµάτων 
στο χώρο παροχής νοσηλευτικής φροντίδας, η απο-
µόνωση και δήλωση αρρώστου µε λοιµώδες νόσηµα, 
η προθανάτια υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου 
και µεταθανάτια φροντίδα του αρρώστου στο θάλαµο 
και υποστήριξη της οικογένειας, η σίτιση αρρώστου 
µε όλους τους τρόπους, η εφαρµογή φυσικών µέσων 
για πρόκληση υποθερµίας, η εκπαίδευση και παροχή 
βοήθειας στον άρρωστο µε σκοπό την αυτοφροντίδα, 
η εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στους οικείους 
του αρρώστου µε σκοπό τη συνέχιση της φροντίδας 
στο σπίτι, η φροντίδα και υποστήριξη του αρρώστου 
όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο νόσηµα, η βοήθεια στην 
επικοινωνία µεταξύ αρρώστου, οικογένειας, γιατρού, 
προσωπικού του νοσοκοµείου και άλλων κοινωνι-
κών ιδρυµάτων, η διενέργεια γραπτής και προφορι-
κής ενηµερωτικής επικοινωνίας µε τα µέλη της υγει-
ονοµικής οµάδας και άλλους συναφείς Οργανισµούς. 
Σε απουσία γιατρού, οι Νοσηλευτές εφαρµόζουν τις 
πρώτες βοήθειες. Περαιτέρω, έχουν την ικανότητα 
λόγω σπουδών και πρακτικής εµπειρίας να εκτελούν 
και πιο περίπλοκες πράξεις κατ’εφαρµογή του θερα-

πευτικού προγράµµατος, όπως : µετρήσεις διαφόρων 
παραµέτρων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του νο-
σηλευτή, χορήγηση φαρµάκων από όλες τις οδούς, πλή-
ρης παρεντερική θρέψη, θεραπευτικά λουτρά, βρογχική 
παροχέτευση εκκρίσεων.

Τέλος, οι νοσηλευτές έχουν δικαίωµα να : Συµµετέ-
χουν σε περίπτωση θεοµηνιών και εκτάκτων αναγκών 
την κοινή προσπάθεια για την αντιµετώπιση υγειονο-
µικών προβληµάτων. Συµµετέχουν σε όλα τα επίπεδα 
λήψης αποφάσεων του συστήµατος υγείας για τον κα-
θορισµό της πολιτικής υγείας. Καλύπτουν όλο το φάσµα 
της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής µε τον τοµέα της 
ειδικότητας τους, σύµφωνα µε την κάθε φορά ισχύουσα 
νοµοθεσία. Καθορίζουν τα κριτήρια της νοσηλευτικής 
φροντίδας σε όλα τα πλαίσια της νοσηλευτικής άσκη-
σης. Ασκούν κάθε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα 
που εµφανίζεται στο αντικείµενο της ειδικότητας τους 
µε την εξέλιξη της τεχνολογίας σύµφωνα µε τις ρυθµί-
σεις της κάθε φορά ισχύουσας νοµοθεσίας. Καλύπτουν 
τοµείς νοσηλευτικών ειδικοτήτων, ελλείψει ειδικών νο-
σηλευτών αφού εκπαιδευτούν µε ταχύρρυθµα προγράµ-
µατα. Οι πτυχιούχοι του αναφερόµενου απασχολούνται 
στην νοσηλευτική εκπαίδευση σύµφωνα µε την κάθε 
φορά ισχύουσα νοµοθεσία. Ακόµη έχουν το δικαίωµα 
να επισηµαίνουν προβλήµατα για έρευνα ή µελέτη και 
να τις διεξαγάγουν µε σκοπό την προαγωγή της νοση-
λευτικής επιστήµης και µεθοδολογίας.

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, τα κα-
θήκοντα των νοσηλευτών είναι αµιγώς νοσηλευτικά, 
συνδεόµενα αποκλειστικώς µε την παροχή υπηρεσιών 
φροντίδας και υγείας προς τους ασθενείς. Επισηµαίνε-
ται, ότι τα ως άνω καθήκοντα παραµένουν ενιαία για 
όλους τους νοσηλευτές, ανεξαρτήτως του φορέα απα-
σχόλησής τους και της ένταξής του στον δηµόσιο ή τον 
ιδιωτικό τοµέα, καθώς και της φύσεως της εργασιακής 
σχέσης τους.

Τέλος, οι νοσηλευτές έχουν το δικαίωµα ενασχόλη-
σης και µε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εφόσον αυτές 
συνδέονται µε τη νοσηλευτική επιστήµη και τέχνη.

Οµολογουµένως, πέραν των παραπάνω διατάξεων, 
που οµιλούν περί των επαγγελµατικών δικαιωµάτων 
των νοσηλευτών, µέχρι και σήµερα δεν έχει εκδοθεί 
υπουργική απόφαση περί του καθηκοντολογίου. Προ-
σφάτως, βέβαια, εξεδόθη υπουργική απόφαση, η οποία, 
όµως, προσδιορίζει τα καθήκοντα µόνον των νοσηλευ-
τών εκείνων, που κατέχουν θέσεις ευθύνης – θέσεις 
προϊσταµένων στις νοσηλευτικές υπηρεσίες των νοσο-
κοµείων. 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αναφορικά µε το καθεστώς απασχόλησης 
του επικουρικού προσωπικού επισηµαίνο-
νται τα ακόλουθα.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 
του Νόµου 3329/2005, «Το επικουρικό προσω-
πικό της παραγράφου 2 προσλαμβάνεται από τους 
φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου. Είναι προσωπικό πλήρους και απο-
κλειστικής απασχόλησης και η πρόσληψή του γίνε-
ται με κριτήρια και μοριοδότηση που καθορίζονται με 
την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 6, 
κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Υγείας και απόφα-
σης τοποθέτησης του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ. Για 
τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται προηγούμενη 
έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/27.12.2006 
(Α` 280)».

Σύµφωνα, δε, µε τις διατάξεις της παραγράφου 
5 του ιδίου ως άνω άρθρου, «α) Η διάρκεια του 
χρόνου απασχόλησης του επικουρικού προσωπι-
κού της παραγράφου 2 καθορίζεται στην απόφαση 
του Υπουργού Υγείας της παραγράφου 3 και ανα-
φέρεται ρητά σε κάθε απόφαση τοποθέτησης του 
Διοικητή της Υ.ΠΕ., καθώς και σε κάθε σύμβαση 
εργασίας που συνάπτεται. Σε κάθε περίπτωση, το 
χρονικό διάστημα της απασχόλησης δεν μπορεί να 

είναι μικρότερο του ενός (1) έτους και μεγαλύτερο 
των δύο (2) ετών.

β) Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο 
απασχόλησής του, αμείβεται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου των ίδιων φορέων. Η 
δαπάνη για την αμοιβή του βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού του φορέα, στον οποίο εργά-
ζονται.

Οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως 
αυτές για τις άδειες των εργαζομένων και για τα 
επιδόματα που αυτοί δικαιούνται, ισχύουν και εφαρ-
μόζονται και για το επικουρικό προσωπικό.

γ) Ο χρόνος απασχόλησης του επικουρικού προ-
σωπικού στους φορείς της παραγράφου 2 υπολογί-
ζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας και θεωρείται προ-
σόν για την κατάληψη μόνιμης θέσης αντίστοιχου 
κλάδου στο δημόσιο τομέα».

Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι 
σε περίπτωση εγκυµοσύνης εργαζοµένης, που απα-
σχολείται ως επικουρικό προσωπικό, τυγχάνουν 
εφαρµογής οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσί-
ας, χωρίς να προβλέπεται η λύση της συναφθείσας 
συµβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου. 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Σ ύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νό-
µου 1256/1982, «Οι λειτουργοί ή υπάλληλοι ή 
μισθωτοί του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του 

παρόντος που κατέχουν δεύτερη θέση ή έχουν και δεύ-
τερη απασχόληση, οφείλουν το α` 15νθήμερο κάθε Ια-
νουαρίου και Ιουλίου να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση 
τύπου του Ν.Δ. 105/1969  "περί ατομικής ευθύνης του 
δηλούντος", σε απλό έντυπο χωρίς τέλος χαρτοσήμου  
στην αρμόδια υπηρεσία και μονάδα προσωπικού και των 
δύο τυχόν κατεχομένων θέσεων, ή απασχολήσεών τους, 
που διαβιβάζεται για το σχετικό έλεγχο στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με κανονιστική 
απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, για 
τις κατηγορίες, των θέσεων ή απασχολήσεων, συλλογι-
κών οργάνων και απολαβών, τη δήλωση και διαδικασία 
ελέγχου της, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του νόμου 
τούτου».

Κατ’εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων έχει 
εκδοθεί η υπ’αριθµ. 4445/5/20-08-1982 Απόφαση 
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (Υπεύθυνη 
δήλωση για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση, κ.λπ. 
και τον έλεγχο αυτής, ΦΕΚ Β΄ 602).

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 της ως άνω υπουρ-
γικής απόφασης, «Για τον έλεγχο της συμμόρφωσής 
προς τους περιορισμούς των άρθρων 1 και 3 του Ν. 
1256/1982 υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση το 
πρώτο 15θήμερο των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου 
κάθε έτους:

α) Οι λειτουργοί ή υπάλληλοι ή μισθωτοί του δημό-

σιου τομέα (άρθρο 9,παρ. 1 του Ν. 1232/1982, όπως 
ερμηνεύθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν.1256/1982) 
που κατέχουν και δεύτερη θέση, ή έχουν και δεύτερη 
απασχόληση με αμοιβή σε συμβούλια, επιτροπές και 
ομάδες εργασίας. Κατά την έννοια του Ν.1256/1982 
νοούνται ως μισθωτοί και οι συνδεόμενοι με το Δημόσιο 
βάσει μισθώσεως έργου ή έμμισθης εντολής, τα μέλη της 
Ακαδημίας Αθηνών που λαμβάνουν έξοδα παραστάσεως 
από το Δημόσιο ταμείο, καθώς και οι μισθολογικά εξο-
μοιούμενοι προς δικαστικούς κρατικοί λειτουργοί.

β) Οι συνταξιούχοι που θεμελίωσαν δικαίωμα συντά-
ξεως βάσει υπηρεσίας τους σε θέση του δημόσιου τομέα, 
οι οποίοι κατέχουν και δεύτερη θέση ή έχουν και δεύτερη 
απασχόληση με αμοιβή σε συμβούλια, επιτροπές και ομά-
δες εργασίας του δημόσιου τομέα.

γ) Οι ιδιώτες που μετέχουν με αμοιβή σε συμβούλια, 
επιτροπές και ομάδες εργασίας ή έχουν οποιαδήποτε 
άλλη απασχόληση με αμοιβή στο δημόσιο τομέα».

Από τον συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύ-
πτουν τα εξής συµπεράσµατα. Με το Νόµο 1256/1982 
τίθεται ο γενικός κανόνας περί της απαγόρευσης της πο-
λυθεσίας στον δηµόσιο τοµέα, καθώς και όριο ανώτατων 
µηνιαίων πρόσθετων απολαβών.

Η ειδικότερη υποχρέωση υποβολής σχετικής υπεύθυ-
νης δήλωσης αναλύεται έτι περαιτέρω από τις διατάξεις 
της προµνησθείσας υπ’αριθµ. 4445/5/20-08-1982 
Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως. 
Σύµφωνα µε την εν λόγω υπουργική απόφαση η σχετική 
υποχρέωση καταλαµβάνει όσους κατέχουν δεύτερη θέση 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΥΘΕΣΙΑΣ
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ή έχουν δεύτερη απασχόληση µε αµοιβή σε 
συµβούλια, επιτροπές και οµάδες εργασίας.

Επιπλέον, σύµφωνα µε το υπ’αριθµ.
πρωτ. 81770/20-12-2017 έγγραφο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην υπεύθυνη δή-
λωση θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται οι 
πρόσθετες αποδοχές από οποιαδήποτε άλλη 
θέση ή απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα, η 
οποία θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά. 

Με την παραπάνω διατύπωση το Ελεγκτι-
κό Συνέδριο προσδιορίζει, ή ενδεχοµένως 
διευρύνει τον κύκλο των υπόχρεων προσώ-
πων για την υποβολή της υπεύθυνης δήλω-
σης. Κι αυτό γιατί στην έννοια «οποιασδή-
ποτε άλλης απασχόλησης» αναγκαστικώς 
συγκαταλέγεται κάθε µορφή απασχόλησης 
επ’αµοιβή σε οποιονδήποτε φορέα του δη-
µόσιου τοµέα και όχι µόνον η µε αµοιβή 
συµµετοχή σε συµβούλια, επιτροπές και 
οµάδες εργασίας.. 

Βέβαια παραµένει εν πολλοίς αδιευ-
κρίνιστο, εάν η έννοια της απασχόλησης 
εµπεριέχει και το στοιχείο της περιοδικότη-
τας – συστηµατικότητας ή αρκεί και η άπαξ 
ή ευκαιριακή απασχόληση, προκειµένου να 
θεµελιώνεται η υποχρέωση υποβολής της 
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

Ωστόσο, καθ’ερµηνεία των διατάξεων 
του Νόµου 1256/1982 έχει κριθεί, ότι η 
απαγόρευση κατοχής δεύτερης θέσης στο 
δηµόσιο τοµέα καταλαµβάνει όλους τους 
απασχολουµένους στο Δηµόσιο, ανεξάρτητα 
από τα αν συνδέονται προς αυτό µε σχέση 
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ότι στην 
έννοια της δεύτερης απασχόλησης εµπί-
πτει και η απασχόληση σε άλλη δηµόσια 
υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δι-
καίου είτε µε σχέση δηµοσίου δικαίου, είτε 
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΣτΕ 
4263/1987).

Εξάλλου γίνεται δεκτό, ότι η φύση της 
σχέσης που συνδέει έναν υπάλληλο µε το 
δηµόσιο ή το νοµικό πρόσωπο είναι αδιά-
φορη. Μπορεί να είναι µόνιµος, δόκιµος, 
έκτακτος, µε σύµβαση ορισµένου ή αορίστου 
χρόνου ιδιωτικού δικαίου, σε οργανική ή όχι 
θέση (βλέπε Α.Ι. Τάχος – Ι.Λ. Συµεωνίδης, 
Ερµηνεία Υπαλληλικού Κώδικα, Γ΄ Έκδοση, 
σελ. 390).

Ενόψει των ανωτέρω κατ’αναλογία θα 
πρέπει να γίνει δεκτό, ότι η υποχρέωση υπο-
βολής της υπεύθυνης δήλωσης καταλαµβά-
νει όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους, οι 
οποίοι διατηρούν οιασδήποτε φύσεως σχέ-
ση επ’αµοιβή µε φορέα του δηµόσιου τοµέα.     

ΚΡΙΣΕΙΣ – 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – 
ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Δηµοσιοϋ-

παλληλικού Κώδικα, όπως αυτές διαµορφώθηκαν 
µε το Νόµο 4369/2016, τα κριτήρια για τον σχη-

µατισµό κρίσης αναφορικά µε το ζήτηµα της επιλογής προ-
ϊσταµένων οργανικών µονάδων έχουν ως εξής.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 του 
Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Για την επιλογή προϊ-
σταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις (4) ομάδες κρι-
τηρίων: α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών 
προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης, 
β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης 
καθηκόντων ευθύνης, γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης 
και δ) μοριοδότηση βάσει συνέντευξης».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, η αξιολόγηση απο-
τελεί µοριοδοτούµενο κριτήριο για την επιλογή προϊστα-
µένων. 

Βέβαια, σύµφωνα µε σχετική ρητή πρόβλεψη των οι-
κείων διατάξεων, ειδικά, κατά την πρώτη εφαρµογή του 
νόµου το κριτήριο αξιολόγησης δεν λαµβάνεται υπόψη.

Πέραν τούτων, το ζήτηµα του προβαδίσµατος µεταξύ 
των δύο κατηγοριών νοσηλευτών (ΠΕ και ΤΕ) προκειµέ-
νου περί της κατάληψης θέσεων ευθύνης, εξαρτάται εν 
πολλοίς από τις οικείες οργανικές διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση, µέχρι στιγµής παραµένουν σε 
ισχύ και τυγχάνουν εφαρµοστέες οι ειδικές ρυθµίσεις 
του άρθρου 26 παρ. 2 του Νόµου 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 
145/11-07-2014), σύµφωνα µε τις οποίες «Μέχρι την 
πλήρη συμμόρφωση στον τρόπο επιλογής των προϊστα-
μένων στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, όπως αυτός 
θα καθοριστεί στους υπό κατάρτιση οργανισμούς αυτών, 
εφαρμόζονται τα κάτωθι: Για τις θέσεις ευθύνης όλων των 
οργανικών μονάδων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, για τις 
οποίες προβλέπεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους 
των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, ισχύει η διαζευκτική δυνατότη-
τα επιλογής των προϊσταμένων αυτών».

Κατά συνέπεια, όσο παραµένει σε ισχύ η προαναφερ-
θείσα ειδική ρύθµιση του άρθρου 26 παρ. 2 του Νόµου 
4272/2014, η οποία ουδέποτε µέχρι και σήµερα κρίθηκε 
ως αντισυνταγµατική, οι θέσεις ευθύνης των νοσηλευτι-
κών υπηρεσιών δύνανται να καταλαµβάνονται τόσο από 
νοσηλευτές της κατηγορίας ΠΕ, όσο και από νοσηλευτές 
της κατηγορίας ΤΕ, χωρίς µεταξύ των προβάδισµα.
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΣΗ 

Ε ν σχέσει µε τον διορισµό δηµοσίου υπαλλήλου σε 
δεύτερη οργανική θέση παρατηρούνται τα εξής.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του 
Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, απαγορεύεται ο διορισµός 
υπαλλήλου, µε οποιαδήποτε σχέση, σε δεύτερη θέση: α) 
δηµοσίων υπηρεσιών, β) νοµικών προσώπων δηµοσίου 
δικαίου, γ) Ο.Τ.Α., συµπεριλαµβανοµένων και των ενώ-
σεων αυτών, δ) δηµοσίων επιχειρήσεων και δηµοσίων 
οργανισµών, ε) νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, 
που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από κρατικούς πό-
ρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογι-
σµού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του 
µετοχικού τους κεφαλαίου και στ) νοµικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στα υπό στοιχεία β', γ', 
δ' και ε' νοµικά πρόσωπα ή επιχορηγούνται από αυτά τα-
κτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογι-
σµού τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ή κατά τα 
οικεία καταστατικά ή που τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα 
κατέχουν το 51% τουλάχιστον του µετοχικού τους κε-
φαλαίου. Υπάλληλος που κατά παράβαση των διατάξεων 
των παραπάνω παραγράφων διορίζεται σε δεύτερη θέση 

και αποδέχεται το διορισµό του θεωρείται ότι παραιτείται 
αυτοδίκαια από την πρώτη θέση.

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

Περαιτέρω επισηµαίνεται, ότι σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 18 παρ. 17 του Νόµου 2190/1994, 
«Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 
α΄ και β' βαθμίδας, που διορίστηκαν με τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε 
διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου 
14 παρ. 1, με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, πριν παρέλ-
θει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους». Με 
τις διατάξεις αυτές καθιερώνεται κώλυµα συµµετοχής σε 
νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Εάν ο υπάλληλος θέσει υπο-
ψηφιότητα σε νέα προκήρυξη παρά το κώλυµα της πε-
νταετίας, η αίτησή του θα απορριφθεί, χωρίς να τίθεται 
ζήτηµα µε την οργανική θέση που ήδη κατέχει.
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Γ ια τους νοσηλευτές που ερ-
γάζονται στον ιδιωτικό τοµέα, 
προβλέπονται άδεια συµµετο-

χής σε εξετάσεις και άδεια για συµ-
µετοχή σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα 
ή για διδακτορικό

Ειδικότερα:
Στο άρθρο 7 Της Εθνικής Γενι-

κής ΣΣΕ του 1997 το οποίο κυρώ-
θηκε µε το άρθρο 22 Ν.2556/1997 
Α 270/24.12.1997 ορίζεται ότι: ” 
1. Αυξάνεται σε τριάντα (30) ημέ-
ρες η άδεια του άρθρου 50 του ν. 
2224/1994, για συμμετοχή σε εξε-
τάσεις των εργαζόμενων μαθητών ή 
σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευ-
τικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου 
και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δη-
μοσίου ή των εποπτευόμενων από 
το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, 
οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 
28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια 
αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες 
ή τμηματικά”. 2. Η άδεια για συμμε-
τοχή σε εξετάσεις είναι αμειβόμενη, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε-
σία.”

Η άδεια για συµµετοχή σε εξε-

τάσεις είναι υποχρεωτική για τον 
εργοδότη, εφόσον ο εργαζόµενος 
αποδεικνύει µε έγγραφα της οικείας 
Σχολής τη συµµετοχή του στις εξε-
τάσεις. Η άδεια αυτή χαρακτηρίζεται 
από το Νοµοθέτη ως πρόσθετη και 
δεν συµψηφίζεται µε την κανονική 
άδεια που δικαιούται ο εργαζόµενος.

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στο άρθρο 10 της Εθνι-
κής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης 
Εργασίας (24-5-2004) που ρυθµί-
ζει το ειδικό ζήτηµα της χορήγησης 
αδείας σε εργαζοµένους- µεταπτυχι-
ακούς φοιτητές: «Όσοι συμμετέχουν 
σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δί-
πλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτη-
σης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και 
ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων 
ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ 
αποδοχών από τον εργοδότη, χορη-
γείται σε συνεχείς ημέρες ή τμημα-
τικά και ανεξάρτητα από την ηλικία 
του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι 
δύο έτη.»

Προϋπόθεση χορήγησης της 
άδειας για την πραγµατοποίηση µε-

ταπτυχιακού προγράµµατος είναι µό-
νον η ετήσια (τουλάχιστον) διάρκεια 
αυτού. Το Πανεπιστήµιο δύναται να 
είναι ελληνικό ή και της αλλοδαπής. 
Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών, 
είναι δυνατόν να χορηγηθεί σε συνε-
χείς εργάσιµες ηµέρες ή τµηµατικώς, 
η χορήγηση της είναι ανεξάρτητη 
από την ηλικία του εργαζοµένου και 
δεν µπορεί να χορηγηθεί για περισ-
σότερα από δύο έτη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ

Σ ύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
Νόµου 4354/2015 (Διαχείριση των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμί-

σεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών µεταρρυθµίσεων, ΦΕΚ Α΄ 176), το επίδοµα 
θέσης ευθύνης καταβάλλεται στους προϊσταµένους 
οργανικών µονάδων, για όσο χρόνο ασκούν τα κα-
θήκοντα τους. Αµέσως κατωτέρω προσδιορίζονται 
οι θέσεις ευθύνης, εκκινώντας από τους Γενικούς 
Γραµµατείς Υπουργείων και καταλήγοντας σε προϊ-
σταµένους τµηµάτων. 

Αυτοµάτως γίνεται αντιληπτό, ότι το συγκεκριµέ-

νο επίδοµα καταβάλλεται στους υπαλλήλους εκεί-

νους, που προϊστανται οργανικών µονάδων και στις 

οποίες µονάδες προβλέπεται από τον οικείο οργανι-

σµό θέση προϊσταµένου. 

Υπ’αυτήν την έννοια και κατά το µέρος που ο Νο-

σηλευτής Ελέγχου Λοιµώξεων δεν προΐσταται κά-

ποιας οργανικής µονάδας, καταλαµβάνοντας θέση 

ευθύνης προβλεπόµενη στον οικείο οργανισµό, αδυ-

νατεί να λαµβάνει το επίδοµα θέσης ευθύνης του άρ-

θρου 16 του Νόµου 4354/2015.  
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Αναφορικά µε την διαδικασία πρόσληψης του επι-
κουρικού προσωπικού επισηµαίνονται τα ακό-
λουθα.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 6 του 
Νόµου 3329/2005, «Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Υγείας, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης των 
ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην ιατρών, επι-
κουρικού προσωπικού, το περιεχόμενο και η διαδικασία 
υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο χρόνος και 
η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών τους, καθώς 
και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την πρόσληψη του 
προσωπικού αυτού. Ταυτόχρονα με την κοινή απόφαση 
του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται τα απαιτούμενα 
τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα, κατά κατηγορία και 
κλάδο, καθώς και τα κριτήρια και ο τρόπος μοριοδότησης 
και κατάταξής τους».

Κατ’εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων έχει εκ-
δοθεί η υπ’αριθµ. Γ4β/Γ.Π.οικ.50604/01-07-2018 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Καθορισμός της δι-
αδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επι-
κουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης 
ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και 
ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδό-
τησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα, 
ΦΕΚ Β΄ 2607/2018).  

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της 
ως άνω ΚΥΑ, «Μετά την έγκριση του Υπουργού Υγείας 
για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, ο Διοικη-
τής της οικείας Υ.ΠΕ. εκδίδει απόφαση τοποθέτησης του 
προσλαμβανόμενου προσώπου, το οποίο υποχρεούται 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 
της, να παρουσιαστεί στο φορέα τοποθέτησής του για τη 

σύναψη σύμβασης.
Με την έκδοση της απόφασης τοποθέτησής τους από 

τον Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ, οι υποψήφιοι/υποψή-
φιες διαγράφονται από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους 
και έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης εγγραφής 
μετά τη λήξη της σύμβασής τους. Σε περίπτωση μη απο-
δοχής της τοποθέτησης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής 
αίτησης εγγραφής την επόμενη φορά που θα ενεργοποι-
ηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή και οι κωδικοί taxis των 
υποψηφίων δεν θα γίνονται αποδεκτοί. Σε περίπτωση μη 
αποδοχής για δεύτερη φορά ή παραίτησης πριν από τη 
λήξη της σύμβασής τους, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής 
νέας αίτησης πριν παρέλθει διετία από την ημερομηνία 
παραίτησης ή μη αποδοχής (…)». 

Εκ των ανωτέρω διατάξεων έπεται, ότι εντός πέντε 
(5) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση στον ενδι-
αφερόµενο της πράξεως τοποθέτησής του, ο τελευταίος 
οφείλει να παρουσιαστεί στον οικείο φορέα, προκειµέ-
νου να συνάψει την σχετική σύµβαση. Σε περίπτωση, δε, 
µη αποδοχής της τοποθέτησης, προβλέπεται ως κύρωση 
η απαγόρευση υποβολής νέας αίτησης στην αµέσως επό-
µενη διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού. 

Οµολογουµένως η προθεσµία των πέντε (5) ηµερών 
τίθεται ως αποκλειστική, χωρίς ο νόµος ή η κατ’εξουσιο-
δότηση εκδοθείσα ΚΥΑ να προβλέπουν κάποια δυνατό-
τητα παράτασης της εν λόγω προθεσµίας, εφόσον υπο-
βληθεί σχετική προς τούτο αίτηση. 

Βέβαια, η έλλειψη σχετικής πρόβλεψης δεν κωλύει 
την υποβολή σχετικής αιτήσεως εκ µέρους του ενδιαφε-
ροµένου, µε προβολή συγκεκριµένων λόγων, για τους 
οποίους ζητείται και δικαιολογείται η παράταση της προ-
θεσµίας. Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση µιας τέτοιας 
αιτήσεως εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια 
της διοίκησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ 

Αναφορικά µε την διαδικασία ελέγχου της γνησιό-
τητας των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµί-
ζονται ενώπιον των διοικητικών αρχών προκει-

µένου περί της προσλήψεως ή του διορισµού υπαλλήλων 
σε φορείς του δηµόσιου τοµέα επισηµαίνονται τα ακό-
λουθα.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1-3 
του Νόµου 4305/2014, για τις διαδικασίες επιλογής 
προσωπικού αρµοδιότητας του ΑΣΕΠ, «πριν από την 
υπογραφή της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του 
προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά 
αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολο-
γητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι 
απαραίτητα για την πρόσληψη του ή επηρεάζουν οπωσ-
δήποτε την κατάταξη του κατά τη διαδικασία πρόσληψης 
ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του μετά την 
πρόσληψη».

Σύµφωνα µε την παράγραφο 4, «Εντός προθεσμίας 
τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορι-
σμού ή προσλήψεως μονίμου προσωπικού ή προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή προσωπικού με θη-
τεία που ανανεώνεται ή με σχέση έμμισθης εντολής που 
διορίζεται ή προσλαμβάνεται με διαδικασία η οποία προ-
βλέπεται σε διατάξεις πλην αυτών του Ν. 2190/1994 
(Α` 28) διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγ-
χος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υπο-

βάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την 
πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή 
του κατά τη διαδικασία πρόσληψης».

Κατά συνέπεια ουδεµία αµφιβολία καταλείπεται, περί 
του ότι ο σχετικός έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογη-
τικών ενεργείται αυτεπαγγέλτως, µε αποκλειστική ευθύ-
νη του φορέα απασχόλησης.

Σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του ιδίου άρθρου, «Οι 
φορείς, προς τους οποίους αποστέλλονται αιτήματα ελέγ-
χου της γνησιότητας των δικαιολογητικών κατά τις διαδι-
κασίες που ορίζονται στην παρούσα, οφείλουν να πραγ-
ματοποιούν τον έλεγχο αμελλητί και η απάντηση τους να 
περιέρχεται στο φορέα που έχει υποβάλει το αίτημα το 
αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του».

Και από τις παραπάνω διατάξεις καθίσταται σαφές, ότι 
οι φορείς απασχόλησης και όχι οι εργαζόµενοι αναλαµ-
βάνουν την ευθύνη για την αποστολή αιτηµάτων σχετικά 
µε τον έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών.

Τέλος, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 
28 του Νόµου 4305/2014, «Η δαπάνη που προκαλείται 
κατά τον έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών επιβα-
ρύνει το φορέα που τον διενεργεί».

Συμπερασµατικά, ο έλεγχος της γνησιότητας των δι-
καιολογητικών αποτελεί ευθύνη εκάστου φορέα απασχό-
λησης, ενώ η σχετική δαπάνη επιβαρύνει τον φορέα και 
σε καµία περίπτωση τον υπάλληλο. 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 15 παρ. 1 του Νόµου 
4354/2015, «Για την ενί-

σχυση της οικογένειας των υπαλλή-
λων, που εμπίπτουν στις διατάξεις 
του παρόντος νόμου, χορηγείται 
μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανά-
λογα με την οικογενειακή κατάστα-
ση των υπαλλήλων, ως εξής: 

Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα 
ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά 
για άσκηση βιοποριστικού επαγ-
γέλματος με ποσοστό αναπηρίας 
πενήντα τοις εκατό (50%) τουλά-
χιστον, η παροχή ορίζεται σε πενή-
ντα (50) ευρώ για ένα (1) τέκνο, 
σε εβδομήντα (70) ευρώ συνολικά 
για δύο (2) τέκνα, σε εκατόν είκοσι 
(120) ευρώ συνολικά για τρία (3) 
τέκνα, σε εκατόν εβδομήντα (170) 
ευρώ συνολικά για τέσσερα (4) τέ-
κνα και προσαυξάνεται κατά εβδο-
μήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον 
τέκνο. Η παροχή του προηγούμενου 
εδαφίου δεν χορηγείται σε υπάλ-
ληλο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια 

εισοδήματα είτε από την άσκηση 
βιοποριστικού επαγγέλματος είτε 
από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική 
τους φορολογική δήλωση και το 
δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το 
ύψος του αφορολόγητου ορίου, 
όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε 
φορά από τις διατάξεις της φορο-
λογικής νομοθεσίας. Σε αυτή την 
περίπτωση η οικογενειακή παροχή 
παύει να καταβάλλεται για το οικο-
νομικό έτος κατά το οποίο διαπι-
στώνεται η υπέρβαση του ως άνω 
ορίου. Η κατά τα ανωτέρω παροχή 
χορηγείται για τέκνα προερχόμενα 
από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνω-
ρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και 
δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της 
ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον 
φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση».

Σύμφωνα, δε, με την αμέσως 
επόμενη παράγραφο του ως άνω 
άρθρου, «Ειδικά, για τέκνα που φοι-
τούν σε οποιονδήποτε φορέα μετα-
λυκειακής εκπαίδευσης, δημόσιας 
ή ιδιωτικής, η παροχή δίδεται μόνο 

κατά τη διάρκεια του ελάχιστου 
αριθμού των αναγκαίων για την 
απονομή των τίτλων σπουδών εξα-
μήνων, που προβλέπεται από τον 
οργανισμό κάθε φορέα εκπαίδευ-
σης και σε καμία περίπτωση πέρα 
από τη συμπλήρωση του 24ου 
έτους της ηλικίας τους».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέ-
ρω, ειδικώς για τέκνα που παρακο-
λουθούν σπουδές µεταλυκειακής 
εκπαίδευσης, η οικογενειακή πα-
ροχή χορηγείται εφόσον η φοίτη-
ση δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο 
αριθµό εξαµήνων για την απονοµή 
του τίτλου σπουδών και πάντως όχι 
πέραν του ορίου της συµπλήρωσης 
του 24ου έτους της ηλικίας. Κατά 
συνέπεια ο νοµοθέτης ορίζει έναν 
διπλό περιορισµό, που οριοθετείται 
τόσο από την διάρκεια των σπου-
δών, όσο και από την ηλικία του 
τέκνου. Η υπέρβαση των ως άνω 
ορίων καθιστά αυτοµάτως ανέφι-
κτη την συνέχιση της χορήγησης 
της οικογενειακής παροχής. 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
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ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΚΛΑΔΟ

Αναφορικά µε το ζήτηµα της διενέργειας αµοιβαίας 
µετακίνησης µεταξύ υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ 
Νοσηλευτών και υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Τε-

χνολόγου επισηµαίνονται τα ακόλουθα.
Ευθύς εξαρχής θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι προ-

κειµένου περί νοσηλευτών το ισχύον ειδικό πλαίσιο κι-
νητικότητας – υπηρεσιακών µεταβολών, ήτοι οι διατάξεις 
του άρθρου 50 του Νόµου 4368/2016 όπως ισχύουν, 
ουδέν προβλέπουν περί αµοιβαίας µετακίνησης. Το στοι-
χείο της αµοιβαιότητας φέρεται να καταλαµβάνει µόνον 
τις υπηρεσιακές µεταβολές της µετάταξης και της µετά-

θεσης και όχι την υπηρεσιακή µεταβολή της µετακίνησης. 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι 

ακόµη και αν υπήρχε σχετική ρητή πρόβλεψη περί αµοι-
βαίας µετακίνησης µεταξύ υπαλλήλων, οι εν λόγω υπάλ-
ληλοι θα έπρεπε να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και κατηγο-
ρία, όπως χαρακτηριστικώς προέβλεπαν οι διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Νόµου 3801/2009. 

Συµπερασµατικά, µε βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, 
δεν νοείται αµοιβαία µετακίνηση µεταξύ υπαλλήλου του 
κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών και υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ 
Τεχνολόγου.   

ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΙΜΑΛΦΩΝ

Σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων 
έτους 2002 του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρε-
σιών Υγείας & Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) αναφορικά µε 

τους φιλοξενούµενους ασθενείς σε µονάδες και πάσης 
φύσεως δοµές ψυχικής υγείας, θα πρέπει να εφαρµό-
ζονται τα ακόλουθα.

 Με ευθύνη των κοινωνικών 
λειτουργών ως διαχειριστών των συ-
ντάξεων – επιδοµάτων των ασθε-
νών, δεν θα πρέπει να φυλάσσο-
νται χρήµατα στις δοµές, πέραν 
όσων εξυπηρετούν τις ατοµικές 
ανάγκες των ασθενών, ενώ τα 
υπόλοιπα θα πρέπει να κατα-
τίθενται στους ατοµικούς τους 
τραπεζικούς λογαριασµούς.

 Σηµειωτέον, ότι στους 
συγκεκριµένους λογαριασµούς 
και τα αντίστοιχα βιβλιάρια κα-
ταθέσεων δεν θα πρέπει να υπάρ-
χουν ως συνδικαιούχοι υπάλληλοι 
των δοµών, εκτός εάν υπάρχει εκπε-
φρασµένη βούληση των ίδιων των ασθε-
νών ή σχετική προς τούτο δικαστική απόφαση. 

 Σε συνέχεια των ανωτέρω το ΣΕΥΥΠ προτείνει 
την θέσπιση σχετικού νοµικού – κανονιστικού πλαισίου, 
που να ρυθµίσει το ζήτηµα της διαχείρισης των συντάξε-
ων – επιδοµάτων των ασθενών, που φιλοξενούνται σε 
ιδρύµατα κλειστής περίθαλψης, ενώ εισηγείται υπέρ της 

πειθαρχικής διώξεως υπαλλήλων, οι οποίοι δεν διαχει-
ρίστηκαν ορθώς τις συντάξεις των ασθενών. 

 Εξάλλου, δυνάµει του από 12-02-2013 εγ-
γράφου της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των 
Δικαιωµάτων των Ατόµων µε Ψυχικές Διαταραχές, καθί-

σταται σαφές, ότι όσοι φιλοξενούνται σε αντί-
στοιχες δοµές, εφόσον δεν έχουν τεθεί 

σε καθεστώς δικαστικής συµπαράστα-
σης, διαθέτουν ικανότητα για δικαι-

οπραξία και δύνανται ελεύθερα 
να προβαίνουν σε αναλήψεις ή 
καταθέσεις στους τραπεζικούς 
λογαριασµούς τους. Επιπλέον, 
εφόσον το επιθυµούν, δύνα-
νται να διαθέτουν µέρος ή το 
σύνολο των χρηµάτων τους 
στις δοµές, προκειµένου περί 

της κάλυψης των προσωπικών 
τους αναγκών. 

 Αντίστοιχες οδηγίες παρέχο-
νται και από τον Οδηγό Διαχείρισης 

Νοµικών Προβληµάτων Ενοίκων Μο-
νάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 

(Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Μάρτιος 2007). 

 Ενόψει των ανωτέρω, ουδεµία ανάµιξη του νο-
σηλευτικού προσωπικού δύναται να υπάρξει στο ζήτηµα 
της φύλαξης ή διαχείρισης των χρηµάτων των ψυχιατρι-
κών ασθενών.      
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Αναφορικά µε τα καθήκοντα των σχολικών νοση-
λευτών επισηµαίνονται τα ακόλουθα.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 
27922/Γ6/08-03-2007 Απόφασης του Υφυπουρ-
γού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων (Καθορισμός 
των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, α) Του 
εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολι-
κές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμι-
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, 
τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής 
(παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας 
στο σπίτι), β) Του ειδικού εκπαιδευτικού 
προσωπικού και του ειδικού βοηθητι-
κού προσωπικού, που υπηρετεί στις 
σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης, ΦΕΚ Β΄ 449), 
οι Σχολικοί Νοσηλευτές «1. 
Ευαισθητοποιούν τους μαθητές 
σε κανόνες ατομικής υγιεινής 
και προφύλαξης από κινδύνους. 
Έχουν ως κύριο έργο την αγωγή 
και την προαγωγή της υγείας, με 
σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση 
της υγείας στο σχολικό πληθυσμό. 
2. Συμμετέχουν στον έλεγχο και την πα-
ρακολούθηση της υγιεινής κατάστασης του 
σχολικού περιβάλλοντος (αίθουσες, κοινόχρηστοι 
χώροι, κυλικείο), και συνιστούν στους εμπλεκόμενους, 
τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των 
μαθητών. 3. Παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στα παιδιά 
του σχολείου και αντιμετωπίζουν αιφνίδιες αδιαθεσίες, 
ασθένειες ή ατυχήματα που προκύπτουν κατά τα διαλείμ-
ματα ή κατά τη διάρκεια σχολικών δραστηριοτήτων. 4. 
Αναλαμβάνουν το νοσηλευτικό έργο μαθητών (φαρμα-
κευτική αγωγή κ.λπ.) σε συνεργασία με το σχολίατρο ή 
τον προσωπικό γιατρό του κάθε μαθητή, με τη συναίνεση 
του γονιού. 5. Είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση της 
οικογένειας και, σε περίπτωση ατυχήματος, συνοδεύουν 
το μαθητή κατά τη μεταφορά του σε νοσηλευτικό ίδρυμα 
και παραμένουν σε αυτό μέχρι την άφιξη του γονέα ή του 
κηδεμόνα. 6. Ευαισθητοποιούν, ενημερώνουν και προ-
τείνουν ειδικούς χειρισμούς στο ειδικό βοηθητικό προ-
σωπικό, στα θέματα ατομικής υγιεινής των μαθητών και 
συνεργάζονται με όλο το προσωπικό του σχολείου και 
τις υγειονομικές υπηρεσίες για θέματα της αρμοδιότητας 
τους. 7. Εργάζονται εξατομικευμένα ή σε μικρές ομάδες 
στο γραφείο ή το εργαστήριο αγωγής υγείας, αν διαθέτει 

η σχολική μονάδα. 8. Παρέχουν συμβουλευτική στους 
γονείς σε θέματα υγείας και διοργανώνουν σεμινάρια 
παροχής πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του σχολεί-
ου, στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων και κυρίως αυτών της 
περίπτωσης 4 (Αναλαµβάνουν το νοσηλευτικό έργο 
µαθητών (φαρµακευτική αγωγή κ.λπ.) προκύπτει, ότι οι 
σχολικοί νοσηλευτές εκµεταλλεύονται το σύνολο σχε-
δόν των επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων κατά την 
εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Σύµφωνα, δε, µε τα επαγγελµατικά δικαιώ-
µατα των νοσηλευτών, όπως αυτά αποτυ-

πώνονται στο ΠΔ 351/1989, οι νοση-
λευτές διαθέτουν επαρκείς γνώσεις 

για την εκτέλεση Νοσηλευτικών 
πράξεων που γίνονται µε δική 
τους απόφαση και ευθύνη εκτέ-
λεσης προς κάλυψη των ανα-
γκών του ανθρώπου σαν βιο-
ψυχοκοινωνική οντότητα, στους 
τοµείς υγιεινής, του ίδιου και του 

περιβάλλοντος του, ασφάλειας, 
άνεσης, υποβοήθησης οργανικών 

λειτουργιών, διατήρησης ισοζυγίων 
του. Επιπλέον οι νοσηλευτές έχουν 

την δυνατότητα να χορηγούν φάρµακα 
από όλες τις οδούς.

Είναι, βέβαια, προφανές, ότι η χορήγηση των 
φαρµάκων θα πρέπει να λαµβάνει χώρα εφόσον υπάρχει 
σχετική ιατρική γνωµάτευση, όπου αναγράφεται το συ-
νταγογραφούµενο φάρµακο και η δοσολογία, καθώς και 
η συναίνεση του γονιού.

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

Ως εκ τούτου ο νοσηλευτής που δραστηριοποιείται 
ως σχολικός νοσηλευτής φέρει την ευθύνη για την ορθή 
εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων που του αναλο-
γούν, όπως και κάθε άλλος νοσηλευτής.

Τα καθήκοντα, δε, του σχολικού νοσηλευτή είναι 
αµιγώς νοσηλευτικά, συνδεόµενα µε τα οικεία επαγγελ-
µατικά δικαιώµατα. Είναι, δε, σαφές, ότι ο νοσηλευτής 
δεν µπορεί να υποκαθιστά τον ιατρό προκειµένου περί 
της εκτελέσεως ιατρικών πράξεων. Υπ’αυτήν την έννοια 
ένας σχολικός νοσηλευτής δεν θα µπορούσε να αναλά-
βει την αποκλειστική ευθύνη για την λειτουργία του ια-
τρείου ενός σχολείου, εφόσον η λειτουργία του ιατρείου 
προϋποθέτει και την εκτέλεση ιατρικών πράξεων. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
– ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του 
Νόµου 4354/2015, «α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, 

για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχί-
ου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) 
Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδα-
κτορικού 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 προκύ-
πτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση 
ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό 
της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης 
αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των 
τίτλων αυτών, όργανο. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται 
κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των 
μεταπτυχιακών τίτλων εξετάζονται από ειδική τριμελή 
επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ-
γού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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 κατά-
ταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από 
την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων 
των απαραίτητων δικαιολογητικών (…)». 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, για την µισθολογι-
κή αναγνώριση των µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και 
του διδακτορικού απαιτείται το στοιχείο της συνάφειας µε 
το αντικείµενο της υπηρεσίας. 

Εφόσον συντρέχει το στοιχείο της συνάφειας και 
αναγνωριστεί αρµοδίως, τότε επέρχεται η προωθηµένη 
µισθολογική εξέλιξη που προβλέπεται στις προαναφερ-
θείσες διατάξεις. 

Σε περίπτωση πληµµελούς εφαρµογής των ως άνω 
ρυθµίσεων, ο υπάλληλος δύναται να υποβάλει σχετική 
προς τούτο αίτηση, επιδιώκοντας την ορθή µισθολογική 
του κατάταξη. Σε περίπτωση απορριπτικής απάντησης του 
φορέα χωρεί, η διαφορά επιλύεται, πλέον, δικαστικώς. 
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Α ναφορικά µε την έννοια του µονογονέα και τη 
χορήγηση αδειών που συνέχονται µε την ιδιό-
τητα αυτή, επισηµαίνουµε ότι η έννοια του µονο-

γονέα δεν περιλαµβάνει µόνο τους χήρους ή τις χήρες, 
αλλά και τους γονείς που ασκούν αποκλειστικά την 
επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων.

Αυτό προβλέπεται µε σαφήνεια από το άρθρο 53 του 
ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα:  «1. Η προβλεπόµενη, 
από την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του παρόντος, 
άδεια χορηγείται στον φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα 
υποχρεωτικά, χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου, 
όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι 
(6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η υιοθεσία δεν 
έχει ολοκληρωθεί µέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών….5. 
Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέν-
νησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια 
της παρ. 1 και τις διευκολύνσεις της παρ. 2 του παρό-
ντος άρθρου δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επι-
μέλεια…»

Επίσης στο άρθρο 53 παρ.6 προβλέπεται: «6. Οι υπη-
ρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους 
που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν µαθήµατα 
πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, για να 
επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, µε σκοπό 
την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης… 7. 
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Δι-
οίκησης και Αποκέντρωσης ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες 
εφαρµογής των διατάξεων της προηγούµενης παραγρά-
φου και καθορίζεται το ανώτατο όριο ηµερών απουσίας.»

 Δυνάµει της ανωτέρω ρητής νοµοθετικής εξουσιο-
δότησης εξεδόθη η υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ. 

20561  (ΦΕΚ Β΄ 1613/17.8.2007) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών -Χορήγηση διευκόλυνσης στους 
υπαλλήλους για την παρακολούθηση της σχολικής επί-
δοσης των τέκνων τους, στην οποία προβλέπεται:

«… 5. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου ή γέν-
νησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, η άδεια 
χορηγείται στο γονέα υπάλληλο που έχει την επιμέ-
λεια του τέκνου…»

Με άρθρο 31 του Νόµου 4440/2016, προστέθηκε 
8η παράγραφος στο άρθρο 53 του Υπαλληλικού Κώδι-
κα- Ν. 3528/2007- και καθιερώθηκε δικαίωµα άδειας 
των υπαλλήλων µε αποδοχές, σε περίπτωση ασθενείας 
των ανηλίκων τέκνων τους. 

Ειδικότερα, η παράγραφος 8 του άρθρου 53 ΥΚ  
προβλέπει: «Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαι-
ούνται άδεια µε αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιµες 
ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθέ-
νειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι 
τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέ-
ντε (5) εργάσιµες ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος. 
Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω 
άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε 
ημερολογιακό έτος.»

Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται με σαφήνεια 
ότι στην έννοια του μονογονέα περιλαμβάνεται και ο 
γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια ανηλί-
κου τέκνου.

Εφόσον το γεγονός αυτό αποδεικνύεται προσηκό-
ντως (µε δικαστική απόφαση ή συµβολαιογραφική πρά-
ξη) από τον υπάλληλο, η μη χορήγηση των αδειών που 
προβλέπονται για τους μονογονείς είναι παράνομη.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΑΔΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΣ
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Α ναφορικά µε το ζήτηµα της συγχώνευσης τµη-
µάτων ενός δηµόσιου νοσηλευτικού ιδρύµατος 
χωρούν οι ακόλουθες σκέψεις.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 περί-
πτωση 5 του Νόµου 3329/2005, ο Διοικητής ενός νο-
σοκοµείου, µεταξύ των λοιπών αρµοδιοτήτων του, «Ει-
σηγείται στο Δ.Σ. τη δημιουργία, μείωση ή συγχώνευση 
μονάδων ή τμημάτων του Νοσοκομείου».

Σύµφωνα, δε, µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 6 
περίπτωση 3 του ιδίου ως άνω Νόµου, το Διοικητικό 
Συµβούλιο ενός νοσοκοµείου, µεταξύ των λοιπών αρµο-
διοτήτων του, «Εγκρίνει τη δημιουργία, μείωση ή συγχώ-
νευση μονάδων ή τμημάτων του Νοσοκομείου και υπο-
βάλλει τη σχετική πρόταση προς έγκριση στον Διοικητή 
της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, προ-
κειµένου να υπάρξει συγχώνευση µονάδων ή τµηµάτων 
ενός νοσοκοµείου απαιτείται διαδοχικώς η σχετική εισή-
γηση του οικείου Διοικητή, η έγκριση της εν λόγω εισή-
γησης από το οικείο Δ.Σ. και η από µέρους του υποβολή 
της πρότασης στον Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής 
Περιφέρειας. Ο τελευταίος (Διοικητής της Υ.ΠΕ) φέρει 
και την αρµοδιότητα για την τελική έγκριση µιας αντίστοι-
χης πρωτοβουλίας περί συγχωνεύσεως τµηµάτων. 

Κατά συνέπεια αυτό που χρήζει διερεύνησης είναι αρ-
χικώς το ζήτηµα της τήρησης της προεκτεθείσας διαδικα-
σίας, µε την υπόµνηση ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση από 
αυτήν αναγκαστικώς επάγεται ακυρότητα της σχετικής 

απόφασης λόγω παραβίασης ουσιώδους διαδικαστικού 
τύπου ή/και λόγω αναρµοδιότητας. 

Σε συνέχεια της διαπίστωσης της τήρησης ή µη της 
σχετικώς προβλεποµένης διαδικασίας, ερευνητέο απο-
βαίνει το ζήτηµα της ρύθµισης της υπηρεσιακής κα-
τάστασης των εµπλεκοµένων υπαλλήλων, ήτοι των 
υπαλλήλων που ανήκουν οργανικώς στα τµήµατα που 
συγχωνεύονται. Ειδικότερα, εφόσον δια της συγχωνεύ-
σεως επέρχεται ουσιώδης µεταβολή – αλλοίωση της 
οργανικής µονάδας, όπου παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
οι υπάλληλοι, η συγκεκριµένη υπηρεσιακή µεταβολή θα 
πρέπει να λάβει την µορφή της µετακίνησης, εκδιδοµένης 
σχετικής ρητής πράξεως. 

Πέραν των ως άνω ιδιαιτέρως κρίσιµων παρατηρή-
σεων, εφόσον δια της συγχωνεύσεως αναφύονται και 
ζητήµατα πρακτικής φύσεως, όπως η αδυναµία αποτε-
λεσµατικής και έγκαιρης παροχής υπηρεσιών υγείας και 
φροντίδας στους νοσηλευοµένους ασθενείς των συγ-
χωνευόµενων τµηµάτων, θα πρέπει να υπάρξει σχετική 
αναφορά προς την Διοίκηση του νοσοκοµείου, προς την 
Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, η οποία οφεί-
λει να λάβει θέση τουλάχιστον κατά το µέρος που αφο-
ρά το νοσηλευτικό προσωπικό και, ενδεχοµένως, προς 
το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας 
(ΣΕΥΥΠ), ως καθ’ύλην αρµόδιου ελεγκτικού οργάνων 
των φορέων που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουρ-
γείου Υγείας.   

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
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Ό πως είναι ήδη γνωστό, µε την θέση σε ισχύ 
από την 1η-01-2016 των διατάξεων του Νό-
µου 4354/2015 περί του ενιαίου µισθολογί-

ου των δηµοσίων υπαλλήλων, για πρώτη φορά οι προϊ-
στάµενοι των νοσηλευτικών τµηµάτων των νοσοκοµείων 
όλης της χώρας ορίστηκε να λαµβάνουν επίδοµα θέσης 
ευθύνης χαµηλότερο κατά σαράντα (40) ευρώ του αντί-
στοιχου επιδόµατος που λαµβάνουν οι λοιποί τµηµατάρ-
χες.

Ευθύς εξαρχής η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, µε αίσθηµα ευθύνης 
απέναντι στα µέλη της νοσηλευτικής κοινότητας, αποφά-
σισε να αντιδράσει, κινούµενη δικαστικώς. Ο δικαστικός 
αγώνας είχε επιτυχή κατάληξη µε την έκδοση της από 
18-04-2018 Απόφασης της Ολοµελείας του Συµβουλί-
ου της Επικρατείας, µε την οποία αναγνωρίστηκε µε τον 
πλέον κατηγορηµατικό τρόπο, ότι και οι προϊστάµενοι 
των Νοσηλευτικών Τµηµάτων θα πρέπει να λαµβάνουν 
επίδοµα θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ, αντί του πο-
σού των 250 ευρώ που ελάµβαναν, µε βάση τις διατάξεις 
του ισχύοντος ενιαίου µισθολογίου, οι οποίες και κρίθη-
καν αντισυνταγµατικές. 

Η συγκεκριµένη δικαστική επιτυχία άνοιξε διάπλατα 

τον δρόµο για την αναδροµική δικαστική διεκδίκηση από 
τους προϊσταµένους νοσηλευτικών τµηµάτων της µηνιαί-
ας διαφοράς των 40 ευρώ στο επίδοµα θέσης ευθύνης. 
Η εν λόγω αναδροµική διεκδίκηση συντονίστηκε κατά 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο από την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ µε 
την κατάθεση οµαδικών αγωγών σε ολόκληρη την χώρα.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ είναι, λοιπόν, στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει, ότι ήδη εκδόθηκε η πρώτη θετική δικα-
στική απόφαση από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλί-
ου, που επιδικάζει το χρηµατικό ποσό των περίπου χιλίων 
(1.000,00) ευρώ στους προϊσταµένους των νοσοκοµεί-
ων Άργους και Ναυπλίου. 

Αναµένοντας την έκδοση πολλών αντίστοιχων δικα-
στικών αποφάσεων από όλα τα Διοικητικά Πρωτοδικεία 
της χώρας, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ και τα όργανα διοίκησής της 
δεν µπορούν παρά να αισθάνονται απόλυτη δικαίωση για 
την ευόδωση του αγώνα τους. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύ-
ει το µέγεθος της συνέπειας των λόγων και των έργων 
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ έναντι των νοσηλευτών, ενώ µας γε-
µίζει δύναµη και ελπίδα για την συνέχιση της συνδικαλι-
στικής µας δράσης.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ – 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 09/01/2019

Α.Π. 1

Προς τη Διοικήτρια του ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ»

Κοινοποίηση: Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» Διευθυντή 
Ιατρικής Υπηρεσίας του ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας του ΨΝΑ 
«ΔΑΦΝΙ»

    Θέμα: Διαχείριση / φύλαξη χρημάτων ασθενών

Σχετικά µε ερωτήµατα που µας έχουν τεθεί αναφορικά µε τη διαχείριση/φύλαξη χρηµάτων των 
ασθενών που νοσηλεύονται/φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ», το Διοι-
κητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων ΕΣΥ Ν. Αττικής επισηµαίνει 
τα εξής:

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των Νοσηλευτών προσδιορίζονται περιοριστικά στο Π.Δ. 351/1989 
(ΦΕΚ Α΄ 159/1989), στο οποίο δεν γίνεται αναφορά σε συµµετοχή του Νοσηλευτή σε διαδικασία που 
αφορά την παραλαβή, διαχείριση και φύλαξη χρηµάτων των ασθενών.

Οµοίως, σύµφωνα µε την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση µε Αρ. Πρωτ. Γ6/Γ.Π.οικ.92189 (ΦΕΚ 
Β΄ 5622/2018), στην οποία περιγράφονται οι Αρµοδιότητες –

Καθήκοντα Προϊσταµένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκοµείων και των λοιπών Νοση-
λευτικών Ιδρυµάτων του ΕΣΥ, ο Νοσηλευτής ο οποίος κατέχει θέσεις ευθύνης (Διευθυντής, Τοµεάρ-
χης, Προϊστάµενος), δεν έχει την αρµοδιότητα – καθήκον της παραλαβής, διαχείρισης, φύλαξης των 
χρηµάτων των ασθενών.

Επιπλέον, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη την Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων έτους 2002 του Σώµα-
τος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ),  σύµφωνα µε τη οποία µε ευθύνη των Κοι-
νωνικών Λειτουργών, ως διαχειριστών των συντάξεων - επιδοµάτων των ασθενών, δεν θα πρέπει να 
φυλάσσονται χρήµατα στις δοµές, πέραν όσων εξυπηρετούν τις ατοµικές ανάγκες των ασθενών, ενώ 
τα υπόλοιπα θα πρέπει να κατατίθενται στους ατοµικούς τους τραπεζικούς λογαριασµούς.

Παράλληλα, δυνάµει του από 12-02-2013 εγγράφου της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασί-
ας των Δικαιωµάτων των Ατόµων µε Ψυχικές Διαταραχές, καθίσταται σαφές, ότι όσοι φιλοξενούνται 
σε αντίστοιχες δοµές, εφόσον δεν έχουν τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συµπαράστασης, διαθέτουν 
ικανότητα για δικαιοπραξία και δύνανται ελεύθερα να προβαίνουν σε αναλήψεις ή καταθέσεις στους 
τραπεζικούς λογαριασµούς τους.

Το έργο των νοσηλευτών εποµένως, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι και θα πρέπει να πα-
ραµείνει αµιγώς νοσηλευτικό, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους νοσηλευόµενους 
/ φιλοξενούµενους ασθενείς, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της νοσηλευτικής επιστήµης.

Υπ’ αυτήν την έννοια, η παραλαβή, διαχείριση και φύλαξη των προσωπικών αντικειµένων και χρηµά-
των των ασθενών, δεν µπορεί να επιβαρύνει τη νοσηλευτική υπηρεσία, η οποία οφείλει να παραµένει 
προσηλωµένη στη νοσηλεία και όχι να καλείται να επιλύει γραφειοκρατικής και διοικητικής φύσεως 
ζητήµατα. Το υποστελεχωµένο νοσηλευτικό προσωπικό ήδη είναι επιβαρυµένο µε πλήθος αλλότριων 
καθηκόντων (διακίνηση υλικού - εγγράφων, εκτέλεση καθηκόντων τραπεζοκόµων – καθαριστριών - 
φυλακτικού προσωπικού), πέραν των νόµιµων αρµοδιοτήτων του και δεν αντέχει επιπλέον κι άλλων.

Ειδικότερα, τα ερωτήµατα που µας έχουν τεθεί είναι τα εξής:
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«Για τους εξυπηρετούμενους ασθενείς που δεν είναι σε δικαστική συμπαράσταση, ποιος πιστεύεται 
ότι θα ήταν ο καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος χρήσης και φύλαξης των χρημάτων τους ;

 
Τι προτείνετε :
Α) Όταν πρόκειται για ασθενείς με κινητικές δυσκολίες
Β) Όταν πρόκειται για ασθενείς με σημαντικό βαθμό νοητικής έκπτωσης
Γ) Όταν πρόκειται για ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε υποτροπή της ψυχικής της νόσου» 

Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζουµε ότι, εφόσον οι ασθενείς δεν έχουν τεθεί σε καθεστώς δικαστι-
κής συµπαράστασης, είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη και διαχείριση των χρηµάτων τους. Η συνεργασία 
των συγγενών, όπως σε όλα τα ζητήµατα, θα πρέπει να

ενισχύεται και να είναι συνεχής και υποστηρικτική προς όφελος του ασθενή.
Όταν κρίνεται απολύτως αναγκαίο, εκεί όπου ο νοσηλευόµενης ασθενής εξαιτίας της ψυχικής του 

κατάστασης, λόγω έναρξης της νόσου ή υποτροπής, δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί/φυλάξει τα 
χρήµατά του, µε οδηγίες του Θεράποντα Ιατρού και για όσο διάστηµα η ψυχική του κατάσταση το επι-
βάλλει, θα µπορεί η Κοινωνική και Διοικητική Υπηρεσία, σε συνεργασία µε τον ίδιο τον ασθενή (εάν 
είναι εφικτό) και τους συγγενείς του, κατόπιν συγκεκριµένων διαδικασιών, οι οποίες θα ορίζονται µε 
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, να έχουν την ευθύνη της καταγραφής, πα-
ραλαβής, διαχείρισης αυτών, για την κάλυψη των ατοµικών του αναγκών και φύλαξης σε ειδικό χώρο 
στο Ταµείο των Ασθενών ή προσωρινής φύλαξης στο χώρο του ΤΕΠ, για τις ανάγκες που προκύπτουν 
από τους εισερχόµενους ασθενείς τις µέρες της εφηµερίας (ΣΚ, αργίες, απόγευµα-νύχτα). Η συµµετο-
χή των Κοινωνικών Λειτουργών και των Διοικητικών Υπαλλήλων σε όλες τις βάρδιες, στην 24ωρη 
εφηµερία, θα συµβάλλει προς την ορθότερη και αποτελεσµατικότερη επίλυση αυτών των προβληµά-
των.

Για τους ασθενείς που φιλοξενούνται σε Μονάδες Αποκατάστασης η διαχείριση και φύλαξη ελάχι-
στων χρηµάτων, σύµφωνα µε την παραπάνω αιτιολογία και για σύντοµο χρονικό διάστηµα, θα µπορεί 
να γίνεται απο τον Κοινωνικό Λειτουργό, µε συγκεκριµένες διαδικασίες, οι οποίες θα ορίζονται µε 
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, κατόπιν εισήγησης της πολυκλαδικής θερα-
πευτικής οµάδας της Μονάδας. Οι διαδικασίες θα πρέπει να διασφαλίζουν την κάλυψη των αναγκών 
των φιλοξενουµένων σε όλο το 24ωρο. Αν η ανάγκη διαχείρισης ξεπερνάει το σύντοµο χρονικό διά-
στηµα των ολίγων ηµερών, τότε θα πρέπει να εξετάζεται απο το Νοσοκοµείο η επιλογή της δικαστικής 
συµπαράστασης.

 
Ενόψει των ανωτέρω, ουδεµία ανάµιξη των Νοσηλευτών (Διευθυντή, Τοµεάρχη, Εφηµερεύοντες 

Νοσηλευτές, Προϊστάµενοι, Υπόλογοι, Υπεύθυνοι βάρδιας), δύναται να υπάρξει στο ζήτηµα της παρα-
λαβής, διαχείρισης, φύλαξης των χρηµάτων των ψυχιατρικών ασθενών.

Είµαστε διαθέσιµοι για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση.

Με εκτίµηση

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

                                  Ο Πρόεδρος                                             Η Γεν. Γραµµατέας

                           Γεώργιος Αβραµίδης                                      Ελένη Ντάτση
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