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ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΌ
ΣΕ ΠΑΛΜΌ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΌΧΉ ΤΌ 
20Ό ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΌ ΝΌΣΉΛΕΥΤΙΚΌ ΣΥΝΕΔΡΙΌ ΤΉΣ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ό. - Ε.Σ.Υ.

Τον Μάρτη 
η εκδίκαση των 
αγωγών για το 

επίδομα προϊσταμένων.
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Ένα βήμα προς τα εμπρός, ένα βήμα πιο κοντά σας!

Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.
Έδρα: Γκιώνας 1Α, Τ.Κ. 144 51, Μεταμόρφωση, Τ: 210 2020232, Φ: 210 2020775

Η Mavrogenis, εδώ και 3 δεκαετίες, αντιπροσωπεύει 
καταξιωμένους διεθνείς οίκους ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
έχοντας δυναμική πορεία ανάπτυξης.

Νιώθουμε μεγάλη ηθική ευθύνη να βρισκόμαστε πάντα κοντά 
στους λειτουργούς υγείας και τους πελάτες μας, να κατανοούμε 
τις ανάγκες τους, να διαθέτουμε καινοτόμα προϊόντα υψηλής 
ποιότητας και να αναπτύσσουμε υπηρεσίες υποστήριξης που να 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των χρηστών των προϊόντων μας.
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
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EDITORIAL

Ό πως είναι ήδη γνωστό, µε τις διατάξεις του 
Νόµου 4354/2015 περί του νέου ενιαί-
ου µισθολογίου, καθιερώθηκε για πρώτη 

φορά µια εντελώς άδικη και δυσµενής διάκριση σε 
βάρος των προϊσταµένων των νοσηλευτικών τµηµά-
των. Ειδικότερα προβλέφθηκε, ότι στους ως άνω προ-
ϊσταµένους θα καταβάλλεται επίδοµα θέσης ευθύνης 
ύψους 250 ευρώ, αντί των 290 ευρώ που λαµβάνουν 
όλοι οι υπόλοιποι τµηµατάρχες του δηµόσιου τοµέα. 

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αντέδρασε άµεσα, επιδιώκοντας 
την κήρυξη των επίµαχων διατάξεων ως αντισυνταγ-
µατικών και δη αντίθετων µε την αρχή της ισότητας και 
της ίσης µεταχείρισης των εργαζοµένων. Ο αγώνας 
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ δικαιώθηκε πλήρως µε την έκδοση 
σχετικής απόφασης της Ολοµελείας του Συµβουλίου 
της Επικρατείας, που έκρινε ως αντισυνταγµατικές τις 
άδικες αυτές διατάξεις και θεώρησε, ότι η καταβολή 
του επιδόµατος θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ θα 
πρέπει να επεκταθεί και στους προϊσταµένους των νο-
σηλευτικών τµηµάτων.

Αυτοµάτως, λοιπόν, µε την έκδοση της ως άνω 
απόφασης από τον ανώτατο δικαστικό σχηµατισµό της 
χώρας άνοιξε ο δρόµος για την έγερση αγωγών κατά 

των δηµοσίων νοσοκοµείων από τους νοσηλευτές – 
τµηµατάρχες µε αντικείµενο την αναδροµική και έντο-
κη καταβολή της µηνιαίας διαφοράς των 40 ευρώ. Το 
πλαίσιο της διεκδίκησης, ενόψει της σχετικής διετούς 
παραγραφής, αφορά την καταβολή ποσού ύψους 40 
ευρώ Χ 24 µήνες = 960 ευρώ + νόµιµος τόκος υπε-
ρηµερίας.

Οι σχετικές αγωγές κατετέθησαν εντός του έτους 
2018 και η συζήτησή τους αναµενόταν να λάβει χώρα 
µετά από πέντε (5) περίπου έτη, δηλαδή περί το έτος 
2023. Ωστόσο η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ µερίµνησε για την 
υποβολή αιτήσεως κατά προτίµηση προσδιορισµού 
µε αποτέλεσµα ήδη ορισµένες αγωγές να έχουν συ-
ζητηθεί και να έχουν εκδοθεί θετικές αποφάσεις. Το 
σύνολο, δε, των αγωγών όλων των νοσοκοµείων του 
Νοµού Αττικής (Αθηνών και Πειραιώς) έχουν προσδι-
οριστεί για τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους 2020.

Κατά συνέπεια ευελπιστούµε, ότι εντός του έτους 
2020 θα έχει εκδοθεί το σύνολο των θετικών δικα-
στικών αποφάσεων και θα οµιλούµε, πλέον, περί µιας 
ολοκληρωµένης και απόλυτα επιτυχηµένης δικαστικής 
προσπάθειας µε ορατό αποτέλεσµα για όλους τους 
προϊσταµένους των νοσηλευτικών τµηµάτων.  

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 
- ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ 

Γράφει ο 
Αλέξης Παραράς
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΌ ΣΕ ΠΑΛΜΌ

ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΌΧΉ ΤΌ 20Ό 

ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΌ ΝΌΣΉΛΕΥΤΙΚΌ 

ΣΥΝΕΔΡΙΌ ΤΉΣ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ό. - Ε.Σ.Υ.

Στη μαγευτική πόλη της Καστοριάς, πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του 20ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας 
του  Ε.Σ.Υ., από τις 5 - 8 Δεκεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Λημναίον.
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το συνέδριο- θεσµός για τον 
σύγχρονο Νοσηλευτή, είχε 
επετειακό χαρακτήρα, κα-

θώς µε αφετηρία τη φετινή χρο-
νιά, επεκτάθηκε η διάρκεια του 
για µια ηµέρα, µε γνώµονα τόσο 
τις συνεχώς αυξανόµενες εκπαι-
δευτικές ανάγκες των µελών της 
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., όσο και την 
πληθώρα των συµµετοχών φορέ-
ων - υπηρεσιών Δηµόσιας Διοί-
κησης και προτάσεων συνεργασί-
ας καταξιωµένων επιστηµονικών 
φορέων. Το συνέδριο, τελούσε 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Υγείας, της Ένωσης Νοσηλευ-
τών Ελλάδος, της Πανελλήνιας 
Ένωσης Φαρµακοβιοµηχανίας, 
του Συνδέσµου Φαρµακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος και του 
Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων. 
Στην συνδιοργάνωση του συνε-
δρίου συµµετείχαν η 3η Υγειο-
νοµική Περιφέρεια Μακεδονίας 
και η Περιφέρεια Δυτικής Μακε-
δονίας (Περιφερειακή Ενότητα 
Καστοριάς).
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...με αφετηρία τη φετινή χρονιά, επεκτάθηκε η διάρκεια του για μια ημέρα, 

με γνώμονα τόσο τις συνεχώς αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των 

μελών της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το επιστηµονικό πρόγραµµα περιελάµβανε 5 Ειδι-
κά Φροντιστήρια, 12 Κλινικά Φροντιστήρια, 1 Εξει-
δικευμένο Σεμινάριο, 1 Workshop, 1 Δορυφορικό 
Συμπόσιο, 17 Διαλέξεις, 18 Στρογγυλές Τράπεζες, 
90 Ελεύθερες Ανακοινώσεις και 113 Αναρτημένες 
Ανακοινώσεις. Η θεµατολογία του συνεδρίου κάλυψε 
ενδελεχώς όλα τα επιστηµονικά πεδία της Νοσηλευτικής 
Επιστήµης, προάγοντας παράλληλα τη διεπιστηµονικότη-
τα µεταξύ των επαγγελµατιών υγείας.
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Οι συµµετοχές των νοσηλευτών και των επαγγελµατι-
ών υγείας ήταν αθρόα, ενώ σηµαντική παρουσία είχαν οι 
φοιτητές Νοσηλευτικής από όλα τα Τµήµατα Νοσηλευτι-
κής των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων πανελλαδικά.

Την κήρυξη των εργασιών του συνεδρίου, πραγµατο-
ποίησε εκ µέρους του Υπουργείου Υγείας ο κ.Παναγιώ-
της Πρεζεράκος (Γενικός Γραµµατέας Δηµόσιας Υγείας 
Πρόληψης και Εθελοντισµού). Χαιρετισµούς απηύθυναν 
ο κ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης (Διοικητής 3ης Υγειονο-
µικής Περιφέρειας Μακεδονίας), ο κ. Αριστείδης Δάγλας, 
πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, η κ. Φαίη Κοσµοπούλου 
(Γενική Διευθύντρια Πανελλήνιας Ένωσης Φαρµακοβι-
οµηχανίας), ο κ. Βασίλειος Αντωνιάδης (Διοικητής Γ.Ν. 
Καστοριάς), η κ. Κρυσταλλία Χατζηαγοράκη (Τοµεάρχης 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Καστοριάς), ο κ. Ιωάννης 

Σιώµος (Γενικός Γραµµατέας Ιατρικού Συλλόγου Καστο-
ριάς), ο κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας (Βουλευτής Νοµού Καστο-
ριάς Ν.Δ.), ο κ. Παναγιώτης Γεωργίου (Μέλος Διοικητι-
κού Συµβουλίου Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών), 
η κ. Γεωργία Φασόη (Πρόεδρος Τµήµατος Νοσηλευτικής 
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής), η κ. Θεοδώρα Καυ-
κιά (Επίκουρη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής στο Διεθνές 
Πανεπιστήµιο της Ελλάδος – Διευθύντρια Σύνταξης Ελ-
ληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης), ο κ. 
Δηµοσθένης Σαληκίδης (Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος), 
ο κ. Μιχαήλ Κουράκος (Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας Γ.Ν.Β. Ασκληπιείο - Πρόεδρος της Επιστηµονικής 
Επιτροπής του Συνεδρίου) και ο κ. Πέτρος Δοκόπουλος 
(Αντιδήµαρχος Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας).
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1ο Βραβείο Πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας: 
«Η επίδρασης της προσωπικότητας και της θρησκευτικό-
τητας στο προσωπικό Μ.Ε.Θ. για τις αποφάσεις τέλους 
ζωής» Α. Νταντανά, Δ. Ματάµης, Σ. Σαββίδου, Μ. Γιαννά-
κου, Μ. Γκούβα, Γ. Νάκος, Β. Κουλούρης

2ο Βραβείο Πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας: 
«Πολλαπλή σκλήρυνση και θρησκευτικότητα», Α. Τζιά-
τζιος, Κ. Μεταξούλη, Ε. Σπηλιοπούλου, Σ. Πλακάς, Ο. 
Κωνσταντακοπούλου

Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής ανασκόπη-
σης: «Η επίπτωση της ενδοκοιλιακής υπέρτασης στη νε-
φρική λειτουργία», Μ. Κιρκέτσου

Βραβείο πρωτότυπης Ηλεκτρονικά Αναρτημένης 

ανακοίνωσης (e – poster): «Εφαρµογή αντιµικροβια-

κού χαλκού στις Μονάδες εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), 

κλινικές και οικονοµικές επιπτώσεις», Ζ. Μανωλίδου, 

Π.Α. Ευσταθίου, Μ. Τσερώνη, Α.Π. Ευσταθίου, Α. Καρα-

γεώργου, Α. Χαρανά

Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής ανασκόπη-

σης Φοιτητών: «Ο ρόλος του νοσηλευτή στη διαχείριση 

του εθισµού στο διαδίκτυο», Σ. Λυκοπούλου, Ο.Γ. Μήτση, 

Ε. Λαΐου

Στο πλαίσιο του συνεδρίου βραβεύτηκαν οι κάτωθι εργασίες:

Όλοι οι σύνεδροι συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου και 
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το υψηλό επιστημονικό επίπεδο, 
το οποίο κατάφερε να συνενώσει όλους τους επαγγελματίες υγείας, ...

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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Το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της 
Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νο-
σηλευτικής Οµοσπονδίας - Ε.Σ.Υ, 
απέσπασε διθυραµβικές κριτικές σε 
οργανωτικό - επαγγελµατικό - επι-
στηµονικό επίπεδο και ανέβασε ακό-
µη ψηλότερα τον πήχη για το επόµε-
νο συνέδριο. 

Μέσα από το επιστηµονικό πρό-
γραµµα αναπτύχθηκαν όλα τα φλέ-
γοντα θέµατα από το εργασιακό πε-
ριβάλλον των νοσηλευτών αλλά και 
το χώρο της υγείας ευρύτερα, προ-
καλώντας ευγενείς αντιπαραθέσεις, 
καταιγισµό απόψεων και δεδοµένων 
από το χώρο της νοσηλευτικής κοι-
νότητας σε επίπεδο διοίκησης υπη-
ρεσιών υγείας και επαγγελµατικής 
δεοντολογίας.

Με εκλεκτούς προσκεκληµένους 
από τον χώρο της Δηµόσιας Διοίκη-
σης, του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., του ΙΝ.ΕΠ., της 
Π.Ε.Φ., του χώρου της πιστοποίησης 
της ποιότητας, την ακαδηµαϊκή κοι-
νότητα και την αγορά εργασίας, το 
20ο µας συνέδριο ήταν το πληρέ-
στερο µέχρι τώρα, θέτοντας τον πήχη 
των απαιτήσεων ακόµα ψηλότερα 
για τις επόµενες χρονιές. 

Όλοι οι σύνεδροι συµµετείχαν 
ενεργά στις εργασίες του συνεδρί-
ου και εξέφρασαν την ικανοποίησή 
τους για το υψηλό επιστημονικό 
επίπεδο, το οποίο κατάφερε να συ-
νενώσει όλους τους επαγγελματίες 
υγείας, αναδεικνύοντας τον ηγετικό 
ρόλο των νοσηλευτών στις υπηρεσί-
ες υγείας. Επιπλέον, οι νοσηλευτές 
απέδειξαν µε την παρουσία τους, ότι, 
σε πείσµα των καιρών, αντιστέκονται 
και µε εφαλτήριο τη συνεχιζόµενη 
εκπαίδευση, αναγάγουν και εξελίσ-
σουν το νοσηλευτικό επάγγελµα σε 
όλα τα επίπεδα. 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

...οι νοσηλευτές 
απέδειξαν με την 
παρουσία τους, ότι,  
σε πείσμα των  
καιρών, 
αντιστέκονται... 
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ



Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 17

Η οµάδα της επιστηµονικής επι-
τροπής, υπό την καθοδήγηση του 
προέδρου της κ. Μιχάλη Κουράκου 
και των αντιπροέδρων κ.κ. Γεωρ-
γίου Σιδηρά, Τζαννή Πολυκαν-
δριώτη και Δημητρίου Μπαρου-
ξή, λειτούργησε υποδειγματικά, 
αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο 
των εργασιών µε σεβασµό στους 
συγγραφείς και στη σύνθεση του 
προγράµµατος. Επίσης θα ήταν πα-
ράλειψη να µην αναφερθούµε στην 
αποφασιστική συµβολή της τοπικής 
οργανωτικής επιτροπής στην µεγά-
λη επιτυχία του συνεδρίου, υπό την 
καθοδήγηση της κ. Καλλιόπης Καρα-
λιόλιου και του κ. Βασίλη Μπαµπού-
λη. Και βέβαια όλη αυτή η µεγαλο-
πρεπής εκδήλωση, φτάνει σε όλους 
αποτυπωµένη µε ακρίβεια και λάµψη 
µέσα από τον φωτογραφικό φακό 
του άξιου συναδέλφου κ. Γιώργου 
Τζιτζίκου, τον οποίο και ευχαριστού-
µε θερµά.

Εκ µέρους του Διοικητικού Συµ-
βουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., 
της Οργανωτικής και  Επιστηµονικής 
Επιτροπής του Συνεδρίου, εκφρά-
ζονται οι θερµές ευχαριστίες προς 
όλους τους συµµετέχοντες για την 
παρουσία τους, αλλά και για τις και-
νοτόµες γνώσεις τις οποίες µοιρά-
στηκαν µε όλους τους επαγγελµατίες 
υγείας. Ιδιαιτέρως δε, εκφράζονται 
οι θερµές ευχαριστίες σε όλους τους 
συναδέλφους που δεν µπόρεσαν να 
παρευρεθούν στο συνέδριο, παρα-
µένοντας στις επάλξεις του Ε.Σ.Υ., 
αλλά και στους χορηγούς που συ-
ντέλεσαν στην επιτυχή έκβαση των 
εργασιών του συνεδρίου µας. 

Καθώς η πόλη της Καστοριάς και 
η µαγευτική λίµνη, µας αποχαιρέτησε 
µε τις καλύτερες εντυπώσεις, η Χαλ-
κιδική παίρνει τα σκήπτρα για να 
υποδεχτεί τη Νοσηλευτική Κοινότη-
τα, στο πλαίσιο του 13ου Πανελλή-
νιου Επιστημονικού & Επαγγελμα-
τικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21 
- 24 Μαΐου 2020.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ ΣΤΟ ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΓΝ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Κ ατόπιν σχετικής αναφοράς µελών µας αναφορι-
κά µε τη βαθµολογική αναγνώριση προϋπηρε-
σίας  στον ιδιωτικό τοµέα, κατ’ εφαρµογή του 

πδ 69/2016 και τη µη εισέτι ολοκλήρωση της σχετικής 
διαδικασίας ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ (!), µε 
αποτέλεσµα την αδικαιολόγητη και σοβαρή υπηρεσιακή 
βλάβη τους, η ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ, µε καταστατικό σκοπό µε-
ταξύ άλλων την προάσπιση των δικαιωµάτων των µελών 
της, σας επισηµαίνει τα ακόλουθα:

Νοσηλευτές του Νοσοκοµείου σας και µέλη µας 
έχουν νόµιµα και εµπρόθεσµα εντός του  2016 υποβάλει 
αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα, 
κατά το Προεδρικό Διάταγµα 69/2016.

Παρά την κατάθεση των ανωτέρω αιτήσεων προ τρι-
ετίας, όπως όριζαν οι οικείες διατάξεις, η Υπηρεσία σας 
δεν έχει προχωρήσει στην ολοκλήρωση των προβλε-
πόμενων διαδικασιών για χρονικό διάστημα που φτάνει 
τα τρία έτη, σε αντίθεση με τις ρητές επιταγές του Νό-
μου και το περιεχόμενο των σχετικών εγκυκλίων που 
άπασες έκαναν λόγο για άμεση ολοκλήρωση των σχε-
τικών διαδικασιών.

Το πδ 69/2016 ρητά ορίζει ότι οι  αιτήσεις αναγνώ-
ρισης παραπέµπονται στο αρµόδιο υπηρεσιακό συµβού-
λιο εντός μηνός από την υποβολή τους στην αρµόδια 
Διεύθυνση Προσωπικού και το Υπηρεσιακό Συµβούλιο 
προβαίνει στην εξέταση των δικαιολογητικών και απο-
φαίνεται επί της αιτήσεως εντός τριών (3) μηνών από 

την παραποµπή σε αυτό του σχετικού ερωτήµατος. Το 
αρµόδιο όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δε-
καπέντε (15) ημερών από τη διατύπωση σύμφωνης 
γνώμης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Την ανάγκη 
άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών τόνιζαν και το-
νίζουν όλες οι σχετικώς εκδοθείσες εγκύκλιοι (Η υπ’ 
αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9-8-2016 
εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και  Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, η υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/
οικ.31389/8-12-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης που επί λέξει αναφέρει:  
«παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού, 
αλλά και τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια για την κατά 
προτεραιότητα και το αργότερο έως τέλος Δεκεμβρίου 
του τρέχοντος έτους εξέταση των αιτήσεων υπαλλήλων 
για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα 
και η υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2438/οικ.5464/16-
2-2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης και άλλες παρόµοιες που εξεδόθησαν στη 
συνέχεια).

Συνεπεία των ανωτέρω και µε τη ρητή επιφύλαξη πα-
ντός νοµίµου δικαιώµατός µας, σας καλούµε όπως άµε-
σα ολοκληρώσετε τις απαιτούµενες διαδικασίες για την 
αναγνώριση της ανωτέρω προϋπηρεσίας των µελών µας 
και προβείτε σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια για την άµε-
ση βαθµολογική τους κατάταξη (και αποκατάσταση) σε 
συµµόρφωση µε τη νοµιµότητα και χωρίς την αδικαιολό-
γητη προσβολή των νοµίµων δικαιωµάτων τους.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 19

 Πρακτικά ζητήματα αδειών για 
παρακολούθηση συνεδρίων 

Μ ε αφορµή ερωτήµατα µελών σχετικά µε τις 
άδειες του άρθρου 59§2 του Δηµοσιοϋπαλλη-
λικού Κώδικα (Νόµος 3528/2007) επισηµαί-

νουµε τα ακόλουθα:
Άδειες µικρής χρονικής διάρκειας «µπορεί να χο-

ρηγούνται για συµµετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, 
σεµινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστηµονικού 
χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η 
συµµετοχή κρίνεται συµφέρουσα για την υπηρεσία». 
Σύµφωνα, δε, µε την παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω 
άρθρου, «οι άδειες των προηγούµενων παραγράφων 
χορηγούνται από τον οικείο υπουργό ή τη διοίκηση του 
οικείου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, κατά πε-
ρίπτωση, µετά από γνώµη του άµεσου προϊσταµένου 
του υπαλλήλου, µε αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον 
οποίο υπάλληλος µετέχει στο διαγωνισµό ή τις λοιπές 
δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ηµέρες 
που είναι αναγκαίες για τη µετάβαση και την επιστροφή 
του υπαλλήλου».

Στις ανωτέρω διατάξεις καθιερώνεται δικαίωµα υπέρ 
των υπαλλήλων για την χορήγηση άδειας για συµµετοχή 
σε συνέδριο ή λοιπές επιστηµονικές εκδηλώσεις.

1.  Οι άδειες αυτές χαρακτηρίζονται ως βραχύχρονες 
και χορηγούνται για επιµορφωτικούς ή επιστηµονικούς 
λόγους, εφόσον η συµµετοχή του υπαλλήλου στα συνέ-
δρια, σεµινάρια κλπ. κρίνεται συµφέρουσα για την υπηρε-
σία. Χορηγούνται από τη διοίκηση του οικείου νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου μετά από γνώμη του άμε-
σου προϊσταμένου του υπαλλήλου. Είναι άδειες µε απο-
δοχές και εκτείνονται σε όλο το χρονικό διάστηµα κατά το 
οποίο ο υπάλληλος µετέχει στις ως άνω δραστηριότητες, 
ενώ δύνανται να χορηγηθούν και για τις ημέρες που εί-
ναι αναγκαίες για τη μετακίνηση του υπαλλήλου.

2. Κρίσιµο  κριτήριο για την χορήγηση της άδειας αυ-
τής αποτελεί το να είναι η συµµετοχή του εργαζοµένου 
συμφέρουσα για την Υπηρεσία, ήτοι να συµβάλει αυτή 
στην επαγγελµατική του επιµόρφωση και την προσωπική 
του ανέλιξη. Αυτή είναι και η µοναδική προϋπόθεση που 
θέτει ο Νόµος για τη χορήγηση της άδειας αυτής. 

3. Από τη διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων δεν 
προκύπτει η θέσπιση χρονικού περιορισµού στην άδεια 
του άρθρου 59, αφού δεν προβλέπεται ακριβής αριθ-
μός ημερών, κατά τις οποίες μπορεί να απουσιάσει ο 
υπάλληλος, προκειµένου να συµµετάσχει σε σεµινάρια, 
συνέδρια κ.λ.π. ετησίως. 

4. Αναφορικά µε τη χορήγηση της άδειας αυτής το 
Σαββατοκύριακο, πρέπει να καταστεί απόλυτα σαφές ότι 
στα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, η εργασία των νοσηλευτών 
ξεπερνά, ως εκ της φύσεώς της, την αυστηρή πενθήµερη 
απασχόληση, καθόσον στα πλαίσια της άσκησης των κα-
θηκόντων τους αυτοί καλούνται να εργασθούν σε κυκλι-
κό ωράριο σε 24ωρη βάση, επτά ηµέρες την εβδοµάδα. 
Τα Σάββατα και οι Κυριακές εποµένως, αποτελούν για 
τους νοσηλευτές εργάσιμες ηµέρες και η εκπαιδευτική 
τους άδεια επεκτείνεται και στις ημέρες αυτές (Σάββα-
το και Κυριακή), προκειµένου να παρακολουθήσουν ένα 
σεµινάριο ή συνέδριο.

 Δεδοµένου ότι  ο εργαζόµενος νοσηλευτής ο οποίος 
απουσιάζει νόµιµα µε άδεια για συµµετοχή σε συνέδριο 
κ.λ.π. δε µπορεί να θεωρηθεί ότι τις ηµέρες αυτές ανα-
παύεται και η Υπηρεσία δε μπορεί να τον υποχρεώσει 
να λάβει υποχρεωτικά τα ρεπό του αντί της σχετικής 
άδειας, όταν οι ηµέρες που δικαιούται και έχει λάβει 
άδεια προκειµένου να συµµετάσχει σε συνέδριο κ.λ.π. 
είναι το Σάββατο ή η Κυριακή. 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μετά από παρέµβαση της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος προς το ταµείο Ταµείο Υγείας Προσω-
πικού Εθνικής Τράπεζας µε θέµα « ΜΗ ΣΥΝΝΟ-

ΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ», επήλθε 
άµεση διόρθωση της πρόσκλησης κατά τα προβλεπόµενα 
στη νοµοθεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονταν στην πα-
ρέµβαση που είχε επί λέξει ως ακολούθως: «Με αφορ-
µή την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
πρόσληψη νοσηλευτών/νοσηλευτριών στο Ταµείο Υγεί-
ας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας, ως το επαγγελµατι-
κό επιµελητήριο των Νοσηλευτών και θεσµικό όργανο 
προάσπισης των δικαιωµάτων τους, εκφράζοντας την 
έκπληξή µας για τη µη τήρηση των οικείων νοµοθετι-
κών διατάξεων σε διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων σε 
ασφαλιστικό ταμείο με μακρά ιστορία (από το 1930),  
σας επισηµαίνουµε τα ακόλουθα:

1. Η εγγραφή στην ΕΝΕ αποτελεί προϋπόθεση της 
νομίμου άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος και 
δεν υφίσταται «Μητρώο Νοσηλευτών».

Εδώ και δεκαπέντε έτη, δια του νόµου 3252/2004 
ιδρύθηκε ΝΠΔΔ µε την επωνυµία Ένωση Νοσηλευτών- 
Νοσηλευτριών Ελλάδος. Η εγγραφή στα µητρώα της ΕΝΕ 
είναι εκ του νόµου απαραίτητη για τη νόµιµη άσκηση του 
νοσηλευτικού επαγγέλµατος, µε τον όρο «εγγραφή στα 
Μητρώα Νοσηλευτών» που αναφέρεται στα απαιτούµενα 
για την πρόσληψη προσόντα να µην αποτελεί δόκιµο και 

προβλεπόµενο στη Νοµοθεσία όρο.
 Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Νόµου 

3252/2004: «1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) υπό την επωνυμία "Ενωση Νοσηλευ-
τών - Νοσηλευτριών Ελλάδος" (Ε.Ν.Ε.), πλήρως αυτοδι-
οικούμενο, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουρ-
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Κατά το άρθρο 4 του Νόµου: «1. Κάθε νοσηλευτής 
της παρ. 2 του άρθρου 3 υποχρεούται να υποβάλει αίτη-
ση εγγραφής στο Περιφερειακό Τμήμα της Υγειονομικής 
Περιφέρειας στην οποία πρόκειται να ασκήσει τη Νοση-
λευτική…»

2. Ο νοσηλευτής που έχει εγγραφεί στο μητρώο Πε-
ριφερειακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε. υποχρεούται κάθε 
χρόνο και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να υποβάλλει, 
στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκει, δήλωση, η οποία 
θα περιέχει τα εξής στοιχεία: το όνομα, επώνυμο, όνομα 
πατέρα, όνομα μητέρας, τόπο γέννησης, ιθαγένεια, διεύ-
θυνση κατοικίας και εργασίας μαζί με το αντίγραφο της 
άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή και δήλωση 
πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος.»

Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι στη Νοµο-
θεσία προβλέπεται η εγγραφή στα μητρώα της ΕΝΕ ως 
προϋπόθεση της νόµιµης άσκησης του νοσηλευτικού 
επαγγέλµατος και όχι η εγγραφή στα «Μητρώα Νοσηλευ-
τών» που αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕ
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2. Τα καθήκοντα που αναφέρονται στην πρόσκληση 
ως «Επιπρόσθετες Αρμοδιότητες (για το σύνολο)» δεν 
αποτελούν νοσηλευτικά καθήκοντα κατά το νόµο και 
παρανόµως αναφέρεται ότι θα ασκούνται από τους προ-
σλαµβανόµενους Νοσηλευτές.

Εδώ και τριάντα έτη ισχύει το Προεδρικό Διάταγ-
µα 351/1989, το οποίο, µεταξύ άλλων, καθορίζει τα 
επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων των τµη-
µάτων Νοσηλευτικής, ήτοι όσων φέρουν τον νοµοθετι-
κώς κατοχυρωµένο επαγγελµατικό τίτλο του Νοσηλευτή, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5§2Α του Νόµου 
1579/1985.

Το άρθρο 1 του εν λόγω Προεδρικού Διατάγµατος, 
περιγράφει τα συγκεκριµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα 
που απονέµονται στους Νοσηλευτές. Η απαρίθµηση είναι 
ειδική και περιοριστική, µη επιδεχόµενη, ως εκ τούτου, 
οποιαδήποτε διασταλτική ερµηνευτική εκδοχή.

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 νόση-
µα, 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 παρεντε-
ρική θρέψη, θεραπευτικά λουτρά, βρογχική παροχέτευση 
εκκρίσεων. 

 Στο ίδιο άρθρο του πδ απαριθµώνται στη συνέχεια 
αποκλειστικώς όλες οι νοσηλευτικές πράξεις, στις οποίες 
σε καµία περίπτωση δεν περιλαµβάνονται πράξεις γραµ-
µατειακής και διοικητικής φύσης όπως οι αναφερόµενες 
στην πρόσκληση τηλεφωνική εξυπηρέτηση, καταχώριση 
ραντεβού, καταχώριση ιατρικού ιστορικού και διεκπεραί-
ωση ιατρικών παραπεµπτικών.

Οι πράξεις αυτές σαφώς και εκφεύγουν του κύκλου 
των καθηκόντων των Νοσηλευτών, σύµφωνα µε ρητή 
βούληση του νοµοθέτη.

Ειδικότερα όσον αφορά την ηλεκτρονική συνταγογρά-
φηση, από τις διατάξεις του νόµου  3892/2010 (ιδίως 
το άρθρο 3), προκύπτει µε σαφήνεια ότι η ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση διεκπεραιώνεται από τους ιατρούς, οι 
οποίοι φέρουν και την σχετική ευθύνη για την ολοκλή-
ρωση της επίµαχης διαδικασίας.

Σύµφωνα δε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1-3 
του Νόµου 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογί-
ας, ΦΕΚ Α΄ 287), «1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει 
ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρό-
ληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας 
του ανθρώπου. 2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και 
εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον 
αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, 
στην αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας των 
ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης. 3. Στην 
έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συ-
νταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως 
παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιη-
τικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υπο-
στήριξη του ασθενή».

Συνεπώς, από την ρύθµιση της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 1 του Νόµου 3418/2005, που αποδίδει το ακρι-
βές εννοιολογικό περιεχόµενο της ιατρικής πράξης, κα-
θίσταται σαφές, ότι η συνταγογράφηση αποτελεί ιατρική 
πράξη και ως τέτοια δεν θα µπορούσε να ανατεθεί ούτε 
να εκτελεστεί από άλλους επαγγελµατίες του χώρου της 
υγείας, πλην των ιατρών.

Εφόσον δε η συνταγογράφηση αποτελεί ιατρική πρά-
ξη, η εκτέλεσή της από µη ιατρό, όπως για παράδειγµα 
από νοσηλευτή, συνιστά αντιποίηση επαγγέλµατος και 
δεν είναι νόµιµη.

Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται η μη συμμόρφωση 
της πρόσκλησης με την Νομοθεσίας ιδίως αναφορικά 
με τη νόμιμη ανάθεση νοσηλευτικών καθηκόντων και 
τη νόμιμη εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων από τους 
προσλαμβανόμενους Νοσηλευτές.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Επισηµαίνοντας το αυτονόητο, ότι οι Νοσηλευτές έι-

ναι Επιστήμονες Υγείας και όχι Γραμματείς των ιατρών 
ή υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, σας καλούµε όπως 
άµεσα επαναδιατυπώσετε την πρόσκληση σε συµµόρφω-
ση µε τη νοµιµότητα.»
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ή Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος καταδικάζει απερί-
φραστα το περιστατικό ξυλοδαρµού συναδέρφου 
Νοσηλεύτριας στο ΤΕΠ του ΓΝ Καλαµάτας την 

Κυριακή 27/10/2019 από ασθενή που έριξε τον πά-
γκο των επειγόντων και χτύπησε στο πρόσωπο µια Νο-
σηλεύτρια και την Ιατρό εφηµερίας, χωρίς να καταστεί 
δυνατόν να τον συγκρατήσει ο υπάλληλος φύλαξης και 
στη συνέχεια κατά τη διάρκεια αιµοληψίας χτύπησε µια 
νοσηλεύτρια µε κλωτσιά στο πρόσωπο και µια άλλη στο 
χέρι ως την επέµβαση της αστυνοµία και επισηµαίνει τα 
ακόλουθα:

Από το περιστατικό αυτό προκύπτει η ολοένα αυξα-
νόµενη βία κατά των επαγγελµατιών υγείας. Η υγεία και 
σωµατική ακεραιότητα των εργαζοµένων βρίσκεται σε 
διαρκή διακινδύνευση και είναι εµφανής η έλλειψη συ-
στηµατοποιηµένης και αποτελεσµατικής προστασίας των 
εργαζοµένων του Νοσοκοµείου και η εναπόθεση της 
ασφάλειας τους στο τυχαίο γεγονός της έγκαιρης παρέµ-
βασης έτερων προσώπων, αρµοδίων ή µη προς την πα-
ροχή υπηρεσιών ασφαλείας.

Το Σύνταγµα στο άρθρο 21 παρ. 3 περιέχει γενική 
διάταξη για την προστασία της υγείας των πολιτών («Το 
Κράτος µεριµνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ει-
δικά µέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, 
της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.»)

Ο ισχύων Κώδικας Δηµοσίων Υπαλλήλων, στο άρ-
θρο 44 « Όροι υγιεινής και ασφάλειας. 1. Οι υπάλληλοι 
έχουν δικαίωµα στη διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και 
ασφάλειας στο χώρο εργασίας τους. 2. Με προεδρικό δι-

άταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσω-
τερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και ύστερα από γνώµη της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ, ιδρύεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δηµό-
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης οργανική µονάδα για 
την εποπτεία και τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλει-
ας του χώρου εργασίας των υπαλλήλων του Δηµοσίου 
και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Με το 
ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται το επίπεδο της ορ-
γανικής µονάδας και κάθε άλλο θέµα που αφορά στη Λει-
τουργία της.» Με τη διάταξη αυτή αναγνωρίζεται δηµόσιο 
δικαίωµα υπέρ των υπαλλήλων το οποίο είναι αγώγιµο, 
δηλαδή θεµελιώνει την αξίωση και ενώπιον δικαστηρίου 
για την παροχή της νόµιµης προστασίας σε περίπτωση 
άρνησης ή παράλειψης της Διοίκησης.

Η νοµοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των ερ-
γαζοµένων κωδικοποιήθηκε δια του Ν. 3850/2010. 
Η εφαρµογή του επεκτείνεται κατά το άρθρο 2 και στις 
«επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτι-
κού και του δηµόσιου τοµέα.»

Στο άρθρο 42 του Νόµου αυτού ορίζεται: 1. Ο ερ-
γοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της 
εργασίας και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν 
την υγεία και ασφάλεια των τρίτων.»

Κατά τη ρύθµιση του άρθρου 32 του 1568/1985, 
που ισχύει καθό µέρος δεν καταργήθηκε από το άρθρο 
42 του ανωτέρω νόµου,: «Ο εργοδότης έχει υποχρέω-
ση:1. Να λαµβάνει κάθε µέτρο που απαιτείται, ώστε να 

Ξυλοδαρμός Νοσηλευτριών 
στο Γ.Ν. Καλαμάτας
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εξασφαλίζονται οι εργαζόµενοι και ο 
τρίτοι που παραβρίσκονται στους τό-
πους εργασίας από κάθε κίνδυνο που 
µπορεί να απειλήσει την υγεία ή τη 
σωµατική τους ακεραιότητα.»

Είναι εποµένως αντικείµενο στην 
κείµενη Νοµοθεσία, αλλά και απαρά-
δεκτο το φαινόµενο να προσέρχεται 
ένας επιστήµονας Νοσηλευτής στο 
χώρο εργασίας του και αντί να παρέ-
χει φροντίδα στους ασθενείς, να νοσεί 
ο ίδιος από επιθέσεις νοσηλευόµενων 
ασθενών ή συνοδών αυτών.

Εν προκειµένω είναι απαραίτητη 
η λήψη κάθε δυνατού και πρόσφο-
ρου µέτρου από την Υπηρεσία, για 
την επαρκή προστασία της υγείας 
των υπαλλήλων και ειδικότερα του 
προσωπικού των ΤΕΠ, όπου η προ-
σέλευση ασθενών είναι µεγάλη και οι 
εντάσεις συχνότατο φαινόµενο, ώστε 
το περιβάλλον στο οποίο παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους να είναι ασφαλές και η 
υγεία τους να µην τίθεται σε κίνδυνο.

Παράλληλα επιβάλλεται η εκ µέ-
ρους της Διοικήσεως υποστήριξη της 
υπαλλήλου µε κάθε µέσον κατά την 
κίνηση της ποινικής και αστικής δια-
δικασίας εκ µέρους της, η οποία είναι 
απαραίτητη για την αποκατάσταση της 
σοβαρής ηθικής βλάβης την οποία 
υπέστη.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, 
το επαγγελµατικό επιµελητήριο των 
νοσηλευτών της χώρας µας, µε βασι-
κό καταστατικό σκοπό την προάσπιση 
των συµφερόντων των Νοσηλευτών, 
σας καλεί όπως άµεσα λάβετε κάθε 
απαιτούµενο µέτρο, ώστε να εξασφα-
λιστούν ασφαλείς συνθήκες εργασίας 
και να προληφθεί κάθε κίνδυνος που 
δύναται να απειλήσει την υγεία ή τη 
σωµατική ακεραιότητα των εργαζοµέ-
νων του Νοσοκοµείου, γενικότερα και 
ειδικότερα σε σχέση µε το συγκεκρι-
µένο τµήµα του Νοσοκοµείου σε συµ-
µόρφωση µε την κείµενη Νοµοθεσία.

Δηλώνουµε δε την αµέριστη συ-
µπαράστασή µας προς τα µέλη µας και 
είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδή-
ποτε διευκρίνιση ή συνδροµή. 
Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 

3ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος            Ο Γ. Γραµµατέας

    Αρβανίτης                    Λεβέντης  
     Γεώργιος                  Χαράλαµπος

Ή ποδοσφαιρική οµά-
δα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – 
Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο 

της κοινωνικής ευαισθητο-
ποίησης και υποστήριξης, 
συµµετείχε στο Τουρνουά 
Ποδοσφαιρικών Αγώνων 
Παλαιµάχων, για την προ-
βολή και την ενίσχυση του 
Συλλόγου γονιών και κηδεµόνων παιδιών µε καρκίνο «Η Πίστη». Το 
τουρνουά διοργανώθηκε από το Σύλλογο Παλαιµάχων Παλαιού Φαλή-
ρου, συµµετείχαν οι οµάδες παλαιµάχων του Π.Α.Σ. Παλαιό Φάληρο, 
η Π.Ο. Εισαγγελέων και Δικαστών Ελλάδος και η Μικτή Παλαιµάχων 
Αθήνας – Πειραιά και διεξήχθη στο Ποδοσφαιρικό Δηµοτικό Γήπεδο 
«Σοφία Μπεφόν».

Σε ότι αφορά το αγωνιστικό κοµµάτι, η οµάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – 
Ε.Σ.Υ. αγωνίστηκε ενάντια στην οµάδα παλαιµάχων του Π.Α.Σ. Πα-
λαιό Φάληρο, από την οποία ηττήθηκε, ύστερα από πολύ καλή εµφά-
νιση. Σκόρερ για την οµάδα µας ήταν ο Πολυκανδριώτης Τ. Για την 
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συµµετείχαν Αβραµίδης Γ., Μεταξιώτη Θ., Κιούσης 
Ν., Κούρτης Γ., Παπανδρέου Ν., Πολυκανδριώτης Τ., Ρότσας Γ., Ρουσ-
σόπουλος Α. Σακαγιάννης Ν., Σαληκίδης Δ., Τζιάτζιος Α., Τούσης Ε.

Στον τελικό του τουρνουά η οµάδα παλαιµάχων του Π.Α.Σ. Παλαιό 
Φάληρο, αντιµετώπισε την Π.Ο. Εισαγγελέων και Δικαστών Ελλάδος, 
όπου αναδείχθηκαν ισόπαλες µε σκορ 2-2. Ακολούθησε η απονοµή 
κυπέλλων και τιµητικών βραβεύσεων σε όλες τις οµάδες, υπό την πα-
ρουσία του Δηµάρχου Π. Φαλήρου κ. Γιάννη Φωστηρόπουλου και την 
παρουσία πλήθος κόσµου, οι οποίοι αγκάλιασαν µε θέρµη το  αθλητικό 
γεγονός.

Τελικός νικητής του τουρνουά αναδείχθηκε ο Σύλλογος γονιών και 
κηδεµόνων παιδιών µε καρκίνο «Η Πίστη», καθώς µέσα από τη διε-
ξαγωγή του τουρνουά, κατάφερε να συσπειρώσει όλους τους συµµε-
τέχοντες και να τους έχει ενεργούς συµπαραστάτες στον καθηµερινό 
αγώνα τους.

Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ., συγχαίρει όλες 
τις οµάδες για τη συµµετοχή τους, το Δήµο Π. Φαλήρου για την υπο-
στήριξη, καθώς και την «ψυχή» της διοργάνωσης και ενεργό εθελοντή 
του Συλλόγου «Η Πίστη», κ. Ευάγγελο Γιαννακουδάκη για την τιµητική 
πρόσκληση συµµετοχής. Ιδιαιτέρως δε, ευχαριστεί όλα τα µέλη της για 
την συνεισφορά τους, ως προς την ενίσχυση του Συλλόγου «Η Πίστη».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας                                              Γεώργιος Αβραμίδης

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. 
«συμπαίκτης» στον αγώνα 
του Συλλόγου γονιών και 
κηδεμόνων παιδιών με 
καρκίνο «Η Πίστη»
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Την άµεση διευκόλυνση Συλλόγων, Σωµατείων και 
Οµοσπονδιών ζητάει ο Βουλευτής Βασίλης-Πέ-
τρος Σπανάκης

Με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Οικο-
νοµικών ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, Β3’ Νοτίου 
Τοµέα Αθήνας, Βασίλης-Πέτρος Σπανάκης, ζητάει την 
παράταση της προθεσµίας που λήγει στις 28 Νοεµβρίου 
2019, για την Απογραφή των Νοµικών Οντοτήτων στο 
Μητρώο Πραγµατικών Δικαιούχων, αλλά και τη συνολική 
διευκόλυνση των Συλλόγων, Σωµατείων, Οµοσπονδιών 
και γενικότερα των Νοµικών Οντοτήτων, που έχουν έναν 
σπουδαίο κοινωνικό ρόλο.

«Υπάρχουν σήµερα Σύλλογοι, Σωµατεία και Οµο-
σπονδίες, που είτε δεν έχουν εκδώσει Α.Φ.Μ. όπως 
υποχρεούνται, είτε δεν έχουν υποβάλλει φορολογικές 
δηλώσεις για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ενώ άλλοι δεν 
έχουν καταχωρήσει ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Μητρώο 
Πραγµατικών Δικαιούχων τους πραγµατικούς δικαιού-
χους τους. Με τη διευκόλυνση αυτή, δίνουµε µια ευκαι-
ρία στις σηµερινές διοικήσεις των Νοµικών Οντοτήτων 
να κλείσουν οριστικά, χρόνια προβλήµατα του παρελθό-
ντος και να είναι συνεπείς από εδώ και πέρα», δήλωσε ο 
κ. Σπανάκης.

Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της Ερώτησης:
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα Χρήστο
Θέµα: «Διευκόλυνση Νομικών Οντοτήτων (Συλλόγων, 
Σωματείων, Ομοσπονδιών κ.α.) για εύλογο χρονικό δι-
άστημα»

Οι Νοµικές Οντότητες κατά τον Νόµο 4174/2013 
συµβάλλουν στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

Υπάρχουν όµως, σύλλογοι (πολιτιστικοί, συνδικα-
λιστικοί, γονέων και κηδεµόνων, συνταξιούχων κ.α.), 
οµοσπονδίες και εν γένει σωµατεία του Αστικού Κώδικα 
που ενώ λειτουργούν αρκετά χρόνια έχουν προβλήµατα 

διότι δεν έχουν εκδώσει Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.) και σε άλλες περιπτώσεις ενώ έχουν εκδώσει 
Α.Φ.Μ. δεν έχουν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα. Σε κάθε περίπτωση οι Νοµι-
κές Οντότητες αυτές έχουν υποχρέωση να προβούν στις 
παραπάνω ενέργειες µε την Φορολογική Διοίκηση αλλά 
και να καταχωρήσουν µετά από την έκδοση του Α.Φ.Μ 
ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Μητρώο Πραγµατικών Δικαι-
ούχων τους πραγµατικούς δικαιούχους τους.

Η παράταση που έδωσε το Υπουργείο Οικονοµικών 
για την ολοκλήρωση των ενεργειών καταχώρησης στο 
Μητρώο Πραγµατικών Δικαιούχων είναι η 28 η Νοεµβρί-
ου του 2019, ωστόσο πολλά Σωµατεία και Οργανώσεις 
συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν προβλήµατα, µε συνέπεια 
να κινδυνεύουν µε υψηλά πρόστιµα και κυρώσεις.

Εποµένως θεωρείται αναγκαία η διευκόλυνση των 
Νοµικών Οντοτήτων στην άµεση έκδοση ΑΦΜ, χωρίς 
πρόστιµο, για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα καθώς και 
στην υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος 
προηγούµενων ετών.

Σε κάθε περίπτωση µία τέτοια διευκόλυνση θα κλείσει 
ένα χρόνιο πρόβληµα που αφορά µεγάλο αριθµό Νοµι-
κών Οντοτήτων και ταυτόχρονα θα δηµιουργήσει τις προ-
ϋποθέσεις ώστε να είναι συνεπείς από εδώ και πέρα.

Κατόπιν των ανωτέρω.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Προτίθεστε να προχωρήσετε στη διευκόλυνση των 
ως άνω Νομικών Προσώπων ώστε να μην τους επι-
βληθεί πρόστιμο περί εκπρόθεσμης υποβολής Δήλω-
σης ΑΦΜ καθώς και για την εκπρόθεσμη υποβολή των 
Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος των προηγούμε-
νων ετών;
2. Προτίθεστε να δώσετε μία εύλογη παράταση στην 
προθεσμία για την Απογραφή των Νομικών Οντοτήτων 
στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων;

Καίρια παρέμβαση του βουλευτή 
της Ν.Δ. κ. Σπανάκη για την έκδοση 
Α.Φ.Μ. των Σωματείων
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Αφορµή για την σύνταξη της παρούσας Ανακοί-
νωσης αποτελεί το από 16-10-2019 Δελτίο 
Τύπου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, που 

τιτλοφορείται «Προτάσεις του ΠΙΣ για το σύστηµα υγείας 
µετά τη Σύνοδο της Ολοµέλειας των Προέδρων» και στο 
οποίο φέρονται να αποτυπώνονται τα συµπεράσµατα της 
Ολοµέλειας των Προέδρων των κατά τόπους Ιατρικών 
Συλλόγων της χώρας.

Σύµφωνα µε την ακριβή διατύπωση του ως άνω 
Δελτίου Τύπου του ΠΙΣ, «Προτείνουµε τη µετατροπή της 
Νοµικής Μορφής των Νοσοκοµείων από «ΝΠΔΔ» σε 
«ΝΠΙΔ» Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως συµβαίνει 
στην συντριπτική πλειοψηφία των Νοσοκοµείων της ΕΕ 
(Δηµόσια ή Κοινωφελή Ιδρύµατα). 

Το σύνολο των Δηµοσίων Νοσοκοµείων θα πρέπει να 
υπάγονται απευθείας σε ένα νέο εξειδικευµένο Δηµόσιο 
Οργανισµό, το «ΕΣΥ ΝΠΔΔ», ο οποίος θα αναλάβει την 
οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία όλης της προσφοράς 
Δηµοσίων Υπηρεσιών Υγείας στη χώρα, πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας. 

Το «ΕΣΥ ΝΠΔΔ» θα αποτελεί τον µητρικό φορέα και 
θα διαθέτει σύγχρονη οργάνωση και προσωπικό υψηλής 
εξειδίκευσης (προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ). 

Τα εργασιακά δικαιώµατα των ήδη υπηρετούντων ερ-
γαζοµένων σ’ αυτά πρέπει να διασφαλισθούν, καθώς και 
η δωρεάν πρόσβαση όλων των πολιτών».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ο ΠΙΣ εισηγείται 
υπέρ µιας άκρως ανατρεπτικής µεταρρύθµισης, που θα 
µεταβάλει τη νοµική µορφή των δηµόσιων νοσοκοµείων, 
µετατρέποντας αυτά από δηµόσιες υπηρεσίες σε φορείς 
παροχής υπηρεσιών υγείας, που θα λειτουργούν µε βάση 
τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας.

Εν προκειµένω θα πρέπει να υπογραµµιστεί, ότι τα 
δηµόσια νοσοκοµεία απέκτησαν τη σηµερινή νοµική τους 
µορφή δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του 
Νόµου 3329/2005, σύµφωνα µε τις οποίες «Τα Νοσο-
κοµεία του Ε.Σ.Υ. που είχαν µετατραπεί σε αποκεντρω-
µένες µονάδες των Πε.Σ.ΥΠ. µε τη διάταξη της παρ. 4του 
άρθρου 1 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ37 Α’ µετατρέπονται 
σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τα 
οποία υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοι-
κητή της αντίστοιχης Υγειονοµικής Περιφέρειας, διέπο-
νται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και έχουν δικό 
τους προϋπολογισµό, πρωτόκολλο, σφραγίδα, αρχείο και 
αριθµό φορολογικού µητρώου Α.Φ.Μ.».

Σύµφωνα µε την οικεία αιτιολογική έκθεση, που 
συνοδεύει τις παραπάνω διατάξεις, η µεγάλη καινοτο-
µία του συστήµατος είναι ότι τα νοσοκοµεία, δηλαδή η 
τρίτη βαθµίδα της υγειονοµικής πυραµίδας της χώρας, 

ξαναγίνονται νπδδ, µε δικά τους όργανα, περιουσία και 
προϋπολογισµό, ώστε να αποκτήσουν ουσιαστικές αρ-
µοδιότητες και να επιτευγχθεί πραγµατική αποκέντρωση. 
Ειδικώς επί του άρθρου 7 αναφέρεται, ότι η Κυβέρνηση 
δίδει στους ΦΠΥΥΚΑ τη δυνατότητα να γίνουν και πάλι 
ουσιαστικώς αποκεντρωµένες µονάδες, µε ικανότητα να 
αντιµετωπίζουν τα ειδικά προβλήµατα και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες της περιοχής ευθύνης τους, χωρίς ασφυκτικές, 
γραφειοκρατικές καθοδηγήσεις.

Η σχολιαζόµενη πρόταση του ΠΙΣ αναιρεί µέσα σε λί-
γες µόλις γραµµές τα οφέλη της σηµερινής νοµικής µορ-
φής των νοσοκοµείων, στα οποία απέβλεψε ο νοµοθέτης 
του 2005. Είναι, δε, παραπάνω από σαφές, ότι ο ΠΙΣ 
παραλείπει να εκθέσει, έστω και ακροθιγώς, τα (τυχόν) 
πλεονεκτήµατα της δικής του πρότασης, καθώς και τα 
πρακτικά οφέλη που θα προκύψουν από την µετατροπή 
των δηµοσίων νοσοκοµείων σε νοµικά πρόσωπα ιδιω-
τικού δικαίου.

Οµοίως παραλείπει να αναφέρει ο ΠΙΣ τον τρόπο δι-
ασφάλισης των πάσης φύσεως συµφερόντων των χιλιά-
δων απασχολουµένων µονίµων δηµοσίων υπαλλήλων ή 
υπαλλήλων ΙΔΑΧ των δηµοσίων νοσοκοµείων, καθώς 
και τον τρόπο επιλογής και πρόσληψης του µελλοντικού 
προσωπικού αυτών, ως και της φύσεως της εργασιακής 
σχέσης που θα τους συνδέει µε τα εν λόγω ΝΠΙΔ.

Συνοψίζοντας, θεωρούµε ότι η επίµαχη πρόταση του 
ΠΙΣ παρουσιάζει πλήθος κενών, ενώ κατατείνει εµµέσως 
στην ιδιωτικοποίηση του υπέρτατου αγαθού της δηµόσι-
ας δωρεάν υγείας. Υπ’αυτήν την έννοια η ενδεχόµενη 
υλοποίηση της πρότασης αυτής θα µπορούσε να ελεγχθεί 
και εξ απόψεως συνταγµατικότητας και δη συµβατότητας 
µε τον θεµελιώδη κανόνα του άρθρου 21 παρ. 3 του Συ-
ντάγµατος, σύµφωνα µε τον οποίο «Το Κράτος µεριµνά 
για την υγεία των πολιτών (…)». Η διάταξη αυτή καθιε-
ρώνει στην χώρα µας την αρχή του Κοινωνικού Κράτους, 
ενώ ανάγει την δηµόσια υγεία σε αντικείµενο κρατικού 
ενδιαφέροντος.

Με τις σκέψεις αυτές η ΕΝΕ εκφράζει τις έντονες 
επιφυλάξεις της έναντι της προτάσεως του ΠΙΣ, τόσο 
εξ απόψεως περιεχοµένου, όσο και σκοπιµότητας, ενώ 
θεωρεί ότι οι όποιες θεσµικές αλλαγές στον χώρο της 
υγείας δεν µπορούν να έχουν ως αφετηρία λακωνικές 
προτάσεις συγκεκριµένων επαγγελµατικών κλάδων, 
αλλά θα πρέπει να αποτελούν προϊόν ολοκληρωµένου 
δηµοσίου διαλόγου, µε την ισότιµη συµµετοχή όλων των 
εµπλεκοµένων φορέων.                      

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
        Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης               Αριστείδης Δάγλας

Υπέρ του Δημοσίου Χαρακτήρα των 
Νοσοκομείων η Ένωση Νοσηλευτών 
Ελλάδος 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Ή Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος – Ε.Ν.Ε., πιστή στον 
προσανατολισµό της για διαρκή επιµόρφωση στον 
τοµέα υγείας, υλοποιεί στο προσεχές διάστηµα, 

επιδοτούµενα σεµινάρια επαγγελµατικής κατάρτισης 
για 1.010 επαγγελµατίες του ιδιωτικού τοµέα σε όλη τη 
χώρα.

Βασικός στόχος της Πράξης είναι να καταστούν οι 
επαγγελµατίες ικανοί να ανταποκριθούν στις ολοένα 
αυξανόµενες εργασιακές απαιτήσεις, µε έµφαση σε δύο 
εκπαιδευτικά αντικείµενα: (α) στα µέτρα πρόληψης και 
ελέγχου λοιµώξεων που σχετίζονται µε χώρους παροχής 
φροντίδας υγείας, και (β) σε κρίσιµα θέµατα εκπαίδευσης 
για τη διαχείριση ασθενών µε ψυχιατρικά προβλήµατα.

Οι ειδικότεροι στόχοι είναι να προστεθεί επιστηµονι-
κή εξειδικευµένη γνώση στην ήδη υπάρχουσα, να αυξη-
θεί η συµµόρφωση σε κλινικές πρακτικές, να µειωθούν 
τα ποσοστά των νοσοκοµειακών λοιµώξεων, της σχετι-
ζόµενης νοσηρότητας και θνητότητας, της συννοσηρότη-
τας, να εξοικονοµηθούν πόροι για την κοινωνία καθώς 
επίσης να γίνει πιο ασφαλής η παρεχόµενη φροντίδα.

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, θα είναι πανελλαδικής 
εµβέλειας και θα γίνουν µε µέθοδο blending learning 
(συνδυασµός δια ζώσης, ασύγχρονης και σύγχρονης 
µορφής εκπαίδευσης), ως εξής:

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (1): «Μέτρα πρόληψης και 
ελέγχου λοιµώξεων που σχετίζονται µε χώρους παροχής 
φροντίδας υγείας»: Αριθµός ωρών: 98 (7 ώρες φυσι-
κής παρουσίας + 53 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης + 38 
ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης). Αριθµός ωφελούµε-
νων: 660 άτοµα.

Ο βασικός σκοπός του προγράµµατος κατάρτισης «Μέ-
τρα πρόληψης και ελέγχου λοιµώξεων που σχετίζονται 
µε χώρους παροχής φροντίδας υγείας» είναι η εκπαίδευ-
ση των επαγγελµατιών τοµέα υγείας στην πρόληψη και 
τον έλεγχο των νοσοκοµειακών λοιµώξεων σε Μονάδες 
υγείας. Μέσα από τις παρεχόµενες γνώσεις αναµένεται 
οι επαγγελµατίες υγείας να κατανοήσουν όλο το πλαίσιο 

διαχείρισης των λοιµώξεων και συγκεκριµένα:
• Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση µε 

τη χρήση βασικών εφαρµογών Η/Υ στην ηλεκτρονική εκ-
παιδευτική πλατφόρµα.

• Να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σχετικά µε 
τις έννοιες που αφορούν στις λοιµώξεις σε Μονάδες 
Υγείας, το ρόλο των δικτύων επιτήρησης και ελέγχου 
των λοιµώξεων, την εξάπλωση αναδυοµένων ή/και νεο-
εµφανιζοµένων λοιµωδών νοσηµάτων, τη σχέση αυτών 
µε τη δηµόσια υγεία καθώς και την επικρατούσα κατάστα-
ση στον Ελληνικό και τον Ευρωπαϊκό χώρο.

• Να αποσαφηνίσουν σηµαντικές ορολογίες όπως η 
µικροβιακή αντοχή και η πολυανθεκτικότητα των µικρο-
βίων, οι νεώτερες διαγνωστικές µέθοδοι διερεύνησης 
αυτών και η ορθολογική χρήση αντιβιοτικών στο χώρο 
των Μονάδων Υγείας αλλά και στην κοινότητα και η επί-
δραση της µη ορθολογικής χρήσης τους στην αύξηση των 
λοιµώξεων.

• Να επισηµάνουν τους κυριότερους τύπους λοιµώ-
ξεων στις Μονάδες Υγείας καθώς και κατανοµή αυτών 
ανάλογα µε το χώρο νοσηλείας, τις ειδικές οµάδες ασθε-
νών ή την υποκείµενη νόσο, καθώς και την ορθολογική 
χρήση των αντιβιοτικών ως αιτιολογικό παράγοντα της 
αυξηµένης επίπτωσης των νοσοκοµειακών λοιµώξεων.

• Να λάβουν σηµαντική πληροφόρηση και να κατα-
νοήσουν όσον αφορά το νοµικό πλαίσιο σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο, το ρόλο και τις αρµοδιότητες του Νοση-
λευτή Επιτήρησης Λοιµώξεων (ΝΕΛ) και της Επιτροπής 
Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων, καθώς και το πλαίσιο βάσει 
του οποίου η Επιτροπή διαρθρώνεται και λειτουργεί.

• Να εκπαιδευτούν πάνω στα µέτρα πρόληψης των 
Λοιµώξεων και των εργαλείων συµµόρφωσης των επαγ-
γελµατιών υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος 
των Μονάδων Υγείας.

• Να κατανοήσουν ότι η διασφάλιση της ποιότητας της 
φροντίδας υγείας και η τιθάσευση του οικονοµικού κό-
στους µπορεί να επιτευχθεί σε σηµαντικό ποσοστό µέσω 

Πρόγραμμα Κατάρτισης & 
Πιστοποίησης Επαγγελματιών Τομέα 
Υγείας: «ΕΝΕΡΓΩ & ΦΡΟΝΤΙΖΩ»
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της µείωσης της επίπτωσης των Λοιµώξεων στις Μονάδες Υγείας.
• Να καταρτιστούν σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στους 

χώρους εργασίας, να λάβουν γνώσεις σχετικά µε τις βασικές αρ-
χές της εργατικής νοµοθεσίας και των εργασιακών σχέσεων που 
ισχύουν στην Ελλάδα, να κατανοήσουν τις βασικές αρχές λειτουρ-
γίας των επιχειρήσεων και να ενηµερωθούν για την εφαρµογή 
της αρχής της µη διάκρισης.

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (2): «Κρίσιµα θέµατα εκπαίδευσης 
για τη διαχείριση ασθενών µε ψυχιατρικά προβλήµατα»: Αριθµός 
ωρών: 100 (4 ώρες φυσικής παρουσίας + 59 ώρες σύγχρονης 
εκπαίδευσης + 37 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης). Αριθµός 
ωφελούµενων: 350 άτοµα.

Ο βασικός σκοπός του προγράµµατος κατάρτισης «Κρίσιµα θέ-
µατα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών µε ψυχιατρικά προ-
βλήµατα» είναι η εκπαίδευση των επαγγελµατιών τοµέα υγείας 
στην διαχείριση ασθενών µε κρίσιµα ψυχιατρικά προβλήµατα σε 
Μονάδες υγείας. Μέσα από τις παρεχόµενες γνώσεις αναµένεται 
οι επαγγελµατίες υγείας να κατανοήσουν όλο το πλαίσιο διαχείρι-
σης ασθενών µε κρίσιµα ψυχιατρικά ζητήµατα και συγκεκριµένα:

• Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση µε τη χρή-
ση βασικών εφαρµογών Η/Υ στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική 
πλατφόρµα.

• Να αποκτήσουν γνώσεις για τις βασικές αρχές της κοινοτικής 
Ψυχιατρικής, τις σύγχρονες αντιλήψεις για την ψυχική υγεία και 
να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες σε σχέση µε το χρόνιο ψυχικά 
άρρωστο τον τρόπο παροχής υπηρεσιών ψυχιατρικής περίθαλψης.

• Να εκπαιδευτούν σε θέµατα διαταραχών συννοσηρότητας, σε 
µεθοδολογίες καταπολέµησης των προκαταλήψεων και στιγµατι-
σµού σε βάρος των ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας και 
στη χρήση κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων για την εκτίµη-
ση της κατάθλιψης.

• Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά µε την Επείγουσα Ψυχια-
τρική, τη διαχείριση κρίσεων, την προσέγγιση του «δύσκολου» 
ασθενή και των µεθόδων αξιολόγησης της βίας και της επικινδυ-
νότητας.

• Να κατανοήσουν τη σηµασία της έγκαιρης διάγνωσης, της 
αντιµετώπισης του µετατραυµατικού στρες, την πρόληψη και συµ-
βουλευτική σε προβλήµατα εξάρτησης και Ψυχοογκολογίας.

• Να καταρτιστούν σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας, να λάβουν γνώσεις σχετικά µε τις βασικές αρ-
χές της εργατικής νοµοθεσίας και των εργασιακών σχέσεων που 
ισχύουν στην Ελλάδα, να κατανοήσουν τις βασικές αρχές λειτουρ-
γίας των επιχειρήσεων και να ενηµερωθούν για την εφαρµογή 
της αρχής της µη διάκρισης.

Μετά, το πέρας διεξαγωγής των προγραµµάτων κατάρτισης, 
θα διεξαχθούν εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων-δεξιοτήτων των 
1.010 ωφελούµενων, από Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευµένο 
από το ΕΣΥΔ µε βάση το πρότυπο EN ISO 17024, µε δυνατότητα 
µίας (1) επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας.

Σε όλους όσοι θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα κατάρτισης θα 
καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδοµα, ύψους 5 ευρώ ανά ώρα κατάρ-
τισης µικτά, σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος.

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
µείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους.

Για πληροφορίες: https://www.energo-ene.gr/

Σύσταση Επιτροπής 
Εξομοίωσης 
Πτυχίων των 

Αποφοίτων του ΤΕΙ 
Αθήνας και του ΑΕΙ 

Πειραιά ΤΤ

Αξιότιµε κύριε Καλδή,
Πληροφορηθήκαµε προσφάτως ότι συ-
γκροτήσατε επιτροπή προκειµένου «να 
υποβάλει εισήγηση για τη διαδικασία 
αντιστοίχισης των πτυχίων των αποφοί-
των του ΤΕΙ Αθήνας και του ΑΕΙ Πειραιά 
ΤΤ, µε τους τίτλους σπουδών του Πανεπι-
στηµίου Δυτικής Αττικής.
Στη σύνθεση της επιτροπής, πέραν των 
καθηγητών που εκπροσωπούν τις αντί-
στοιχες σχολές ως Κοσµήτορες, βλέ-
πουµε ότι έχετε ορίσει και δυο µέλη ενός 
συλλόγου που βεβαίως δεν εκπροσωπεί 
τους αποφοίτους των ΤΕΙ Αθήνας, αλλά 
προφανώς πρόκειται για κάποιο νεοσύ-
στατο σωµατείο µε περιορισµένο αριθµό 
µελών και χωρίς τη δέουσα νοµιµοποίη-
ση από το σώµα των αποφοίτων του ΤΕΙ 
Αθήνας.
Επικροτώντας την πρωτοβουλία σας και 
µε κάθε διάθεση συνεργασίας για την 
επίλυση του τόσο σοβαρού και χρόνιου 
αυτού ζητήµατος, σας ενηµερώνουµε ότι 
όλοι οι απόφοιτοι ανήκουν κατά κλάδο σε 
συλλογικά όργανα που είτε είναι οργανω-
µένα ως ΝΠΔΔ, όπως η ΕΝΕ, ο Σύλλογος 
Φυσικοθεραπευτών, Επισκεπτών, Μαιών 
κτλ, είτε ως ΝΠΙΔ µε καταστατικές δια-
δικασίες και νοµικά καθορισµένο τρόπο 
οργάνωσης.
Ως εκ τούτου, παρακαλούµε όπως λάβετε 
υπόψη την εν λόγω επιστολή και να πρά-
ξετε αναλόγως.
Με εκτίµηση,                           

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
     Ο Πρόεδρος           Ο Γ. Γραμματέας

   Δημήτριος                  Αριστείδης 
Σκουτέλης                    Δάγλας 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Mε αφορµή τη δηµοσίευση σε ΦΕΚ της υπ΄αριθµ. 
197948/Ε1 Κοινής Υπουργικής απόφασης µε 
θέµα: «Καθορισµός κατά κλάδο και ειδικότητα 

του αριθµού των κενών θέσεων, που θα καλυφθούν µε 
µόνιµο διορισµό εκπαιδευτικών, µελών Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσω-
πικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του 
ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) στην Πρωτοβάθµια και 
Δευτεροβάθµια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σχολικού 
έτους 2019-2020», µε την οποία επισφραγίστηκε µια 
αλληλουχία γεγονότων και επιβεβαιώθηκαν µε τον πλέ-
ον επίσηµο τρόπο οι πληροφορίες που έκαναν λόγο για 
µείωση των θέσεων στα σχολεία Ειδικής Αγωγής και εί-
χαν προκαλέσει δικαιολογηµένες αντιδράσεις όλων των 
επίσηµων φορέων, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, µε 
βάση την επίσηµη πλέον πολιτειακή βούληση για τη µείω-
ση των θέσεων ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών (αλλά και 
άλλων κλάδων ΕΕΠ και ΕΒΠ) επισηµαίνει τα ακόλουθα:

Η µείωση των θέσεων αποτελεί σαφώς ατυχή επιλο-
γή, συνιστά υποτίµηση του σηµαντικότατου για τα σχο-
λεία ειδικής αγωγής ρόλου του σχολικού νοσηλευτή και 
θέτει εν µέρει ζήτηµα προστασίας της υγείας πολύ ευπα-
θών οµάδων του πληθυσµού κατά παράβαση του άρθρου 
21 του Συντάγµατος που επιβάλει την µέριµνα για την 
υγεία των πολιτών και η λήψη ειδικών µέτρων για την 
προστασία της νεότητας, του γήρατος και της αναπηρίας.

Δεδοµένου δε ότι πρόκειται για σχολεία ειδικής 
αγωγής, όπου φοιτούν µαθητές µε αναπηρία και διαπι-
στωµένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή µαθητές µε 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η ανωτέρω µείωση των 
θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ δεν αποτελεί συµµόρφωση µε την 
κατοχυρωµένη νοµοθετικά ήδη µε το νόµο 3699/2008 
δέσµευση της Πολιτείας να αναβαθµίζει διαρκώς τον 
υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαί-
δευσης ως αναπόσπαστο µέρος της υποχρεωτικής και 
δωρεάν δηµόσιας παιδείας και να µεριµνά για την παρο-
χή δωρεάν δηµόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 
για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθµίδες. 

Η ενδεχόµενη µη κάλυψη των οργανικών κενών εκ-
παιδευτικών ΕΕΠ δεν αποτελεί διασφάλιση σε όλους 
τους πολίτες µε αναπηρία και διαπιστωµένες ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσων ευκαιριών για πλήρη συµ-
µετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη δια-

βίωση, οικονοµική αυτάρκεια και αυτονοµία, µε πλήρη 
κατοχύρωση των δικαιωµάτων τους στη µόρφωση και 
στην κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη.

Η δυνατότητα στήριξης µαθητών που έχουν σηµαντι-
κή δυσκολία µάθησης και προσαρµογής εξαιτίας σωµατι-
κών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηµατικών και 
κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων και µε σχολικό νοσηλευτή, 
κατοχυρωµένη εδώ και δεκαετίες, τίθεται εν αµφιβόλω 
δια της ανωτέρω µείωσης θέσεων. 

Σε γενικότερο επίπεδο δε, η µη πρόσληψη µόνιµων 
εκπαιδευτικών ΕΕΠ σε όλα τα οργανικά κενά των Σχολεί-
ων Ειδικής Αγωγής, διαιωνίζει την ταλαιπωρία των ήδη 
δοκιµαζόµενων οικογενειών των µαθητών αυτών.

Επειδή η ειδικότητα του σχολικού νοσηλευτή, εξειδι-
κευµένου επιστήµονα υγείας µε κύριο έργο την προαγω-
γή της υγείας και ασφάλειας στη σχολική µονάδα, είναι 
άκρως απαραίτητη για την οµαλή λειτουργία των Σχο-
λείων Ειδικής Αγωγής και την προστασία της υγείας των 
µαθητών.

Επειδή είναι επιβεβληµένη η άµεση αύξηση κατά κλά-
δο και ειδικότητα των κενών θέσεων που πρόκειται να 
καλυφθούν µε διορισµό µόνιµων εκπαιδευτικών και µε-
λών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βο-
ηθητικού Προσωπικού, καθώς εδώ και µία δεκαετία δεν 
έχουν διενεργηθεί προσλήψεις.

Επειδή η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 
φροντίδας και περίθαλψης στις ευπαθείς οµάδες των 
µαθητών των σχολείων Ειδικής Αγωγής αποτελεί πρω-
ταρχικό στόχο και µέριµνα της Πολιτείας, µη επιδεχόµενο 
έκπτωσης.

Συνεπεία των ανωτέρω, σας καλούµε όπως άµεσα 
προβείτε σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες ώστε οι θέ-
σεις να αντιστοιχούν στα καταγεγραµµένα οργανικά κενά 
και να ολοκληρωθούν οι εξαγγελθείσες προσλήψεις µό-
νιµων εκπαιδευτικών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Ειδική Αγωγή 
και υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευ-
τών ειδικότερα, για τους οποίους η Ένωση Νοσηλευτών 
Ελλάδος έχει θεσµική υποχρέωση προάσπισης των δι-
καιωµάτων τους (όπως και όλων των Νοσηλευτών της 
χώρας).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
     Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                 Αριστείδης Δάγλας

Έκδοση της υπ’ αριθμ. 197948/Ε1/2019 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Μόνιμοι 
διορισμοί μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ), ΠΕ 25 
Σχολικών Νοσηλευτών
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Όπως ήδη γνωρίζετε, 
µε τις διατάξεις του 
άρθρου 16 παρ. 1 

περίπτωση αζ΄ του Νόµου 
4354/2015 (Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων, ΦΕΚ Α΄ 176) προ-
βλέφθηκε, ότι «Στους προ-
ϊσταμένους οργανικών μονάδων καταβάλλεται, για όσο 
χρόνο ασκούν τα καθήκοντα τους, μηνιαίο επίδομα θέσης 
ευθύνης οριζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής: (…) αζ) 
Προϊστάμενοι Τμημάτων, διακόσια ενενήντα (290) ευρώ».

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατά-
ξεις του άρθρου 16 παρ. 1 περίπτωση γ΄ του Νόµου 
4354/2015, «Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Ια-
τρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων, 
διακόσια πενήντα (250) ευρώ».

Όπως προκύπτει από τις ως άνω διατάξεις, ειδικώς 
για τους προϊσταµένους των νοσηλευτικών τµηµάτων, 
ήτοι των τµηµάτων που υπάγονται οργανωτικά στις νο-
σηλευτικές υπηρεσίες των δηµοσίων νοσοκοµείων, 
προβλέφθηκε η καταβολή µειωµένου του µηνιαίου επι-
δόµατος θέσης ευθύνης κατά σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ εν 
σχέσει µε το σύνολο των λοιπών δηµοσίων υπαλλήλων 
– τµηµαταρχών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσµα µετά την θέση σε ισχύ των 
ως άνω διατάξεων να ασκηθούν αγωγές ενώπιον των 
Διοικητικών Δικαστηρίων από προϊσταµένους νοσηλευ-
τικών τµηµάτων, οι οποίοι αξίωσαν την καταβολή επιδό-
µατος θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ αντί του ποσού 
των 250 ευρώ, επικαλούµενοι την παραβίαση της αρχής 
της ισότητας.

Μια εκ των ανωτέρω αγωγών εισήχθη ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας µε την διαδικασία της πρό-
τυπης δίκης. 

Ήδη στις 18-04-2018 δηµοσιεύτηκε η υπ’αριθµ. 
874/2018 Απόφαση της Ολοµελείας του Συµβουλίου 
της Επικρατείας, µε την οποία εκρίθη, ότι η διάταξη του 
άρθρου 16 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4354/2015, καθ’ 
ο µέρος προβλέπει την καταβολή στους προϊσταµένους 
τµηµάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκοµεί-
ων µηνιαίου επιδόµατος ευθύνης ύψους διακοσίων πε-
νήντα (250) ευρώ, ήτοι µειωµένου κατά σαράντα (40) 

ευρώ έναντι του µηνιαίου 
επιδόµατος ευθύνης ύψους 
διακοσίων ενενήντα (290) 
ευρώ που λαµβάνουν, σύµ-
φωνα µε τη διάταξη του άρ-
θρου 16 παρ. 1 περ. α΄ υπο-
περ. αζ΄ του ίδιου νόµου, οι 
προϊστάµενοι τµηµάτων της 
Διοικητικής Υπηρεσίας των 
νοσοκοµείων και οι λοιποί 
προϊστάµενοι τµηµάτων του 
Δηµοσίου, των ν.π.δ.δ., των 
Ο.Τ.Α. και όσων φορέων 

υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4354/2015, 
αντίκειται στην αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται 
µε το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος.

Ως εκ τούτου έγινε δεκτό, ότι θα έπρεπε να επεκταθεί 
και στους προϊσταμένους τμημάτων της Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας των νοσοκομείων η εφαρμογή της γενικής 
διάταξης του άρθρου 16 παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. αζ΄ 
του νόμου 4354/2015, σύμφωνα με την οποία κατα-
βάλλεται μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ύψους διακο-
σίων ενενήντα (290) ευρώ στους προϊσταµένους τµη-
µάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας των νοσοκοµείων και 
στους λοιπούς προϊσταµένους τµηµάτων του Δηµοσίου, 
των ν.π.δ.δ., των Ο.Τ.Α. και όσων φορέων υπάγονται στο 
πεδίο εφαρµογής του ν. 4354/2015, σύµφωνα µε το 
άρθρο 7 αυτού.

Σημειωτέον, δε, ότι μετά την δημοσίευση της από-
φασης της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας, έχουν κατατεθεί πανελλαδικώς άνω των πενήντα 
ομαδικών αγωγών με συμμετοχή εκατοντάδων προϊ-
σταμένων νοσηλευτικών τμημάτων με αντικείμενο την 
αναδρομική και νομιμότοκη επιδίκαση της διαφοράς 
των 40 ευρώ στο επίδομα θέσης. Ήδη, δε, έχουν δη-
µοσιευτεί οι πρώτες θετικές δικαστικές αποφάσεις από 
περιφερειακά Διοικητικά Πρωτοδικεία.

Ενόψει, λοιπόν, των παραπάνω νοµολογιακών πορι-
σµάτων, που προέρχονται από την Ολοµέλεια του Συµ-
βουλίου της Επικρατείας, ήδη δια του παρόντος ζητούµε 
την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 1 
περ. γ΄ του ν. 4354/2015 που εκρίθησαν ως αντισυ-
νταγµατικές, ώστε να προβλέπεται πλέον και για τους 
προϊσταµένους των νοσηλευτικών τµηµάτων η καταβολή 
επιδόµατος θέσης ύψους 290 ευρώ. 

Θεωρώντας αυτονόητη την αντικατάσταση των ως 
άνω νοµοθετικών διατάξεων, που έχουν κριθεί ως αντι-
συνταγµατικές, αναµένουµε για τις δικές σας ενέργειες.  

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
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Αναφορικά µε την διασφάλιση όρων υγιεινής και 
ασφάλειας κατά την παροχή εργασίας, 
ιδίως, δε, από την έκθεση σε βιο-

λογικούς – χηµικούς παράγοντες, επιση-
µαίνονται τα ακόλουθα. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 36 του Νόµου 3850/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 84), «Για την εφαρμογή 
του κεφαλαίου αυτού νοείται ως: 
α) «Παράγοντας» κάθε φυσικός, 
χημικός και βιολογικός παράγο-
ντας, που ενυπάρχει κατά την ερ-
γασία και μπορεί να είναι επιβλαβής 
στην υγεία των εργαζομένων ή επι-
κίνδυνος από άλλη άποψη, ανεξάρτητα 
από τη φυσική του κατάσταση. β) «Ορι-
ακή τιμή έκθεσης» το ανώτερο επίπεδο έκ-
θεσης των εργαζομένων σ έναν παράγοντα, το οποίο 
καθορίζεται κατά τις διατάξεις αυτού του κεφαλαίου ως 
η ανώτερη τιμή συγκέντρωσης ή έντασής του στον τόπο 
εργασίας, πάνω από την οποία δεν επιτρέπεται να εκτίθε-
νται οι εργαζόμενοι. γ) «Οριακή τιμή βιολογικού δείκτη» 
η ανώτερη επιτρεπόμενη συγκέντρωση ενός παράγοντα, 
ο οποίος μετράται απευθείας σε σωματικούς ιστούς, σω-
ματικά υγρά ή στον εκπνεόμενο αέρα ή έμμεσα από την 
ειδική δράση του στον οργανισμό».

Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 1 του ως άνω Νόµου, 
«Ο εργοδότης οφείλει να παίρνει µέτρα, ώστε να απο-

φεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζοµέ-
νων σε παράγοντες, όσο είναι πρακτικά δυνατό. 

Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο έκθεσης 
πρέπει να είναι κατώτερο από εκείνο 

που ορίζει η «οριακή τιµή έκθεσης».
Σύµφωνα µε το άρθρο 39 παρ. 

1, «Ο εργοδότης υποχρεούται να 
παραπέμπει, σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διατάξεις, σε ιατρικό έλεγ-
χο κάθε εργαζόμενο: α) μετά την 
πρόσληψή του και στη συνέχεια 

σε τακτά χρονικά διαστήματα και 
β) κατά την αλλαγή θέσης εργασίας 

και πριν από την τοποθέτησή του σε 
εργασία που συνεπάγεται έκθεση σε 

παράγοντες, σύμφωνα με την έννοια του 
παρόντος», ενώ σύμφωνα με την παράγρα-

φο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, «Δεν επιτρέπεται να 
απασχολείται εργαζόμενος σε εργασία που συνεπάγεται 
έκθεση στους παράγοντες, αν αυτή είναι αντίθετη με τα 
πορίσματα του ιατρικού ελέγχου της παραγράφου 1».

Εκ τούτων έπεται, ότι ο εργοδότης / φορέας απασχό-
λησης υποχρεούται να παραπέµπει σε ιατρικό έλεγχο 
κάθε εργαζόµενο προ της τοποθετήσεώς του σε εργασία 
που συνεπάγεται έκθεση σε παράγοντες. Εάν, δε, από 
τον ιατρικό έλεγχο προκύπτει αδυναµία απασχόλησης σε 
παρόµοια εργασία, τότε η εργασία αυτή απαγορεύεται να 
επιβληθεί στον συγκεκριµένο εργαζόµενο.  

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΡΕΠΟ ΣΕ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;

Ε ίναι γεγονός, ότι τόσο ο θεσµός της χορήγησης 
κανονικής άδειας, όσο και η καθιέρωση του ελα-
χίστου χρόνου ανάπαυσης των εργαζοµένων απο-

σκοπούν στη σωµατική και ψυχική ξεκούρασή τους. Ως 
εκ τούτου, βασική προϋπόθεση για την χορήγηση κα-
νονικής άδειας ή ρεπό είναι η εν τοις πράγµασι παροχή 
εργασίας, που δικαιολογεί την ανάγκη ανάπαυσης του 
εργαζοµένου. 

Με άλλα λόγια, αν ο εργαζόµενος για οποιοδήποτε 
λόγο απέχει των καθηκόντων του, τότε δεν δύναται να 
θεµελιώσει δικαίωµα ρεπό (χρόνου ανάπαυσης), αφού 
ελλείπει η προεκτεθείσα βασική προϋπόθεση της εν τοις 
πράγµασι παροχής εργασίας.

Για τον λόγο αυτό γίνεται δεκτό από σχετικές εγκυκλί-
ους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης, ότι ο 
υπάλληλος που δεν εργάστηκε λόγω της εις αυτόν χορή-
γησης π.χ. αναρρωτικών ή άλλης µορφής ειδικών αδει-
ών, δεν δικαιούται κανονικής άδειας αφού δεν συντρέχει 

λόγος ανάπαυσης λόγω µη παροχής εργασίας. 
Εντεύθεν, είναι φυσιολογικό ο υπάλληλος που επι-

στρέφει στην υπηρεσία του από αναρρωτική άδεια να µην 
δικαιούται ευθύς αµέσως ηµέρες ρεπό.

Ωστόσο, σε περίπτωση που κατά την διάρκεια µιας 
εβδοµάδας ο υπάλληλος έχει εν τοις πράγµασι εργαστεί, 
δηλαδή δεν απουσίαζε όλες τις ηµέρες, τότε δύναται να 
υποστηριχθεί, ότι θεµελιώνει δικαίωµα για λήψη χρόνου 
ανάπαυσης (ρεπό). Κατά συνέπεια, µόνον ο υπάλληλος 
που δεν εργάστηκε καθόλου, δεν µπορεί να λάβει ρεπό.  

Σε κάθε περίπτωση ο παραπάνω κανόνας θα πρέπει 
να τυγχάνει ενιαίας και όχι επιλεκτικής, εφαρµογής επί 
όλου ανεξαιρέτως του προσωπικού ενός φορέα, ήτοι 
οµιλώντας περί δηµόσιων νοσοκοµείων και επί του προ-
σωπικού της διοικητικής, όσο και του προσωπικού της 
νοσηλευτικής υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση συ-
ντρέχει περίπτωση άνισης µεταχείρισης των εργαζοµέ-
νων, η οποία νοµικά και ηθικά είναι ανεπίτρεπτη. 
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του 
Νόµου 2345/1995, «Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σω-

µατεία, οργανισµοί, ιδρύµατα, ενώσεις προσώπων και 
φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπαγόµενοι στο δηµό-
σιο ή τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και ιδιώτες, δεν επιτρέ-
πεται να παρέχουν οργανωµένες κοινωνικές υπηρεσίες, 
που έχουν σχέση µε την προστασία του παιδιού ή ατόµων 
µε αναπηρία (παιδιών και ενηλίκων) ή ηλικιωµένων ή 
ανιάτων ή χρονίως πασχόντων ατόµων ή να ασκούν πα-
ρεµφερείς δραστηριότητες, πριν από την έκδοση σχετι-
κής άδειας λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια (…)».

Κατ’εξουσιοδότηση των διατάξεων των παραγρά-
φων 2 και 5 του άρθρου 1 του Νόµου 2345/1995 έχει 
εκδοθεί η υπ’αριθµ. Π4Β/οικ 3176/1996 (ΦΕΚ Β΄ 
455/1996) Απόφαση του Υπουργού Υγείας & Πρόνοιας 
για τις προϋποθέσεις λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας 
Ηλικιωµένων από ιδιώτες.

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ως άνω υπουργικής από-
φασης, προκειµένου περί της εκδόσεως άδειας λειτουρ-
γίας των εν λόγω µονάδων απαιτείται, µεταξύ λοιπών 
δικαιολογητικών, η υποβολή εσωτερικού κανονισµού 
λειτουργίας της επιχείρησης. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της υπουργικής 
απόφασης, το απαιτούµενο Νοσηλευτικό προσωπικό δια-
κρίνεται ως ακολούθως :

α) Ένας (1) προϊστάµενος-η, κατά προτίµηση απόφοι-
τος-η Σχολής τετραετούς φοίτησης Νοσηλευτών-τριών ή 
Επισκεπτών-τριών Υγείας ή Μαιών, ή τριετούς φοίτησης 
µε διετή τουλάχιστον νοσηλευτική πείρα. 

β) Ένας (1) Νοσηλευτής-τρια ή ένας (1) βοηθός νο-
σηλευτού για κάθε 25  κλίνες τουλάχιστον. Όταν ο αριθ-
µός των κλινών είναι µεγαλύτερος από 25, 50 75 κ.ο.κ. 
κατά 11 κλίνες απαιτείται ένα επιπλέον άτοµο µε τα πα-
ραπάνω προσόντα. 

γ) Ένας (1) βοηθός νοσηλευτικού προσωπικού για 
κάθε 25 κλίνες τουλάχιστον, για την κάλυψη του απογευ-
µατινού ωραρίου εργασίας. Το ίδιο µε την προηγούµενη 
παράγραφο ισχύει για τις πάνω από 25 κλίνες. 

δ) Ένας (1) βοηθός νοσηλευτικού προσωπικού για 
κάθε 30 κλίνες τουλάχιστον, για την κάλυψη του νυκτε-
ρινού ωραρίου εργασίας. Το ίδιο µε την προηγούµενη 
παράγραφο ισχύει για τις πάνω από 30 κλίνες.

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, το ισχύον κανονι-
στικό πλαίσιο, που διέπει την οργάνωση και λειτουργία 
των µονάδων φροντίδας ηλικιωµένων προκρίνει την κα-
τάληψη της θέσεως του προϊσταµένου του νοσηλευτικού 
προσωπικού από νοσηλευτή ή επισκέπτη υγείας ή µαία 
τετραετούς φοίτησης, ήτοι απόφοιτο ανώτατου εκπαιδευ-
τικού ιδρύµατος, χωρίς να γίνεται διάκριση µεταξύ των 
κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ. 

Στο πλαίσιο αυτό ένας νοσηλευτής της κατηγορίας ΠΕ 
δύναται κάλλιστα να καταλάβει την θέση προϊσταµένου 
του νοσηλευτικού προσωπικού σε γηροκοµείο, χωρίς, 
ωστόσο, η ισχύουσα νοµοθεσία να του εξασφαλίζει κά-
ποιας µορφής προβάδισµα έναντι άλλων συναδέλφων 
του, κατώτερης κατηγορίας ή διαφορετικών κλάδων.

Σε κάθε περίπτωση για το ζήτηµα αυτό θα πρέπει να 
ερευνώνται και οι οικείες διατάξεις του εσωτερικού κα-
νονισµού λειτουργίας. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
ΣΕ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Αναφορικά µε το ζήτηµα της υποβολής ένστασης 
κατά αποφάσεων/γνωµοδοτήσεων των πρωτο-
βάθµιων υγειονοµικών επιτροπών επισηµαίνο-

νται τα ακόλουθα.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 165 παρ. 1 του 

Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Σε κάθε νομό και νομαρ-
χιακό διαμέρισμα συνιστώνται, με απόφαση του οικείου 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μία ή περισσότερες 
πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές που αποτελού-
νται από τρία (3) μέλη και συγκροτούνται από γιατρούς 
του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 
ή Ο.Τ.Α. που υπηρετούν στο νομό ή το νομαρχιακό δια-
μέρισμα.

Οι πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές είναι αρμό-
διες να γνωματεύουν, ύστερα από ερώτημα της υπηρε-
σίας: α) για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών, β) για το 
χαρακτηρισμό νοσημάτων που χρήζουν νοσηλείας για τη 
χορήγηση άδειας έως είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημε-
ρών το χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 
παρ. 2 του παρόντος και γ) για κάθε άλλο θέμα υγείας 
του υπαλλήλου το οποίο έχει σχέση με τα υπηρεσιακά του 
καθήκοντα. 

Αν συσταθούν περισσότερες επιτροπές, με την από-
φαση σύστασης τους ορίζονται η έδρα και η χωρική αρ-
μοδιότητα τους».

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρά-
φου 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, «Στην έδρα κάθε Περι-
φέρειας συνιστάται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή, 
που αποτελείται από πέντε (5) μέλη και συγκροτείται από 
γιατρούς του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου ή Ο.Τ.Α. που υπηρετούν στο νομό.
Οι δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές είναι αρ-

μόδιες: α) για την κρίση ενστάσεων κατ' αποφάσεων των 
πρωτοβάθμιων επιτροπών κατά το άρθρο 56 παρ. 5, β) 
για την απόλυση από την υπηρεσία λόγω ασθένειας όταν 
δεν συντρέχει περίπτωση του άρθρου 153 παρ. 1 εδάφιο 
δεύτερο του παρόντος και γ) για την κρίση της αποκατά-
στασης της υγείας όσων αναδιορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του παρόντος».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, οι δευτεροβάθµιες 
επιτροπές φέρουν την αρµοδιότητα εξέτασης ενστάσεων 
κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθµιων επιτροπών µό-
νον κατά το άρθρο 56 παρ. 5 του Δηµοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα.

Σύµφωνα µε τις εν λόγω διατάξεις, «Το αρμόδιο για 
τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας όργανο είτε χορη-
γεί ολόκληρη την άδεια που προτείνει η πρωτοβάθμια 
υγειονομική επιτροπή ή, εάν κρίνει τη γνωμάτευση της 
ως αναιτιολόγητη, παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο για 
εξέταση στη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Ο 
ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από 
την κοινοποίηση σε αυτόν της γνωμάτευσης της πρωτο-
βάθμιας υγειονομικής επιτροπής να ζητήσει με ένσταση 
του νέα εξέταση από την οικεία δευτεροβάθμια επιτρο-
πή, όταν η πρωτοβάθμια έχει απορρίψει εξ ολοκλήρου ή 
εγκρίνει λιγότερο από το ήμισυ της αναρρωτικής άδειας. 
Η αναρρωτική άδεια που προτείνεται από τη δευτεροβάθ-
μια υγειονομική επιτροπή χορηγείται υποχρεωτικά».

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η δευτεροβάθµια 
υγειονοµική επιτροπή εξετάζει ενστάσεις κατά αποφάσε-
ων της οικείας πρωτοβάθµιας επιτροπής µόνον για τις 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΗ 
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περιπτώσεις χορήγησης αναρρωτικής άδειας και όχι για 
κάθε άλλο θέµα υγείας του υπαλλήλου. 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
166 παρ. 1-2 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «1. 
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης συνιστώνται, τον Ιανουάριο κάθε δεύτερου 
έτους, στις έδρες των ιατρικών τμημάτων Πανεπιστη-
μίων, επιτροπές προσφυγών που αποτελούνται από 
τρεις (3) καθηγητές ιατρικών τμημάτων Πανεπιστημίων 
οποιασδήποτε βαθμίδας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται 
η έδρα, η αρμοδιότητα, ο τρόπος λειτουργίας τους και η 
ειδικότητα των μελών τους. Η αμοιβή των μελών και του 
γραμματέα των επιτροπών καθορίζεται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Οικονομίας και Οικονομικών. Ο ορισμός των μελών και 
του γραμματέα των επιτροπών γίνεται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θη-
τεία δύο (2) ετών.

2. Οι Επιτροπές προσφυγών αποφαίνονται για τις 
προσφυγές σε όσες περιπτώσεις ρητά προβλέπει ο πα-
ρών Κώδικας».

Σύµφωνα, δε, µε το άρθρο 56 παρ. 9 του Κώδικα, 
«Κατά της γνωμοδότησης αρμόδιας υγειονομικής επι-
τροπής για απαλλαγή εκ της υπηρεσίας λόγω ασθένει-
ας, δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυγή 
σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής 
ενώπιον της επιτροπής προσφυγών του άρθρου 166. 
Στην ίδια επιτροπή μπορεί να ασκήσει προσφυγή ο υπάλ-
ληλος κατά της γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής 
επιτροπής με την οποία κρίθηκε ικανός για ανάληψη υπη-
ρεσίας».

Ενόψει των παραπάνω διατάξεων θα µπορούσε να 
υποστηριχθεί η άποψη, ότι κατ’αναλογία χωρεί ένσταση 
ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 166 κατά οιασδήπο-
τε απόφασης/γνωµοδότησης των πρωτοβάθµιων υγει-
ονοµικών επιτροπών. Ωστόσο µια τέτοια θεώρηση θα 
διεύρυνε το πεδίο αρµοδιοτήτων της επιτροπής προσφυ-
γών, η οποία θα µπορούσε να κρίνει, ότι είναι αναρµόδια 
για την εξέταση αντίστοιχων ενστάσεων, για τις οποίες 
δεν υπάρχει σαφής νοµοθετική πρόβλεψη. 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 165 παρ. 4 του 
Κώδικα, «Οι αρνητικές αποφάσεις των υγειονομικών 
επιτροπών κοινοποιούνται απευθείας στον ενδιαφερόμε-
νο και στην υπηρεσία του». Εκ τούτων έπεται, ότι απευ-
θείας κοινοποίηση από την υγειονοµική επιτροπή στον 
υπάλληλο προβλέπεται µόνον για τις αρνητικές αποφά-
σεις. Εν προκειµένω ερµηνευτικώς γίνεται δεκτό, ότι οι 
θετικές για τον υπάλληλο αποφάσεις κοινοποιούνται εις 
αυτόν µέσω της υπηρεσίας του. Σε κάθε περίπτωση είναι 
σαφές, ότι ο υπάλληλος έχει δικαίωµα να λαµβάνει γνώ-
ση του περιεχοµένου των αποφάσεων/γνωµοδοτήσεων 
των υγειονοµικών επιτροπών, που τον αφορούν. 

Τέλος, οποιαδήποτε απόφαση βλαπτική για τα συµφέ-
ροντα του υπαλλήλου προσβάλλεται δικαστικώς ενώπιον 
των αρµοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.  

Αναφορικά µε το καθεστώς των µεταθέ-
σεων του νοσηλευτικού προσωπικού 
επισηµαίνονται τα ακόλουθα.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50 
παρ. 7 του Νόµου 4368/2016, «Δεν επιτρέπε-
ται απόσπαση, μετάταξη ή μετάθεση του προσω-
πικού, πλην των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέ-
ων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των 
Δ.Υ.Πε., πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το 
διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή μετά-
θεση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις απόσπασης 
ή μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης με σύ-
ζυγο, ένστολο ή μη, απόσπασης ή μετάταξης σε 
παραμεθόριες περιοχές, αμοιβαίας μετάταξης ή 
μετάθεσης, καθώς και απόσπασης, μετάθεσης 
ή μετάταξης για λόγους υγείας του/της υπαλ-
λήλου, του/ της συζύγου του/της ή των τέκνων 
του/της». 

Σύµφωνα, δε, µε την παράγραφο 5 του ιδίου 
ως άνω άρθρου, «Για τις μεταθέσεις του προσω-
πικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), εξακο-
λουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 67 
του ν. 3528/2007 (Α' 26), πλην της διάταξης 
της παραγράφου 9 αυτού». 

Τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
67 παρ. 7-8 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, 
«7. Οι υπάλληλοι δεν μετατίθενται πριν συμπλη-
ρώσουν διετία στην υπηρεσία που τοποθετήθη-
καν κατά το διορισμό τους.

8. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, σύμφωνα με 
τη διαδικασία της παραγράφου 5, μετάθεση πριν 
από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού δια-
στήματος είτε σε περίπτωση αμοιβαίας αίτησης 
υπαλλήλων είτε για σοβαρούς υπηρεσιακούς ή 
προσωπικούς λόγους».

Από τον συνδυασµό των παραπάνω διατάξε-
ων προκύπτει, ότι µετάθεση δεν µπορεί να διε-
νεργηθεί κατά την διάρκεια της διετούς δοκιµα-
στικής υπηρεσίας και προ της παρέλευσης πέντε 
(5) ετών από τον διορισµό ή προηγούµενη υπη-
ρεσιακή µεταβολή, µε εξαίρεση την περίπτωση 
της αµοιβαίας µετάθεσης, που διενεργείται οπο-
τεδήποτε και τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέ-
ρονται ανωτέρω.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Αναφορικά  µε τον τρόπο παροχής υπηρεσιών 
των νοσηλευτών που απασχολούνται σε Τµή-
µατα Επειγόντων Περιστατικών (εφεξής ΤΕΠ) 

επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Τα ΤΕΠ αποτελούν ιδιαίτερα τµήµατα εξαιρετικής 

φύσεως και δοµής, που καλούνται να αντιµετωπίσουν 
αιφνίδιες καταστάσεις, επείγουσες και ενδεχοµένως 
απειλητικές για την ανθρώπινη ζωή. Ο χαρακτήρας 
τους αυτός οδήγησε την κανονιστικώς δρώσα διοίκη-
ση να θεσπίσει ειδικές ρυθµίσεις, προκειµένου να δια-
σφαλίζεται στον µέγιστο δυνατό βαθµό η εύρυθµη και 
αποτελεσµατική λειτουργία τους.

Στο πλαίσιο αυτό εξεδόθη η υπ’αριθµ. Υ4α/οικ. 
117448/2007 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί της οργάνωσης, λει-
τουργίας και στελέχωσης του Τµήµατος Επειγόντων 
Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. 
(ΦΕΚ Β΄ 1900/14.9.2007).

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ως άνω υπουργικής 
απόφασης, 1. Σε κάθε νοσοκοµείο της χώρας µε δυ-
ναµικότητα πάνω από 200 κλίνες οργανώνεται και 
λειτουργεί αυτοτελές Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών 
(Τ.Ε.Π.) ως διατοµεακό τµήµα αυτού. 

2. Το Τ.Ε.Π. λειτουργεί κατά τις ηµέρες γενικής 
εφηµερίας όλο το 24ωρο τις δε υπόλοιπες εργάσιµες 

ηµέρες µόνο κατά το πρωινό ωράριο. 
3. Στο Τ.Ε.Π. των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. προΐ-

σταται ιατρός µε βαθµό Διευθυντή του κλάδου ιατρών 
Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας 
ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευµονολογίας - 
Φυµατιολογίας µε αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώση 
στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ, ή Γε-
νικής Ιατρικής µε αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώση 
στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκοµειακή 
περίθαλψη και διαχείριση - διοίκηση - συντονισµό του 
έργου της εφηµερίας. 

4. Το Τ.Ε.Π. στελεχώνεται µε ιατρικό προσωπικό 
που υπηρετεί σε θέσεις που συστήνονται για το Τµήµα 
αυτό, καθώς και από προσωπικό που υπηρετεί σε άλλα 
τµήµατα του νοσοκοµείου. 

4.1 Για τη στελέχωση του Τ.Ε.Π. µε ιατρικό προσω-
πικό συνιστώνται: Μία (1) θέση Διευθυντή του κλάδου 
ιατρών Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Χειρουργικής ή Αναισθησι-
ολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευµονολο-
γίας - Φυµατιολογίας µε αποδεδειγµένη εµπειρία και 
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ 
ή Γενικής Ιατρικής µε αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώ-
ση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκοµεια-
κή περίθαλψη και διαχείριση - διοίκηση - συντονισµό 
του έργου της εφηµερίας, µία (1) θέση Επιµελητή Α, 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΣΤΑ ΤΕΠ 
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και µία (1) θέση Επιµελητή Β του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. 
ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδι-
ολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευµονολογίας - Φυµατιο-
λογίας ή Ορθοπεδικής µε αποδεδειγµένη εµπειρία και 
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ 
ή Γενικής Ιατρικής µε αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώ-
ση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκοµει-
ακή περίθαλψη και διαχείριση - διοίκηση - συντονισµό 
του έργου της εφηµερίας. 

4.2 Ο αριθµός των ιατρών που στελεχώνουν το 
Τ.Ε.Π. προσαυξάνεται µε ιατρικό προσωπικό που υπη-
ρετεί σε άλλα τµήµατα του ίδιου νοσοκοµείου ώστε η 
ελάχιστη στελέχωση του Τ.Ε.Π. σε ιατρικό προσωπικό 
να είναι ένας (1) Δ/ντής, δύο (2) Επ. Α και τέσσερις 
(4) Επ. Β. Με απόφαση του Διοικητή του νοσοκοµείου 
ή του Δ.Σ. των νοσοκοµείων της παρ. 10 του άρθ. 13 
του ν. 2889/2001 όπως ισχύει όπως ισχύει και γνώ-
µη του Δ/ντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και λαµβάνοντας 
υπόψη την δυναµικότητα σε κλίνες, τις ιδιαιτερότητες 
του νοσοκοµείου και τον µέσο αριθµό των προσερχό-
µενων ασθενών, καθορίζεται ο αριθµός των γιατρών 
που απαιτείται για την επιπλέον στελέχωση του Τ.Ε.Π.. 

4.3 Μέχρι τη σύσταση και πλήρωση των θέσεων 
που αναφέρονται στην παρ. 4.1 καθώς και για τη στε-
λέχωση του Τ.Ε.Π. µε το ιατρικό προσωπικό που ανα-
φέρεται στην παρ. 4.2, τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: 

Για τη θέση προϊσταµένου Τ.Ε.Π. υποβάλλουν αίτη-
ση και πλήρες βιογραφικό σηµείωµα εντός δέκα (10) 
ηµερών από τη δηµοσίευση σχετικής πρόσκλησης του 
Διοικητή ή του Δ.Σ. των νοσοκοµείων της παρ. 10 
του άρθ. 13 του ν. 2889/2001 όπως ισχύει, γιατροί 
Ε.Σ.Υ. µε βαθµό Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή. 
Το Επιστηµονικό Συµβούλιο του νοσοκοµείου καταρτί-
ζει πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων µε κριτήρια: 

α) την επιστηµονική επάρκεια, η οποία τεκµηριώνε-
ται από το επιστηµονικό και κλινικό έργο του υποψη-
φίου 

β) τη διοικητική ικανότητα, η οποία τεκµηριώνεται 
από προηγούµενη θητεία του σε θέσεις διοικητικής ευ-
θύνης 

γ) την εµπειρία και γνώση του στην επείγουσα ια-
τρική, η οποία τεκµηριώνεται είτε από πιστοποιητικό 
επάρκειας στην επείγουσα ιατρική είτε από τη θητεία 
σε τµήµατα επειγόντων περιστατικών της Ελλάδας ή 
της αλλοδαπής ή από τη θητεία στο ΕΚΑΒ 

δ) την εξειδίκευση σε ΜΕΘ. 
Ο πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων υποβάλλε-

ται στο Διοικητή του νοσοκοµείου ή στο Δ.Σ. των νοσο-
κοµείων της παρ. 10 του άρθ. 13 του ν. 2889/2001. 
Ο Διοικητής του νοσοκοµείου ή το Δ.Σ. των νοσοκο-
µείων της παρ. 10 του άρθ. 13 του ν. 2889/2001 
όπως ισχύει µε απόφασή του τοποθετεί ως προϊστά-
µενο Τ.Ε.Π. έναν από τους τρεις πρώτους στον πίνακα 
χωρίς να δεσµεύεται από τη σειρά εγγραφής. 

Εάν δεν υποβληθούν αιτήσεις µέσα στην αποκλει-
στική προθεσµία των δέκα (10) ηµερών, ο προϊστάµε-

νος του Τ.Ε.Π. ορίζεται από τον Διοικητή του νοσοκο-
µείου ή το Δ.Σ. των νοσοκοµείων της παρ. 10 του άρθ. 
13 του ν. 2889/2001 όπως ισχύει µετά από εισήγη-
ση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας. 

Για τις λοιπές θέσεις ιατρικού προσωπικού τηρείται 
η ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τον ορισµό του 
προϊσταµένου. 

Η θητεία των γιατρών που στελεχώνουν το Τ.Ε.Π. 
είναι για ένα (1) έτος η οποία δύναται να ανανεώνεται 
µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου. 

4.4 Οι ιατροί του Τ.Ε.Π. µπορούν να καλούν για 
την αντιµετώπιση συγκεκριµένων περιστατικών, ια-
τρούς άλλων ειδικοτήτων από τους εφηµερεύοντες 
στα τµήµατα, οι οποίοι υποχρεούνται να προσέλθουν 
και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Τ.Ε.Π.. Για 
το σκοπό αυτό συντάσσεται από το Διευθυντή της Ια-
τρικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία µε τους Διευθυντές 
των Τµηµάτων µηνιαίος κατάλογος από τους εφηµε-
ρεύοντες ιατρούς των τµηµάτων του νοσοκοµείου που 
θα καλύπτουν τις ανάγκες του Τ.Ε.Π.. 

4.5 Η κάλυψη των αναγκών του Τ.Ε.Π. µε µη ια-
τρικό προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας γίνεται βάση 
µηνιαίου προγράµµατος που καταρτίζεται από το Διευ-
θυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας σε συνεργασία µε το Δι-
ευθυντή του Τ.Ε.Π.. 

4.6 Στο Τ.Ε.Π. προΐσταται νοσηλευτής/τρια κατη-
γορίας ΠΕ ή ΤΕ µε αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώση 
στην επείγουσα νοσηλευτική η οποία τεκµηριώνεται 
από τη θητεία σε µέχρι σήµερα λειτουργούντα τµήµατα 
επειγόντων περιστατικών της Ελλάδας ή της αλλοδα-
πής, τη θητεία σε ΜΕΘ, ΜΑΦ, Μονάδα Ανάνηψης της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού καθώς και την εκπαίδευση 
σε προγράµµατα επείγουσας προ-νοσοκοµειακής φρο-
ντίδας. 

Ο αριθµός του νοσηλευτικού προσωπικού που στε-
λεχώνουν το Τ.Ε.Π. καθορίζεται ανάλογα µε τη δυναµι-
κότητα σε κλίνες, τις ιδιαιτερότητες του νοσοκοµείου 
και το µέσο αριθµό των προσερχόµενων ασθενών. 

Για τη στελέχωση του Τ.Ε.Π. µε προσωπικό της νο-
σηλευτικής υπηρεσίας λαµβάνεται υπόψη η προϋπηρε-
σία σε τµήµατα επειγόντων περιστατικών, ΜΕΘ, ΜΑΦ, 
Μονάδα Ανάνηψης καθώς και η εκπαίδευση σε προ-
γράµµατα επείγουσας προ-νοσοκοµειακής φροντίδας. 

4.7 Ο προϊστάµενος του Τ.Ε.Π. σε συνεργασία µε το 
Διευθυντή της Διοικητικής υπηρεσίας του νοσοκοµεί-
ου καθορίζει τον απαιτούµενο αριθµό προσωπικού που 
θα καλύψει τις ανάγκες του Τ.Ε.Π. σε γραµµατειακή 
υποστήριξη καθώς και για την καθαριότητα και ασφά-
λεια του χώρου. 

5. Ο προϊστάµενος του Τ.Ε.Π. έχει την ευθύνη λει-
τουργίας του Τ.Ε.Π. και ασκεί όλες τις αρµοδιότητες 
διοικητικές και επιστηµονικές που απορρέουν από τη 
θέση του ως προϊσταµένου τµήµατος. Ο προϊστάµενος 
του Τ.Ε.Π. όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζει ως ανα-
πληρωτή του έναν ιατρό του Τ.Ε.Π. Αναπληρωτή Διευ-
θυντή ή εάν δεν υπάρχει έναν Επιµελητή Α. 
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Για τις ηµέρες Γενικής Εφηµερίας ο προϊστάµενος 
του Τ.Ε.Π. ορίζει έναν Αναπληρωτή Δ/ντή ή ένα Επ. Α 
ως υπεύθυνο εφηµερίας. Μόνο σε περίπτωση που δεν 
υπηρετεί Επ. Α ορίζει ως υπεύθυνο εφηµερίας γιατρό 
µε βαθµό Επ. Β. 

6. Στο χώρο διαλογής, υποδέχονται τον ασθενή ει-
δικευµένοι ιατροί και νοσηλεύτριες και ανάλογα µε τη 
βαρύτητα της κατάστασής του τον κατευθύνουν στους 
χώρους του Τ.Ε.Π.. Οι απειλητικές για τη ζωή και υπερ-
επείγουσες καταστάσεις αντιµετωπίζονται άµεσα στην 
αίθουσα αναζωογόνησης. Οι ασθενείς µε σοβαρά προ-
βλήµατα αλλά σε σταθερή κατάσταση αντιµετωπίζονται 
στους θαλάµους εξέτασης του Τ.Ε.Π.. 

Ο ασθενής δεν µετακινείται, αλλά αντιµετωπίζεται 
πάντα στο χώρο του Τ.Ε.Π. όπου εξετάζεται και παρέ-
χονται οι απαραίτητες ιατρικές και νοσηλευτικές υπη-
ρεσίες και στη συνέχεια εναλλακτικά είτε: 

α. του χορηγούνται οδηγίες και θεραπευτική αγωγή 
και ενηµερώνεται εάν απαιτείται περαιτέρω παρακο-
λούθησή του από τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 

β. οδηγείται σε θάλαµο βραχείας νοσηλείας του 
Τ.Ε.Π. για ολιγόωρη παραµονή και παρακολούθηση 
µετά την οποία λαµβάνει οδηγίες και εξιτήριο ή εισάγε-
ται στο αναγκαίο για την περίπτωσή του τµήµα 

γ. εισάγεται στο οικείο µε την πάθησή του τµήµα 
δ. διακοµίζεται σε άλλο νοσοκοµείο κατόπιν συνεν-

νόησης µε τον προϊστάµενο του Τ.Ε.Π. ή τον υπεύθυνο 
εφηµερίας του άλλου νοσοκοµείου. 

Για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο Τ.Ε.Π. συ-
ντάσσεται αναλυτικό σηµείωµα που συνοδεύει το εισι-
τήριο του ασθενούς και υπογράφεται απαραιτήτως από 
τον προϊστάµενο του Τ.Ε.Π. ή τον Αναπληρωτή του ή 
τον υπεύθυνο εφηµερίας. 

Με ευθύνη του Διευθυντή του Τ.Ε.Π. καταγράφο-
νται σε ειδικό έντυπο και σε ηλεκτρονική µορφή τα 

στοιχεία των προσερχόµενων ασθενών, καθώς και η 
πορεία εξέλιξης των. 

7. Με ευθύνη του Διοικητή του νοσοκοµείου, του 
Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και του προϊσταµέ-
νου του Τ.Ε.Π. γίνεται η κατανοµή των κρεβατιών µε-
ταξύ των επειγόντων περιστατικών και των τακτικών 
περιστατικών ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η δυνατό-
τητα εισαγωγής των επειγόντων περιστατικών όσο και 
των ευρισκοµένων σε αναµονή νοσηλείας τακτικών 
ασθενών. 

Για την εισαγωγή επείγοντος περιστατικού στο νο-
σοκοµείο το εισιτήριο εισαγωγής υπογράφεται από τον 
προϊστάµενο του Τ.Ε.Π. ή τον αναπληρωτή του ή τον 
υπεύθυνο εφηµερίας. 

8. Οι προϊστάµενοι των Τ.Ε.Π. ενηµερώνουν το Συ-
ντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ για τον αριθµό των κενών 
νοσηλευτικών κλινών, τον αριθµό των κενών κλινών 
ΜΕΘ και τον αριθµό των περιστατικών που υποδέχεται 
ώστε να εκτιµάται η δυνατότητα ή µη άµεσης αντιµετώ-
πισης νέων περιστατικών. 

Κατά τη µεταφορά του περιστατικού το Συντονιστικό 
Κέντρο του ΕΚΑΒ ενηµερώνει τον υπεύθυνο του Τ.Ε.Π. 
του νοσοκοµείου προς το οποίο κατευθύνεται το ασθε-
νοφόρο και παρέχει και τις σχετικές πληροφορίες ως 
προς το περιστατικό. 

Κάθε περιστατικό που διακοµίζεται µε το ΕΚΑΒ πρέ-
πει να παραλαµβάνεται ενυπόγραφα από τον Προϊστά-
µενο του Τ.Ε.Π. ή τον Αναπληρωτή του ή τον υπεύθυνο 
εφηµερίας. 

9. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 
την ηµεροµηνία που θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως και καταργείται η υπ’αριθµ. η Υ4α/
οικ. 4472/2003 υπουργική απόφαση «Οργάνωση και 
τρόπος λειτουργίας του τµήµατος Επειγόντων Περιστα-
τικών (Τ.Ε.Π.) των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ.» (32΄Β). 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Αναφορικά µε την δυνατότητα συµµετοχής 
των δηµοσίων υπαλλήλων σε εταιρείες επι-
σηµαίνονται τα ακόλουθα :

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32§2 του 
Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος 3528/2007), 
«απαγορεύεται ο υπάλληλος να μετέχει σε οποιαδή-
ποτε εμπορική εταιρεία προσωπική, περιορισμένης 
ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντε-
ταλμένος σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας ή διαχει-
ριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας. Μετά από 
άδεια ο υπάλληλος μπορεί να μετέχει στη διοίκηση 
ανώνυμης εταιρείας ή γεωργικού συνεταιρισμού με 
την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου. Η άδεια 

χορηγείται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του παρό-
ντος».

Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις ο νο-
µοθέτης καθιερώνει µια µορφή γενικής και σχεδόν 
απόλυτης απαγόρευσης συµµετοχής των δηµοσίων 
υπαλλήλων εις οποιαδήποτε εµπορική εταιρεία. Η 
απαγόρευση αφορά όλους τους τύπους των εται-
ρειών, καθώς και την συµµετοχή ως ετερόρρυθµου 
εταίρου, ενώ διατηρεί ως δικαιολογητική βάση την 
κερδοσκοπική επιδίωξη οποιασδήποτε εµπορικής 
εταιρείας και ως εκ τούτου την ανάπτυξη σε πληθώ-
ρα οικονοµικών συναλλαγών.  
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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 σχολικές 
μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα 
ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλ-
ληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι), β) Του 
ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοη-
θητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονά-
δες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ΦΕΚ Β΄ 449), οι Σχολικοί Νοσηλευτές «1. 
Ευαισθητοποιούν τους μαθητές σε κανόνες ατομικής υγι-
εινής 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 πληθυ-
σμό. 2. Συμμετέχουν στον έλεγχο και την παρακολούθη-
ση της υγιεινής κατάστασης του σχολικού περιβάλλοντος 
(αίθουσες, κοινόχρηστοι χώροι, κυλικείο), και συνιστούν 
στους εμπλεκόμενους, τη 
λήψη των απαραίτητων μέ-
τρων για την προστασία των 
μαθητών. 3. Παρέχουν τις 
πρώτες βοήθειες στα παιδιά 
του σχολείου και αντιμετω-
πίζουν αιφνίδιες αδιαθεσί-
ες, ασθένειες ή ατυχήματα 
που προκύπτουν κατά τα 
διαλείμματα ή κατά τη δι-
άρκεια σχολικών δραστηρι-
οτήτων. 4. Αναλαμβάνουν 
το νοσηλευτικό έργο μαθη-
τών (φαρμακευτική αγωγή 
κ.λπ.) σε συνεργασία με το 
σχολίατρο ή τον προσωπικό γιατρό του κάθε μαθητή, με 
τη συναίνεση του γονιού. 5. Είναι υπεύθυνοι για την ενη-
μέρωση της οικογένειας και, σε περίπτωση ατυχήματος, 
συνοδεύουν το μαθητή κατά τη μεταφορά του σε νοση-
λευτικό ίδρυμα και παραμένουν σε αυτό μέχρι την άφιξη 
του γονέα ή του κηδεμόνα. 6. Ευαισθητοποιούν, ενημε-
ρώνουν και προτείνουν ειδικούς χειρισμούς στο ειδικό 
βοηθητικό προσωπικό, στα θέματα ατομικής υγιεινής 
των μαθητών και συνεργάζονται με όλο το προσωπικό 
του σχολείου και τις υγειονομικές υπηρεσίες για θέμα-
τα της αρμοδιότητας τους. 7. Εργάζονται εξατομικευμένα 
ή σε μικρές ομάδες στο γραφείο ή το εργαστήριο αγω-

γής υγείας, αν διαθέτει η σχολική μονάδα. 8. Παρέχουν 
συμβουλευτική στους γονείς σε θέματα υγείας και δι-
οργανώνουν σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών στο 
προσωπικό του σχολείου, στο πλαίσιο της ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων και κυρίως αυτών της πε-
ρίπτωσης 4 (Αναλαμβάνουν το νοσηλευτικό έργο μαθη-
τών (φαρμακευτική αγωγή κ.λπ.) προκύπτει, ότι οι σχολι-
κοί νοσηλευτές εκµεταλλεύονται το σύνολο σχεδόν των 
επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων κατά την εκτέλεση 
των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Σύµφωνα, δε, µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα 
των νοσηλευτών, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ΠΔ 
351/1989, οι νοσηλευτές διαθέτουν επαρκείς γνώσεις 
για την εκτέλεση Νοσηλευτικών πράξεων που γίνονται 
µε δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεσης προς κά-
λυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινω-
νική οντότητα, στους τοµείς υγιεινής, του ίδιου και του 
περιβάλλοντος του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης 
οργανικών λειτουργιών, διατήρησης ισοζυγίων του. Επι-
πλέον οι νοσηλευτές έχουν την δυνατότητα να χορηγούν 
φάρµακα από όλες τις οδούς.

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

Για τα µη συνταγογρα-
φούµενα φάρµακα δέον 
όπως ενηµερώνονται οι 
γονείς, προκειµένου να πα-
ράσχουν την συγκατάθεσή 
τους για την χορήγηση.

Ως εκ τούτου ο νοσηλευτής που δραστηριοποιεί-
ται ως σχολικός νοσηλευτής φέρει την ευθύνη για την 
ορθή εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων που του 
αναλογούν, όπως και κάθε άλλος νοσηλευτής. Άρα, σε 
περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος παρέχει τις πρώτες βο-
ήθειες στον µαθητή και εφόσον το περιστατικό χρήζει νο-
σοκοµειακής φροντίδας θα πρέπει να γίνεται διακοµιδή 
σε νοσοκοµείο µέσω των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ. 

Εφόσον, λοιπόν, ο σχολικός νοσηλευτής εκτελεί εις 
το ακέραιον, κατά τα διδάγµατα της νοσηλευτικής επιστή-
µης και τέχνης, και όχι πληµµελώς, τα καθήκοντά του, 
δεν µπορεί να του αποδοθεί οποιαδήποτε ευθύνη. 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
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     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
 
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2020 
 
Αριθμ. Πρωτ.: 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/105/οικ.2091 
 
 
 
ΠΡΟΣ : 
Όπως πίνακας αποδεκτών 
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
 
 

 
ΘΕΜΑ: «Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες, 
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ.» 
 
 Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας) που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν.3528/2007, «ο υπάλληλος παρέχει την εργασία του μέσα στον οριζόμενο από 
τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις χρόνο».  
 Ειδικότερα, με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 απόφαση (Β’ 769), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/14757/25.7.2011 (Β΄1659) απόφαση του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ισχύει, 
καθιερώθηκαν οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων 
υπηρεσιών και ορίστηκαν πέντε (5) επιλογές ωρών προσέλευσης και αποχώρησης αυτών 
και η σχετική διαδικασία επιλογής. 
 Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 
1157/1981 δίνεται στον νυν αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών η δυνατότητα να μεταβιβάζει 
την αρμοδιότητα στους άλλους Υπουργούς:  
α) για κατά παρέκκλιση καθορισμό του ημερήσιου ωραρίου εργασίας ή  
β) για τον περιορισμό της δυνατότητας επιλογής διαφορετικών ωρών προσέλευσης και 
αποχώρησης, για τις υπηρεσίες των Υπουργείων, των οποίων προΐστανται και για τα 
εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.  
 Επιπλέον, όπως διευκρινίζεται και στην αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3-11-2011 (ΑΔΑ: 
45ΒΖΧ-Ρ2Λ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με την ως άνω διαδικασία μπορεί να περιορισθεί η 
δυνατότητα επιλογής ωραρίου ή και να εξαλειφθεί, εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, όπως εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, καλύτερης 
εξυπηρέτησης του κοινού, ασφάλειας των εγκαταστάσεων, εξοικονόμησης πόρων κ.λπ. Στο 
πλαίσιο αυτό δεν είναι αποδεκτό, π.χ. υπάλληλοι να επιλέγουν ωράριο που δεν καλύπτει 

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.01.14 14:33:38
EET
Reason:
Location: Athens

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ



Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 41
2 

 

όλες τις ώρες που πρέπει να λειτουργεί, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει, μια 
υπηρεσία, ή μια υπηρεσιακή μονάδα. 

Όσον αφορά το προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των ΟΤΑ και λοιπών 
ΝΠΔΔ της χωρικής τους αρμοδιότητας, ο περιορισμός της δυνατότητας επιλογής 
διαφορετικών ωρών προσέλευσης και αποχώρησης και γενικότερα ο κατά παρέκκλιση 
καθορισμός τους, γίνεται με απόφαση του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
(σχετική η αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3-11-2011 εγκύκλιος, ΑΔΑ: 45ΒΖΧ-Ρ2Λ). 
 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι η μη τήρηση του 
ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του 
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τη διάταξη της περ. κζ’ της παρ. 1 του άρθρου 
107 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, 
επισημαίνονται τα εξής:  
 α) Ο έλεγχος τήρησης του ωραρίου των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών 
αποτελεί αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού και των προϊσταμένων 
των υπαλλήλων, η επιλογή δε του τρόπου ελέγχου, ώστε αυτός να είναι αποτελεσματικός, 
υπάγεται στην ευθύνη των οργανικών μονάδων που είναι αρμόδιες για τα θέματα 
ανθρώπινου δυναμικού του οικείου φορέα. Στις περιπτώσεις δε των περιφερειακών 
υπηρεσιών ή σε περίπτωση που οι υπηρεσίες των φορέων στεγάζονται σε διαφορετικά 
κτήρια, ο τρόπος ελέγχου της τήρησης του ωραρίου των υπαλλήλων για το σύνολο των 
υπηρεσιών του φορέα, αποτελεί αρμοδιότητα της αρμόδιας διεύθυνσης της κεντρικής 
υπηρεσίας με αρμοδιότητα τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού. 
 β) Αναφορικά με τον τρόπο ελέγχου τήρησης του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων 
επισημαίνεται εκ νέου ότι παρατηρείται ανομοιομορφία μεταξύ των φορέων του δημοσίου. 
Ειδικότερα, υπάρχουν φορείς που διαθέτουν ηλεκτρονικό – ψηφιακό μηχανισμό σήμανσης, 
άλλοι απλές συσκευές σήμανσης (ρολόγια), όπου οι υπάλληλοι σημαίνουν τις κάρτες τους, 
ενώ ορισμένοι φορείς διατηρούν σχετικά βιβλία, στα οποία υπογράφουν οι υπάλληλοι κατά 
την προσέλευση και αποχώρησή τους.  

Δεδομένου ότι πρέπει να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος τήρησης του 
ωραρίου εργασίας με κατά το δυνατόν ενιαίο τρόπο για το σύνολο των υπαλλήλων, 
επιβάλλεται η καθιέρωση ενιαίου συστήματος ελέγχου σε όλες τις υπηρεσίες του 
δημοσίου. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει οι φορείς, που δε διαθέτουν ηλεκτρονικό – ψηφιακό 
μηχανισμό σήμανσης, να προχωρήσουν άμεσα στην εγκατάστασή του, δεδομένου ότι 
αποτελεί το πλέον αξιόπιστο σύστημα ελέγχου.  

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να υπάρξει μια συνολική καταγραφή και 
αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, παρακαλούνται τα Υπουργεία: 

Α) να κοινοποιήσουν με σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας μας την παρούσα 
εγκύκλιο σε όλες τις υπηρεσίες τους και τους φορείς αρμοδιότητάς τους και να λάβουν 
γνώση όλοι οι υπάλληλοι, 

Β) να συγκεντρώσουν για όλες τις υπηρεσίες τους και για τους φορείς αρμοδιότητάς 
τους, συμπεριλαμβανομένων και των ανεξαρτήτων αρχών, και να ενημερώσουν την 
Υπηρεσία μας το αργότερο έως 31.01.2020 αποστέλλοντας συμπληρωμένο τον συνημμένο 
πίνακα (είτε με επιλογή από αναπτυσσόμενη λίστα είτε με ελεύθερο κείμενο) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση hrm@ypes.gov.gr με την ένδειξη στο θέμα του ηλεκτρονικού 
μηνύματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ» για τα κάτωθι: 

1. Ενημέρωση για τη διαδικασία επιλογής ωραρίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 απόφαση (Β’ 769), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/14757/25.7.2011 (Β΄1659) απόφαση του 
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Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ισχύει. 
Συγκεκριμένα, παρακαλούνται οι φορείς για την ενημέρωσή μας:  

α) σχετικά με τον κεντρικό έλεγχο και ενημέρωση της αρμόδιας διεύθυνσης 
προσωπικού για το ωράριο που έχει επιλέξει το σύνολο των υπηρετούντων 
υπαλλήλων στο φορέα, 
β) σχετικά με την τήρηση του ωραρίου βάσει της δεσμευτικής και ανέκκλητης 
δήλωσης επιλογής ωραρίου τον Ιούνιο κάθε έτους, 

2. Καταγραφή τυχόν ειδικού ωραρίου εργασίας του συνόλου των υπαλλήλων του 
φορέα ή των υπαλλήλων συγκεκριμένων οργανικών μονάδων ή κλάδων του φορέα 
με επισήμανση των τυχόν ειδικών διατάξεων  

3. Ενημέρωση για τον τρόπο ελέγχου τήρησης του ωραρίου στο σύνολο των 
υπηρεσιών του κάθε φορέα 

4. Τρόπος ενημέρωσης της κεντρικής υπηρεσίας για την τήρηση του ωραρίου από τους 
υπαλλήλους των περιφερειακών ή απομακρυσμένων υπηρεσιών 

5. Ενημέρωση για το σύστημα υποβολής και έγκρισης αδειών που χρησιμοποιεί ο 
φορέας (πληροφοριακό σύστημα, έντυπα κλπ.) 

 
Ειδικότερα, η Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών 
παρακαλείται να αποστείλει συγκεντρωτικά στοιχεία για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα 
ν.π.δ.δ. των ως άνω φορέων. Οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο αποστολής των στοιχείων 
αυτών από τους εν λόγω φορείς στη Δ/νση προσωπικού Τ.Α. θα δοθούν με σχετικό έγγραφό 
της.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι δεδομένης της υποχρέωσης των υπαλλήλων για τήρηση 
του ωραρίου εργασίας τους στο πλαίσιο του θεμελιώδους σκοπού της εύρυθμης 
λειτουργίας των υπηρεσιών και του υπέρτερου σκοπού εξυπηρέτησης των πολιτών και του 
δημοσίου συμφέροντος, οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Εσωτερικών κατά λόγο αρμοδιότητας, θα προβούν σε προγραμματισμό διενέργειας 
συστηματικών ελέγχων τήρησης αυτού. Σε κάθε περίπτωση εξυπακούεται η υποχρέωση 
των υπαλλήλων για την τήρηση του ωραρίου εργασίας τους, τόσο κατά την προσέλευση και 
αποχώρησή τους, όσο και κατά τη διάρκεια αυτού, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα που 
δεν συνάδουν με το σκοπό που καλείται να υπηρετήσει η δημόσια διοίκηση, ιδίως στις 
υπηρεσίες που έρχονται σε άμεση επαφή με την εξυπηρέτηση του κοινού.    

 
Η παρούσα εγκύκλιος με τον συνημμένο πίνακα σε μορφή excel έχει αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gov.gr, «Ανθρώπινο Δυναμικό 
Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό». 

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

 
                                                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

 
Συνημμένα: 
-Πίνακας για Έλεγχο Τήρησης Ωραρίου 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 
 

1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 

ªôé÷ áðåéìèôéëÛ÷ çéá ôè úöÜ îÞóïù÷, áðáîôÀíå íå 

óôïøåùíÛîå÷ õåòáðåÝå÷, íå áðïäåäåéçíÛîï Þæåìï÷ 

åðéâÝöóè÷, áîôéíåôöðÝúïîôá÷ ôïî ëÀõå áóõåîÜ óáî 

éäéáÝôåòè ðåòÝðôöóè.

ªôèî åùøÜ ëÀõå áîõòñðïù îá íèî ôïù óùíâåÝ íéá 

óïâáòÜ áóõÛîåéá, áðáîôÀíå íå ðòïìèðôéëÛ÷ 

åêåôÀóåé÷ ðïù Ûøïùî ëáôáêéñóåé ôè Roche ö÷ 

ðáçëÞóíéï èçÛôè ëáé óôï øñòï ôöî äéáçîöóôéëñî.

ºé Þôáî äåî Ûøïùíå áëÞíá áðáîôÜóåé÷, 

óùîåøÝúïùíå îá ôé÷ áîáúèôÀíå, ðÀîôá íå óåâáóíÞ, 

óôï ðìåùòÞ ôïù áóõåîÜ.

Καμία απειλή δεν είναι μεγαλύτερη
από την πίστη μας στη ζωή.

BRONZE
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15     
                        Τ.Κ. 106 74 Αθήνα        
Τηλέφωνο : 213 131337, 3340, 3378      
Email: hrm@ydmed.gov.gr           

     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Αθήνα, 14-1-2020 
 
Αριθμ. Πρωτ.: 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/106/οικ. 2098 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ : 
Όπως πίνακας αποδεκτών 
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
 
 

 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους     
 

Κατόπιν γνωστοποίησης στην Υπηρεσία μας περιπτώσεων καθυστερήσεων, ακόμη και 
πολύμηνων, κατά την αποστολή από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού στις αρμόδιες 
Υγειονομικές Επιτροπές των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση γνωματεύσεων 
και τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών στους υπαλλήλους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 56 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις 
Διοικητικού/Προσωπικού να μεριμνούν για την άμεση διαβίβαση των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών στις αρμόδιες κατά περίπτωση υγειονομικές επιτροπές προκειμένου να 
αποφεύγονται καθυστερήσεις στην έκδοση των γνωματεύσεων και την έγκριση χορήγησης των 
αιτούμενων αναρρωτικών αδειών, οι οποίες αναιρούν κατ’ ουσίαν τον σκοπό θέσπισης της 
διαδικασίας παραπομπής σε υγειονομικές επιτροπές. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 56 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) οι ίδιοι οι υπάλληλοι, σε περίπτωση ασθένειας τους, 
έχουν υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης της Υπηρεσίας τους, ήτοι εντός επτά ημερών από την 
απουσία τους λόγω ασθένειας, η ενημέρωση δε περί αδυναμίας του υπαλλήλου προσέλευσης 
στην υπηρεσία λόγω ασθένειας, σύμφωνα με την παρ. 1, πρέπει να γίνεται την ίδια ημέρα. 
Επιπλέον, οι υπάλληλοι έχουν υποχρέωση υποβολής της σχετικής αίτησης μετά των 
απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου στη συνέχεια οι αρμόδιες Διευθύνσεις 
Διοικητικού/Προσωπικού να είναι σε θέση να επεξεργαστούν εντός ευλόγου χρόνου τις 
σχετικές αιτήσεις και να προβούν στις δέουσες ενέργειες. 

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διαπιστωθούν οι ενδεχόμενες αιτίες 
καθυστέρησης έγκρισης χορήγησης αναρρωτικών αδειών με σκοπό τη βελτίωση του 
υφιστάμενου νομικού πλαισίου, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις 
Διοικητικού/Προσωπικού ανά περίοδο έξι (6) μηνών να ενημερώνουν την Υπηρεσία μας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση hrm@ydmed.gov.gr για τα εξής, σύμφωνα με το συνημμένο 
υπόδειγμα πίνακα: 
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-τα αιτήματα χορήγησης αναρρωτικών αδειών που έχουν υποβληθεί κατά το τελευταίο 
6μηνο και χρήζουν παραπομπής στις Υγειονομικές Επιτροπές  

-τις ημερομηνίες υποβολής των αιτημάτων 
-την ημερομηνία παραπομπής κάθε αιτήματος στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή,  
-την ημερομηνία εξέτασης κάθε αιτήματος από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή  
-την ημερομηνία ενημέρωσης της οικείας Υπηρεσίας για την απόφαση της 

Υγειονομικής Επιτροπής 
Για την πρώτη ενημέρωση της Υπηρεσίας μας κατά τα ανωτέρω παρακαλούνται οι 

αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να αποστείλουν μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2020 
στην Υπηρεσία μας τον συνημμένο πίνακα συμπληρωμένο με τα σχετικά στοιχεία για τη 
χρονική περίοδο από 1/7/2019 έως 31/12/ 2019. 

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται 
από αυτούς. 

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να αποστέλλουν συγκεντρωτικά στοιχεία για τις 
υπηρεσίες και τα ν.π.δ.δ. που εποπτεύουν. 

Η Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών 
παρακαλείται να αποστείλει συγκεντρωτικά στοιχεία για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα 
ν.π.δ.δ. των ως άνω φορέων. 

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
www.ypes.gov.gr, στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο 
Δυναμικό». 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

 
                                                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 
 

1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού 
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού  
4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,  
     α) Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 
     β) Διευθύνσεις Εποπτείας Ο.Τ.Α. (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα 

στους Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας)  
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους  
7. Προεδρία της Κυβέρνησης 
8. Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
9. Εθνική Αρχή Διαφάνειας (επί της αρ. 73/Α/2019 Έκθεσης Ελέγχου του ΣΕΕΔΔ) 

10. ΑΔΕΔΥ 
 
 
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 
 
1. Όλα τα Υπουργεία 
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

4 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -  ΠΙΝΑΚΑΣ 

 
 
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………… 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(Στοιχεία επικοινωνίας) 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΑΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟ ……/    /2019 ΕΩΣ ……. /      /2019 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 
 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Αριθμός πρωτοκόλλου και 
ημερομηνία  
(χωρίς ονοματεπώνυμο 
υπαλλήλου) 

Αριθμός πρωτοκόλλου και 
ημερομηνία  
(χωρίς ονοματεπώνυμο 
υπαλλήλου) 

  Αριθμός πρωτοκόλλου και 
ημερομηνία  
(χωρίς ονοματεπώνυμο 
υπαλλήλου) 
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ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
15/1/2020 

 
Το ∆Σ του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ ν. Λασιθίου απέστειλε επιστολή 
σχετικά με την υποστελέχωση των νοσοκομείων του ν. Λασιθίου προς τον 
Υπουργό Υγείας κ. Κικίλια, τον Υφυπουργό Υγείας κ. Κοντοζαμάνη, τη 
∆ιοκήτρια 7ης ΥΠΕ κα. Μπορμπουδάκη και προς  το ∆ιοικητή 
∆ιασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου κ. Ανδρεαδάκη. Στην επιστολή 
αναφέρονται τα παρακάτω:         
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε το οξύ πρόβλημα 
έλλειψης προσωπικού νοσηλευτών – νοσηλευτριών που υφίσταται στα 
Νοσοκομεία του ν. Λασιθίου και να ζητήσουμε τις παρεμβάσεις σας για την 
επίλυση ή άμβλυνση του συγκεκριμένου προβλήματος. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέρχονται από το πληροφοριακό σύστημα 
του Υπουργείου Υγείας BI FORMS από τους πιο πρόσφατους μήνες 
(Οκτώβριο – Νοέμβριο 2019) η στελέχωση των Νοσοκομείων του νομού 
Λασιθίου σε νοσηλευτές – τριες είναι η παρακάτω: 

 
 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 
ΜΟΝΙΜΟΙ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-
ΤΡΙΕΣ ΠΕ 

11 5 0 45,40% 45,40% 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-
ΤΡΙΕΣ ΤΕ 

248 138 10 55,60% 59,60% 

ΣΥΝΟΛΟ 259 143 10 55,20% 59,00% 
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 
ΜΟΝΙΜΟΙ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-
ΤΡΙΕΣ ΠΕ 

4 2 0 50,00% 50,00% 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-
ΤΡΙΕΣ ΤΕ 

145 61 6 42,00% 46.2% 

ΣΥΝΟΛΟ 149 63 6 42,20% 46,30% 
 
 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 
ΜΟΝΙΜΟΙ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-
ΤΡΙΕΣ ΠΕ 

4 2 0 50,00% 50,00% 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-
ΤΡΙΕΣ ΤΕ 

47 36 2 75,50% 80,80% 

ΣΥΝΟΛΟ 51 38 2 74,50% 78,40% 
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 
ΜΟΝΙΜΟΙ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-
ΤΡΙΕΣ ΠΕ 

2 1 0 50,00% 50,00% 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-
ΤΡΙΕΣ ΤΕ 

48 33 2 68,00% 73,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 50 34 2 68,00% 72,00% 
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 
ΜΟΝΙΜΟΙ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-
ΤΡΙΕΣ ΠΕ 

1 0 0 0,00% 0,00% 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-
ΤΡΙΕΣ ΤΕ 

8 8 0 100,00% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 9 8 0 88.8% 88.8% 
 
ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ( Νοσηλευτές – τριες ΠΕ -ΤΕ , Επισκέπτριες 
Υγείας ΤΕ, Μαίες ΤΕ, Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ, Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό ΥΕ) 
 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 243 113 46.5% 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 101 76 75,00% 
ΣΗΤΕΙΑ 97 77 79.3% 
ΝΕΑΠΟΛΗ 28 17 60.7% 
ΣΥΝΟΛΟ 468 283 60.4% 
 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία το ποσοστό κάλυψης των οργανικών 
θέσεων νοσηλευτών – τριών στα Νοσοκομεία του νομού Λασιθίου είναι 
55,2%, ενώ ακόμα και αν προσθέσουμε το επικουρικό προσωπικό το 
ποσοστό κάλυψης είναι 59%, δηλαδή οι 4 στις 10 οργανικές θέσεις 
νοσηλευτών -τριων στο νομό Λασιθίου είναι κενές.  
Λόγω αυτής της υποστελέχωσης δημιουργούνται πολλά προβλήματα, όπως 
τα παρακάτω: 

 Μη εφαρμογή των  διατάξεων της εργασιακής νομοθεσίας στη σύνταξη 
των προγραμμάτων εργασίας 

 Μη χορήγηση εγκαίρως των αδειών και των ρεπό των νοσηλευτών – 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 
ΜΟΝΙΜΟΙ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-
ΤΡΙΕΣ ΠΕ 

4 2 0 50,00% 50,00% 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-
ΤΡΙΕΣ ΤΕ 

47 36 2 75,50% 80,80% 

ΣΥΝΟΛΟ 51 38 2 74,50% 78,40% 
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 
ΜΟΝΙΜΟΙ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-
ΤΡΙΕΣ ΠΕ 

2 1 0 50,00% 50,00% 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-
ΤΡΙΕΣ ΤΕ 

48 33 2 68,00% 73,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 50 34 2 68,00% 72,00% 
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 
ΜΟΝΙΜΟΙ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-
ΤΡΙΕΣ ΠΕ 

1 0 0 0,00% 0,00% 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-
ΤΡΙΕΣ ΤΕ 

8 8 0 100,00% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 9 8 0 88.8% 88.8% 
 
ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ( Νοσηλευτές – τριες ΠΕ -ΤΕ , Επισκέπτριες 
Υγείας ΤΕ, Μαίες ΤΕ, Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ, Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό ΥΕ) 
 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 243 113 46.5% 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 101 76 75,00% 
ΣΗΤΕΙΑ 97 77 79.3% 
ΝΕΑΠΟΛΗ 28 17 60.7% 
ΣΥΝΟΛΟ 468 283 60.4% 
 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία το ποσοστό κάλυψης των οργανικών 
θέσεων νοσηλευτών – τριών στα Νοσοκομεία του νομού Λασιθίου είναι 
55,2%, ενώ ακόμα και αν προσθέσουμε το επικουρικό προσωπικό το 
ποσοστό κάλυψης είναι 59%, δηλαδή οι 4 στις 10 οργανικές θέσεις 
νοσηλευτών -τριων στο νομό Λασιθίου είναι κενές.  
Λόγω αυτής της υποστελέχωσης δημιουργούνται πολλά προβλήματα, όπως 
τα παρακάτω: 

 Μη εφαρμογή των  διατάξεων της εργασιακής νομοθεσίας στη σύνταξη 
των προγραμμάτων εργασίας 

 Μη χορήγηση εγκαίρως των αδειών και των ρεπό των νοσηλευτών – 
τριων και συσώρευση οφειλόμενων ημερών αδειών και ρεπό 
προηγούμενων ετών. 

 Κόπωση και εξουθένωση του νοσηλευτικού προσωπικού 
 Μείωση της ποιότητας και της ασφάλειας της παρεχόμενης 

νοσηλευτικής φροντίδας και των νοσηλευτικών παρεμβάσεων προς 
τους ασθενείς  και αύξηση της πιθανότητας νοσηλευτικών λαθών. 

 Αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων 
 Μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς (κλείσιμο 

χειρουργικών αιθουσών κλπ) . 
 
Με βάση τα παραπάνω θεωρείται απαραίτητη η ενίσχυση των Νοσοκομείων 
του νομού Λασιθίου με προσλήψεις μόνιμων και επικουρικών νοσηλευτών- 
τριών το συντομότερο δυνατόν και γι΄αυτό ζητούμε να υπάρξουν από την 
πλευρά σας άμεσες κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή. 
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