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EDITORIAL



Editorial

«Οι ήρωες με τις μπλε – πράσινες – άσπρες στολές
απέναντι στην πανδημία COVID–19»

Συμπληρώνοντας ένα χρόνο και πλέον, από την έναρξη των έκτακτων μέτρων κατά της πανδημίας 

COVID–19, από τους Νοσηλευτές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έως τους Νοσηλευτές των 

Κλινικών και των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας COVID–19, έχει ανυψωθεί ένα τείχος υγειονομικής 

προστασίας, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης και διαχείρισης των 

νοσούντων συμπολιτών μας.

Είναι ξεκάθαρα αποδεκτό από το σύνολο του κοινωνικού ιστού, το γεγονός, ότι όλες οι υγειονομικές 

υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και είναι ετοιμοπόλεμες απέναντι σε οποιαδήποτε έξαρση 

της πανδημίας, όπως τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κατά την οποία παρατηρείται μια πρωτοφανής 

εκτίναξη των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Οι Υπηρεσίες Υγείας πιέζονται ασφυκτικά και μαζί με αυτές 

όλοι οι Νοσηλευτές, οι οποίοι όντας εξουθενωμένοι συνεχίζουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες τους 

άοκνα και ανιδιοτελώς, προασπίζοντας στο έπακρο της Δημόσια Υγεία. Η επαγγελματική εξουθένωση 

δυστυχώς έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας και οι ψυχοπιεστικές καταστάσεις αυξάνονται 

προοδευτικά, αναδεικνύοντας την άμεση ανάγκη ενίσχυσης των Νοσηλευτών με επιπλέον ανθρώπινο 

δυναμικό.

Από το μέτωπο των Κλινικών και των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας COVID–19, μέχρι το μέτωπο 

των μη COVID–19 ασθενειών υποστηρίζουμε καθημερινά τους συμπολίτες μας τόσο σε επίπεδο 

νοσηλείας, όσο και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, υποκαθιστώντας πολλές φορές το οικογενειακό 

περιβάλλον και λειτουργώντας ως ενδιάμεσοι κρίκοι στη επικοινωνία των νοσηλευομένων με το 

κοινωνικό τους περιβάλλον.

Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, ορθώνουμε το ανάστημά μας, πρεσβεύοντας με 

τον καλύτερο τρόπο την επιστήμη την οποία υπηρετούμε, παραμερίζοντας τις κοινωνικο-οικογενειακές 

μας ανάγκες, παραγκωνίζοντας τις προσωπικές μας ανάγκες, αψηφώντας τις φοβίες μας, νοσούμε και 

οι ίδιοι, αλλά θα είμαστε πάντα παρόντες και συνοδοιπόροι μαζί με όλους τους συμπολίτες μας, ώστε να 

διασφαλίσουμε την ασφαλή επιστροφή τους στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Αποφεύγοντας τις μοιρολατρίες και την παθολογική εσωστρέφεια, συμπεριφορές και χαρακτηριστικά 

τα οποία δε συνάδουν με την επαγγελματική κουλτούρα και τη νοοτροπία των Νοσηλευτών, δηλώνουμε 

βροντερό παρόν σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες βιώνει η χώρα μας, μέχρι τέλους, ενάντια 

σε όλα τα διαχρονικά προβλήματα, για τα οποία αναμένουμε την πλήρη αποκατάστασή τους από την 

Πολιτεία, στο πλαίσιο της εξόφλησης των κοινωνικών επιταγών απέναντι μας.

Γεώργιος Αβραμίδης
Πρόεδρος της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ
∆ΡΩΜΕΝΑ

Νοσηλευτικές
Παρεµβάσεις

α
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Επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη για την επιβολή προστίμου σε Νοσηλεύτρια

Στο πλαίσιο του ατυχούς συμβάντος επιβολής προστίμου μετακίνησης σε Νοσηλεύτρια κατά την επιστροφή, 

από την Υπηρεσία της, μετά το πέρας της βάρδιας της, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας 

προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και κατόπιν το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανταποκρίθηκε 

άμεσα, γεγονός το οποίο οδήγησε στην ομαλή διευθέτηση του συμβάντος.

Η ομοψυχία, ο αλληλοσεβασμός και η συναδελφικότητα απέδειξαν ότι αποτελούν τα βέλτιστα εφόδια για να 

ξεπεράσουμε όλοι μαζί κι αυτήν τη δύσκολη κατάσταση για τη χώρα μας.

Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

Με την κάτωθι επιστολή μας, επιθυμούμε να σας μεταφέρουμε την έντονη δυσαρέσκεια όλων των μελών 

μας, πανελλαδικά, για το περιστατικό επιβολής προστίμου σε Νοσηλεύτρια κατά την επιστροφή, από την Υπηρεσία 

της, μετά το πέρας της βάρδιας της.

Καθώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντιμετωπίζει τη λαίλαπα του COVID–19 και όλο το υγειονομικό προσωπικό 

δίνει την υπέρτατη μάχη, ορισμένα στελέχη σας, «αρέσκονται» να μην υποδεικνύουν την πρέπουσα συναδελφική 

συμπεριφορά και σεβασμό, προς τους Νοσηλευτές, δυσχεραίνοντας την ήδη βεβαρημένη καθημερινότητά τους.

Όπως είναι γνωστό από τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα, οι μετακινήσεις των Νοσηλευτών πραγματοποιούνται 

με έντυπο μετακίνησης, το οποίο φέρουν μαζί τους, για την πρόσβαση στις Υγειονομικές Μονάδες, λόγω του 

κυκλικού ωραρίου. Σαφώς και υποστηρίζουμε με θέρμη την εφαρμογή της νομιμότητας και την επικροτούμε. 

Σαφώς και αναγνωρίζουμε το κρίσιμο έργο, το οποίο επιτελούν τα στελέχη σας, καθώς και τη σωματική και 

πνευματική κόπωση, την οποία βιώνουν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε την υπεροπτική και προσβλητική 

συμπεριφορά την οποία επιδεικνύει μερίδα εξ’ αυτών, απέναντι σε Νοσηλευτές, όπως μας καταγγέλλουν τα μέλη 

μας, με αποκορύφωμα το πρόσφατο γεγονός επιβεβαίωσης προστίμου σε Νοσηλεύτρια.

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο 

του υγιούς συνδικαλισμού, της διαφάνειας, σας καλεί να προστατεύσετε όλους τους επαγγελματίες υγείας από 

παρόμοια περιστατικά, ώστε να συμβάλλετε ουσιαστικά στην ηθική τόνωση του επαγγελματισμού τους και στην 

αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλουν για να στηρίξουν ολόκληρη την κοινωνία. Σε αυτές τις κρίσιμες 

στιγμές, ας πρυτανεύσει η ομοψυχία και ο αλληλοσεβασμός μεταξύ όλων των δημόσιων λειτουργών.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

15.01.2021

2α

Άμεση η 

ανταπόκριση 

του Υπουργείου 

και πλήρη 

αποκατάσταση 

του συμβάντος

Άμεση ανάγκη για την άρση αναστολής κανονικών άδειων 
στο Νοσηλευτικό Προσωπικό

27.01.2021

Στο πλαίσιο της παρατεταμένης εφαρμογής του μέτρου της αναστολής κανονικών αδειών στο Νοσηλευτικό 

Προσωπικό, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την άρση της 

αναστολής. Αναλυτικά η επιστολή: 
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την κάτωθι επιστολή μας, επιθυμούμε να σας μεταφέρουμε την έντονη δυσαρέσκεια όλων των μελών 

μας, πανελλαδικά, για το συνεχές της αναστολής των κανονικών αδειών, σύμφωνα με την Υ.Α. Οικ.: 6826/03-

11-2020.

Καθώς η πανδημία εξελίσσεται, το νοσηλευτικό προσωπικό παραμένει σωματικά και ψυχικά εξαντλημένο, 

χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ολιγοήμερης ξεκούρασης, ώστε μπορέσει να αποφορτιστεί από το επιβαρυμένο 

εργασιακό περιβάλλον.

Επιπλέον, έχει προκύψει πρόβλημα σε ότι αφορά τη λήψη των υπολειπόμενων ημερών κανονικής άδειας σε 

Νοσηλευτές, οι οποίοι βρίσκονται σε στάδιο συνταξιοδότησης και λόγω της αναστολής, δεν μπορούν να λάβουν 

τις προβλεπόμενες από το νόμο ημέρες κανονικής άδειας.

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο 

του υγιούς συνδικαλισμού, της διαφάνειας, σας καλεί να προστατεύσετε όλους τους επαγγελματίες υγείας.

Αναμένοντας, να επιδείξετε τη δέουσα και πρέπουσα μέριμνα σε ότι αφορά την άμεση ανάκληση της αναστολής 

των κανονικών αδειών, παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α

Ενόψει πρόσφατων καταγγελιών, προερχομένων από το νοσηλευτικό προσωπικό του Γ.Ν. Μυτιλήνης 

«Βοστάνειο», αναφορικά με τα καθήκοντα των εφημερευόντων Νοσηλευτών και την εν γένει αντιμετώπιση 

του θεσμού του εφημερεύοντος νοσηλευτή, η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.) επισημαίνει τα ακόλουθα:

Ο θεσμός του εφημερεύοντος Νοσηλευτή αποσκοπεί πρωτίστως στην εύρυθμη λειτουργία της Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας των Νοσοκομείων. Για τον λόγο τούτο, ο εφημερεύων Νοσηλευτής κατέχει ένα ρόλο γενικής εποπτείας 

επί του νοσηλευτικού προσωπικού, προκειμένου να διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών 

υγείας προς τους ασθενείς. Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για ένα ρόλο με αυξημένες υποχρεώσεις και 

μεγάλη ευθύνη. Κατά συνέπεια, ο εφημερεύων Νοσηλευτής οφείλει να εκτελεί την υπηρεσία του απρόσκοπτα, 

ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή αποτελεσματικότητα του εν λόγω θεσμού. Προκειμένου, δε, να φέρει επιτυχώς 

εις πέρας το ανωτέρω έργο του, ο εφημερεύων Νοσηλευτής δεν είναι δυνατόν να απασχολείται παράλληλα σε 

άλλα καθήκοντα, όπως, για παράδειγμα, να εκτελεί βάρδια σε κλινική.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για το ιατρικό προσωπικό των Νοσοκομείων. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 2889/2001, οι ιατροί που απασχολούνται σε απογευματινό 

ιατρείο δεν επιτρέπεται να είναι σε εφημερία. Από την παραπάνω διάταξη αναδεικνύεται σαφώς η ιδιαιτερότητα 

του θεσμού της «εφημερίας», η οποία δεν δύναται να συνδυαστεί με παράλληλη απασχόληση σε άλλα καθήκοντα.

Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι ο εφημερεύων νοσηλευτής, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων 

αυξημένης ευθύνης που αναλαμβάνει, δεν δύναται να υποχρεωθεί όπως εκτελεί παράλληλα με την εφημερία και 

βάρδια σε τμήματα ή κλινικές του νοσοκομείου.

Συνεπώς, η πρακτική που ακολουθείται στο Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» είναι σε κάθε περίπτωση επικίνδυνη, 

ενώ η επιβολή της εκτέλεσης βάρδιας από τον εφημερεύοντα νοσηλευτή είναι εντελώς παράνομη και καταχρηστική, 

θίγει δε υπέρμετρα την προσωπική και επαγγελματική αξιοπρέπεια των νοσηλευτών, οι οποίοι καλούνται να 

φέρουν εις πέρας ένα έργο, το οποίο δεν περιγράφεται ούτε στις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, 

ούτε στις διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των νοσοκομείων και των 

νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. δηλώνει ευθαρσώς, ότι απαιτεί να τεθεί ένα τέλος στην αυθαιρεσία και στην ανορθολογική 

Καταγγελία για την αυθαιρεσία και την ανορθολογική 
αντιμετώπιση του θεσμού του εφημερεύοντος νοσηλευτή 
στο Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

26.02.2021

Φρένο στην 

αυθαίρετη και 

ανορθολογική 

αντιμετώπιση 

του θεσμού του 

εφημερεύοντος 

νοσηλευτή βάζει 

η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – 

Ε.Σ.Υ.
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αντιμετώπιση του θεσμού του εφημερεύοντος νοσηλευτή στο Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο», επιφυλάσσεται δε 

όπως ενεργήσει προς τούτο κάθε νόμιμη ενέργεια, είτε εξώδικη, είτε δικαστική. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης2α

26.02.2021

Στο πλαίσιο της πληθώρας των καταγγελιών των νοσηλευτών – μελών της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. σχετικά 

με τις ενδεχόμενες περικοπές μισθών λόγω της μη προσέλευσης των ανωτέρω στην υπηρεσίας τους, ελέω 

της πρόσφατης κακοκαιρίας, για τις οποίες προθυμοποιείται να θέσει σε εφαρμογή η Διεύθυνση Διοικητικής 

Υπηρεσίας – Τμήμα Οικονομικού του Νοσοκομείου σας, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Δεν οφείλεται μισθός 

όταν ο υπάλληλος από υπαιτιότητα του δεν παρέσχε υπηρεσία καθόλου ή εν μέρει».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, προκειμένου να υπάρξει περικοπή του μισθού θα πρέπει να μην έχει 

παρασχεθεί καθόλου ή εν μέρει υπηρεσία λόγω υπαιτιότητας του υπαλλήλου. Κατά συνέπεια, με τις παραπάνω 

διατάξεις καθιερώνεται η υποχρέωση του Δημοσίου προς καταβολή μισθού στον ανυπαιτίως μη παρασχόντα τις 

υπηρεσίες του δημόσιο υπάλληλο.

Ειδικότερα έχει κριθεί, ότι ο μισθός του δημοσίου υπαλλήλου δεν θεωρείται αντάλλαγμα των παρεχομένων 

από αυτόν υπηρεσιών και, επομένως, ο υπάλληλος δικαιούται μισθού σε κάθε περίπτωση κατά την οποία άνευ 

υπαιτιότητας του δεν παρέχει την υπηρεσία του (ΑΠ 917/1986, ΑΠ 1369/1980, ΕλΣυν 56/2011).

Τα ανωτέρω νομολογιακά πορίσματα ευρίσκουν κάλλιστα πεδίο εφαρμογής επί υπαλλήλων, οι οποίοι δεν 

παρείχαν τις υπηρεσίες τους όχι από δική τους υπαιτιότητα, αλλά επειδή κατέστη ανέφικτο λόγω των καιρικών 

συνθηκών να μεταβούν στον φορέα απασχόλησής τους.

Ευελπιστώντας στην ορθή εφαρμογή της ως άνωθεν νομοθεσίας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Ενδεχόμενη μη εφαρμογή κείμενης νομοθεσίας σε περιπτώσεις 
περικοπής μισθού ελέω της πρόσφατης κακοκαιρίας στο Γ.Ν.Π.Α. 
«Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού»

Καταγγελία της 

ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – 

Ε.Σ.Υ. για τη 

νομοθετική 

υποχρέωση της 

Πολιτείας προς 

καταβολή μισθού 

στον ανυπαιτίως 

μη παρασχόντα 

τις υπηρεσίες 

του δημόσιο 

υπάλληλο

04.03.2021

Μη υποχρεωτική η συμμετοχή των Νοσηλευτών στις διακομιδές 
ασθενών στο Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. Κυριακού»

Επανερχόμενοι για πολλοστή φορά επί του ζητήματος της υποχρεωτικής συμμετοχής των νοσηλευτών, ως 

συνοδευτικό προσωπικό, στις διακομιδές ασθενών επαναλαμβάνουμε τα ακόλουθα:

Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, άρα και οι νοσηλευτές των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων – νοσοκομείων 

του Ε.Σ.Υ. εκτελούν τα καθήκοντα που προσιδιάζουν στον κλάδο και την ειδικότητα όπου ανήκουν. Αυτή η γενική 

θεώρηση αποτυπώνεται, εξάλλου, ρητώς στις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, 

σύμφωνα με τις οποίες «Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητάς του».

Προκειμένου, λοιπόν, περί των νοσηλευτών, οδηγό για τον προσδιορισμό των υπηρεσιακών τους καθηκόντων 

αποτελεί η περιγραφή των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Ειδικότερα, τα επαγγελματικά δικαιώματα του 

κλάδου των νοσηλευτών περιγράφονται στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989. Σε κανένα 

σημείο των ανωτέρω διατάξεων δεν αναφέρεται, ότι στις αρμοδιότητες των νοσηλευτών συγκαταλέγεται και 

Καταγγελία 

της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. 

– Ε.Σ.Υ. για 

την τήρηση 

του ισχύοντος 

κανονιστικού...
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η συμμετοχή σε διακομιδή ασθενούς εκτός του χώρου του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας, όπου υπηρετεί 

έκαστος νοσηλευτής.

Υπ’ αυτήν την έννοια αναγκαστικώς θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι τα πάσης φύσεως καθήκοντα των 

νοσηλευτών εκτελούνται εντός του χώρου των νοσοκομείων όπου απασχολούνται. Με άλλα λόγια η παροχή 

υπηρεσιών εκ μέρους των νοσηλευτών συνδέεται άρρηκτα με τον τόπο και τις κτιριακές υποδομές, όπου τυγχάνει 

εγκατεστημένος ο φορέας απασχόλησής τους (νοσοκομείο, κέντρο υγείας κλπ). Εξάλλου, μόνον στο χώρο αυτό 

υπάρχει, κατά τεκμήριο, ο κατάλληλος εξοπλισμός και η εν γένει απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την από 

μέρους τους απόλυτα ασφαλή ανταπόκριση στις ανάγκες και το αντικείμενο της οργανικής θέσης που κατέχουν.

Περαιτέρω υπογραμμίζεται, ότι η συνοδεία κατά την διακομιδή ασθενών αποτελεί καθήκον και επαγγελματικό 

δικαίωμα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) 

επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης Πλήρωμα 

Ασθενοφόρου» της ομάδας Υγείας του Τομέα «Υγείας, Αισθητικής, Κοινωνικών Υπηρεσιών», όπως προκύπτει 

από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 62/2007.

Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι στις διατάξεις του ανωτέρω ΠΔ γίνεται ρητώς λόγος περί του προνοσοκομειακού 

χώρου, στον οποίο και δραστηριοποιούνται οι διασώστες. Ως προνοσοκομειακός χώρος νοούνται τα 

ασθενοφόρα, οι κινητές ιατρικές μονάδες, εναέρια και πλωτά μέσα και γενικώς κάθε μονάδα που δεν διαθέτει 

σταθερή βάση και έχει την δυνατότητα μετακίνησης. Σε αντίθεση, λοιπόν, με τον προνοσοκομειακό χώρο, όπου 

και δραστηριοποιούνται οι διασώστες, εξ αντιδιαστολής προκύπτει, ότι οι νοσηλευτές παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους στον εν στενή εννοία νοσοκομειακό χώρο.

Κατά συνέπεια, ο ορισμός νοσηλευτή ως συνοδού σε διακομιδή ασθενούς με ασθενοφόρο ή με οποιοδήποτε 

άλλο μέσο εκτός του νοσοκομειακού χώρου έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το πλαίσιο που διαμορφώνουν οι 

προαναφερθείσες ειδικές διατάξεις, ουδέν έρεισμα ευρίσκει επί της κείμενης νομοθεσίας και ως εκ τούτου είναι 

παράνομος και καταχρηστικός.

Σημειώνεται, τέλος, ότι είναι αδιάφορη η ιδιότητα όποιου απευθύνει αντίστοιχη εντολή, δοθέντος ότι το ισχύον 

κανονιστικό πλαίσιο, όπως ανωτέρω εξετέθη, δεν μπορεί να αλλοιώνεται και να τροποποιείται από αναρμόδια 

προς τούτο όργανα της δημόσιας διοίκησης, που εκδίδουν εγκυκλίους ή εντολές. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α

«Πανδημική εξόντωση των Νοσηλευτών»
Επιστολή διαμαρτυρίας προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας απέστειλε η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. σχετικά με τις 

τραγικές καταστάσεις, τις οποίες βιώνουν οι Νοσηλευτές στις Υπηρεσίες Υγείας. Αναλυτικά η επιστολή: 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Επανερχόμενοι για πολλοστή φορά επί των πάγιων διεκδικήσεων μας, εμμένουμε στα ακόλουθα:

1. Οι Νοσηλευτές είναι εξουθενωμένοι και κατακερματισμένοι από τις εξαντλητικές συνεχόμενες βάρδιες, σε 

ένα περιβάλλον ιδιαίτερα νοσηρό, σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχετε προβεί σε καμία μονιμοποίηση κι απεναντίας, 

έχετε εφεύρει τη πατέντα της περιστρεφόμενης πόρτας προσλήψεων, παραπλανώντας και εμπαίζοντας τους 

Νοσηλευτές είτε ως επικουρικούς, είτε ως ειδικευόμενους, με το δόλωμα της μονιμοποίησης.

2. Η δημιουργία του Κλάδου Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ. εξακολουθεί να βρίσκεται «θαμμένη» στην 

ατζέντα των μικροπολιτικών σας τακτικών. Καθώς δηλώνατε υπέρμαχος της δημιουργίας Κλάδου Νοσηλευτών 

και σεβάσμιος απέναντί μας, αποδείχτηκαν κροκοδείλια τα δημόσια δάκρυά σας, καθώς, δεν έχετε «αγγίξει» 

ούτε στο παραμικρό τη διαδικασία ανακίνησης του θέματος, το οποίο θα λύτρωνε τους Νοσηλευτές σε θέματα 

προσλήψεων, αξιολόγησης, ασφάλισης, ειδικού μισθολογίου, κ.λπ. Με τις ευλογίες σας όμως, τακτοποιήσατε 

τους ήρωες με τις γαλάζιες στολές, οι οποίοι υπονόμευσαν τη διαδικασία, προσφέροντας απλόχερα θέσεις 

στελεχών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, χωρίς αναισθητικό.

3. Η ένταξη των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε. βρίσκεται στη σφαίρα της πολιτικής σας ουτοπίας. Εκ νέου 

εμπαιγμός άνευ αιτιολογίας και λογικής εξήγησης. Βρισκόμαστε μέσα στο COVID–19, νοσούμε, μεταδίδουμε τη 

νόσο στις οικογένειές μας και στο κοινωνικό μας περιβάλλον, μετράμε απώλειες υγειονομικών και καταλήγουμε 

13.03.2021

...πλαισίου για

τις διακομιδές 

ασθενών στο 

Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. 

Κυριακού»

Οι πολιτικοί 

εμπαιγμοί και οι 

μικροπολιτικές 

δεν έχουν θέση 

στις βάρδιες των 

Νοσηλευτών. 

Η επικρατούσα 

πολιτική και 

«πανδημική 

εξόντωση» 

απέναντι στους 

Νοσηλευτές, η 

οποία έχει σκοπό 

τον περιορισμό 

των...
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ότι το επάγγελμά μας δεν ανήκει στα Β.Α.Ε., προφανώς γιατί αποτελεί μια εργασία back office.

4. Στερούμαστε του δικαιώματος λήψης των κανονικών αδειών και των αδειών κλειστού τμήματος, 

ενώ άλλοι εργαζόμενοι αποζημιώνονται για τη μη χορήγησή τους.

Συμπερασματικά, έχετε καταντήσει τους Νοσηλευτές τον τελευταίο τροχό της αμάξης στο «Αριστοτέλειο 

άρμα μάχης». Τα φαινόμενα όμως απατούν και απαιτούν να σεβαστείτε τον κόπο και τις θυσίες των χιλιάδων 

νοσηλευτών, οι οποίοι υπηρετούν το συνάνθρωπο με αυτοθυσία και κρατούν όρθιο ολόκληρο το Εθνικό Σύστημα 

Υγείας.

Απαιτούμε άμεσα: 
1. Τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων (επικουρικού προσωπικού και Ο.Α.Ε.Δ.).

2. Τη μονιμοποίηση των ειδικευομένων Νοσηλευτών.

3. Τη δημιουργία Κλάδου Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ.

4. Την ένταξη των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε.

5. Την άρση της αναστολής των κανονικών αδειών και των αδειών κλειστού τμήματος.

Οι πολιτικοί εμπαιγμοί και οι μικροπολιτικές δεν έχουν θέση στις βάρδιες των Νοσηλευτών. Η επικρατούσα 

πολιτική και «πανδημική εξόντωση» απέναντι στους Νοσηλευτές, η οποία έχει σκοπό τον περιορισμό των 

διεκδικήσεών μας, δεν θα βρει συμπαραστάτες, αλλά «κομματοθραύστες».

Στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού και της διαφάνειας, παραμένουμε σταθεροί στις διεκδικήσεις μας και 

δηλώνουμε τη διαθεσιμότητά μας, οποιαδήποτε στιγμή, για να συναντηθούμε με «ασφάλεια».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

20.03.2021

2α

«Η παρωδία της στελέχωσης και της ενίσχυσης του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας σε πλήρη εξέλιξη…»

Επιστολή διαμαρτυρίας προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας απέστειλε εκ νέου η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. 

σχετικά με τις τραγικές καταστάσεις, υποστελέχωσης τις οποίες βιώνουν οι Νοσηλευτές στις Υπηρεσίες Υγείας. 

Αναλυτικά η επιστολή: 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Aγανακτισμένοι από την αντιμετώπιση την οποία λαμβάνουμε από εσάς τον ίδιο και το «Αριστοτέλειο 

επιτελείο» σας.

Σε συνέχεια των διαμαρτυριών μας, απέναντι στην πλέον ανορθόδοξη και επισφαλή διαχείριση του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας, επανερχόμαστε εκ νέου, αγανακτισμένοι από την αντιμετώπιση την οποία λαμβάνουμε από 

εσάς τον ίδιο και το «Αριστοτέλειο επιτελείο» σας. Με γνώμονα την προάσπιση των Νοσηλευτών και την ασφαλή 

λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας για τη προστασία της Δημόσιας Υγείας, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Οι Νοσηλευτές νοσούν και δεν υπάρχουν εκπαιδευμένες εφεδρείες να τους αντικαταστήσουν. Στο σύνολο 

των Νοσοκομείων επικρατούν χαοτικές καταστάσεις και μεταφέρονται συνεχώς Νοσηλευτές από διαφορετικά 

τμήματα να ενισχύουν Τμήματα και Μονάδες COVID–19, όντας ανεκπαίδευτοι και με τον κίνδυνο της διασποράς 

του ιού να ελλοχεύει στο έπακρο.

2. Αγνοείτε επιδεικτικά τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων (λοιπό επικουρικό και Ο.Α.Ε.Δ.), γεγονός 

για το οποίο έχετε δεσμευτεί προσωπικά και κυβερνητικά. Κρατάτε δέσμιους όλους τους συμβασιούχους, 

φροντίζοντας για τον πολλαπλασιασμό τους, ώστε να συντηρείται την ψηφοθηρική τους εξάρτηση.

3. Ακολουθώντας τις εντολές σας, οι Διευθύνσεις Νοσηλευτικών Υπηρεσιών λειτουργούν Τμήματα και 

Μονάδες COVID–19 εν μια νυκτί, χωρίς να υπάρχει επάρκεια Νοσηλευτικού Προσωπικού, με αποτέλεσμα την 

επισφαλή λειτουργία τους.

4. Δεν πράξατε τα δέοντα εδώ κι ένα χρόνο, ώστε να ενισχυθούν οι Υπηρεσίες Υγείας με επιπλέον υποδομές. 

Έχετε αρκεστεί μόνο στις πρόχειρες ανακατασκευές και στις μετατροπές κλινικών σε Τμήματα και Μονάδες 

COVID– 19, καθώς και σε διάφορες υλικοτεχνικές αλχημείες. Αυτή η κατάσταση έχει επιφέρει την πλήρη σύγχυση 

και τον κατακερματισμό του ανθρώπινου δυναμικού.

...διεκδικήσεών 

μας, δεν θα βρει 

συμπαραστάτες, 

αλλά «κομματο-

θραύστες»

Πολιτική ευθύνη 

του Υπουργείου 

για την 

επαγγελματική 

εξουθένωση των 

Νοσηλευτών 

και όλων των 

επαγγελματιών 

υγείας, καθώς 

και τις συνέπειες 

αυτής σε ότι 

αφορά τη 

σωματική και 

ψυχική τους 

υγεία. Τα 

δακρύβρεχτα 

σχόλια και οι 

συναισθη-

ματισμοί σας 

απέναντί μας, 

δε χωρούν στις 

βάρδιες μας.
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Συμπερασματικά, έχετε την απόλυτη ευθύνη για την επαγγελματική εξουθένωση των Νοσηλευτών και όλων 

των επαγγελματιών υγείας, καθώς και τις συνέπειες αυτής σε ότι αφορά τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Τα 

δακρύβρεχτα σχόλια και οι συναισθηματισμοί σας απέναντί μας, δε χωρούν στις βάρδιες μας.

Απαιτούμε άμεσα:
1. Τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων (επικουρικού προσωπικού και Ο.Α.Ε.Δ.).

2. Τη μονιμοποίηση των ειδικευομένων Νοσηλευτών.

3. Προκήρυξη για προσλήψεις μόνιμων Νοσηλευτών στο Ε.Σ.Υ.

4. Τη δημιουργία Κλάδου Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ.

5. Την ένταξη των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε.

6. Την άρση της αναστολής των κανονικών αδειών.

Οι Νοσηλευτές γνωρίζουν τη δύναμή τους γι’ αυτό και το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα στέκεται διαχρονικά όρθιο. 

Το γεγονός ότι είμαστε προσηλωμένοι πάντα στο καθήκον δε σημαίνει ότι δεν διεκδικούμε και δεν αγωνιζόμαστε 

για να προάγουμε την επιστήμη την οποία επιλέξαμε να υπηρετήσουμε.

Εμείς οι Νοσηλευτές δεν υπηρετούμε στο Ε.Σ.Υ. για τετραετία, αλλά εδώ και δεκαετίες, αδιάκοπα και άοκνα.

Στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού και της διαφάνειας, παραμένουμε σταθεροί στις διεκδικήσεις μας και 

δηλώνουμε τη διαθεσιμότητά μας, οποιαδήποτε στιγμή, για να συναντηθούμε με «ασφάλεια».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α

«Απαράδεκτος διαχωρισμός των Νοσηλευτών στην προκήρυξη 
για τις ΤΟΜΥ, ελλείψει ικανών στελεχών στο Υπουργείο Υγείας»

24.03.2021

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε σχετική καταγγελία προς το Υπουργείο Υγείας για τον απαράδεκτο διαχωρισμό 

των Νοσηλευτών υπό την έννοια του όρου «ελλείψει» στην προκήρυξη για τις ΤΟΜΥ.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια των διαμαρτυριών μας, απέναντι στην ανευθυνότητα των στελεχών σας, επανερχόμαστε εκ νέου, 

εξοργισμένοι για την απαράδεκτη προκήρυξη, για την στελέχωση των ΤΟΜΥ από Νοσηλευτές Π.Ε. και ελλείψει 

αυτών Τ.Ε.

Είναι απορίας άξιο, πως δύναται τα στελέχη σας να συντάσσουν προκήρυξη ζωτικής σημασίας για την 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και να μην έχουν θέσει τη διευκρίνιση Π.Ε. ή Τ.Ε. Νοσηλευτών, ώστε να μπορούν 

οι Νοσηλευτές οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και οι οποίοι φέρουν τον ίδιο 

επαγγελματικό τίτλο κι έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα, να συμμετέχουν εξίσου στην προκήρυξη και 

να εκπροσωπούνται με τα ίδια επιστημονικά προσόντα εντός του πλαισίου της ομάδας επαγγελματιών υγείας 

των ΤΟΜΥ, όπως αυτό διατυπώνεται στην προκήρυξη. Πως είναι δυνατόν εν έτη 2021, το ίδιο το Υπουργείο 

Υγείας να διαχωρίζει με αυτόν τον τρόπο τους Νοσηλευτές, συντηρώντας τη χρόνια παθολογική κατάσταση της 

Νοσηλευτικής διχόνοιας, για την οποία ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Νοσηλευτές.

Σαφώς και είναι κατανοητό, ότι πλέον οι Νοσηλευτές αποφοιτούν μόνο από τις Πανεπιστημιακές Σχολές 

(όπως έπρεπε να είχε συμβεί εδώ και δεκαετίες), αλλά αυτό το γεγονός δε σημαίνει ότι πρέπει εσκεμμένα να 

διαχωρίζονται οι Νοσηλευτές Π.Ε. ή Τ.Ε. κατά τέτοιο τρόπο και να εμπλέκονται στα επαγγελματικά τους καθήκοντα 

οι Βοηθοί των Νοσηλευτών. Δυστυχώς η πολιτεία δεν έχει μεριμνήσει ακόμη για την εξομοίωση των πτυχίων 

των Νοσηλευτών, όπως με ζήλο μερίμνησε για την «ακαδημαϊκή και επαγγελματική αποκατάσταση» ορισμένων 

εκλεκτών συνεργατών της.

Επιπροσθέτως, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να τίθεται θέμα αντικατάστασης θέσης Νοσηλευτή Π.Ε. ή Τ.Ε. 

από Βοηθό Νοσηλευτή Δ.Ε. υπό τη σκέπη του όρου «ελλείψει». Ο Νοσηλευτής έχει διαφορετικό επαγγελματικό 

τίτλο και διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα από τον Βοηθό Νοσηλευτή Δ.Ε.. Πως είναι λοιπόν δυνατόν, όταν 

όλοι οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι απαρτίζουν την ομάδα της ΤΟΜΥ να έχουν συγκεκριμένες ανά ειδικότητα 

αρμοδιότητες και οι Νοσηλευτές να δύναται να «μοιραστούν» τις δικές τους, με επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι 

φέρουν διαφορετικό επαγγελματικό τίτλο, έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες, οι οποίες μάλιστα, δεν αναφέρονται 

Η Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας, 

αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο 

λίθο στο Εθνικό 

Σύστημα 

Υγείας και οι 

Νοσηλευτές 

δεν ανέχονται 

πλέον τον όρο 

«ελλείψει»



13

πουθενά μέσα στην προκήρυξη.

Συμπερασματικά ο όρος «ελλείψει» στους Νοσηλευτές δεν υφίσταται, έλλειψη υπευθυνότητας όμως, 

διαπιστώνουμε για ακόμη μια φορά στους συνεργάτες σας, η οποία δυστυχώς συνδυάζεται με τα καιροσκοπικά 

και πιθανόν ακαδημαϊκά απωθημένα τους, καθώς και στην προηγούμενη προκήρυξη για τις ΤΟΜΥ επικράτησε η 

ίδια αναχρονιστική προσέγγιση.

Οι Νοσηλευτές βιώνουν την πιο μεγάλη ψυχοπιεστική κατάσταση των τελευταίων ετών, ενωμένοι και 

αλληλέγγυοι. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να τους διαχωρίζει και να τους αποσπά την προσοχή από το 

καθήκον τους. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και 

οι Νοσηλευτές δεν ανέχονται πλέον τον όρο «ελλείψει».

Απαιτούμε να διορθωθεί άμεσα η συγκεκριμένη προκήρυξη και στις θέσεις Νοσηλευτών, να προβλεφθούν 

θέσεις για Νοσηλευτές Π.Ε. και Τ.Ε..

Στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού και της διαφάνειας, ευελπιστούμε στην άμεση διόρθωση της 

προκήρυξης, παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α



2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ
∆ΡΩΜΕΝΑ

∆ελτία Τύπου
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.

β
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Επίδομα Προϊσταμένων – Δικαστική Δικαίωση:
Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων» -Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»

18.01.2021

2β

Σε συνέχεια της από 17-09-2020 ανακοίνωσης της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ. περί της θετικής έκβασης πλήθους 

αγωγών νοσηλευτών – προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων, που αφορούν την αναδρομική και νομιμότοκη 

διεκδίκηση της διαφοράς των σαράντα (40,00) ευρώ στο επίδομα θέσης, ευρισκόμεθα ήδη στην ευχάριστη θέση 

να σας ανακοινώσουμε, ότι η δημοσίευση θετικών δικαστικών αποφάσεων συνεχίζεται.

Ειδικότερα, προ ολίγων ημερών δημοσιεύτηκαν αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, με τις 

οποίες επιδικάζεται αναδρομικώς και νομιμοτόκως η διαφορά των 40,00 ευρώ στους Προϊσταμένους των εξής 

νοσοκομείων:

▶ Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»

▶ Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ».

Αναμένοντας την έκδοση αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων και για τους προϊσταμένους των υπολοίπων 

νοσοκομείων, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ. συνεχίζει τις δράσεις της με τον ίδιο δυναμισμό, αποδεικνύοντας στην πράξη, 

ότι υλοποιεί τις υποσχέσεις της και υπηρετεί τον νοσηλευτή με συνέπεια και ήθος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

22.01.2021

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. περί της θετικής έκβασης πλήθους αγωγών 

νοσηλευτών – προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων, που αφορούν την αναδρομική και νομιμότοκη διεκδίκηση 

της διαφοράς των σαράντα (40,00) ευρώ στο επίδομα θέσης, ευρισκόμεθα ήδη στην ευχάριστη θέση να σας 

ανακοινώσουμε, ότι η δημοσίευση θετικών δικαστικών αποφάσεων συνεχίζεται.

Ειδικότερα, προ ολίγων ημερών δημοσιεύτηκαν αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, με τις 

οποίες επιδικάζεται αναδρομικώς και νομιμοτόκως η διαφορά των 40,00 ευρώ στους Προϊσταμένους των εξής 

νοσοκομείων:

▶ Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

▶ Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο»

Αναμένοντας την έκδοση αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων και για τους προϊσταμένους των υπολοίπων 

νοσοκομείων, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συνεχίζει τις δράσεις της με τον ίδιο δυναμισμό, αποδεικνύοντας στην πράξη, 

ότι υλοποιεί τις υποσχέσεις της και υπηρετεί τον νοσηλευτή με συνέπεια και ήθος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Επίδομα Προϊσταμένων – Δικαστική Δικαίωση: Γ.Ν. Φλώρινας 
«ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» – Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο»
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Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. περί της θετικής έκβασης πλήθους αγωγών 

νοσηλευτών – προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων, που αφορούν την αναδρομική και νομιμότοκη διεκδίκηση 

της διαφοράς των σαράντα (40,00) ευρώ στο επίδομα θέσης, ευρισκόμεθα ήδη στην ευχάριστη θέση να σας 

ανακοινώσουμε, ότι η δημοσίευση θετικών δικαστικών αποφάσεων συνεχίζεται.

Ειδικότερα, προ ολίγων ημερών δημοσιεύτηκε απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών (Τμήμα 6ο Μονομελές), που επιδικάζει νομιμοτόκως ποσό ύψους 960,00 ευρώ στους 

προϊσταμένους του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

Αναμένοντας την έκδοση αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων και για τους προϊσταμένους των υπολοίπων 

νοσοκομείων, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συνεχίζει τις δράσεις της με τον ίδιο δυναμισμό, αποδεικνύοντας στην πράξη, 

ότι υλοποιεί τις υποσχέσεις της και υπηρετεί τον νοσηλευτή με συνέπεια και ήθος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2β
Επίδομα Προϊσταμένων – Δικαστική Δικαίωση: 
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

02.02.2021

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. περί της θετικής έκβασης πλήθους αγωγών 

νοσηλευτών – προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων, που αφορούν την αναδρομική και νομιμότοκη διεκδίκηση 

της διαφοράς των σαράντα (40,00) ευρώ στο επίδομα θέσης, ευρισκόμεθα ήδη στην ευχάριστη θέση να σας 

ανακοινώσουμε, ότι η δημοσίευση θετικών δικαστικών αποφάσεων συνεχίζεται.

Ειδικότερα, προ ολίγων ημερών δημοσιεύτηκε απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, με την 

οποία επιδικάζεται αναδρομικώς και νομιμοτόκως η διαφορά των 40,00 ευρώ στους Προϊσταμένους του 

Πανεπιστημιακού και του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Αναμένοντας την έκδοση αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων και για τους προϊσταμένους των υπολοίπων 

νοσοκομείων, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συνεχίζει τις δράσεις της με τον ίδιο δυναμισμό, αποδεικνύοντας στην πράξη, 

ότι υλοποιεί τις υποσχέσεις της και υπηρετεί τον νοσηλευτή με συνέπεια και ήθος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Επίδομα Προϊσταμένων – Δικαστική Δικαίωση: 
Πανεπιστημιακό και Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

01.03.2021
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Επίδομα Προϊσταμένων – Δικαστική Δικαίωση: Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. περί της θετικής έκβασης πλήθους αγωγών 

νοσηλευτών – προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων, που αφορούν την αναδρομική και νομιμότοκη διεκδίκηση 

της διαφοράς των σαράντα (40,00) ευρώ στο επίδομα θέσης, ευρισκόμεθα ήδη στην ευχάριστη θέση να σας 

ανακοινώσουμε, ότι η δημοσίευση θετικών δικαστικών αποφάσεων συνεχίζεται.

Ειδικότερα, προ ολίγων ημερών δημοσιεύτηκε απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με 

την οποία επιδικάζεται αναδρομικώς και νομιμοτόκως η διαφορά των 40,00 ευρώ στους Προϊσταμένους του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», για το χρονικό διάστημα 01-07-

2016 έως 30-06-2018.

Αναμένοντας την έκδοση αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων και για τους προϊσταμένους των υπολοίπων 

νοσοκομείων, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συνεχίζει τις δράσεις της με τον ίδιο δυναμισμό, αποδεικνύοντας στην πράξη, 

ότι υλοποιεί τις υποσχέσεις της και υπηρετεί τον νοσηλευτή με συνέπεια και ήθος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

12.03.2021

2β

«Καταδικαστέες δηλώσεις κατά των Νοσηλευτών από μέλος της 
ιατρικής ακαδημαϊκής κοινότητας»

Το σύνολο των Νοσηλευτών της χώρας με αποτροπιασμό παρακολούθησαν τις εμπρηστικές δηλώσεις μέλους 

της ιατρικής ακαδημαϊκής κοινότητας σε Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, σχετικά με το χαμηλό ταξικό και μορφωτικό 

επίπεδο των Νοσηλευτών, το οποίο δεν τους επιτρέπει να πεισθούν για να εμβολιαστούν.

Η τοποθέτηση είναι απαράδεκτη, εγείρει λανθασμένες εντυπώσεις στο κοινωνικό σύνολο και αποκαλύπτει 

παράλληλα την ημιμάθεια, η οποία επικρατεί στον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς η υπεροπτική συμπεριφορά και η 

ανώτατη ταξική γνώση, δεν επιτρέπει τη σύνδεση με την πραγματικότητα, ώστε να αντιληφθούν σε προσωπικό 

επίπεδο, ότι οι Νοσηλευτές ανήκουν στο ίδιο επίπεδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, έχουν χιλιάδες τίτλους 

Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικών Διατριβών και ηγούνται της πανδημίας, καταθέτοντας καθημερινά την 

ψυχή τους για να λειτουργεί «ασφαλώς» το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι ίδιοι οι Νοσηλευτές εμβολιάζουν, οι ίδιοι 

οι Νοσηλευτές εμβολιάζονται, οι ίδιοι οι Νοσηλευτές προάγουν την αλλαγή της ελληνικής κουλτούρας απέναντι 

στην Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού. Παρεμπίπτοντος, έχουμε την τύχη να συνεργαζόμαστε με εξαιρετικούς 

επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας στο μέτωπο της πανδημίας.

Στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού και της προάσπισης του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος, καταδικάζουμε 

τις συγκεκριμένες δηλώσεις, απαιτούμε την άμεση δημόσια ανάκλησή τους και επιφυλασσόμεθα για όλες τις 

νόμιμες ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

23.03.2021

Η αλαζονεία 

και η ημιμάθεια 

από μέλος 

της ιατρικής 

κοινότητας μέσω 

της εσκεμμένης 

προσπάθειας 

ανεύρεσης 

εξιλαστήριων 

θυμάτων στα 

πρόσωπα των 

Νοσηλευτών 

δεν είναι ανεχτή 

από κανένα 

Νοσηλευτή
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Ο ΛΟΓΟΣ
ΣΤΟΥΣ ΣΥ.ΝΟ.
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ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής:
Επιστολή διαμαρτυρίας προς την πολιτική 
ηγεσία: «Στις πλάτες του Νοσηλευτικού 
Προσωπικού, η λειτουργία του Ψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Αττικής Δαφνί»

Σε συνέχεια της καταγγελίας μας, σχετικά με την τραγική υποστελέχωση του Νοσηλευτικού Προσωπικού 

στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί» (αρ. πρωτ. 43/30-12-2020), επανερχόμαστε διαμαρτυρόμενοι 

προς εσάς, καθώς, οι συνθήκες λειτουργίας των Ψυχιατρικών Τμημάτων Εισαγωγών και του Τμήματος Υψηλής 

Επιτήρησης COVID–19, είναι τραγικές και επισφαλείς για το Νοσηλευτικό Προσωπικό. 

Μετά λύπης, αλλά και αγανάκτησης, διαπιστώνουμε ότι η Διοίκηση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 

«Δαφνί», δεν παρέχει την πρέπουσα θεραπευτική προσέγγιση στους ασθενείς και παράλληλα, υπονομεύει την 

εργασιακή ασφάλεια του Νοσηλευτικού Προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα, καθώς προέκυψαν έκτακτες συνθήκες 

στελέχωσης ανθρώπινου δυναμικού, λόγω εμφάνισης περιστατικών COVID–19, σε δύο Ψυχιατρικά Τμήματα 

Εισαγωγών, η Διοίκηση του Νοσοκομείου προχώρησε στην άμεση στελέχωσή τους και επαναλειτούργησε 

το Τμήμα Υψηλής Επιτήρησης COVID–19. Την ορθή λειτουργία των προαναφερόμενων Τμημάτων, κλήθηκε 

να υποστηρίξει Νοσηλευτικό Προσωπικό από τα εναπομείναντα Ψυχιατρικά Τμήματα Εισαγωγών και από τις 

Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει στην επισφαλή λειτουργία όλων των 

Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου. 

Ωστόσο, στη στελέχωση των προαναφερόμενων Τμημάτων, καθώς και στη συμμόρφωση της λειτουργίας 

τους, υπό τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ε.Ο.ΔΥ., ανταποκρίθηκε και έφερε εις πέρας, επί της ουσίας μόνο η 

Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με την Επιτροπή Λοιμώξεων, ώστε το μετατιθέμενο 

Νοσηλευτικό Προσωπικό, να βρίσκεται εντός των Τμημάτων, σύμφωνα με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. 

Η Επιτροπή Λοιμώξεων συνέβαλε σημαντικά στην πρόληψη και διαχείριση ύποπτων και επιβεβαιωμένων 

κρουσμάτων στις δομές εντός και εκτός Ψ.Ν.Α.. Η συμβολή της Ιατρικής Υπηρεσίας όμως, δεν ανταποκρίθηκε 

και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες ανάγκες. Στο Τμήμα που νοσηλεύει τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, δεν 

υφίσταται η δια ζώσης, παρουσία Ιατρικού Προσωπικού, αλλά ούτε και η παρουσία των λοιπών επαγγελματιών 

ψυχικής υγείας, οι οποίοι υπάγονται στη Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας (Ψυχολόγοι, Εργοθεραπευτές, Κοινωνικοί 

Λειτουργοί κ.λπ.). Οι ψυχίατροι εμφανίζονται μόνο κατόπιν επείγουσας ανάγκης, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας 

ή στην είσοδο του Τμήματος, εγκαινιάζοντας τις πλέον σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως είναι η 

«εξ’ αποστάσεως θεραπεία», η «e–θεραπεία» και η «άυλη θεραπεία». Η παρακολούθηση της κλινικής εικόνας 

των ασθενών, η διάγνωση, η φαρμακευτική προσέγγιση αλλά και το σύνολο της εξατομικευμένης και ομαδικής 

θεραπευτικής προσέγγισης (ατομικές θεραπείες, ομάδες υποστήριξης ασθενών κ.λπ.), βρίσκονται στα «τάρταρα» 

της ψυχιατρικής επιστήμης. Στα άλλα δύο Τμήματα η ίδια κατάσταση, με τη διαφορά, ότι οι «εφημερεύοντες» 

ψυχίατροι, εισέρχονται στο εσωτερικό της κλινικής, όταν τους καλούν στις επείγουσες καταστάσεις. Σε κάθε 

περίπτωση, εφόσον, οι θεράποντες ιατροί τέθηκαν σε καραντίνα, θα ήταν προτιμότερο να είχαν οριστεί άλλοι 

ιατροί, σταθεροί σε κάθε τμήμα, έστω, για αυτή την εβδομάδα, οι οποίοι θα είχαν την ευθύνη της συνέχειας 

της θεραπείας των ψυχικά ασθενών, σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς και φυσικά με το νοσηλευτικό 

προσωπικό των τμημάτων. Οι Τραπεζοκόμες άφαντες, το ρόλο τους ανέλαβε και πάλι το Νοσηλευτικό Προσωπικό. 

Η διαχείριση των Καθαριστριών προβληματική, εναλλάσσονταν καθημερινά, με αποτέλεσμα το Νοσηλευτικό 

05.01.2021
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Προσωπικό, κάθε μέρα, να έχει επιπλέον, την ευθύνη της προσαρμογής τους στις ανάγκες του τμήματος. 

Επιπλέον, η μία σε κάθε τμήμα, σε τέτοιες συνθήκες προφανώς, είναι ανεπαρκής ο αριθμός. Η τροφοδοσία με 

ιματισμό και των τροφίμων κι αυτή προβληματική. Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και το Νοσηλευτικό 

Προσωπικό του Νοσοκομείου δεν είναι αναλώσιμο υλικό, ούτε ανθρώπινο δυναμικό πολλαπλών χρήσεων, ώστε 

να επωμίζονται την ανευθυνότητα, την αντιεπαγγελματική – αντιδεοντολογική – αντιεπιστημονική συμπεριφορά 

κάποιων συνεργατών διαχρονικά, στην προσπάθεια τους να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των συμπολιτών μας, 

οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. 

Το διαχρονικό απόστημα της εσκεμμένης συγκάλυψης των άφαντων επαγγελματιών υγείας, πλην του 

Νοσηλευτικού Προσωπικού και κάποιων ευσυνείδητων, υπό την ανοχή του Υπουργείου Υγείας, της Διοίκησης 

του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δαφνί» και της οικείας Διεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας, πρέπει επιτέλους 

να διανοιχτεί και να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους.

Σας θέτουμε προ των ευθυνών σας, ώστε να αποκαταστήσετε άμεσα την εύρυθμη λειτουργία του Ψυχιατρικού 

Νοσοκομείου Αττικής «Δαφνί». 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

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

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Ελένη Ντάτση
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Σε συνέχεια των αναπάντητων από πλευράς σας καταγγελιών, σχετικά με την τραγική υποστελέχωση του 

Νοσηλευτικού Προσωπικού στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί» (αρ. πρωτ. 43/30-12-2020) και την 

επισφαλή λειτουργία των Τμημάτων του νοσοκομείου (αρ. πρωτ. 01/05-01-2021), επανερχόμαστε και πάλι, 

διαμαρτυρόμενοι προς εσάς, καθώς, το καθεστώς της Διοικητικής και Επιστημονικής ανευθυνότητας εξακολουθεί 

να «βασιλεύει» στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, σε μια ακόμη εξειδικευμένη περίπτωση, η οποία απαιτεί 

ορθή διοίκηση και ορθολογική επιστημονική προσέγγιση. 

Πιο συγκεκριμένα η Διοίκηση του Νοσοκομείου, αποδέχτηκε μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, δύο εκ 

διαμέτρου αντιφατικές γνωμοδοτήσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου, οι οποίες κατέληξαν στην ανεπανάληπτη 

αντιεπιστημονική για τα δεδομένα της Ψυχιατρικής Επιστήμης, αλλά και του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, 

διακομιδή και εγκατάσταση σε χώρο «ανεξάρτητης διαβίωσης» εντός Ψ.Ν.Α., χωρίς ψυχιατρική παρακολούθηση, 

ενός περιστατικού με επιβεβαιωμένη ετεροκαταστροφική – βίαιη συμπεριφορά, η οποία επέφερε σωματικούς 

τραυματισμούς απέναντι σε νοσηλευόμενους και υγειονομικό προσωπικό, κατά το διάστημα της νοσηλείας του. Το 

πρωτόγνωρο «φαινόμενο» της υπόθεσης αποτελεί το γεγονός, ότι για την τελεσίδικη αυτή απόφαση διακομιδής 

και ελεύθερης διαμονής, το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ψ.Ν.Α., γνωμοδότησε με δύο εκ διαμέτρου αντιφατικές 

αποφάσεις. Η πρώτη απόφαση γνωμοδοτούσε για τη νοσηλεία του ασθενή σε συνθήκες αυξημένης επιτήρησης, 

λόγω του βίαιου ιστορικού του και ακολούθως, η δεύτερη γνωμοδότηση, ανέτρεπε την πρώτη και καθόρισε την 

«ελεύθερη διαβίωση» άνευ τακτικής ψυχιατρικής – θεραπευτικής παρακολούθησης, με εναλλακτικές πρακτικές 

εξ’ αποστάσεως διακριτικής παρακολούθησης και χρήσης τακτικών αδειών εξόδου. 

Η Διοίκηση του Ψ.Ν.Α. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας και το Επιστημονικό Συμβούλιο, 

ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής:
Επιστολή διαμαρτυρίας προς την πολιτική 
ηγεσία: «Το συνεχές της απόλυτης 
ανομίας, της ανύπαρκτης θεραπευτικής 
προσέγγισης και του επικίνδυνου εργασιακού 
περιβάλλοντος συνεχίζεται στο Ψ.Ν.Α. Δαφνί». 

16.01.2021
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ΣΥ.ΝΟ. Θεσσαλονίκης:
Εκτός προγραμματισμού εμβολιασμών 
το Υγειονομικό Προσωπικό του Θ.Χ.Π.Θ. 
«Άγιος Παντελεήμονας»

εκθέτουν εν λευκώ όλο το νοσηλευτικό προσωπικό και τους εργαζομένους του Ψ.Ν.Α., απέναντι σε ένα άκρως 

επισφαλές περιβάλλον εργασίας, το οποίο επιφέρει και εν δυνάμει νομικές ευθύνες. Παράλληλα δε, το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης συνεχίζοντας την αρνητική πάγια εμμονή, της μη παροχής φυλακτικού προσωπικού για τις 

περιπτώσεις νοσηλείας των επικίνδυνων ψυχιατροδικαστικών ασθενών σε Δημόσιες Υπηρεσίας Ψυχικής Υγείας, 

συνεπικουρεί και δυναμιτίζει επιπλέον, το επισφαλές εργασιακό περιβάλλον στο Ψ.Ν.Α. 

Σαφώς και διαχρονικά αποδεδειγμένως είμαστε υπέρ της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης όλων των ασθενών. 

Σαφώς και υποστηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις το αποδεκατισμένο σε ανθρώπινο δυναμικό Εθνικό Σύστημα 

Υγείας, προστάζοντας την ανιδιοτέλεια και την ενσυναίσθηση απέναντι στις χρόνιες παθολογικές δυσλειτουργίες 

του. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούμε σε υποχείρια και μαριονέτες της 

οποιαδήποτε ανεύθυνης Διοίκησης ή οποιουδήποτε αντιδεοντολογικού Επιστημονικού Συμβούλιου, όργανα τα 

οποία όπως διαπιστώνεται λειτουργούν κατά το δοκούν, ενάντια στο νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς να παρέχουν τις 

αρμόζουσες κατά περίπτωση υπηρεσίες ψυχικής υγείας προς τους λήπτες, αλλά και χωρίς να εξασφαλίζουν την 

εργασιακή ασφάλεια και ευημερία απέναντι στους επαγγελματίες υγείας και στους εργαζομένους του φορέα τους. 

Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, σας θέτουμε εκ νέου προ των ευθυνών σας και σας καλούμε 

όπως αποκαταστήσετε την εφαρμογή της νομιμότητας στο Ψ.Ν.Α. «Δαφνί». 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

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

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Ελένη Ντάτση
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Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης έπρεπε ήδη να είχαν εμβολιαστεί μέχρι τώρα όλοι 

οι νοσηλευτές και οι εργαζόμενοι στην υγεία και ακολούθως η σκυτάλη θα πήγαινε στους συναδέλφους του 

ιδιωτικού τομέα. Σε αυτόν όμως τον προγραμματισμό δεν υπάρχουν όμως πουθενά οι νοσηλευτές αλλά και 

γενικότερα το προσωπικό του Θ.Χ.Π.Θ. «Άγιος Παντελεήμονας».

Ο ΣΥ.ΝΟ. Θεσσαλονίκης καταγγέλλει αυτόν τον αποκλεισμό των συναδέλφων, οι οποίοι μέχρι και σήμερα δεν 

γνωρίζουν πότε θα εμβολιαστούν. Είναι και αυτοί συνάδελφοι πρώτης γραμμής καθώς αντιμετωπίζουν καθημερινά 

χρόνιους ασθενείς με πολλές ιδιαιτερότητες. Επικαλούμαστε μάλιστα την ευαισθησία του πρωθυπουργού κ. 

Μητσοτάκη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αλήθεια, όταν νοσεί το προσωπικό, ποιός μπορεί να φροντίζει αυτά 

τα άτομα; Δυστυχώς κάποιοι δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία εν τοις πράγμασι και αποκλείουν και το προσωπικό 

που φροντίζει νύχτα-μέρα αυτά τα άτομα.

Ο ΣΥ.ΝΟ. Θεσσαλονίκης ζητά άμεσα το Υπουργείο Εργασίας που τυπικά ανήκουν, σε συνεργασία με την 

3η και 4η ΥΠΕ να προγραμματίσει τον εμβολιασμό όλου του προσωπικού σύμφωνα με όσα έχουν εξαγγείλει 

ως κυβέρνηση. Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη αποτελεί εμπαιγμό προς το προσωπικό του Θ.Χ.Π.Θ. «Άγιος 

Παντελεήμονας» και θα καταδείξει περίτρανα πως ακόμα και στον ευαίσθητο χώρο της υγείας υπάρχουν και 

εργαζόμενοι δεύτερης και τρίτης κατηγορίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Μπαλιόζογλου Σοφία Ζουρνατζή

17.01.2021
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Τον προηγούμενο Ιούνιο υποδεχθήκαμε με χαρά την απόφαση της Κυβέρνησης για την σύσταση των νέων 

νοσηλευτικών ειδικοτήτων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και Κοινοτικής Νοσηλευτικής.

Παρατηρούμε με λύπη ότι οι ειδικευόμενοι στην Κοινοτική Νοσηλευτική δεν εναλλάσσονται στις δομές 

στους χρόνους που το Φ.Ε.Κ. 2656/Β/30-6-2020 ορίζει και παραμένουν χωρίς να υπάρχει κάποια σχετική 

υπουργική απόφαση, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος παράτασης της δεκαοκτάμηνης ειδικότητας, κάτι το 

οποίο θα σημαίνει περαιτέρω έξοδα για το Υπουργείο, καθυστέρηση στην επιστροφή τους στα Νοσοκομεία που 

ανήκουν και την αδυναμία προγραμματισμού της καθημερινότητάς τους, αφού ο χρόνος των μετακινήσεών τους 

στις επόμενες δομές παραμένει άγνωστος.

Ο εκνευρισμός και η απογοήτευση των ειδικευομένων Νοσηλευτών, ίσως είναι το μικρότερο πρόβλημα. 

Η ανικανότητα του Υπουργείου και των Υ.Πε. να εφαρμόσουν ένα προκαθορισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

αυξάνουν τον κίνδυνο αποτυχίας του θεσμού, αλλά και αποτυχίας προσέλκυσης στο μέλλον άλλων ειδικευόμενων 

Νοσηλευτών. Αν η αιτία είναι οι αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό των Εμβολιαστικών Κέντρων, η λύση 

στο πρόβλημα δεν είναι οι ειδικευόμενοι Νοσηλευτές. Είναι οι ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Νοσηλευτικού 
προσωπικού που και αυτές έπρεπε να είχαν προβλεφθεί και να έχουν πραγματοποιηθεί πριν καν 
ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί. 

Καλούμε λοιπόν όλους τους αρμόδιους φορείς να εφαρμόσουν πιστά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των 

Νοσηλευτικών ειδικοτήτων με βάση τον ψηφισμένο σχετικό νόμο το οποίο αποτελεί το μόνο εχέγγυο της άρτιας 

εκπαίδευσης των ειδικευόμενων Νοσηλευτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Παπανδρέου Μιχαήλ Μαντζανάς

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Αττικής:
«Μη ορθή εφαρμογή εκπαιδευτικού 
προγράμματος Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων»

26.01.2021

Σε συνέχεια του από 03/08/2020 εγγράφου μας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τη συνεχιζόμενη λεκτική 

βία με απαξιωτική και προσβλητική συμπεριφορά -κάποιες φορές ακόμα και με ύβρεις- προς το νοσηλευτικό 

προσωπικό του Τ.Ε.Π. Γ.Ν.Α.Ν. – από ιατρό του τμήματος. 10.02.2021

Οι Νοσηλευτικές 

ειδικότητες δεν 

είναι πανάκεια 

στη χρόνια 

υποστελέχωση 

του Ε.Σ.Υ. 

ΣΥ.ΝΟ. Λασιθίου:
«Συνεχιζόμενη λεκτική βία και προσβλητική 
συμπεριφορά προς το Νοσηλευτικό 
Προσωπικό του Τ.Ε.Π. στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου»
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ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής:
«Νέα συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου»

Παρά τις επανειλημμένες προφορικές παρεμβάσεις σας, η συμπεριφορά αυτή που θίγει την ηθική, προσωπική 

και επαγγελματική αξιοπρέπεια του νοσηλευτικού προσωπικού, συνεχίζεται με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η 

εργασιακή ηρεμία και η καλή συνεργασία, ενίοτε μάλιστα και ενώπιον ασθενών και συνοδών.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας ώστε να αποκατασταθεί η ηρεμία, σε αυτό το δύσκολο εργασιακό χώρο του 

Νοσοκομείου και να διασφαλιστεί έτσι η πιο εύρυθμη λειτουργία του και καλύτερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών 

υγείας προς τους πολίτες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Μανουσάκης Αικατερίνη Ναλμπάντη

Την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 19.30, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής) – Ε.Σ.Υ 

Ν. Αττικής. 

Κατόπιν διαπιστωμένης απαρτίας το λόγο πήρε ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Αβραμίδης, ο οποίος εισηγήθηκε, την 

αντικατάστασή του από Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω αυξημένων υποχρεώσεων και ευθυνών του, 

ως Πρόεδρος της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., και πρότεινε την ανταλλαγή των θέσεων μεταξύ του Αντιπροέδρου κύριου 

Αθανάσιου Τζιάτζιου και του ίδιου.

Ομόφωνα συμφώνησαν στην Εισήγηση του Πρόεδρου, όλα τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Έτσι, η νέα σύνθεση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Τζιάτζιος Αθανάσιος από το Ψ.Ν.Α. «Δαφνί»

Αντιπρόεδρος Α’: Αβραμίδης Γεώργιος από το Ψ.Ν.Α. «Δαφνί»

Αντιπρόεδρος Β’: Πολυκανδριώτης Τζαννής από το Ψ.Ν.Α. «Δαφνί»

Γενική Γραμματέας: Ντάτση Ελένη από το Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο»

Αναπλ. Γενική Γραμματέας: Αργυρού Παναγιώτα από το Ψ.Ν.Α. «Δαφνί»

Ταμίας: Σταθαρού Αγγελική από το Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Μέλη:
▶ Ιωαννίδης Τιμολέων από το Ψ.Ν.Α. «Δαφνί»

▶ Ριζάβας Ιωάννης από το Ψ.Ν.Α. «Δαφνί»

▶ Παπαδόπουλος Δημήτριος από το Ψ.Ν.Α. «Δαφνί»

▶ Ζαρκαδούλας Παναγιώτης από το Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο»

▶ Θάνος Γεώργιος από το Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»

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

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Αθανάσιος Τζιάτζιος Ελένη Ντάτση

06.03.2021

Η συνεχιζόμενη 

λεκτική βία με 

απαξιωτική και 

προσβλητική 

συμπεριφορά 

προς το 

νοσηλευτικό 

προσωπικό 

του Τ.Ε.Π. 

Γ.Ν.Α.Ν. είναι 

καταδικαστέα
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Οι εξελίξεις στον Τομέα Υγείας της χώρας, μας βρίσκουν πιο έτοιμους από ποτέ, να διεκδικήσουμε, να 

αγωνιστούμε και να κερδίσουμε, όλα όσα δικαιούμαστε.

Με ανανεωτική διάθεση, συνεχίζουμε πιο δημιουργικοί, πιο αποφασιστικοί, πιο δυναμικοί από ποτέ, με στόχο 

την εξέλιξη της Νοσηλευτικής και την ανάδειξη του πραγματικού, καθοριστικού ρόλου των νοσηλευτών στην Υγεία 

και στην Κοινωνία.

Ενωμένοι σαν μια γροθιά, μπορούμε να πετύχουμε, όλα όσα ονειρευόμαστε!!! 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Παπανδρέου Μιχαήλ Μαντζανάς

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Αττικής:
Οι Νοσηλευτές ήταν, είναι και θα είναι πάντα 
έτοιμοι σε κάθε υγειονομική κρίση

17.03.2021

ΠΑ
.Σ
Υ.
Ν
Ο.

 - 
Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗ

Σ

Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Αττικής

Ο θεσμός του εφημερεύοντα νοσηλευτή, έχει ως στόχο την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της 

νοσηλευτικής υπηρεσίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, καθώς επίσης, και τη διασφάλιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Ευνόητο είναι, ότι καθήκοντα που δεν απορρέουν από το ρόλο του νοσηλευτή, δεν αποτελούν καθήκοντα, 

ούτε του εφημερεύοντα νοσηλευτή.

Συχνά ωστόσο, παρουσιάζεται το φαινόμενο να καλούνται οι εφημερεύοντες, να παραλαμβάνουν χρήματα 

και τιμαλφή ασθενών, προς φύλαξη, μετά την εισαγωγή τους σε Ψ.Τ.Ε., παρότι, υπάρχει ήδη θεσμοθετημένη 

διοικητική υπηρεσία για αυτό το σκοπό, που είναι το ταμείο ασθενών, η οποία μάλιστα διαθέτει όλα τα εχέγγυα, 

για την ασφαλή φύλαξή τους και τη σχετική υποχρέωση και νομιμοποίηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αναμένουμε να γίνει η σχετική ενημέρωση προς όλες τις εμπλεκόμενες 

υπηρεσίες, ώστε να ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για τη φύλαξη χρημάτων και τιμαλφών, χωρίς την 

εμπλοκή των εφημερευόντων νοσηλευτών, αποφεύγοντας έτσι, τυχόν αχρείαστες εντάσεις, μέσα σε μια δύσκολη 

και απαιτητική κατάσταση από την πανδημία και τα πολύ σοβαρά προβλήματά της, που πρέπει να διαχειριστούν οι 

νοσηλευτές και το σύνολο των εργαζομένων.

ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής: 
«Φύλαξη χρημάτων και τιμαλφών των 
ασθενών από τους εφημερεύοντες 
νοσηλευτές»

23.03.2021

Απαράδεκτη 

η φύλαξη 

χρημάτων 

και τιμαλφών 

των ασθενών 

από τους 

εφημερεύοντες 

νοσηλευτές



ΣΥ

.Ν
Ο.

 -
 Ε

.Σ
.Υ

. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Θεσσαλονίκης

25

ΣΥ.ΝΟ. Θεσσαλονίκης:
Σοβαρότατο πρόβλημα υποστελέχωσης από 
νοσηλευτικό προσωπικό στο Ψυχιατρικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Με γνώμονα τον υγιή συνδικαλισμό, μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες, παραμένουμε πάντα στη 

διάθεσή σας, για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις. 

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

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Αθανάσιος Τζιάτζιος Ελένη Ντάτση

23.03.2021

3

Αναφορικά με το σοβαρότατο πρόβλημα της υποστελέχωσης από νοσηλευτικό προσωπικό στο Ψυχιατρικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Νοσηλευτών Νομού Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των καταστατικών του 

σκοπών επισημαίνει τα ακόλουθα:

Το πρώτο τρίμηνο του 2021 ήδη έχουν αποχωρήσει με συνταξιοδότηση έντεκα (11) άτομα από νοσηλευτικό 

προσωπικό και προβλέπεται ο αριθμός αυτός μέχρι τέλους του έτους να αυξηθεί επικίνδυνα, ενώ πέρσι οι 

αποχωρήσεις ήταν είκοσι εννέα (29) άτομα νοσηλευτικού προσωπικού, τούτο αντιστοιχεί στην στελέχωση 

τουλάχιστον δύο (2) νοσηλευτικών τμημάτων στο Ψ.Ν.Θ.

Το γεγονός αυτό από μόνο του δημιουργεί μεγάλη ανησυχία για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου 

με δεδομένο ότι λόγω της οικονομικής κρίσης δεν έχουν πραγματοποιηθεί μαζικές προσλήψεις νοσηλευτικού 

προσωπικού την τελευταία δεκαετία στο νοσοκομείο και τα προβλήματα πλέον που έχουν δημιουργηθεί είναι 

τεράστια και δυσχεραίνουν το έργο του προσωπικού στις υπηρεσίες υγείας.

Η λειτουργία του νοσοκομείου στηρίζεται πλέον στο λιγοστό επικουρικό προσωπικό που ήρθε πέρσι καθώς 

και στο προσωπικό του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ το οποίο βρίσκεται σε παράταση. Όλοι 

όμως αυτοί οι εργαζόμενοι, μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να εγκαταλείψουν την θέση τους καθώς περιμένουν 

τα αποτελέσματα για μόνιμες θέσεις με ΑΣΕΠ σε άλλα νοσοκομεία.

Δεν μπορούμε να αναφερθούμε πλέον ούτε σε αναλογίες προσωπικού ανά 100.000 κατοίκους ή σε άλλες 

αναλογίες προσωπικού με ασθενείς σύμφωνα με τον ΠΟΥ καθώς το κύριο μέλημα είναι, το πως θα καλυφθούν 

οι βάρδιες. Αυτό από μόνο του λέει πολλά!

Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στις εξωνοσοκομειακές δομές του Ψ.Ν.Θ., (ΚΨΥ, οικοτροφεία, ξενώνες 

κτλ.) όπου το νοσηλευτικό προσωπικό είναι είδος προς εξαφάνιση. Οι φιλόδοξοι στόχοι που είχαν τεθεί με το 

πρόγραμμα αποασυλοποίησης της Ε.Ε., δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος της 

δημιουργίας μικρών κατά τόπους ψυχιατρείων. Στο ήδη βεβαρυμμένο εργασιακό περιβάλλον το νοσηλευτικό 

προσωπικό επιβαρύνεται καθημερινά με αλλότρια καθήκοντα λόγω έλλειψης στο βοηθητικό προσωπικό, στο 

προσωπικό εστίασης στο διοικητικό προσωπικό με αποτέλεσμα να εκτελούν στην βάρδια τους αρμοδιότητες που 

δεν συνάδουν με τον επαγγελματικό και επιστημονικό τους ρόλο. Τούτο δημιουργεί υπερβολικό φόρτο εργασίας, 

που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο μέσο όρος ηλικίας του προσωπικού (54-55 έτη) είναι πλέον μεγάλος, 

δημιουργεί ένα επισφαλές εργασιακό περιβάλλον, γεγονός που επηρεάζει το σύστημα παροχής υπηρεσιών 

πολύπλευρα.

Επιπλέον πρέπει να τονιστεί πως το νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται στην πρώτη θέση σε ότι αφορά την 

εκδήλωση βίαιων και βάναυσων συμπεριφορών, εις βάρος του, σε σχέση με τους υπόλοιπους επαγγελματίες 

υγείας. Η ασφάλεια του προσωπικού αλλά και των ασθενών τίθεται συχνά σε κίνδυνο, καθώς λόγω της 

ιδιαιτερότητας των ψυχικών παθήσεων αλλά και των διαφορετικών αναγκών νοσηλείας, το θεραπευτικό 

Συνεπεία των 

ανωτέρω 

ως ΣΥ.ΝΟ. 

Θεσσαλονίκης, 

θεωρούμε 

επιβεβλημένη 

από το 

Υπουργείο 

Υγείας αλλά και 

από την 3η Υ.Πε., 

όλων εκείνων 

των ενεργειών 

που θα έβαζαν 

οριστικό τέλος 

στην δραματική 

υποστελέχωση 

σε νοσηλευτικό 

προσωπικό 

στο Ψ.Ν.Θ., 

δια της άμεσης 

πρόσληψης 

μόνιμου 

προσωπικού
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πλαίσιο είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο και ρευστό. Με τις υπάρχουσες συνθήκες και την έλλειψη προσωπικού, 

δεν εφαρμόζονται οι εξειδικευμένες γνώσεις που διαθέτει το νοσηλευτικό προσωπικό και αναλώνεται σε 

μεγάλο βαθμό σε ρόλους φύλαξης και σίτισης. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι πολλοί νοσηλευτές είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού αλλά και ειδικότητα ψυχικής υγείας αλλά λόγω της υποστελέχωσης η υπηρεσία τους χρησιμοποιεί 

όπου αυτή κρίνει, προκειμένου να καλύψει κενά.

Συνεπεία των ανωτέρω ως ΣΥ.ΝΟ. Θεσσαλονίκης, θεωρούμε επιβεβλημένη από το Υπουργείο Υγείας αλλά 

και από την 3η Υ.Πε., όλων εκείνων των ενεργειών που θα έβαζαν οριστικό τέλος στην δραματική υποστελέχωση 

σε νοσηλευτικό προσωπικό στο Ψ.Ν.Θ., δια της άμεσης πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Μπαλιόζογλου Σοφία Ζουρνατζή

3

ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής:
Προτάσεις για την αντιμετώπιση ασυμπτωματικών και ηπίως 
νοσούντων ασθενών με COVID–19 και πιθανούς φορείς

14.03.2021

Η αντιμετώπιση 

των 

περιστατικών 

COVID–19, 

δεν δύναται να 

πραγματοποιηθεί 

με πρόχειρες 

στρατηγικές 

και χωρίς 

προγραμματισμό

Καθώς βιώνουμε την έξαρση της αύξησης κρουσμάτων με COVID–19 και τη γενικευμένη δυσκολία 

διαχείρισης νοσούντων με COVID–19, από τα Νοσοκομεία αναφοράς, αλλά και από τα Γενικά Νοσοκομεία, η 

οποία έχει οδηγήσει στην επίταξη Ιδιωτικών Νοσοκομείων, θεωρούμε δεδομένο ότι τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία 

θα πρέπει να θωρακιστούν όσο το δυνατό περισσότερο, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν εξ’ ιδίων μέσων, 

είτε τους ήδη νοσούντες με COVID–19 λήπτες υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, είτε τους ασυμπτωματικούς, είτε με 

ήπια συμπτωματολογία. 

Ωστόσο, καθώς η αντιμετώπιση των περιστατικών COVID–19, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με πρόχειρες 

στρατηγικές και χωρίς προγραμματισμό, ο ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής, με γνώμονα την άρτια λειτουργία των 

Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, για την προστασία τόσο των ληπτών των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, όσο και των 

επαγγελματιών ψυχικής υγείας, σας καταθέτει τις προτάσεις του προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων:

1. Οργάνωση και λειτουργία Νοσηλευτικών Τμημάτων στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, Ψ.Ν.Α. «Δαφνί» και Ψ.Ν.Α. 

«Δρομοκαΐτειο», σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας, για την περίθαλψη ασθενών με ήπια συμπτωματολογία. 

2. Εξασφάλιση και προμήθεια όλου του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού (monitor, απινιδιστή, set 

διασωλήνωσης, φορητούς αναπνευστήρες) για την ορθή λειτουργία Νοσηλευτικού Τμήματος COVID–19, ώστε 

οι επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε παθολογική επιπλοκή 

λόγω COVID–19 π.χ. την αιφνίδια πτώση του κορεσμού του οξυγόνου και εν γένει τις έκτακτες αναπνευστικές 

επιπλοκές, οι οποίες για ευνόητους λόγους δεν δύναται να αντιμετωπιστούν με φορητές μπουκάλες οξυγόνου, 

αλλά μέσω κεντρικής παροχής οξυγόνου. 

3. Επαρκής προμήθεια των προβλεπόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ειδικές στολές, κατάλληλες προστατευτικές μάσκες κ.λπ.), για 24ωρη 

χρήση απ’ όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας. 

4. Ταχύρρυθμη εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας για τη σωστή χρήση των Μέσων 

Ατομικής Προστασίας, αλλά και για τη διαχείριση των περιστατικών COVID–19, σε περιπτώσεις παθολογικών 

και αναπνευστικών έκτακτων καταστάσεων, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν επαρκώς έως ότου 

πραγματοποιηθεί διακομιδή σε Νοσοκομείο Αναφοράς. 

5. Άμεση στελέχωση των Νοσηλευτικών Τμημάτων μέσω ειδικών προσλήψεων μόνιμων Νοσηλευτών, για 

την ασφαλή επάνδρωσής τους, ώστε οι Νοσηλευτές να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και πέραν 

της λήξης της πανδημίας, καθώς η υποστελέχωση των ψυχιατρικών νοσοκομείων είναι διαχρονικά τραγική, 

αυξάνοντας την επικινδυνότητα για το νοσηλευτικό προσωπικό και μειώνοντας δραματικά την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους λήπτες των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 

6. Άμεση ενίσχυση των Τμημάτων με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό καθώς επίσης και με επαγγελματίες 
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ψυχικής υγείας των λοιπών ειδικοτήτων, καλύπτοντας ολιστικά τις ανάγκες των ασθενών, επί εικοσιτετραώρου 

βάσεως, όπου κρίνεται αναγκαίο. 

7. Μόνιμη αποκλειστική κάλυψη των Τμημάτων COVID–19 επί εικοσιτετραώρου βάσεως, από Ειδικευμένο 

Αναισθησιολόγο – Παθολόγο – Ψυχίατρο, μαζί με τους αντίστοιχους ειδικευόμενους ιατρούς των ιδίων 

ειδικοτήτων.

8. Τακτικός έλεγχος επαγγελματιών υγείας για COVID–19. 

Η λειτουργία των συγκεκριμένων τμημάτων υπό τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις αφενός, θα διασφαλίσει 

την ορθή αντιμετώπιση και διαχείριση όλων των ύποπτων και νοσούντων περιστατικών από COVID–19, 

λειτουργώντας ως δικλείδα ασφαλείας για την περαιτέρω διασπορά του ιού στις υπόλοιπες κλινικές των δύο 

Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και αφετέρου, θα συμβάλλει στον περιορισμό των διακομιδών για νοσηλεία των 

ασθενών με ήπια συμπτώματα σε Νοσοκομεία Αναφοράς ή σε κλινικές COVID–19 Γενικών Νοσοκομείων, 

αποσυμφορίζοντας το έργο τους.

Εν κατακλείδι, είναι αυτονόητο ότι χωρίς την εφαρμογή των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, η 

λειτουργία Τμημάτων COVID–19, είναι επισφαλής και μας βρίσκει ενάντια σε κάθε είδους λειτουργία τους, 

καθώς θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα και δυσκολίες στο χώρο των νοσοκομείων μας, λόγω της 

ακαταλληλότητας παροχής εξειδικευμένης ιατρο – νοσηλευτικής φροντίδας.

Με γνώμονα τον υγιή και ισότιμο διάλογο, απέχοντας από μικροπολιτικές και αδιαφανείς διαδικασίες, 

παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

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

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Αθανάσιος Τζιάτζιος Ελένη Ντάτση
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Συνέντευξη:  Απόστολος Κωτσής
   (Β’ Αντιπρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.) 

Πέρασε πάνω από ένας χρόνος που ξεκίνησε και στη 
χώρα μας ο υγειονομικός συναγερμός λόγω της παγκόσμιας 
πανδημίας COVID-19, από ένα άγνωστο ως τότε στέλεχος 
κορωνοϊού, του λεγόμενου SARS-CoV-2, εξαιρετικά 
μεταδιδόμενο, προσβάλλοντας το ανθρώπινο αναπνευστικό 
σύστημα και με υψηλό δυστυχώς βαθμό θνητότητας. Όλες οι 
δημόσιες, αλλά χρόνια τώρα υποστελεχωμένες υγειονομικές 
μονάδες του Ε.Σ.Υ., κλήθηκαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους στους πολίτες, έχοντας ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας, 
ελάχιστα μέσα αυτοπροστασίας, οδηγίες από τον Π.Ο.Υ. 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες «έπρεπε» να βρουν 
εφαρμογή στην πραγματικότητα του ελληνικού Ε.Σ.Υ. και 
κυρίως χωρίς Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο. 

Ως είθισται, τα περισσότερα στελέχη επιτελικά και μη, 
που καλούνται στην πρώτη γραμμή μάχης στα Νοσοκομεία, 
είναι οι Νοσηλευτές και οι Νοσηλεύτριες. Η αγωνία, η 
ένταση, ο φόβος μπρος στον άγνωστο εχθρό, η αναζήτηση 
πληροφοριών, η σύντομη «εκπαίδευση» με ελάχιστα 
υλικά, ακόμα και με προβολή βίντεο για τους τρόπους 
αυτοπροστασίας, έγιναν καθημερινότητα. Η αδρεναλίνη στο 
κόκκινο. Πάνω απ’ όλα το καθήκον. Αν όχι εμείς, ποιοί…; 
Οι «παλαιότεροι» και εμπειρότεροι συνάδελφοι, κλήθηκαν 
να στελεχώσουν τα πρώτα τμήματα και Μ.Ε.Θ. για ασθενείς 
με Covid-19. Οι δε μετακινήσεις από απλά τμήματα σε 
τμήματα Covid συνεχείς, όπως και εκκλήσεις όλων για 
υλικά αυτοπροστασίας (ακόμα και για απλές μάσκες 
και γάντια μιας χρήσης) και άμεσες προσλήψεις νέων 
συναδέλφων, έφταναν σωρηδόν στο Υπουργείο διαμέσου 
των εκπροσώπων τους. 

Το Πρώτο Κύμα ξεκινά, η Πρώτη μάχη αρχίζει. 
Συγκεντρώνοντας κάθε ίχνος ψυχικής και σωματικής 
δύναμης, ρίχνονται στον αγώνα χρησιμοποιώντας κάθε 
γνώση των σπουδών τους και της εμπειρίας τους, 
λειτουργώντας πάντοτε σαν «Ομάδα» και ποτέ ατομικά. 
Και τα κατάφεραν, αποδεικνύοντας εκ του αποτελέσματος 
ότι αποτελούν πραγματικά την ραχοκοκαλιά του Ε.Σ.Υ.. 
Ελάχιστοι ασθενείς, σε σύγκριση με άλλες χώρες έχασαν 
τη ζωή τους όπως και ελάχιστοι Νοσηλευτές νόσησαν 
από Covid-19. Ενώ όσοι εξήλθαν μετά την νοσηλεία τους, 
έλεγαν τα καλύτερα για την περίθαλψη και φροντίδα που 
έλαβαν. Όλη η κοινωνία αναγνώρισε τον ρόλο και το έργο 
των Νοσηλευτών και σύσσωμη «ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΣΕ». 

Από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, ορισμένες 
εκατοντάδες προσλήψεις, σαφώς πολύ λιγότερες των 
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αναγκαίων και μάλιστα όχι μόνιμων, αλλά επικουρικών (για 
δύο χρόνια..) Νοσηλευτών, καθώς και ένα «Δώρο Πάσχα» 
σε όλους τους εργαζόμενους, ήταν η ανταμοιβή του στους 
Νικητές της Πρώτης Γραμμής...

Περνώντας το Πρώτο Κύμα της πανδημίας, σε όλους 
εμάς έγινε σαφές ότι η επίσημη Πολιτεία όφειλε να 
αντιληφθεί την σκληρή πραγματικότητα και επί τέλους να 
δημιουργήσει ένα Ε.Σ.Υ. ισχυρό και ικανό να ανταποκριθεί 
στο ρόλο του, αλλά και στις προσδοκίες των πολιτών της. Ο 
κίνδυνος ενός Δεύτερου κύματος πανδημίας τον επερχόμενο 
χειμώνα μπορεί να φάνταζε «μακρινός», ήταν όμως 
υπαρκτός. Για τους λόγους αυτούς, ως ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. –Ε.Σ.Υ., 
η μόνη Ομοιοεπαγγελματική Συνδικαλιστική Ομοσπονδία 
των Νοσηλευτών, ζητήσαμε από το Υπουργείο την σύσταση 
διά νόμου Κλάδου Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ., διότι αυτό θα 
επέτρεπε γρηγορότερα τις αναγκαίες προσλήψεις και θα 
επέλυε σημαντικά και χρόνια ζητήματα του Νοσηλευτικού 
επαγγέλματος - λειτουργήματος.

Ζητήσαμε άμεσες προσλήψεις επιπλέον Μόνιμων 
Νοσηλευτών, ώστε να επανδρωθούν και να αναπτυχθούν 
το δυνατόν περισσότερες κλίνες Μ.Ε.Θ. στα δημόσια 
Νοσοκομεία της χώρας.

Ζητήσαμε την έναρξη προγραμμάτων εκπαίδευσης για 
την διαχείριση και αντιμετώπιση ασθενών με Covid-19, για 
όλους τους υπηρετούντες Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες του 
Ε.Σ.Υ., με απώτερο σκοπό την δημιουργία «εφεδρειών» σε 
ενδεχόμενο Δεύτερο κύμα... 

Ζητήσαμε την ένταξη των Νοσηλευτών του Δημοσίου 
στο καθεστώς των Β.Α.Ε., ένα πάγιο αίτημα τόσο αυτονόητο, 
που αποδείχθηκε και εν μέσω της υγειονομικής πανδημίας. 
Θα ήταν και μια ηθική επιβράβευση του αγώνα μας.

Ζητήσαμε τον εφοδιασμό όλων των υγειονομικών 
μονάδων με τα απαραίτητα υλικά αυτοπροστασίας κι ότι 
άλλο ήταν απαραίτητο για τον αγώνα.

Δυστυχώς, ευήκοα ώτα (πλην της υποφερτής ροής 
υγειονομικού υλικού) δεν υπήρξαν ή δεν «θέλησαν» 
να ακούσουν, παρά τις υποσχέσεις από επίσημα χείλη... 
Πέρασαν σχεδόν τρεις μήνες αδράνειας και όταν στις αρχές 
φθινοπώρου άρχισαν να φτάνουν τα πρώτα μηνύματα 
για ένα νέο, Δεύτερο κύμα Covid-19, τότε το Υπουργείο 
ασθμαίνοντας, δέχθηκε τον θεσμό των Ειδικευόμενων 
Νοσηλευτών (πρόταση ΕΝΕ-ΝΠΔΔ) και προκήρυξε νέες 
θέσεις, επικουρικών και πάλι, Νοσηλευτών. Ήταν όμως 
αρκετά αργά. Πριν καλά καλά αυτοί πάρουν θέση στα 

«Και ο πόλεμος συνεχίζεται...»
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Νοσοκομεία και προλάβουν υποτυπωδώς να εκπαιδευτούν 
σε θέματα Covid-19, ξεσπά το Δεύτερο κύμα της πανδημίας, 
πλήττοντας με ιδιαίτερη σφοδρότητα κρουσμάτων τις 
περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και 
της Ηπείρου. Εκ νέου οι ακούραστοι μαχητές του Ε.Σ.Υ. 
ρίχνονται στην Δεύτερη μάχη κατά της πανδημίας, έχοντας 
τούτη τη φορά να αντιμετωπίσουν πολύ μεγαλύτερο 
αριθμό κρουσμάτων, την ευθύνη να «προστατέψουν» τους 
νέους συναδέλφους, η εμπειρία των οποίων σε ασθενείς 
με Covid-19 ήταν μηδαμινή (κυρίως στις Μ.Ε.Θ.), να 
φροντίσουν τους ασθενείς τους σε ιδιαίτερα στρεσσογόνο 
περιβάλλον μιας και το συνεχές «άνοιγμα» νέων κλινικών 
Covid-19 είχε σαν αποτέλεσμα τις συνεχείς μετακινήσεις 
των συναδέλφων. Η σωματική και ψυχική καταπόνηση 
τεράστια. Από την απερίγραπτη χαρά όταν κάποιος ασθενής 
αποσωληνώνεται, αρνητικοποιείται και παίρνει εξιτήριο, έως 
την ανείπωτη θλίψη όταν κάποιος καταλήγει, χωρίς κανένα 
δικό του άνθρωπο κοντά, έχοντας ως τελευταία εικόνα τα 
πιθανότατα δακρυσμένα μάτια μιας Νοσηλεύτριας, ενός 
Νοσηλευτή... Αρκετοί συνάδελφοι άφησαν στην κυριολεξία 
για μέρες τα σπίτια τους, από φόβο μην έχουν τον ιό και τον 
μεταδώσουν στους αγαπημένους τους. Κοιμόντουσαν σε 
όποιο χώρο έβρισκαν άδειο στο Νοσοκομείο, στα αυτοκίνητά 
τους, στα εξοχικά τους όσοι είχαν ή στα εξοχικά φίλων. 
Όμως αρκετοί κόλλησαν τον κορωνοϊό και αναγκαστικά 
αποσύρθηκαν από την μάχη (για τον λόγο αυτό ζητούσαμε 
την δημιουργία «εφεδρειών»...). Κάποιοι δυστυχώς νόσησαν 
βαριά και τότε άρχισαν και οι πρώτες απώλειες σε ζωές 
συναδέλφων από Covid-19. Πλέον ξεπεράστηκαν και τα 
όρια της αυτοθυσίας...

Από το Επίσημο Υπουργείο, εκκωφαντική σιωπή, 
ωσάν να ήταν κάτι το «φυσιολογικό». Όλοι εμείς όμως, 
Τιμούμε και Ευγνωμονούμε τους νεκρούς του Αγώνα μας! 
Οι αντοχές ανθρώπων και Νοσοκομείων στα όριά τους 
πλέον. Νοσηλεύτριες από Νοσοκομεία της Χώρας τα οποία 
δεν δέχονταν ιδιαίτερη πίεση κρουσμάτων κορωνοϊού, 
ζήτησαν εθελοντικά να μεταβούν σε Νοσοκομεία της 
Θεσσαλονίκης προκειμένου να συνδράμουν τους 
δοκιμαζόμενους εκεί συναδέλφους τους. Όπως και τελικά 
συνέβη. Η συνειδητοποίηση του αγώνα κι ο αλτρουισμός 
των Νοσηλευτών, σε όλο τους το μεγαλείο. Οδεύοντας προς 
το τέλος του, το Δεύτερο κύμα ή η Δεύτερη μάχη κατά της 
πανδημίας, έγινε αντιληπτό πως δοκίμασε στην κυριολεξία 
όλα τα όρια του Ε.Σ.Υ., της κοινωνίας, της οικονομίας, της 
καθημερινότητάς μας, της ίδιας μας της ζωής. Κι όμως, το 
Ε.Σ.Υ. άντεξε, όλο το έμψυχο δυναμικό του έδωσε τον υπέρ 
πάντων αγώνα και κατόρθωσε να νικήσει. Ο ρόλος των 
Νοσηλευτών στην Νίκη αυτή διαφαίνεται και από τον αριθμό 
των «απωλειών»...

Η Επίσημη Πολιτεία τώρα, πλην της Επιτροπής για τα 
Β.Α.Ε. η οποία εισηγήθηκε θετικά για τους Νοσηλευτές, 
αρκέστηκε σε λόγια «αναγνώρισης» του έργου που 
επιτελέσαμε και επιτελούμε καθώς και σε «δακρύβρεχτες» 
υποσχέσεις για το μέλλον. Προς το τέλος του έτους 
(2020) και με την έλευση του πρώτου εμβολίου κατά 
του κορωνοϊού, άρχισε να διαφαίνεται μια χαραμάδα 
φωτός στην προσπάθεια περιορισμού της πανδημίας. 
Η παραφιλολογία γύρω από αυτό, τεράστια. Επ’ αυτού, 
ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει κι ότι μπορεί να 

καταλάβει. Όμως, για όσους από εμάς ζήσαμε και ζούμε εκ 
των έσω την κατάσταση και αντικρίζοντας την απρόβλεπτη 
πολλές φορές συμπτωματολογία του ιού στους ασθενείς, 
ο εμβολιασμός μας είναι μονόδρομος. Δεν συγκρίνονται οι 
όποιες παρενέργειες του εμβολίου με την νοσηρότητα του 
Covid-19. Μεγάλο ποσοστό συναδέλφων έχει εμβολιαστεί, 
εκτός από όσους είχαν ήδη νοσήσει (κι είναι αρκετοί...) και οι 
οποίοι έχουν ακόμη αντισώματα του ιού. 

Στο τέλος βέβαια, η λογική συνήθως πρυτανεύει. 
Σημαντική η συμβολή των Νοσηλευτών και στα 
Εμβολιαστικά κέντρα, όπου αποτελούν τον μεγαλύτερο 
αριθμό του προσωπικού αυτών. Στην αντιμετώπιση μιας 
πανδημίας, η ατομική ευθύνη των πολιτών μιας χώρας 
είναι ζωτικής σημασίας. Αρκετοί συμπολίτες μας κυρίως 
μεγάλων πόλεων, είτε δεν το αντιλαμβάνονται σωστά, είτε 
έχουν κουραστεί όλο αυτό το διάστημα, με αποτέλεσμα να 
χαλαρώνουν τα μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι απαραίτητα 
για την αποφυγή της διασποράς. Το γεγονός αυτό είχε σαν 
συνέπεια, από τις αρχές Μαρτίου να βρίσκεται σε εξέλιξη 
ένα νέο, Τρίτο κύμα Covid-19 στην χώρα, με ιδιαίτερη 
έκταση στους νομούς Αττικής, Αχαΐας και με λιγότερη 
ένταση στο νομό Θεσσαλονίκης. Τα Νοσοκομεία των νομών 
αυτών έχουν μετατραπεί σε τεράστια πεδία μάχης. Πάλι οι 
Νοσηλευτές και οι Νοσηλεύτριες στην πρώτη γραμμή, άοκνα 
και αγόγγυστα, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό προκειμένου 
να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Κι αν αυτός ο αγώνας δεν 
είναι ο υπέρτατος ανθρώπινος αγώνας, τότε ποιός είναι; 

Θα νικήσουμε όμως και τούτη την φορά, συνάδελφοι. 
Θα νικήσουμε, γιατί γνωρίζουμε πλέον τον εχθρό κι έχουμε 
ένα ισχυρό όπλο απέναντί του, τα εμβόλια. Θα νικήσουμε 
γιατί ξέρουμε πλέον την αξία του ρόλου μας μέσα στο Ε.Σ.Υ., 
ξέρουμε ποιοί είμαστε και τι μπορούμε να πετύχουμε. Θα 
νικήσουμε γιατί ΠΡΕΠΕΙ να νικήσουμε, για όλους εμάς για 
όλους τους συνανθρώπους μας. Έτσι θα αποστομώσουμε 
και τα όποια «παπαγαλάκια» των τηλεοπτικών κυρίως 
παραθύρων στην χώρα μας, τα οποία δεν θέλουν να 
αποδεχθούν ότι οι Νοσηλευτές και οι Νοσηλεύτριες 
υπηρετούν τον Άνθρωπο και Μόνο Αυτόν! Μακάρι το Ε.Σ.Υ. 
στην πατρίδα μας να λειτουργήσει κάποια στιγμή, έχοντας 
Ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Η εκάστοτε Κυβέρνηση 
και το Υπουργείο θα καταλάβουν πόσα θα χάσουν, αν μας 
«χάσουν»...

Για να κερδίσεις έναν πόλεμο, πρέπει να κερδίζεις τις 
μάχες. Κι εμείς τις κερδίζουμε και θα τις κερδίζουμε και στο 
μέλλον συνάδελφοι. Με πολύ κόπο, ιδρώτα, αλλά και αίμα. 
Γιατί Νοσηλευτής σημαίνει μεγαλείο ψυχής! Καλή Δύναμη 
και Προσοχή σε όλους και όλες!

 Και ο πόλεμος συνεχίζεται...

Αποστόλης Κωτσής
Β’ Αντιπρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. 
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Συνέντευξη:  Χαράλαμπος Λεβέντης
   (Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Αχαΐας) 

Με την συμπλήρωση ενός έτους από τη στιγμή που 
ενέσκηψε η πανδημία του Covid–19 στη χώρα μας ως 
ΣΥ.ΝΟ. ΑΧΑΪΑΣ έχουμε να επισημάνουμε τα κάτωθι.:

Ο Νοσηλευτής ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας 
ανέκαθεν αποτελούσε σημαντικό κρίκο της αλυσίδας 
παροχής φροντίδας προς τον ασθενή, όμως με τις 
ιδιαιτερότητες της παρούσας νόσου αναδείχθηκε ότι είναι ο 
πιο δυνατός κρίκος της αλυσίδας. Ως Νοσηλευτές από την 
πρώτη στιγμή παρά την αγωνία και το άγχος του αγνώστου, 
αποτελέσαμε το βασικό πυλώνα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 
(Ε.Σ.Υ.) και στην παρούσα φάση. Σε ένα Ε.Σ.Υ. που ήταν σε 
κατάρρευση έτσι και αλλιώς, απλά τώρα φάνηκε η γύμνια του 
συστήματος, με Νοσοκομεία υποστελεχωμένα με το μέσο 
όρο ηλικίας του Νοσηλευτικού Προσωπικού να υπερβαίνει 
τα 47 έτη, με εργαζόμενους με προβλήματα υγείας που 
έχουν προκύψει προϊόντος του χρόνου αποκαλούμενα 
εύσχημα ως «επαγγελματική νόσος» σε ένα επάγγελμα που 
κατά τα άλλα δεν ανήκει στα Β.Α.Ε. από μια πολιτεία που 
κωφεύει επί μακρόν στο σημείο αυτό.

Το υπό κατάρρευση σύστημα ήρθαν να ενισχύσουν 
νέοι συνάδελφοι ως επικουρικοί νοσηλευτές τους οποίους 
προσέλαβε η πολιτεία με ταχύτατες διαδικασίες και με την 
υπόσχεση δια στόματος υπουργού ότι θα παραμείνουν 
μόνιμοι στο σύστημα! Οι συνάδελφοι αυτοί κατά βάση 
κλήθηκαν να ενισχύσουν τις Μ.Ε.Θ. – Covid–19 αλλά και 
τις κλινικές Covid (οι οποίες δημιουργήθηκαν εν μία νυκτί 
στα δύο νοσοκομεία της πόλης) σε χώρους δηλαδή με 
ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις όπου το εργασιακό άγχος 
και η σωματική κόπωση είναι στο κόκκινο. Μέσα σε λίγες 
μέρες έπρεπε να λειτουργεί όλο το νοσηλευτικό προσωπικό 
ως μία καλοκουρδισμένη μηχανή πράγμα που κατά βάση 
έγινε, με όπλο την αυταπάρνηση των ήδη εργαζομένων και 
την δίψα για βοήθεια των νέων συναδέλφων. Με την έναρξη 
του δευτέρου κύματος της πανδημίας έγινε ακόμα μία 
ένεση ενίσχυσης προσωπικού με το νεοσύστατο θεσμό των 
Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων μέσω των οποίων ενισχύθηκαν 
εκ νέου τα τμήματα αιχμής Τ.Ε.Π.–Μ.Ε.Θ.. Oι νέοι συνάδελφοι 
εκλήθησαν να ενταχθούν άμεσα σε τμήματα με ιδιαίτερες 
απαιτήσεις και να συνεργαστούν με Νοσηλευτές που 
είχαν ξεπεράσει τα όρια τους σε επίπεδο σωματικής αλλά 
πρωτίστως ψυχολογικής επιφόρτισης. Οι νοσηλευτές 
γενικότερα πολλώ δε μάλλον ως νοσηλευτές Μ.Ε.Θ. θα 
μπορούσαμε επί μακρόν να περιγράφουμε καταστάσεις που 
έχουμε βιώσει, θετικές και αρνητικές βεβαίως, τα οποία 

μας έχουν επηρεάσει και ως ανθρώπους, καθιστώντας μας 
πιο ώριμους σε όλες τις εκφάνσεις του επαγγελματικού και 
κοινωνικού μας βίου, γνωρίζοντας εκ των έσω ότι η γραμμή 
που χωρίζει τη ζωή από το θάνατο δεν είναι απλά λεπτή αλλά 
αόρατη.

Η κοινωνία αρχικά, αλλά και η πολιτεία λίγο μετά την 
έναρξη της πανδημίας έσπευσαν να μας αποκαλέσουν 
«ήρωες» με τις λευκές και πράσινες «μπλούζες» 
χαρακτηρισμό βεβαίως που δεν αποδεχόμαστε αφού εάν 
κάποιοι είναι ήρωες είναι οι ασθενείς. Είμαστε επαγγελματίες 
υγείας που έπρεπε να βάλουμε τις μάσκες για να φανούν 
τα πρόσωπα μας, όπως πολύ εύστοχα ειπώθηκε. Στην 
κορύφωση πλέον του τρίτου κύματος της πανδημίας και 
έχοντας εξαντλήσει κάθε όριο υπομονής αναμένουμε άμεσα 
νομοθετική πρωτοβουλία από την πολιτεία έτσι ώστε να 
πράξει τα αυτονόητα, πιο συγκεκριμένα άμεση ένταξη μας 
στα Β.Α.Ε. ύστερα και από σχετική θετική εισήγησης ειδικής 
επιτροπής που συστήθηκε. Πρωτίστως θα αποτελούσε μία 
ηθική δικαίωση. Εκ νέου αναβολή θα αποτελούσε εμπαιγμό 
άνευ αιτιολογίας και προσπάθεια για μια φορά ακόμα το 
πρόβλημα να κρυφτεί κάτω από το χαλί! Βρισκόμαστε 
μέσα στο Covid–19, νοσούμε, μεταδίδουμε τη νόσο στις 
οικογένειές μας και στο κοινωνικό μας περιβάλλον, μετράμε 
απώλειες υγειονομικών και καταλήγουμε ότι το επάγγελμά 
μας δεν ανήκει στα Β.Α.Ε., προφανώς γιατί αποτελεί μια 
εργασία backoffice; 

Οι Νοσηλευτές είναι εξουθενωμένοι και κατακερματισμένοι 
από τις εξαντλητικές συνεχόμενες βάρδιες, σε ένα περιβάλλον 
ιδιαίτερα νοσηρό, σε όλα τα επίπεδα. Αναμένουμε άμεσα 
νομοθετική πρωτοβουλία για να ρυθμιστεί αυτό που δια 
στόματος Υπουργού έχει ειπωθεί για μονιμοποίηση 
όλων των επικουρικών και των ειδικευομένων 
νοσηλευτών δεδομένου ότι η υποστελέχωση ήταν 
και παραμένει το μείζον πρόβλημα του Ε.Σ.Υ.. Επιπλέον 
πρέπει άμεσα να επιλυθεί ένα θέμα που εκκρεμεί χρόνια 
τώρα η δημιουργία κλάδου Νοσηλευτών η οποίος 
θα μπορούσε να έχει επιλύσει σημαντικά και διαχρονικά 
προβλήματα των νοσηλευτών όπως η αξιολόγηση (που ποτέ 
δεν αρνηθήκαμε), θέματα προσλήψεων που με τις παρούσες 
διαδικασίες είναι χρονοβόρες και διαρκούν έως και δύο 
χρόνια, θέματα μισθολογικά με την δημιουργία ειδικού 
Νοσηλευτικού μισθολογίου, επικαιροποιημένο 
καθηκοντολόγιο και πλείστα άλλα θέματα που ταλανίζουν 
την νοσηλευτική κοινότητα. 

«Ένα έτος Πανδημίας στο Νομό Αχαΐας»
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Ο Νομός Αχαΐας αποτέλεσε το εφαλτήριο του Covid-19 

για τη χώρα μας, οι συνάδελφοι επιδεικνύοντας υψηλό 
επίπεδο επαγγελματισμού ανταποκρίθηκαν στο μέγιστο 
βαθμό στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σε όλα τα νοσηλευτικά 
ιδρύματα της περιοχής. Αυτό που πρέπει να γίνει σαφέστατο 
στους ιθύνοντες είναι ότι όσες δωρεές και αν γίνουν σε 
αναπνευστήρες - αντλίες και οτιδήποτε άλλο αναλώσιμο 
εάν δεν υπάρχει σωστή αναλογία προσωπικού είναι γράμμα 
κενό, το νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να ενισχυθεί όχι 
μόνο αριθμητικά αλλά και θεσμικά κι όχι με την πρώτη 
ευκαιρία να απαξιώνεται το έργο μας.

Εν κατακλείδι οι Νοσηλευτές, παραμερίζοντας τα 
δίκαια θεσμικά και κλαδικά αιτήματα τους, αποτέλεσαν 
ακόμα μια φορά την αιχμή του δόρατος απέναντι στην 

πανδημία προσδοκώντας όμως ότι ο επαγγελματισμός, η 
αυταπάρνηση και ευσυνειδησία τους να μην αποτελέσει 
την «αχίλλειο πτέρνα» τους έναντι της πολιτείας. Σε κάθε 
περίπτωση είμαστε σε εγρήγορση να διεκδικήσουμε αυτά 
που μας αναλογούν και που τόσα χρόνια με διάφορες 
προφάσεις κατέληγαν στις καλένδες. Η υπομονή μας πλέον 
εξαντλήθηκε, η δυσπιστία μας γιγαντώθηκε και απαιτούμε 
μετουσίωση των λόγων σε έργα. 

Λεβέντης Χαράλαμπος
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Αχαίας,

Νοσηλευτής, MSc, PhD(c), M.Ε.Θ. Covid–19,
Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Θα τολμήσω μια μικρή αναδρομή σε ορισμένα από αυτά 
που ζήσαμε, ως Νοσηλευτική κοινότητα, στον ένα χρόνο 
και κάτι που η χώρα μας και ο κόσμος ολόκληρος έζησε 
και συνεχίζει να ζει τη χειρότερη υγειονομική κρίση των 
τελευταίων 100 χρόνων. 

Αποτελεί μια προσπάθεια να ενωθούν τα κομμάτια μιας 
δυναμικής ιστορίας που έρχεται από παλιά και συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα. Είναι γεγονότα που έρχονται το ένα δίπλα στο 
άλλο, ενώνουν το παρελθόν με το παρόν και προετοιμάζουν 
το αύριο.

Τι μάθαμε…
▶ Μάθαμε ότι το βαρέλι του φιλότιμου των Νοσηλευτών δεν 
έχει πάτο. Χωράει κι άλλο κι άλλο. Είχα, την τύχη να το πω; 
Τη χαρά; Όπως και να το πω, στο πρώτο κύμα της πανδημίας, 
το Μάρτη του 2020, υπηρετούσα σε θέση Προϊστάμενου 
κλινικής υπόπτων περιστατικών επαρχιακού Νοσοκομείου 
που εργάζομαι. Δεν άκουσα ποτέ παράπονο, δεν άκουσα 
ποτέ για κούραση, δεν αρνήθηκε ποτέ κανένας από τους 
συναδέλφους οτιδήποτε. Κανένας δεν είπε αυτό δεν είναι 
δουλειά μου. Και τους ευχαριστώ όλους για αυτό από τα 
βάθη της καρδιάς μου. Όπως και όλους τους Νοσηλευτές για 
αυτό που κάνουν καθημερινά.

▶Μάθαμε ότι ένα διαχρονικό αίτημα των Νοσηλευτών για τις 
Νοσηλευτικές ειδικότητες έγινε πράξη.
▶Μάθαμε ότι οι αναθέσεις προσωρινών καθηκόντων 
Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, χωρίς καμία αξιοκρατία, 
δεν έπαψαν. Τελευταία ανακαλύψαμε και τις αναθέσεις 
προσωρινών καθηκόντων στη θέση του αδόκιμου όρου 
των «υπεύθυνων» Νοσηλευτών, αγνοώντας προκλητικά το 
άρθρο 87 του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.
▶Μάθαμε ότι οι κρίσεις κατά τα οριζόμενα του 
Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, μάλλον αργούν.

▶Μάθαμε ότι ο αποκλεισμός των ΤΕ Νοσηλευτών από τα 
Επιστημονικά Συμβούλια των Νοσοκομείων, είναι ακόμα σε 
ισχύ.
▶Μάθαμε ότι στους Νοσηλευτές, ακόμα και σήμερα, 
ανατίθενται αλλότρια καθήκοντα, μέσω μετακινήσεών τους 
σε άλλες υπηρεσίες, παρά τις σχετικές απαγορεύσεις.
▶Μάθαμε ότι είμαστε «ήρωες», αλλά αποδεχτήκαμε το 
χειροκρότημα ως επιβράβευση της διαχρονικής μας 
προσφοράς. Όχι σαν «ήρωες».
▶Μάθαμε ότι πολλοί συνάδελφοι νόσησαν και ότι κάποιοι 
δεν είναι πια κοντά μας.
▶Μάθαμε ότι κάποιοι συνάδελφοί μας δεν εμβολιάστηκαν. 
Κατακριτέο; Ναι θα πω, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, όχι 
σε όλες.

Εσχάτως, τώρα που πέφτει ο κουρνιαχτός, μάθαμε ότι 
είμαστε αμόρφωτοι, λόγω του ποσοστού εμβολιασμού 
των Νοσηλευτών. Το είπα και πριν, θα το πω και τώρα. 
Η επιφυλακτικότητα στον εμβολιασμό, σε κάποιες 
περιπτώσεις είναι κατακριτέα και σε κάποιες άλλες όχι. Σε 
καμία περίπτωση, όμως, δεν χαρακτηρίζει τον αμόρφωτο. 
Πόσο αμόρφωτος μπορεί να είναι άλλωστε ο απόφοιτος 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κάτοχος Μεταπτυχιακού ή 
και Διδακτορικού τίτλου; Σε κάθε περίπτωση, τα αίτια της 
επιφυλακτικότητας στον εμβολιασμό πρέπει, από όπου και 
αν προέρχονται, να αναζητηθούν και να γίνει προσπάθεια 
εξάλειψής τους.

Τι δεν μάθαμε…
▶Δεν μάθαμε τι θα γίνει με τις θέσεις Προϊστάμενων 
Νοσηλευτών στα Κέντρα Υγείας. Ως πότε θα προΐσταται των 
Νοσηλευτών ο Διευθυντής του Κέντρου υγείας;
▶Δεν μάθαμε τι απέγινε η δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας 
για τον Νοσηλευτικό κλάδο.

Συνέντευξη:
Αθανάσιος Μιχάλης (Μέλος ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ.) 

«Τι μάθαμε και τι δεν μάθαμε, ως Νοσηλευτές, στον ένα και κάτι χρόνο 
της πανδημίας της Covid-19»
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▶Δεν μάθαμε τι θα γίνει με τα πτυχία Νοσηλευτών ΤΕ, 
αποφοίτων προηγούμενων ετών. Γιατί καθυστερεί η 
διαδικασία αντιστοίχισης των πτυχίων αφού κατά γενική 
ομολογία τα πρώην Τεχνολογικά ιδρύματα διέθεταν 
εξαιρετικά προγράμματα σπουδών, αντίστοιχα των 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων; Γιατί καθυστερεί η διαδικασία 
αντιστοίχισης των πτυχίων δεδομένου ότι οι απόφοιτοι 
των πρώην Τεχνολογικών ιδρυμάτων σήμερα είναι 
καθηγητές Πανεπιστημίων, Επιστημονικοί συνεργάτες 
στα Πανεπιστήμια, είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακών τίτλων 
ειδίκευσης και κάποιοι είναι κάτοχοι Διδακτορικών τίτλων; 
Γιατί καθυστερεί η διαδικασία αντιστοίχισης των πτυχίων 
αφού κατά το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, οι κάτοχοι 
πτυχίων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο, Τ.Ε.Ι.) 
ανήκουν στην κατηγορία 6, οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού 
διπλώματος ειδίκευσης ανήκουν στην κατηγορία 7 και οι 
κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος στην κατηγορία 8; Γιατί 
καθυστερεί μια διαδικασία αντιστοίχισης που θα έρθει να 
διορθώσει και το παράδοξο της «τιμωρίας» των συνεπών 
φοιτητών και της επιβράβευσης των «ασυνεπών», υπό 
την έννοια ότι απόφοιτοι με ίδιο έτος εισαγωγής φέρουν 
διαφορετικούς τίτλους σπουδών. Και για να γίνω πιο σαφής, 
όσοι Νοσηλευτές εισήχθησαν στα Τ.Ε.Ι το έτος 2015 και 
αποφοίτησαν εντός του προβλεπόμενου χρόνου σπουδών 
δεν έτυχαν των ευνοϊκών διατάξεων και τους αποδόθηκε 
πτυχίο Τ.Ε.Ι., αντίθετα με αυτούς που για κάποιο ή κάποιους 
λόγους καθυστέρησε η αποφοίτησή τους και τους αποδόθηκε 
πτυχίο Πανεπιστημίου.

▶Δεν μάθαμε τι θα γίνει με την ένταξη των Νοσηλευτών στα 
Β.Α.Ε. 
▶Δεν μάθαμε για την επικαιροποίηση των επαγγελματικών 
μας δικαιωμάτων. Αναρωτιέμαι τι θα γινόταν στο Σύστημα 
Υγείας αν ο «αμόρφωτος» Νοσηλευτής εκτελούσε τα 
καθήκοντα που ορίζουν τα ξεπερασμένα, ομολογουμένως, 
νομοθετήματα δεκαετιών.
▶Δεν μάθαμε και δεν θα μάθουμε ποτέ, να σπάμε στις 
δυσκολίες. Ξέρουμε ότι ο εχθρός (είτε λέγεται ασθένεια, 
είτε λέγεται ιός, είτε λέγεται πανδημία) θα έρθει και 
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προετοιμαζόμαστε για τον ερχομό του. Ξέρουμε ακόμα 
ότι ο εχθρός θα επιτεθεί. Η γνώση, η αφοσίωση και η 
ευσυνειδησία σε αυτό που κάνουμε καθημερινά, είναι η 
άμυνά μας.
▶Τέλος, δεν μάθαμε και δεν θα μάθουμε ποτέ να πάψουμε 
να διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν.

Η Παγκόσμια ημέρα Νοσηλευτών πλησιάζει. Είναι η 
μέρα που πρέπει η πολιτεία να τολμήσει και να τιμήσει, με 
έργα και όχι με λόγια, τους χιλιάδες των Νοσηλευτών που 
υπηρετούν από όπου και αν βρίσκονται τον συνάνθρωπό 
τους. Να τιμήσει όλους αυτούς που εδώ και χρόνια 
εργάζονται εκεί που ο εφιάλτης δοκιμάζει τις αντοχές τους 
και δίνουν έναν απίστευτο αγώνα να σώσουν ανθρώπους, να 
βελτιώσουν την αβάσταχτη καθημερινότητα των ασθενών, 
κρατώντας τους το χέρι τις ώρες της μοναξιάς τους στο 
κρεβάτι των κλινικών, των Μ.Ε.Θ. και των κλινικών Covid. 
Όλους αυτούς που με κίνδυνο της ζωής τους, απομονωμένοι 
και αποξενωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους, 
ξέπνοοι από την κούραση των αλλεπάλληλων βαρδιών, 
κακοπληρωμένοι επιστήμονες υγείας, ακούραστες φιγούρες 
με τη μάσκα και τη στολή κολλημένες στο πρόσωπο και 
το κορμί τους, ήταν πάντα εκεί, στρατιώτες στην πρώτη 
γραμμή της μάχης με τον αόρατο εχθρό. Όλους αυτούς που 
αναγνωρίζουν και αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα κάθε 
νόσου, που χορηγούν τα φάρμακα στον πατέρα μας, στη 
μάνα μας, στο παιδί μας, στους συγγενείς μας, στους φίλους 
και τους γνωστούς μας, που τους λένε ανακουφιστικά λόγια, 
που τους δίνουν κουράγιο να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, 
που τους αλλάζουν την πάνα και φροντίζουν για τη διατροφή 
τους. Όλους αυτούς που λυγίζουν, κάθε φορά, με το θάνατο 
και πανηγυρίζουν όταν τον νικήσουν.

Αναμένουμε…

Αθανάσιος Μιχάλης,
Νοσηλευτής, RN, MSc, PhD(c),

Μέλος ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.

Η ικανότητα των νοσηλευτών να καθορίζουν τα σύνορά 
τους έχει αυστηρώς εμποδιστεί από την έλλειψη δύναμης 
να αλλάξουν την κατώτερη θέση τους στο σύστημα υγείας. 
Η έλλειψη επιρροής του νοσηλευτικού επαγγέλματος στο 
σύστημα υγείας δεν είναι ένα πρόσφατο γεγονός. Είναι το 
αποτέλεσμα επικρατούντων πίστεων σχετικά με τις σχέσεις 
νοσηλευτικής φροντίδας. Αναμφισβήτητα, η κοινωνική 
κουλτούρα αντίληψης για τις γυναίκες και ο ρόλος τους 
στην κοινωνία έχει εξασθενήσει σημαντικά τις δυναμικές 
συνεισφορές του νοσηλευτικού επαγγέλματος, καθώς τέτοιες 
δυνάμεις έχουν σημαντικώς επηρεάσει το κατεστημένο 

ρεύμα νοσηλευτικής. Εξίσου καταστροφικές μπορεί να 
είναι οι στάσεις κι οι συμπεριφορές των νοσηλευτών. 
Ο Simmons & Rosenthal (1981) πίστευαν ότι μετά 15 
χρόνια αποκάλυψης στο γυναικείο κίνημα, περισσότερα 
σημεία από νέες συναισθήσεις μεταξύ επαγγελματιών 
νοσηλευτών θα έπρεπε να έχουν καταφανεί. Βρήκαν ότι 
προχωρημένες υπηρεσίες των νοσηλευτών περιορίζουν 
ακόμη την ικανότητα να καθορίζουν τον ρόλο τους μες το 
σύστημα υγείας. Η αντίσταση από το ιατρικό προσωπικό 
συχνά εμποδίζει τους νοσηλευτές να πραγματοποιούν 
τους τελικούς τους σκοπούς. Οι ερευνητές συμπεραίνουν 

Συνέντευξη:  Νικόλαος Κιούσης
   (Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.) 

«Οι συγκρούσεις Ιατρών - Νοσηλευτών ως φραγμοί στη νομοθεσία 
νοσηλευτικών ρόλων*» 
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4
ότι πραγματικές αλλαγές και μεταβάσεις ρόλων στην 
Νοσηλευτική θα παραμείνουν απατηλοί στόχοι, εκτός 
εάν οι νοσηλευτές πρώτα αποβάλλουν τις παραδοσιακές 
εξαρτήσεις από τους ιατρούς και επανορθώσουν την 
ισορροπία μεταξύ επικράτησης ιατρών και υπηρετικότητας 
νοσηλευτών.

Η θεωρητική υποστήριξη εστιάζεται στο τυπικό φύλο 
ή στους ρόλους γένους που μαθαίνονται στην οικογένεια 
και που έχουν μεταφερθεί στους επαγγελματικούς ρόλους 
ανδρών-γυναικών. Τα παιδιά μαθαίνουν από κοινωνικές 
εμπειρίες στο γενικό τους περιβάλλον. Η μελέτη των Elaine 
Menter – Katzman & JoanI. Roberts (1980) απευθύνει τα 
ακόλουθα ερωτήματα:

▶Πώς οι κοινωνικοί ρόλοι απευθύνονται σε επαγγελματικούς 
ρόλους;
▶Ποια πρότυπα συμπεριφοράς στην καθημερινή ζωή 
των νοσηλευτών ως γυναίκες συγκρούονται με τις 
αλληλεπιδράσεις τους με τους ιατρούς ως άνδρες;
▶Ποια πρότυπα συμπεριφοράς φύλου ή ρόλου γένους 
επιδεικνύουν οι νοσηλευτές, όταν εκτελούν τον 
επαγγελματικό τους ρόλο;
▶Ποια θέματα αντιπροσωπεύονται από τα πρότυπα 
συμπεριφοράς;
▶Πώς οι συμπεριφορές παραλληλίζουν εκείνες από τις 
γυναίκες, μητέρες ή κόρες, όταν εκτελούν τον κοινωνικό 
τους ρόλο στις σχέσεις παραδοσιακής οικογένεια; 

Η έρευνα αποτελούσε μέρος μιας μεγαλύτερης μελέτης 
ολοκλήρωσης ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων μέσω 
συνεντεύξεων από νοσηλευτές. Στο συγκεκριμένο μέρος 
της έρευνας διαπιστώθηκε η σημασία των υποδεέστερων 
ρόλων στο νοσηλευτικό επάγγελμα: 

Υποδεέστεροι ρόλοι: Το πρώτο κυριότερο θέμα 
αφορά την υποδεέστερη κρίση νοσηλευτικού επαγγέλματος 
φροντίδας ασθενή απέναντι στη δύναμη απόφασης του 
ιατρού. Για παράδειγμα, ένα πρωινό στην ορθοπεδική 
κλινική, ένας ασθενής, ο οποίος είχε προγραμματιστεί 
για εγχείρηση το απόγευμα, είχε εντολή από τον ιατρό 
να μη φάει τίποτα μετά τα μεσάνυχτα. Ο ιατρός δεν είχε 
δώσει εντολή για τη συνηθισμένη ενδοφλέβια αγωγή. Η 
νοσηλεύτρια ανέφερε την κατάσταση στην προϊσταμένη και 
οι δύο αποφάσισαν ότι έπρεπε να συμβουλευτούν τον ιατρό-
αναισθησιολόγο. Τηλεφώνησαν στον αναισθησιολόγο για να 
προτείνει ενδοφλέβια αγωγή. Αρνήθηκε να δώσει εντολή. 
Αργότερα, η νοσηλεύτρια είπε θυμωμένα: «Είναι τα μικρά 
πράγματα που κάνουν εδώ γύρω τη ζωή δυστυχισμένη. Είναι 
ανόητο να έχεις μια 80χρονη γριά γυναίκα χωρίς φαγητό ή 
νερό για τόσες πολλές ώρες χωρίς μια ενδοφλέβια αγωγή». 
Συμπτωματικά, η εγχείρηση ακυρώθηκε αργότερα. Οι 
νοσηλεύτριες μοιράστηκαν τις ματαιώσεις τους μεταξύ τους, 
λέγοντας για παράδειγμα: «Οι νοσηλευτές δεν έχουν δύναμη 
και δεν παίρνουν επιπρόσθετη δράση».

Σε μια άλλη περίπτωση, ένας γιατρός ενημέρωσε 
έναν ασθενή ότι σύντομα θα έπαιρνε εξιτήριο. Αρκετές 
ημέρες μετά τη συζήτηση, ο γιατρός δεν είχε εμφανιστεί 
ξανά. Η προϊσταμένη προσπάθησε να έρθει σε επαφή με 
τον γιατρό, ο οποίος δεν απάντησε στο τηλεφώνημά της. 
Η προϊσταμένη είπε σε μια άλλη νοσηλεύτρια: «O ασθενής 

είναι στενοχωρημένος και άκεφος και δε θα ησυχάσει αν 
δεν μιλήσει με τον γιατρό του. Δεν υπάρχει τίποτα που να 
μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό». Σε μια παρόμοια κατάσταση, 
μια νοσηλεύτρια δίστασε να υπενθυμίσει στον γιατρό, 
φοβούμενη μήπως της πει να κοιτάξει την δουλειά της. 

Οι νοσηλευτές αγνοούσαν την μεγάλη επίδραση της 
ανισχυρότητάς τους στην καλυτέρευση των ασθενών. 
Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με 
θέμα σχέσεις νοσηλευτών - ιατρών, μια προϊσταμένη 
νοσηλεύτρια σχολίασε πάνω σε μια πρόσφατη επίδειξη 
σύγκρουσης ιατρών - νοσηλευτών, που σκηνοθετήθηκε 
από νοσηλευτές στα δύο τοπικά νοσοκομεία «Με κάνει να 
θυμώνω. Δε νομίζω ότι είναι το κυριότερο πρόβλημα που 
έχει η Νοσηλευτική. Τουλάχιστον όχι εδώ. Οι σχέσεις μας 
είναι καλές, οι σχέσεις ιατρών - ασθενών έχουν πρόβλημα. 
Έχω μιλήσει στους ιατρούς, αλλά δεν ακούν. Δεν έπιασε ότι 
η απόρριψη των ιατρών στις συστάσεις της ήταν το κλειδί 
του προβλήματος».

Κλείνω με την απολογία του Σωκράτη ΧΧΧ 398: «Η 
ωραιότερη κι ευκολότερη μέθοδος είναι να μην εμποδίζεις 
τους άλλους να σε κρίνουν, αλλά να προετοιμάζεις τον εαυτό 
σου να γίνεις όσο μπορείς καλύτερος».

Νικόλαος Κιούσης
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
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ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΘΕΤΟΥΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ...
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
ΑΠΑΝΤΑ...
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Α) Χορήγηση της ειδικής άδειας του άρθρου 105 του Νόμου 
2071/1992 ειδικώς εν σχέσει με το προσωπικό που 
απασχολείται σε μονάδες COVID-19
Αναλύει ο Δημήτριος Σκουτέλης, Α’ Αντιπρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. 

Αναφορικά με την χορήγηση της ειδικής άδειας του άρθρου 105 του Νόμου 2071/1992 ειδικώς εν 
σχέσει με το προσωπικό που απασχολείται σε μονάδες COVID, επισημαίνονται τα ακόλουθα.

Η χορήγηση της συγκεκριμένης μορφής άδειας επεκτάθηκε δυνάμει των ρυθμίσεων της υπ’αριθμ. 
Γ2α/65797/27-11-2018 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης (Επέκταση της ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 
σε περαιτέρω τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., ΦΕΚ Β΄ 
5489/2018).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω ΚΥΑ, «Η ειδική ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών του άρθρου 105 του ν. 
2071/1992 επεκτείνεται σε όλους τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης (πλην ιατρών) που υπηρετούν 
στα κάτωθι τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. [(πέραν των 
τμημάτων και ειδικών μονάδων που ορίζονται στην αριθμ. 2003075/204/0022 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 33/τ.Β/1995)]:

α) Επειγόντων Περιστατικών,
β) Ακτινοδιαγνωστικό,
γ) Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων (Αξονικός-Μαγνητικός),
δ) Ακτινοθεραπευτικό,
ε) Πυρηνικής Ιατρικής,
στ) Αιμοδυναμικό,
ζ) Μεταμοσχεύσεων,
η) Ειδικών Λοιμώξεων,
θ) Ψυχιατρικά τμήματα, που υποδέχονται τουλάχιστον 30% οξέα περιστατικά,
ι) Χημειοθεραπείας, Ογκολογίας,
ια) τραπεζών γάλακτος,
ιβ) προγεννητικού ελέγχου,
ιγ) αντιμετώπισης στειρότητας και υπογονιμότητας,
ιδ) αιματολογικό εργαστηριακού τομέα,
ιε) Βιοπαθολογικό, καθώς και
ιστ) στους υπαλλήλους που απασχολούνται με τη διάλυση κυτταροστατικών και άλλων βιολογικών 

φαρμάκων».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, νοσηλευτές που απασχολούνται σε τμήματα ή μονάδες ειδικών 

λοιμώξεων δικαιούνται να λαμβάνουν την συγκεκριμένη μορφή ειδικής πρόσθετης άδειας. Κατά συνέπεια, 
εφόσον ερμηνευτικώς γίνει δεκτό, ότι τα τμήματα που νοσηλεύουν περιστατικά κορωνοϊού θεωρούνται 
τμήματα ειδικών λοιμώξεων, τότε το νοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετεί σ’ αυτά θα πρέπει να λαμβάνει την 
ως άνω ειδική άδεια.

Περαιτέρω, κατά το μέρος που η χορήγηση της επίμαχης άδειας αναγκαστικώς συνδέεται με την εν τοις 
πράγμασι απασχόληση συγκεκριμένου προσωπικού σε συγκεκριμένες μονάδες και μάλιστα κατά τρόπο πλήρη 
και αποκλειστικό, η για οποιονδήποτε λόγο μη παροχή εργασίας κάτω από τις παραπάνω συνθήκες, περιορίζει 
αντίστοιχα το δικαίωμα λήψεως της εν λόγω άδειας.

5



37

Αναφορικά με το ζήτημα της υπηρεσιακής μεταβολής της μετάθεσης επισημαίνονται τα ακόλουθα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7-8 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «7. Οι υπάλληλοι 

δεν μετατίθενται πριν συμπληρώσουν διετία στην υπηρεσία που τοποθετήθηκαν κατά το διορισμό τους.

8. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 5, μετάθεση πριν από την 

παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος είτε σε περίπτωση αμοιβαίας αίτησης υπαλλήλων είτε για 

σοβαρούς υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους».

Κατά συνέπεια, η μετάθεση δύναται να διενεργηθεί μετά την πάροδο – ολοκλήρωση της διετούς 

δοκιμαστικής υπηρεσίας. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, «Για τη διενέργεια μεταθέσεων 

λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου, του χρόνου υπηρεσίας 

κατά περιοχή, της οικογενειακής του κατάστασης, της ηλικίας, της συνυπηρέτησης και της εντοπιότητας, 

αξιολογούμενα με συντελεστές βαρύτητας (μόρια). Η οικογενειακή κατάσταση αξιολογείται με συντελεστή τρία 

(3) για τον σύζυγο, τρία (3) για το πρώτο και πέντε (5) για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει 

σε σχολή ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Στους άγαμους, 

διαζευγμένους, χήρους και εν διαστάσει γονείς τέκνων από τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, για τα 

οποία τους έχει αποδεδειγμένα ανατεθεί η επιμέλεια, οι συντελεστές βαρύτητας προσαυξάνονται κατά ένα (1) 

για κάθε τέκνο. Η ηλικία των ετών 40, 41-50 και 51-60 αξιολογείται με τους συντελεστές ένα (1), δύο (2) 

και τρία (3), αντίστοιχα».

Με τις παραπάνω διατάξεις προσδιορίζονται τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο 

αξιολόγησης μιας αίτησης μετάθεσης. 

Η αίτηση απευθύνεται στους φορείς προέλευσης και υποδοχής. 

5

Αναφορικά με το ζήτημα της παραίτησης δημοσίου υπαλλήλου προκειμένου να διοριστεί σε άλλη θέση του 

δημόσιου τομέα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, απαγορεύεται ο διορισμός υπαλλήλου, 

με οποιαδήποτε σχέση, σε δεύτερη θέση: 

α) δημοσίων υπηρεσιών, 

β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 

γ) Ο.Τ.Α. συμπεριλαμβανομένων και των ενώσεων αυτών, 

δ) δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών, 

ε) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή 

το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου και στ) νομικών προσώπων ιδιωτικού 

Β) Υπηρεσιακές μεταβολές – Μεταθέσεις
Αναλύει ο Τζαννής Πολυκανδριώτης, Γενικός Γραμματέας ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. 

Γ) Παραίτηση δημοσίου υπαλλήλου προκειμένου να 
διοριστεί σε άλλη θέση του δημόσιου τομέα
Αναλύει ο Νικόλαος Ρίζος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. Τρικάλων



38

δικαίου, που ανήκουν στα υπό στοιχεία β’, γ’, δ’ και ε’ νομικό πρόσωπα ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, 

κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή κατά τα 

οικεία καταστατικά ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους 

κεφαλαίου. Διατάξεις ειδικών νόμων που επιτρέπουν το διορισμό σε δεύτερη θέση, εξακολουθούν να ισχύουν. 

Υπάλληλος που κατά παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων διορίζεται σε δεύτερη 

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

Η παραπάνω διάταξη αποτυπώνει το κώλυμα της πολυθεσίας που ισχύει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, για 

το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ συνάδει απόλυτα με το γράμμα και το πνεύμα των σχετικών 

συνταγματικών διατάξεων περί της ελευθερίας ανάπτυξης της προσωπικότητας και της επαγγελματικής 

ελευθερίας. Αποτέλεσμα του εν λόγω κωλύματος είναι ότι ο δημόσιος υπάλληλος που αποδέχεται τον διορισμό 

του σε δεύτερη θέση, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από την πρώτη θέση.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ερώτημα γεννάται αναφορικά με την τύχη της μισθολογικής και προαγωγικής 

εξέλιξης του υπαλλήλου. Εν προκειμένω, ισχύουν τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Νόμου 4354/2015, «α. Ως προϋπηρεσία, που 

αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά 

κλιμάκια του άρθρου 9 του παρόντος, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 

1 του άρθρου 7 των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω 

προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής 

ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται 

με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα 

ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».

Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι ο διορισμός υπαλλήλου σε δεύτερη θέση και η ταυτόχρονη 

παραίτηση από την πρώτη θέση δεν επιφέρει συνέπειες στην ομαλή μισθολογική εξέλιξή του, με βάση τα 

θεσμοθετημένα μισθολογικά κλιμάκια, αφού, όπως προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις, για την εν λόγω 

εξέλιξη λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος προγενέστερης υπηρεσίας στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.

Αναφορικά με τη βαθμολογική εξέλιξη του υπαλλήλου που αποδέχεται τον διορισμό του σε δεύτερη θέση, 

παραιτούμενος από την πρώτη, αναφέρονται τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1-2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «1. Οι υπάλληλοι, που έχουν 

πριν από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίηση τους 

μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, με συνυπολογισμό πλεονάζοντος χρόνου στο 

βαθμό αυτό, ύστερα από ουσιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ένταξη ανατρέχει στο χρόνο 

κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., 

σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου 

χρόνου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια 

υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη».

Σύμφωνα με τη διατύπωση της παραπάνω διάταξης, ο υπάλληλος που διορίζεται έχοντας στο ενεργητικό 

του χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, διανύει υποχρεωτικά διετή δοκιμαστική υπηρεσία, όπως αυτή 

προβλέπεται στο άρθρο 40 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. 

Κατόπιν της δοκιμαστικής υπηρεσίας, ενεργείται η ένταξη του υπαλλήλου μέχρι και τον αμέσως 

προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό. Τονίζεται, ότι η ένταξη στον εν λόγω βαθμό πραγματοποιείται ανάλογα 

με τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας, δηλαδή τον πριν και τον μετά τον διορισμό.

5
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Αναφορικά με τον χρόνο απουσίας ενός εργαζόμενου, για λόγους που οφείλονται στον κορωνοϊό, 

επισημαίνονται τα ακόλουθα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Νόμου 4722/2020, 

«1. Εργοδότης, που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος τίθεται σε περιορισμό επτά (7) ή δεκατεσσάρων 

(14) ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), δύναται: 

α) να καθορίσει με απόφασή του, ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο αυτόν, στον προβλεπόμενο 

από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας 

της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 6), ή 

β) εάν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας σύμφωνα με την περ. α), να απασχολεί 

τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, 

κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου 

μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον.

Ο χρόνος αναπλήρωσης που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο δεν λογίζεται ως υπερεργασία ή 

υπερωριακή απασχόληση, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, ούτε ως πρόσθετη εργασία, σε περίπτωση 

μερικής απασχόλησης. Ο εργαζόμενος δεν δικαιούται, κατά τον χρόνο αναπλήρωσης του ημίσεος των 

εργάσιμων ωρών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον, καμία προσαύξηση ή αμοιβή 

για πρόσθετη εργασία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της 

εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων.

2. Ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά για το χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον του εργαζομένου το 

σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας 

δύναται να ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Το παρόν τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020».

Με τις διατάξεις αυτές προσδιορίζεται το πλαίσιο απασχόλησης στις περιπτώσεις απουσίας ενός 

εργαζομένου λόγω περιορισμού του και απουσίας από την εργασία του στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού 

ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

5
Δ) Πλαίσιο απασχόλησης στις περιπτώσεις απουσίας ενός 
εργαζομένου λόγω περιορισμού του και απουσίας από την 
εργασία του στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για 
τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Αναλύει ο Γεώργιος Μπαλιόζογλου, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
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Ε) Προσαύξηση κανονικής άδειας
Αναλύει ο Χρήστος Καριώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.  Ν. Ξάνθης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την κανονική άδεια χορηγούνται υποχρεωτικά, εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος, από 15 Μαΐου 

έως 31 Οκτωβρίου. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν καθοριστεί με απόφαση του 

οικείου Υπουργού και κατά την περίοδο αυτή βρίσκονται στην αιχμή της λειτουργίας τους ή λειτουργούν σε 

εικοσιτετράωρη βάση. Όταν με αίτηση του υπαλλήλου ολόκληρη η άδεια χορηγείται εκτός από την περίοδο 

αυτή, προσαυξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η προσαύξηση αυτή δεν χορηγείται όταν ο υπάλληλος 

κάνει χρήση της κανονικής του άδειας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων έπεται, ότι η προβλεπόμενη προσαύξηση των ημερών είναι υποχρεωτική για 

την διοίκηση, εκτός των περιόδων των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Κατά συνέπεια, εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 49 παρ. 1 και ο υπάλληλος δεν ζητήσει την κανονική του άδεια κατά την περίοδο 

των Χριστουγέννων και του Πάσχα, τότε δικαιούται της προσαύξησης των πέντε (5) ημερών. 

5

Στ) Έλεγχος νομιμότητας απασχόλησης των 
αποκλειστικών νοσοκόμων
Αναλύει ο Ελισάβετ Μπαστούνη, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.  Ν. Μεσσηνίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Νόμου 4132/2013, όπως ισχύουν μετά την 

αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου από τις ρυθμίσεις του άρθρου 38 παρ. 1 του Νόμου 4278/2014, «Στα 

νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., στις ιδιωτικές κλινικές, στα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων και το Νοσηλευτικό 

Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), δύνανται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς 

που νοσηλεύονται αποκλειστικοί νοσοκόμοι και αποκλειστικές νοσοκόμες (…) Με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προσφορά των υπηρεσιών των αποκλειστικών 

νοσοκόμων σε νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας, τα απαραίτητα 

προσόντα τους, η διαδικασία επιλογής τους από τους ενδιαφερόμενους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Περαιτέρω, σύμφωνα με την αμέσως επόμενη παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, «Σε κάθε 

Υγειονομική Περιφέρεια τηρείται Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται 

υποχρεωτικώς οι αποκλειστικές νοσοκόμες και αποκλειστικοί νοσοκόμοι προκειμένου να παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους σε νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, αρμοδιότητας της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής των ενδιαφερομένων στο 

Μητρώο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια τήρησης του».

Κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 37804/25-04-2013 

Απόφαση του Υπουργού Υγείας (Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. και ιδιωτικών κλινικών 

της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους, ΦΕΚ Β 1023/25.5.2013), που έχει τροποποιηθεί 
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διαδοχικώς από τις υπ’ αριθμ. Υ4α/Γ. Π. οικ.75206/08-08-2013 (ΦΕΚ Β 1944/9.8.2013) και Α3γ/οικ. 

18680/13-03-2015 (ΦΕΚ Β 458/26-03-2015) Αποφάσεις του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με το περιεχόμενο της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, «1. Η νοσηλευτική φροντίδα 

στους ασθενείς εντός των δημόσιων νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών, παρέχεται αποκλειστικά 

από το οικείο νοσηλευτικό προσωπικό. Σε περιπτώσεις ασθενών που λόγω της κατάστασης τους αδυνατούν 

να αυτοεξυπηρετηθούν, είναι δυνατό να παρέχεται επιπλέον φροντίδα από αποκλειστικές νοσοκόμες και 

αποκλειστικούς νοσοκόμους. (…) Προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς ενός νοσοκομείου 

ή μιας ιδιωτικής κλινικής, οι αποκλειστικές νοσοκόμες και αποκλειστικοί νοσοκόμοι οφείλουν: α) να διαθέτουν 

άδεια εργασίας από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ` αριθ. Φ.9/1012/93 

κοινή υπουργική απόφαση (425 Β`), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Φ9/80000/2887 5/1856/12 

κοινή υπουργική απόφαση (1175 Β`), β) να έχουν καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων 

που τηρείται στο Υπουργείο Υγείας.

2. Στη Διεύθυνση Προσωπικού κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας τηρείται αντίγραφο του Εθνικού Μητρώου 

Αποκλειστικών Νοσοκόμων, στο οποίο εγγράφονται οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. (…) 

3. Σε κάθε νοσοκομείο και ιδιωτική κλινική τηρείται ονομαστικός πίνακας αποκλειστικών νοσοκόμων, ο 

οποίος καταρτίζεται σε ετήσια βάση κατά το μήνα Δεκέμβριο, με ισχύ από τον Ιανουάριο του επομένου έτους. (…)

4. Αρμόδια για τη διάθεση των αποκλειστικών νοσοκόμων του ονομαστικού πίνακα είναι τριμελής 

Επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου 

ή της Διοίκησης της ιδιωτικής κλινικής και αποτελείται: α) στα νοσοκομεία, από τον/την Προϊστάμενο/η της 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τον/την Προϊστάμενο/η της Διοικητικής Υπηρεσίας και έναν νοσηλευτή/τρια με Β΄ 

βαθμό, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου (…)

Η ανωτέρω Επιτροπή έχει την ευθύνη διάθεσης των αποκλειστικών νοσοκόμων, με τον τρόπο που 

περιγράφεται στη συνέχεια καθώς και την υποχρέωση ελέγχου των αποκλειστικών νοσοκόμων για τυχόν 

παραπτώματα, με δυνατότητα αντικατάστασης τους σε περίπτωση που ο ασθενής υποβάλλει σχετικό αίτημα, 

ακόμα και οριστικού αποκλεισμού τους από τον ονομαστικό πίνακα, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. 

Η διάθεση των αποκλειστικών νοσοκόμων στους ασθενείς γίνεται μόνο από τον ονομαστικό πίνακα, με τη σειρά 

αναγραφής τους σε αυτόν και μέχρι εξάντλησης του πίνακα (κυκλική διάθεση-rotation), προκειμένου όλοι οι 

αναγραφόμενοι να πραγματοποιούν τον ίδιο αριθμό ημερομισθίων. Παραβίαση της σειράς γίνεται δεκτή μονό σε 

περίπτωση προσωπικής επιλογής του ασθενή σε συγκεκριμένο πρόσωπο, η οποία δηλώνεται με συμπλήρωση 

υπεύθυνης δήλωσης. Προϋπόθεση αποτελεί το συγκεκριμένο πρόσωπο να περιλαμβάνεται στον ονομαστικό 

πίνακα του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής και να είναι διαθέσιμο. (…)

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, το κανονιστικό πλαίσιο ρυθμίζει τα ζητήματα ελέγχου και διάθεσης 

των νόμιμων αποκλειστικών νοσοκόμων, ενώ ουδέν αναφέρει ή ορίζει περί του ελέγχου των παράτυπων 

αποκλειστικών νοσοκόμων. Όπως, δε, ρητώς αναφέρεται, η διαδικασία ελέγχου και διάθεσης των νόμιμων 

αποκλειστικών νοσοκόμων ανατίθεται σε ειδική προς τούτο τριμελή επιτροπή, η οποία στα δημόσια νοσοκομεία 

απαρτίζεται από τον/την Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τον/την Προϊστάμενο/η της Διοικητικής 

Υπηρεσίας και έναν νοσηλευτή/τρια με Β΄ βαθμό, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου. 

Εντελώς διαφορετικό είναι το ζήτημα του ελέγχου των παράνομων – παράτυπων αποκλειστικών νοσοκόμων, 

που αφορά πρωτίστως το προσωπικό φύλαξης ενός νοσοκομείου ή ακόμη τις Εισαγγελικές Αρχές, την Αστυνομική 

Αρχή, την Επιθεώρηση Εργασίας και την Φορολογική Αρχή. 

Είναι, λοιπόν, προφανές, ότι τα μέλη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κατά την εκτέλεση των αμιγώς νοσηλευτικών 

καθηκόντων που τους αναλογούν, είναι αδιανόητο να καλούνται σε παράλληλη υποκατάσταση του ρόλου 

όλων των ανωτέρω αρμοδίων αρχών, προβαίνοντας σε ελέγχους ή σε απομάκρυνση από τους χώρους των 

νοσοκομείων των όποιων παράτυπων αποκλειστικών νοσοκόμων. Κάτι τέτοιο ουδόλως προβλέπεται από την 

κείμενη νομοθεσία και ως εκ τούτου αποβαίνει νομικά ανέφικτος ο εμπλουτισμός των υπηρεσιακών καθηκόντων 

των νοσηλευτών δυνάμει εγγράφων – εγκυκλίων, που προφανώς δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, 

εκδιδόμενες βάσει ρητής εξουσιοδοτικής διάταξης κατά τα σχετικώς προβλεπόμενα. 

5



42

Ζ) Χρόνος ανάπαυσης εργαζομένων
Αναλύει ο Μιχαήλ Μαντζανάς, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.

Αναφορικά με τον χρόνο ανάπαυσης των εργαζομένων επισημαίνονται τα ακόλουθα. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 88/1999, όπως ισχύει, «Για κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, 

η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από έντεκα (11) συνεχείς ώρες. Η περίοδος των είκοσι 

τεσσάρων (24) ωρών αρχίζει την 00:01 και λήγει την 24:00 ώρα».

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ιδίου ως άνω ΠΔ, «Στους εργαζόμενους 

εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα, ελάχιστη περίοδος συνεχούς ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, η 

οποία συμπεριλαμβάνει κατ’ αρχήν την Κυριακή, ανάλογα με τις ισχύουσες για κάθε κατηγορία εργαζόμενων 

διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και πρακτικές, στις οποίες προστίθενται οι δώδεκα (12) συνεχείς ώρες 

της ημερήσιας ανάπαυσης του άρθρου 3 του παρόντος. Αν δικαιολογείται για αντικειμενικούς ή τεχνικούς 

λόγους ή από τις συνθήκες οργάνωσης της εργασίας μπορεί να ορισθεί ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης 

εικοσιτεσσάρων (24) ωρών.

Όπου προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις η Κυριακή, ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης, αυτή αρχίζει την 

00:01 ώρα και λήγει την 24:00 ώρα. Για τους εργαζόμενους σε δραστηριότητες που λειτουργούν ολόκληρο 

το εικοσιτετράωρο με σύστημα διαδοχικών ομάδων εργασίας, η Κυριακή, μπορεί να αρχίζει την 06:00 ώρα ή 

την 07:00 ώρα και να λήγει την αντίστοιχη ώρα της Δευτέρας. Οι ρυθμίσεις των αμέσως προηγούμενων δύο 

εδαφίων ισχύουν αναλόγως και σε όσες περιπτώσεις, ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης προβλέπεται από 

την οικεία νομοθεσία άλλη ημέρα εκτός της Κυριακής». 

5

Η) Ωράριο απασχόλησης του νοσηλευτικού προσωπικού 
των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης
Αναλύει ο Μαρία Κωστίκου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.  Ν. Πιερίας

 Αναφορικά με τον προσδιορισμό του ωραρίου απασχόλησης του νοσηλευτικού προσωπικού των φορέων 

παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης επισημαίνονται τα ακόλουθα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ’αριθμ. Υ10β/ΓΠ.οικ. 108128 απόφασης του Υπουργού Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ωράριο εργασίας υπαλλήλων προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), ΦΕΚ Β 2381 26.10.2011), που ερείδεται επί των διατάξεων 

του άρθρου 41 του Νόμου 3979/2011, «1. Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού, 

πλην του Ιατρικού, των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.) ορίζονται 

σε σαράντα (40) εβδομαδιαίως και καθορίζουμε ως ώρα έναρξης εργασίας την 07.00.

2. Για όσες κατηγορίες προσωπικού προβλέπεται ειδικός ημερήσιος χρόνος εργασίας ο οποίος έχει καθοριστεί 

στις ως άνω σχετικές Αποφάσεις, αυτός αυξάνεται κατά μισή (1/2) ώρα.

3. Οι παραπάνω υπάλληλοι εργάζονται σε εναλλασσόμενες βάρδιες ή και με υπερωριακή απασχόληση ή με 

εφημερία, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών λόγω των ειδικών συνθηκών 

λειτουργίας τους καθ` όλο το εικοσιτετράωρο, βάσει του προγράμματος εφημέριων και υπερωριακής απασχόλησης 

όπως αυτό καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες».
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Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, το ζήτημα του προσδιορισμού των χρονικών ορίων απασχόλησης του 

προσωπικού των ΦΠΥΥΚΑ ρυθμίζεται κατά τρόπο αποκλειστικό μέσω σχετικής απόφασης του καθ’ύλην αρμόδιου 

και ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου Υπουργού Υγείας.

Οι ρυθμίσεις, δε, που περιλαμβάνονται στην ως άνω υπουργική απόφαση είναι οπωσδήποτε δεσμευτικές για 

όλους, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα ή η ευχέρεια ή η αρμοδιότητα σε οποιοδήποτε άλλο διοικητικό όργανο, 

όπως π.χ. το διοικητικό συμβούλιο ή ο διοικητής ενός νοσοκομείου, να ρυθμίζει το συγκεκριμένο ζήτημα κατά 

τρόπο διαφορετικό. 

Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση οποιουδήποτε διοικητικού οργάνου, η οποία έρχεται σε 

αντίθεση με το περιεχόμενο της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης, είναι παράνομη και δεν θα πρέπει να 

εφαρμόζεται.

5

Αναφορικά με τον προσδιορισμό των καθηκόντων των προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων επισημαίνονται 

τα ακόλουθα.

Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 του Νόμου 3868/2010 έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 

Γ6/Γ.Π.οικ.92189/28-11-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Αρμοδιότητες - Καθήκοντα των 

Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του 

Ε.Σ.Υ., ΦΕΚ Β΄ 5622/14.12.2018). 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις προβλέψεις του άρθρου 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης, Νοσηλευτικό Τμήμα 

είναι οργανωτική και λειτουργική μονάδα του Νοσοκομείου με νοσηλευτική αυτοτέλεια.

Ι. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ-Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1. Ο/Η Προϊστάμενος-η Τμήματος είναι υπεύθυνος-η:

i. για την οργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη των εργασιών του νοσηλευτικού προσωπικού του οικείου 

Τμήματος

ii. για την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς του Τμήματος του/της

iii. για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και των καθορισμένων στόχων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

για το Τμήμα

2. Αναφέρεται στον-την Τομεάρχη και στον/ην Διευθυντή-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

3. Ενημερώνεται και συμμετέχει σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, για την οποία το Νοσοκομείο 

παρέχει τις κατάλληλες ευκαιρίες.

II. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ-ΗΣ:

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ:

1. Καθοδηγεί και υποστηρίζει το προσωπικό του Τμήματος.

2. Μεταφέρει και προωθεί στο προσωπικό τη φιλοσοφία, τις αξίες και τους στόχους του Νοσοκομείου και 

της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

3. Συμβάλλει στη διαμόρφωση κατάλληλων εργασιακών σχέσεων και συνθηκών.

4. Δημιουργεί και προάγει ένα υποστηρικτικό και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.

5. Εκπροσωπεί το νοσηλευτικό προσωπικό στα ανώτερα διοικητικά στελέχη και όργανα του Νοσοκομείου.

6. Εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού του Τμήματος ευθύνης του/της και των άλλων 

Τμημάτων του Νοσοκομείου.

7. Συμμετέχει ως ειδικός σε επιτροπές του νοσοκομείου, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Θ) Καθήκοντα Προϊσταμένων Νοσηλευτικών Τμημάτων
Αναλύει ο Άρης Υφαντής, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.  Ν. Ευρυτανίας-Φθιώτιδας-Φωκίδας
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Β. ΚΛΙΝΙΚΕΣ:

1. Σχεδιάζει, οργανώνει και κατευθύνει την παροχή ολιστικής νοσηλευτικής φροντίδας, βάσει των διεθνών 

επιστημονικών προτύπων και της τεκμηριωμένης πρακτικής, με σκοπό την κάλυψη των βιολογικών, 

ψυχολογικών, πνευματικών, κοινωνικών και πολιτισμικών αναγκών των ασθενών και του υποστηρικτικού 

τους περιβάλλοντος.

2. Θέτει, σε συνεργασία με το προσωπικό του Τμήματος, προτεραιότητες, στόχους και καταρτίζει σχέδια 

δράσης για το Τμήμα.

3. Έχει ενεργό ρόλο στην παροχή της νοσηλευτικής φροντίδας.

4. Παρέχει εξειδικευμένη γνώση κατά την εκτίμηση, το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της 

νοσηλευτικής φροντίδας.

5. Διαθέτει κλινική γνώση και εξειδίκευση, παρέχοντας υψηλού επιπέδου επαγγελματική και κλινική 

ηγεσία.

6. Εκτιμά το επίπεδο κλινικών δεξιοτήτων του νοσηλευτικού προσωπικού και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 

για τη βελτίωσή τους.

7. Συνεργάζεται με τα άλλα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς και στο υποστηρικτικό τους περιβάλλον.

8. Συμμετέχει στον καθορισμό στόχων φροντίδας στο πλαίσιο της διεπιστημονικής συνεργασίας για το 

τμήμα.

9. Παρέχει συνηγορία για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

10. Φροντίζει για την άνετη και ασφαλή διαμονή των ασθενών στο τμήμα.

11. Φροντίζει για την εφαρμογή της πολιτικής της υπηρεσίας σχετικά με τη νοσηλευτική τεκμηρίωση και 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για βελτίωση της νοσηλευτικής τεκμηρίωσης σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες 

του τμήματος.

12. Έχει καλή γνώση των πολιτικών και των διαδικασιών του Νοσοκομείου.

13. Αναπτύσσει σε συνεργασία με τη Νοσηλευτική Διεύθυνση, κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας της 

παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας

14. Έχει την ευθύνη της εφαρμογής των σύγχρονων ορθών πρακτικών στα όρια του Τμήματός του/της.

15. Επιβλέπει και προάγει τη συμμόρφωση του προσωπικού στην πολιτική πρόληψης λοιμώξεων και 

συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

16. Έχει την ευθύνη της προμήθειας του Τμήματος του/της με τα αναγκαία φάρμακα που συνταγογραφούν 

οι θεράποντες ιατροί και άλλα υγειονομικά υλικά καθώς και για τη σωστή φύλαξη και διάθεση τους.

17. Είναι ενήμερος-η για τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και ικανός-ή να εισάγει την εφαρμογή τους 

στην καθημερινή πρακτική.

18. Παρακολουθεί την ιατρική επίσκεψη, ενημερώνεται για την πορεία της κατάστασης των ασθενών και 

μεριμνά για την ορθή εκτέλεση του θεραπευτικού προγράμματος (εκτέλεση ιατρικών οδηγιών).

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ:

1. Έχει την ευθύνη του συντονισμού της εργασίας όλων των εμπλεκομένων στη λειτουργία του Τμήματος.

2. Συνεργάζεται στενά με τη Νοσηλευτική Διεύθυνση με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος 

και την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

3. Τηρεί τις διαδικασίες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κατά την ιεραρχική της διάρθρωση και του 

Νοσοκομείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Οργανώνει και συντονίζει τις καθημερινές εργασίες, θέτοντας προτεραιότητες, προγραμματίζοντας και 

αναθέτοντας καθήκοντα και αρμοδιότητες στο προσωπικό του Τμήματος

5. Διασφαλίζει την έγκαιρη διενέργεια των εργασιών.

5
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6. Παρακολουθεί και αξιολογεί την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας.

7. Ως ιεραρχικός Προϊστάμενος επιβλέπει και ελέγχει το προσωπικό του Τμήματος παρεμβαίνοντας 

κατάλληλα.

8. Εφαρμόζει την πολιτική του Νοσοκομείου που σχετίζεται με την κάλυψη των κλινών, την 

ενδονοσοκομειακή, τη διανοσοκομειακή και την εξωνοσοκομειακή κίνηση των ασθενών.

9. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μελών του προσωπικού.

10. Διευκολύνει την επικοινωνία και εφαρμόζει αποτελεσματικές στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων.

11. Συνεργάζεται με το προσωπικό για την επίλυση προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων 

με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας, της λειτουργίας του Τμήματος και των συνθηκών 

εργασίας.

12. Παρέχει συνηγορία για το προσωπικό του Τμήματος.

13. Αξιολογεί το προσωπικό του Τμήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

14. Αναλαμβάνει τον προσανατολισμό, την εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των 

νεοπροσλαμβανόμενων και των εκπαιδευόμενων στο Τμήμα.

15. Εκτιμά τις ανάγκες για τον αριθμό και τη σύνθεση του απαραίτητου για την ασφαλή λειτουργία του 

Τμήματος, νοσηλευτικού προσωπικού και εισηγείται ανάλογα στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

16. Καταρτίζει και αναπροσαρμόζει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, σύμφωνα με τις ανάγκες του 

Τμήματος και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα του προσωπικού, κατανέμοντας τα ωράρια εργασίας στο 

προσωπικό με δίκαιο και ισότιμο τρόπο.

17. Προγραμματίζει και εισηγείται στον/στην Διευθυντή-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας τις ετήσιες νόμιμες 

άδειες του προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα του 

προσωπικού.

18. Προτείνει αλλαγές και βελτιώσεις για την αποτελεσματικότερη διοίκηση του Τμήματος και την 

εισαγωγή καινοτόμων διοικητικών πρακτικών.

19. Συμμετέχει στην ανάπτυξη και εισαγωγή νέων πολιτικών και διαδικασιών για την κάλυψη 

διαπιστωμένων αναγκών λειτουργίας του Τμήματος και του Νοσοκομείου.

20. Διαχειρίζεται αποτελεσματικά και σύμφωνα με τους κανονισμούς του Νοσοκομείου και την κείμενη 

νομοθεσία, τα παράπονα και τα προβλήματα που του αναφέρονται από τους ασθενείς, το περιβάλλον τους 

καθώς και από το προσωπικό.

21. Διαχειρίζεται τους υλικούς πόρους του Τμήματος με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο και 

σύμφωνα με τις διαδικασίες του Νοσοκομείου.

22. Φροντίζει για την επάρκεια του Τμήματος σε υλικά, τη σωστή φύλαξη και διάθεση τους.

23. Εκτιμά τις ανάγκες σε εξοπλισμό και εισηγείται για την προμήθειά του.

24. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την ορθή λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού του 

Τμήματος.

25. Εκτιμά τις ανάγκες για συντήρηση και βελτίωση των κτιριακών υποδομών του Τμήματος και εισηγείται 

στις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

26. Έχει την ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης των νοσηλευτικών φακέλων των ασθενών.

27. Εφαρμόζει την πολιτική καταγραφής και διαχείρισης νοσηλευτικών λαθών σε επίπεδο Τμήματος, 

όπως ορίζεται από το Νοσοκομείο.

28. Μεριμνά για την εφαρμογή από το προσωπικό των πολιτικών, διαδικασιών και κατευθυντήριων 

οδηγιών του Νοσοκομείου.

29. Συντάσσει και αποστέλλει στους αρμόδιους, κάθε είδους αναφορά που κρίνει απαραίτητη για τη 

διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του Τμήματος και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

30. Ενημερώνεται για την ισχύουσα νομοθεσία και μεριμνά για την ενημέρωση του προσωπικού ευθύνης 
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του/της.

31. Ενημερώνει το προσωπικό του Τμήματος για τα υπηρεσιακά θέματα και μεριμνά για την ανάρτηση 

στον πίνακα ανακοινώσεων εγγράφων που αφορά στη λειτουργία του Τμήματος και του Νοσοκομείου 

καθώς και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και έρευνα.

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΕΡΕΥΝΑ:

1. Συμμετέχει στην ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού και συμβάλλει στη 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτισή του.

2. Μεριμνά για την ύπαρξη εκπαιδευτικού υλικού.

3. Υποκινεί το προσωπικό για επαγγελματική ανάπτυξη παρέχοντας κίνητρα και ευκαιρίες.

4. Συμμετέχει, καθοδηγεί και επιβλέπει την εκπαίδευση των φοιτητών και σπουδαστών στο Τμήμα 

σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και του Νοσοκομείου.

5. Εκτιμά τον αριθμό και τη σύνθεση των φοιτητών και σπουδαστών που μπορούν να εκπαιδευτούν 

στο Τμήμα χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία του Τμήματος και η άνεση και φροντίδα των ασθενών και 

συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή εκπαίδευση αλλά 

και η ομαλή λειτουργία του Τμήματος.

6. Σε συνεργασία με το προσωπικό αναζητά θέματα για έρευνα και μεριμνά για τη διεξαγωγή της.

7. Αναπτύσσει συνεργασίες με τη διεπιστημονική ομάδα για την υλοποίηση μελετών κοινού ενδιαφέροντος.

8. Τηρεί τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία και από τους 

κανονισμούς του Νοσοκομείου για τη διεξαγωγή μελετών στα πλαίσια του Τμήματος.

Ε. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

1. Έχει την ευθύνη διατήρησης ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους ασθενείς, το προσωπικό και τους 

επισκέπτες.

2. Επιβλέπει και ελέγχει την εφαρμογή των κανόνων ασφαλούς πρακτικής.

3. Καταγράφει και αναφέρει ατυχήματα ή συμβάντα προσωπικού, ασθενών ή κοινού σύμφωνα με την 

τηρούμενη πρακτική του Νοσοκομείου.

4. Συνεργάζεται με τους υπευθύνους περί Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας του Νοσοκομείου και 

την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας στο 

Τμήμα του/της και να επιλυθούν τυχόν προβλήματα που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού 

και ασθενών.

5. Αξιοποιεί υλικούς πόρους και υπηρεσίες του Νοσοκομείου, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υγιές και 

σύγχρονο περιβάλλον εργασίας στο Τμήμα.

Πέραν των ως άνω διατάξεων δεν υπάρχουν ειδικότερες ρυθμίσεις περί των καθηκόντων των προϊσταμένων 

τμημάτων.
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Ο ΤΥΠΟΣ
ΕΓΡΑΨΕ...
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https://www.avgi.gr/gallery/podcasts/383127_konta-sto-70-pososto-emboliasmoy-ton-nosileyton
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∆ΙΑΝΟΜΗ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ.
2021



52

7

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ.,
ενωμένη και δυναμική όσο ποτέ,
είναι ΠΑΝΤΟΥ!!!
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Όλοι οι Νοσηλευτές της χώρας
έχουν αγκαλιάσει την Ομοσπονδία τους,

την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ..
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