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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά από πρόταση της Ε.Ν.Ε. που συµπε-
ριλήφθηκε στο Ν. 3918/2011, το χρη-
µατικό ποσό της εγγραφής και της ετή-
σιας εισφοράς των µελών, τροποποιείται
ως εξής:
1. Το ποσό της εγγραφής για όλους, από

20e, γίνεται 5e
2. Το ποσό της ετήσιας ανανέωσης για

τους ανέργους νοσηλευτές και τα
µέλη των τρίτεκνων και πολύτεκνων
οικογενειών, µειώνεται στα 20e

3. Για τα λοιπά µέλη, το ποσόν της ετή-
σιας εισφοράς, από 45eδιαµορφώ-
νεται σε 40e.
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ΕΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
[ΦΥΛΛΟ 75]

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ  

Αξιοπρέπεια & διασφάλιση 
της υγείας των ασθενών

ENEKA
Σχέδιο Αξιολόγησης 

Δημοσίων Υπαλλήλων
ο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερι-
κών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με 
τίτλο «Αξιοκρατία, συμμετοχή και αποτε-
λεσματικότητα στην διοίκηση», το οποίο 
και τίθεται από σήμερα στη δημόσια ηλε-
κτρονική διαβούλευση, δίνει το στίγμα 
των προθέσεων της ηγεσίας του Υπουρ-
γείου. Το σχέδιο, αποτελείται από δύο 
μέρη: Το Μέρος Α΄ περιλαμβάνει την αξι-
ολόγηση, τη στοχοθεσία, την κοινωνική 
λογοδοσία και τη συμμετοχή στον έλεγχο 
της δημόσιας διοίκησης, για πρώτη φορά, 
γεγονός ενθαρρυντικό και εξόχως σημα-
ντικό. Ειδικότερα, όπως σημειώνεται, η 
αξιολόγηση και η συμμετοχή των δημο-
σίων υπαλλήλων στην διαδικασία θέσης 
στόχων, όπως και γενικότερα στην λει-
τουργία της διοίκησης, αποσκοπούν στη 
βελτίωση της ατομικής απόδοσης κάθε 
υπαλλήλου και συνολικά στην βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης και στην καλύτερη ανταπόκρι-
ση της στις ανάγκες της κοινωνίας. 
Το Μέρος Β’, παρατηρούμε ότι περιλαμβά-
νει τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής 
προϊσταμένων της διοίκησης. Δίνεται ειδι-
κότερα έμφαση στην ισορροπία μεταξύ 
τριών δεσμών κριτηρίων: α) της αντικειμε-
νικής μοριοδότησης τυπικών προσόντων 
και εμπειρίας...  Συνέχεια στη σελ. 3

Η Ε.Ν.Ε. έχει επανειλημμένως ασχοληθεί με το ζήτημα της αντιμετώπισης των νο-
σούντων υπαλλήλων, οι οποίοι θα πρέπει να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης, 
προσαρμοζομένης στην ιδιαίτερη κατάσταση της υγείας τους. Βασική και ατα-

λάντευτη θέση της Ε.Ν.Ε. είναι η εμπέδωση της κοινωνικής αλληλεγγύης προς όφελος 
των ασθενών υπαλλήλων και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου, προκειμένου αυτοί να 
παραμένουν στην υπηρεσία τους και να παρέχουν την εργασία τους ή να εκτελούν τα 
καθήκοντά τους κατά τον λόγο της ικανότητάς τους και υπό συνθήκες που οπωσδήποτε 
δεν θα συμβάλλουν στην επιδείνωση της κατάστασης της υγείας τους. 
Ομολογουμένως, ωστόσο, το ζήτημα της αντιμετώπισης υπαλλήλων και δη νοσηλευτών, 
που πάσχουν ή είναι φορείς μεταδοτικών νοσημάτων, όπως ο ιός HIV, εμφανίζει ουσι-
ώδεις ποιοτικές διαφοροποιήσεις ή άλλως αποκλίσεις από το γενικό πλαίσιο της αντι-
μετώπισης των νοσούντων υπαλλήλων. Κι αυτό γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση θα 
πρέπει να γίνεται στάθμιση μεταξύ αφενός των δικαιωμάτων του ασθενούς υπαλλήλου 
– νοσηλευτή, αφετέρου του υπέρτατου αγαθού της δημόσιας υγείας και της υγείας των 
νοσηλευομένων ασθενών, οι οποίοι δικαιούνται και θα πρέπει να προφυλάσσονται με 
κάθε τρόπο από το ενδεχόμενο προσβολής τους από μεταδοτικά νοσήματα του νοση-
λευτικού προσωπικού που τους φροντίζει. 
Η παρατήρηση αυτή λαμβάνει χώρα δοθέντος ότι, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, ένας 
νοσηλευτής – φορέας του ιού HIV έρχεται σε άμεση επαφή...  Σελ. 7
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά από πρόταση της Ε.Ν.Ε. που συµπε-
ριλήφθηκε στο Ν. 3918/2011, το χρη-
µατικό ποσό της εγγραφής και της ετή-
σιας εισφοράς των µελών, τροποποιείται
ως εξής:
1. Το ποσό της εγγραφής για όλους, από

20e, γίνεται 5e
2. Το ποσό της ετήσιας ανανέωσης για

τους ανέργους νοσηλευτές και τα
µέλη των τρίτεκνων και πολύτεκνων
οικογενειών, µειώνεται στα 20e

3. Για τα λοιπά µέλη, το ποσόν της ετή-
σιας εισφοράς, από 45eδιαµορφώ-
νεται σε 40e.
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Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις
του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρε-
ωτικά την εφηµερίδα. Χειρόγραφα, δηµοσιευ-
µένα ή µη, δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η
ανατύπωση ή εκµετάλλευση µέρους ή όλου του
κειµένου χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

 
Δηµήτριος Πιστόλας

Αντιπρόεδρος Α’

Απόστολος Κωτσής
Αντιπρόεδρος Β’

Αριστείδης Δάγλας
Γενικός Γραµµατέας

Κωνσταντία Μπελαλή
Αναπληρωτής Γραµµατέας

Λάµπρος Μπίζας
Ταµίας

Γεώργιος Δόντσιος
Οργανωτικός Γραµµατέας

Μέλη:
Γεώργιος Αβραµίδης
Γεώργιος Δραχτίδης

Συµεών Μπάρκας
Παναγιώτης Κοσκινάς

Γεώργιος Ίντας
Γεώργιος Ποντισίδης
Γεώργιος Αρβανίτης
Αριστείδης Μάρκου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Κάποιες εξαιρετικά 
κρίσιμες παρατηρήσεις
Με αφορμή τις πρόσφατες ρυθ-
μίσεις του άρθρου 50 περίπτωση 
3 του Νόμου 4305/2014, δυνάμει 
των οποίων ορίστηκε ότι «οι από-
φοιτοι της Ανωτέρας Σχολής Νο-
σηλευτριών Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού (τετραετούς φοίτησης), 
οι οποίοι αποφοίτησαν από το 
1993 μέχρι και το 2013 αποκτούν 
την άδεια ασκήσεως επαγγέλμα-
τος της Νοσηλεύτριας», καθώς και 
τις ρυθμίσεις της υπ’αριθμ.πρωτ. 
Π.Υ/οικ. 110/14-01-2015 Εγκυκλί-
ου του Υπουργού Υγείας, δυνάμει 
των οποίων ορίστηκε ότι οι ως άνω 
απόφοιτοι αποκτούν την άδεια 
ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγ-
γέλματος άνευ προηγούμενης 
εγγραφής στα μητρώα της Ένω-
σης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.-
ΝΠΔΔ), η Ε.Ν.Ε. αισθάνεται την 
ανάγκη να υπογραμμίσει τις ακό-
λουθες εξαιρετικά κρίσιμες παρα-
τηρήσεις… Σελ. 5

ΕΝΕΧΕΙΡΟ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ (μέρος πρώτο)
«Να είμαστε έτοιμοι, κάθε ώρα είναι η δική μας ώρα...»
Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε στην 1 Μάη του 1909, τη Μονεμβασία Λακωνίας. Η καταγωγή 
του πατέρα του ήταν από την Κρήτη και ήταν κληρονόμος τεράστιας κτηματικής περιουσίας. 
Η μητέρα του Ρίτσου ήταν η Ελευθερία Βουζαναρά, κόρη πλουσίων εμπόρων από το Γύθειο. 
Οι δυο τους παντρεύτηκαν όταν ήταν ακόμα εκείνη 13 ετών. Είχε συνολικά τρία αδέλφια, τη 
Νίνα, τον Δημήτρη και τη Σταυρούλα.
Η ζωή του κατά την παιδική του ηλικία ήταν ανέμελη και πέρασε όμορφα παιδικά χρόνια κο-
ντά στη φύση, από τη μικρή ηλικία φάνηκε να έχει κλίση στις τέχνες, καθώς γρήγορα άρχισε 
να ζωγραφίζει και να μαθαίνει πιάνο, έγραφε στίχους από την ηλικία των 7 ετών. Ο Ρίτσος 
προτιμούσε να παίζει κατά τα παιδικά του από τα να παρακολουθεί τα μαθήματα κι αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα να βρίσκεται πολλές φορές τιμωρημένος...  Σελ.14-15

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Απουσία σχετικής διάταξης 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του 
Νόμου 3754/2009, «Από την ημερομηνία πρόσλη-
ψης του και για μία πενταετία το προσωπικό των ως 
άνω κατηγοριών και κλάδων δεν επιτρέπεται να απο-
μακρυνθεί από τη θέση στην οποία διορίστηκε για 
οποιονδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε διαδικασία 
(απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση)». Περαιτέρω, σύμ-
φωνα με τις νεότερες διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 
του Νόμου 4223/2013, «Δεν επιτρέπεται η μετάθεση, 
η μετάταξη και η απόσπαση, του νοσηλευτικού και πα-
ραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., 
πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του».  Σελ. 8

Απαλλαγή εισφοράς  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Νό-
μου 3252/2004, «Ο νοσηλευτής που έχει εγγραφεί στο 
μητρώο Περιφερειακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε. υποχρεού-
ται κάθε χρόνο και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να υπο-
βάλλει, στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκει, δήλωση, 
η οποία θα περιέχει τα εξής στοιχεία: το όνομα, επώ-
νυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, τόπο γέννησης, 
ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας μαζί με το 
αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευ-
τή και δήλωση πραγματικής άσκησης του επαγγέλμα-
τος... Σελ. 9
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Αξιοπρέπεια και διασφάλιση της υγείας των ασθενών
Η Ε.Ν.Ε. έχει επανειλημμένως ασχοληθεί με το ζήτημα της αντιμετώπισης των νοσούντων 
υπαλλήλων, οι οποίοι θα πρέπει να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης, προσαρμοζομένης στην 
ιδιαίτερη κατάσταση της υγείας τους. Βασική και αταλάντευτη θέση της Ε.Ν.Ε. είναι η εμπέ-
δωση της κοινωνικής αλληλεγγύης προς όφελος των ασθενών υπαλλήλων και η λήψη κάθε 
αναγκαίου μέτρου, προκειμένου αυτοί να παραμένουν στην υπηρεσία τους και να παρέχουν 
την εργασία τους ή να εκτελούν τα καθήκοντά τους κατά τον λόγο της ικανότητάς τους και 
υπό συνθήκες που οπωσδήποτε δεν θα συμβάλλουν στην επιδείνωση της κατάστασης της 
υγείας τους. Σελ. 7
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Σχόλια στο Σχέδιο Αξιολόγησης 
Δημοσίων Υπαλλήλων του ΥΔΜΗΔ  

Αριστείδης Δάγλας, Γενικός Γραμματέας Ε.Ν.Ε.

Το σχέδιο νόμου του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, με τίτλο 

«Αξιοκρατία, συμμετοχή και αποτε-
λεσματικότητα στην διοίκηση», το 
οποίο και τίθεται από σήμερα στη 
δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, 
δίνει το στίγμα των προθέσεων της 
ηγεσίας του Υπουργείου. Το σχέδιο, 
αποτελείται από δύο μέρη: Το Μέρος 
Α΄ περιλαμβάνει την αξιολόγηση, τη 
στοχοθεσία, την κοινωνική λογοδο-
σία και τη συμμετοχή στον έλεγχο της 
δημόσιας διοίκησης, για πρώτη φορά, 
γεγονός ενθαρρυντικό και εξόχως 
σημαντικό. Ειδικότερα, όπως σημειώ-
νεται, η αξιολόγηση και η συμμετοχή 
των δημοσίων υπαλλήλων στην διαδι-
κασία θέσης στόχων, όπως και γενικό-
τερα στην λειτουργία της διοίκησης, 
αποσκοπούν στη βελτίωση της ατο-
μικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου και 
συνολικά στην βελτίωση της αποτελε-
σματικότητας της δημόσιας διοίκησης 
και στην καλύτερη ανταπόκριση της 
στις ανάγκες της κοινωνίας. 

Το Μέρος Β’, παρατηρούμε ότι πε-
ριλαμβάνει τη διαδικασία και τα κρι-
τήρια επιλογής προϊσταμένων της δι-
οίκησης. Δίνεται ειδικότερα έμφαση 
στην ισορροπία μεταξύ τριών δεσμών 
κριτηρίων: α) της αντικειμενικής μο-
ριοδότησης τυπικών προσόντων και 
εμπειρίας, β) της αξιολόγησης και γ) 
της συνέντευξης, για την αντικειμε-
νικότητα της οποίας τίθενται ειδικές 
εγγυήσεις, ενώ προβλέπεται η υπο-
χρεωτική εκπαίδευση όσων αναλαμ-
βάνουν καθήκοντα προϊσταμένου για 
πρώτη φορά.

Σχολιάζοντας αδρομερώς το κεί-
μενο του σχεδίου, παρατηρούμε ότι 
εισάγονται για πρώτη φορά εγγυήσεις 
αντικειμενικότητας της αξιολόγησης 
μέσω θεσμών συμμετοχής, καθώς η 
αξιολόγηση συνδυάζεται με μορφές 

άμεσης δημοκρατίας και συμμετοχής, 
με την πρόβλεψη δύο νέων θεσμών, 
των Γενικών Συνελεύσεων Τμήματος 
και Διεύθυνσης, ως συμβουλευτικών 
οργάνων της διοίκησης και εξειδί-
κευσης της στοχοθεσίας. Βέβαια, η 
πρόβλεψη για ιδιαίτερου χαρακτήρα 
εργασιακούς χώρους όπως είναι τα 
νοσοκομεία, είναι εκ των ων ουκ άνευ 
στην κατεύθυνση της απόδοσης των 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων, μιας 
και τόσο το ωράριο των νοσηλευτών, 
όσο και η φύση της εργασίας τους, εί-
ναι σίγουρο πως θα δυσχεράνουν τη 
σύγκλιση των γενικών συνελεύσεων 
σε επίπεδο τμήματος. Επίσης, η προ-
βλεπόμενη ανωνυμία των δελτίων αξι-
ολόγησης με τα οποία οι υφιστάμενοι 
θα αξιολογούν τους προϊσταμένους, 
ίσως στερούν τη δυνατότητα από τους 
δυσμενώς κριθέντες να αντικρούσουν 
τα τυχόν αρνητικά σχόλια.

Ακόμα, η πριμοδότηση της πολυ-
ετίας με μεγαλύτερη έμφαση από τα 
μετρήσιμα βιογραφικά στοιχεία, δεν 
ενθαρρύνουν, ούτε επιβραβεύουν τη 
φιλομάθεια των υπαλλήλων, εισάγο-
ντας έτσι έναν ετεροβαρή υπολογι-
σμό στα επίπεδα της αξιοσύνης των 
αξιολογουμένων. Εξάλλου η αξιο-
ποίηση των στελεχών με κατάλληλες 
σπουδές είναι βασικό στοιχείο της 
αποτελμάτωσης της λειτουργίας του 
δημοσίου τομέα.

Σε κάθε περίπτωση και μέχρι να 
διαμορφωθεί το τελικό κείμενο του 
νομοσχεδίου, θεωρούμε ότι καλώς 
ενισχύεται ο πλουραλισμός και η συμ-
μετοχικότητα στη νέα διαδικασία της 
αξιολόγησης και της επιλογής των 
προϊσταμένων, πλην όμως είναι ανα-
γκαίος ο υπολογισμός με μεγαλύτερο 
συντελεστή βαρύτητας των απολύτως 
μετρήσιμων βιογραφικών και άλλων 
στοιχείων των συμμετεχόντων.
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Με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική 
Ομοσπονδία του ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ) ζητεί την 

άμεση παρέμβαση του κ. Παυλόπουλου, ώστε «να επικρα-
τήσει η λογική και η ομαλότητα στην αναστατωμένη ελλη-
νική κοινωνία και αφετέρου να απομονωθούν οι ακραίες 
διχαστικές φωνές, απ’ όπου κι αν αυτές προέρχονται».

«Με αφορμή τις εξόχως σημαντικές εξελίξεις των τε-
λευταίων ημερών, η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευ-
τική Ομοσπονδία του ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), αισθάνεται την 
ανάγκη να ζητήσει την άμεση παρέμβασή σας, προκειμέ-
νου να εξομαλυνθεί η εκτραχυνθείσα κατάσταση σε όλα 
τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής των Ελλήνων.

Οι Νοσηλευτές εκ του ρόλου τους, είναι σε κάθε περί-
πτωση αρωγοί των πολιτών της χώρας, τόσο σε συνθήκες 
ομαλότητας, όσο και σε καταστάσεις εξαιρετικής οικονο-
μικής αστάθειας και δυσπραγίας, θέτοντας εαυτούς στη 
διάθεση της Πολιτείας σε εικοσιτετράωρη βάση, πάντα 
στο πλευρό των μη προνομιούχων συμπολιτών μας που 
δοκιμάζονται σκληρά εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων.

Η παρατεταμένη ύφεση της τελευταίας πενταετίας και 
η υποχρηματοδότηση των δομών του δημόσιου συστήμα-
τος υγείας, έχουν καταστήσει μια πολύ μεγάλη μερίδα 
των Ελλήνων επαίτες σε αυτονόητες κοινωνικές παροχές, 
πλήττοντας βάναυσα την ποιότητα των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών υγείας προς τους πολίτες, αλλά και την ατομική και 
συλλογική τους αξιοπρέπεια, σε βαθμό ανεπίτρεπτο.

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι ο ελληνικός λαός 
δεν πρέπει να υποστεί περαιτέρω υποβάθμιση του επιπέ-
δου της υγείας του, αλλά και γενικότερα του βιοτικού του 
επιπέδου, κάτι που αυτονοήτως θα συμβεί με τη συνέχιση 
της παρούσας πρωτόγνωρης κατάστασης της κοινωνικής 
αναταραχής και του ολοένα και περισσότερο διαφαινόμε-
νου διχασμού μεταξύ των Ελλήνων.

Κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε ότι η παρέμβασή σας είναι 
αναγκαία και κρίσιμη, ώστε αφενός να επικρατήσει η λο-
γική και η ομαλότητα στην αναστατωμένη ελληνική κοινω-
νία και αφετέρου να απομονωθούν οι ακραίες διχαστικές 
φωνές, απ’ όπου κι αν αυτές προέρχονται.

Τέλος, σημειώνουμε ότι κάθε φορά που συμβαίνουν 
κοινωνικές αναταραχές τέτοιας κλίμακας, αυτοί που θί-
γονται περισσότερο, είναι οι ευρισκόμενοι στη βάση της 
κοινωνικοοικονομικής πυραμίδας, ήτοι οι μη προνομιούχοι 
συμπολίτες μας.

Αναμένουμε την παρέμβασή σας», αναφέρει η επιστο-
λή της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ.

Την παρέμβαση του Προέδρου  
της Δημοκρατίας ζητούν  

οι Νοσηλευτές

Θεωρούμε ότι ο ελληνικός 
λαός δεν πρέπει να 
υποστεί περαιτέρω 

υποβάθμιση του επιπέδου 
της υγείας του, αλλά και 

γενικότερα του βιοτικού 
του επιπέδου, κάτι που 
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μίσεις του άρθρου 50 περίπτω-
ση 3 του Νόμου 4305/2014, 

δυνάμει των οποίων ορίστηκε ότι «οι 
απόφοιτοι της Ανωτέρας Σχολής Νοση-
λευτριών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
(τετραετούς φοίτησης), οι οποίοι απο-
φοίτησαν από το 1993 μέχρι και το 2013 
αποκτούν την άδεια ασκήσεως επαγγέλ-
ματος της Νοσηλεύτριας», καθώς και τις 
ρυθμίσεις της υπ’αριθμ.πρωτ. Π.Υ/οικ. 
110/14-01-2015 Εγκυκλίου του Υπουργού 
Υγείας, δυνάμει των οποίων ορίστηκε ότι 
οι ως άνω απόφοιτοι αποκτούν την άδεια 
ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλ-
ματος άνευ προηγούμενης εγγραφής 
στα μητρώα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.-ΝΠΔΔ), η 
Ε.Ν.Ε. αισθάνεται την ανάγκη να υπογραμμίσει τις ακόλουθες εξαι-
ρετικά κρίσιμες παρατηρήσεις.

Κατά πάγια πρακτική στην ελληνική δημόσια διοίκηση, η έκδο-
ση διαταγών και οδηγιών προς υφιστάμενα όργανα ενεργείται με 
τις λεγόμενες «διοικητικές διατάξεις», που διακρίνονται από τις 
«νομικές διατάξεις», δηλαδή αυτές που περιέχουν κανόνα δικαίου. 
Οι ως άνω «διοικητικές διατάξεις» εκδίδονται, ως επί το πλείστον, 
υπό τον τύπο των εγκυκλίων. 

Οι εγκύκλιοι απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στα υφιστά-
μενα του εκδότη Υπουργού όργανα, ή, σε περίπτωση που προέρχο-
νται από τον Πρωθυπουργό, απευθύνονται στο σύνολο των διοικη-
τικών οργάνων του Κράτους (βλέπε Α.Ι.Τάχου, Ελληνικό Διοικητικό 
Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 144 
επόμενα).

Κατά συνέπεια, οι εγκύκλιοι που εκδίδονται από τον Υπουργό 
Υγείας απευθύνονται στα υφιστάμενα όργανα του συγκεκριμένου 
Υπουργού, χωρίς να δεσμεύουν λοιπά διοικητικά όργανα, που δεν 
τελούν σε σχέση προϊσταμένου – υφισταμένου με τον εν λόγω 
Υπουργό. 

Ως εκ τούτου, η υπ’αριθμ.πρωτ. Π.Υ/οικ. 110/14-01-2015 Εγκύ-
κλιος του Υπουργού Υγείας δεν μπορεί να δεσμεύσει τα όργανα και 
τους υπαλλήλους των κατά τόπους Περιφερειών, ήτοι όργανα των 
Ο.Τ.Α.

Περαιτέρω αξίζει να επισημανθεί, ότι όπως τονίζει και η νομο-
λογία των ελληνικών δικαστηρίων, «το υπαλληλικό καθήκον δύ-
ναται να προσδιορισθεί και δι’εγκυκλίων, διαταγών κλπ, υπό την 
αυτονόητη όμως προϋπόθεση, ότι δεν αντίκεινται εις δι’άλλων δια-
τάξεων και δη κανόνων ανωτέρας βαθμίδος επιβαλλόμενας εις τον 
υπάλληλο υποχρεώσεις (ΣτΕ 1481/1959, 1005/1978, 1724/1996, 
βλέπε και Α.Ι. Τάχου – Ι.Λ. Συμεωνίδη, Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώ-
δικα, Γ΄ Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2007, 
σελ. 1194 επόμενα). 

Εν προκειμένω, λοιπόν, σε περίπτωση 
κατά την οποία τα διοικητικά όργανα των 
κατά τόπους Περιφερειών αποφασίσουν να 
συμμορφωθούν, καίτοι δεν οφείλουν να το 
πράξουν ενόψει των προηγηθεισών παρα-
τηρήσεων, με το περιεχόμενο της υπ’αριθμ.
πρωτ. Π.Υ/οικ. 110/14-01-2015 Εγκυκλίου 
του Υπουργού Υγείας και να προβούν στην 
έκδοση αδειών άσκησης του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος υπέρ των αποφοίτων της 
Σχολής του Ερυθρού Σταυρού, χωρίς την 
προηγούμενη αναζήτηση από τους ενδια-
φερομένους της σχετικής βεβαίωσης περί 
της εγγραφής στα μητρώα της Ε.Ν.Ε., τότε 
παραβιάζουν ευθέως το υπαλληλικό καθή-
κον τους, όπως αυτό προσδιορίζεται από 

τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Νόμου 3252/2004.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, «Για την έκδοση 
από τις κατά τόπους Νομαρχίες της άδειας άσκησης του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος, οι νοσηλευτές οφείλουν να συμπεριλάβουν, μεταξύ 
των δικαιολογητικών, και βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Περιφερει-
ακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε.». 

Ενόψει τούτου, και δοθέντος ότι οι διατάξεις του άρθρου 50 
περίπτωση 3 του Νόμου 4305/2014 ουδέν αναφέρουν περί της μη 
υποχρέωσης εγγραφής στα μητρώα της ΕΝΕ των αποφοίτων της Ανω-
τέρας Σχολής Νοσηλευτριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κατά 
το στάδιο έκδοσης της άδειας ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλ-
ματος τυγχάνουν εφαρμοστέες οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του 
Νόμου 3252/2004.

Είναι, δε, σαφές, ότι το υπαλληλικό καθήκον, όπως προαναφέρ-
θηκε, προσδιορίζεται προεχόντως από τις νομοθετικές διατάξεις, 
που σαφώς υπερισχύουν των εγκυκλίων, ως κανόνες ανώτερης βαθ-
μίδας και ανώτερης τυπικής ισχύος.

Συμπερασματικά, η εφαρμογή της υπ’αριθμ.πρωτ. Π.Υ/οικ. 
110/14-01-2015 Εγκυκλίου του Υπουργού Υγείας και η παραβίαση των 
διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 1 του Νόμου 3252/2004, που συντε-
λείται δια της εκδόσεως από τα όργανα των Περιφερειών της άδειας 
ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλματος υπέρ των αποφοίτων 
της Σχολής του Ερυθρού Σταυρού χωρίς την προσκόμιση της βεβαίω-
σης εγγραφής στα μητρώα της ΕΝΕ, συνιστά ευθεία παραβίαση του 
υπαλληλικού καθήκοντος, δυνάμενη να επισύρει την πειθαρχική και 
την ποινική ευθύνη παντός εμπλεκομένου υπαλλήλου. 

Ως εκ τούτου η Ε.Ν.Ε. δηλώνει με κατηγορηματικό τρόπο προς 
κάθε κατεύθυνση, ότι προτίθεται να κινήσει κάθε νόμιμη διαδικασία 
για την απόδοση των πάσης φύσεως πειθαρχικών ή ποινικών ευθυ-
νών κάθε υπαλλήλου που παραβιάζει το υπηρεσιακό του καθήκον, 
εφαρμόζοντας μια εγκύκλιο που έρχεται σε προφανή αντίθεση με 
την κείμενη εθνική νομοθεσία και δη τις διατάξεις του άρθρου 31 
παρ. 1 του Νόμου 3252/2004. 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  

Κάποιες εξαιρετικά κρίσιμες  
παρατηρήσεις
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Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρα-
γράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 

3528/2007) «1. Μετά από άδεια ο υπάλλη-
λος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία 
με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα κα-
θήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει 
την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. 2. 
Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο 
ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημέ-
νη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και 
μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η 
άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου χο-
ρηγείται από τον οικείο υπουργό και στους 
υπαλλήλους των νομικών προσώπων δη-
μοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές 
όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο 
όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού 
οργάνου διοίκησης».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω δια-
τάξεων, ο νομοθέτης έχει καθιερώσει ένα 
σύστημα προηγούμενης αδειοδότησης προ-
κειμένου ο δημόσιος υπάλληλος να δύναται 
νομίμως να ασκεί ιδιωτικό έργο με αμοιβή. 
Για την έκδοση της εν λόγω άδειας, η οποία 
αφορά σύμβαση έργου ή εξαρτημένης ερ-
γασίας, ή ελεύθερης απασχόλησης, ήτοι 
ελευθέριου επαγγέλματος αυτοτελώς, οι-
ασδήποτε μορφής, απαιτείται η υποβολή 
σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Η 
αποδοχή ή μη της αιτήσεως εξαρτάται από 
την συνδρομή των λοιπών δύο (2) προϋπο-
θέσεων, ήτοι του συμβιβασμού του επίμα-
χου έργου με τα καθήκοντα της θέσης του 
υπαλλήλου και την μη παρεμπόδιση της 
ομαλής εκτέλεσης της υπηρεσίας του. 

Το έργο ή η εργασία πρέπει να είναι 
ιδιωτικό, δηλαδή να παρέχεται προς ιδιώ-
τη εργοδότη και με σκοπό την αμοιβή του 
υπαλλήλου. Το άπαξ ή επ’ ευκαιρία έργο 
ή εργασία με αμοιβή δεν εντάσσεται στην 
απαγόρευση. Απαιτείται σταθερή και συ-
στηματική απασχόληση του υπαλλήλου, 
δοθέντος ότι πρόκειται περί έντονου περιο-
ρισμού συνταγματικού δικαιώματος. 

Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται, ότι 
η χορήγηση της εν λόγω άδειας θα πρέπει 
να προηγείται της άσκησης ιδιωτικού έργου, 
διαφορετικά θεωρείται ότι έχει ήδη συντε-
λεσθεί πειθαρχικό παράπτωμα, εκτός εάν 
ο υπάλληλος τελούσε σε δικαιολογημένη 
πεποίθηση, ενόψει των επί σειρά ετών ενερ-
γειών της υπηρεσίας του, ότι ασκώντας την 
δραστηριότητα αυτή δεν διέπραττε πειθαρ-
χικό παράπτωμα (ΣτΕ 2504/2001).

Η άδεια χορηγείται μετά την εκφορά σύμ-
φωνης γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμ-
βουλίου. Η γνώμη αποτελεί εν προκειμένω ου-
σιώδη τύπο της διαδικασίας, οφείλει να είναι 
αιτιολογημένη, ενώ αναπτύσσει δεσμευτική 
ισχύ για το αποφασίζον όργανο. 

Περαιτέρω, η χορηγηθείσα άδεια, ως 
διοικητική πράξη, παραμένει σε ισχύ και πα-
ράγει έννομες συνέπειες μέχρι να ανακλη-
θεί ή να ακυρωθεί ή να παύσει με οποιον-
δήποτε άλλο τρόπο η ισχύς της. Η ανάκλησή 
της είναι δυνατή, εφόσον το ασκούμενο 
ιδιωτικό έργο καθίσταται πλέον μη συμβα-
τό με τα υπηρεσιακά καθήκοντα του υπαλ-
λήλου, παρεμποδίζοντας την άσκησή τους. 
Ενόψει των ανωτέρω προκύπτει, ότι ένας 
νοσηλευτής δημόσιου νοσοκομείου δύναται 
να παρέχει ιδιωτικό έργο με αμοιβή, εκτός 
ωραρίου απασχόλησης, εφόσον έχει αιτηθεί 
και έχει λάβει προς τούτο σχετική άδεια από 
την υπηρεσία του σύμφωνα με τα προανα-
φερθέντα. Όσον αφορά τον χρόνο άσκησης 
ιδιωτικού έργου δεν υπάρχει ανώτατο επι-
τρεπόμενο όριο, αρκεί να μην παρεμποδί-
ζεται η ομαλή εκτέλεση των υπηρεσιακών 
καθηκόντων του υπαλλήλου στον φορέα 
απασχόλησής του.  Σε συνέχεια των ως άνω 
γενικών – εισαγωγικών παρατηρήσεων και 
ερχόμενοι επί της υπόθεσης του κυρίου Μ., 
λεκτέα είναι τα εξής.

Στην εξεταζόμενη περίπτωση απερρί-
φθη η αίτηση του ως άνω υπαλλήλου με 
την αιτιολογία ότι η εκπαίδευση ασθενών 
και των οικείων των προσώπων δεν απο-
τελεί επαγγελματικό δικαίωμα των νοση-
λευτών. Με τον τρόπο αυτό το υπηρεσιακό 

συμβούλιο και ο διοικητής του νοσοκομείου 
αποφαίνονται, επί της ουσίας, περί της μη 
συμβατότητας του συγκεκριμένου ιδιωτικού 
έργου με τα συνήθη καθήκοντα του υπαλ-
λήλου. Με άλλα λόγια θεωρούν ότι ελλείπει 
η μια εκ των βασικών προϋποθέσεων για 
την χορήγηση της αιτηθείσας άδειας, ενώ 
προφανώς συντρέχει η άλλη, ήτοι η μη πα-
ρεμπόδιση της λειτουργίας της υπηρεσίας. 
Σημειωτέον, ότι η απόρριψη της αίτησης 
γίνεται με επίκληση των ρυθμίσεων του ΠΔ 
351/1989.

Ανατρέχοντας στις παραπάνω ρυθμίσεις 
και δη σε αυτές του άρθρου 1 παρ. 2.1.13 
και επόμενα παρατηρούμε ότι ορίζουν ως 
αντικείμενο δραστηριότητας των νοσηλευ-
τών, μεταξύ άλλων, τα εξής: «2.1.13. Πλη-
ροφόρηση του αρρώστου και των οικείων 
του σε θέματα που αφορούν. -τη λειτουργία 
του νοσοκομείου-τη νομοθεσία των υπηρε-
σιών υγείας-την εφαρμοζόμενη θεραπευ-
τική αγωγή 2.1.14. Εκπαίδευση και παροχή 
βοήθειας στον άρρωστο με σκοπό την αυ-
τοφροντίδα. 2.1.15. Εκπαίδευση και παροχή 
βοήθειας στους οικείους του αρρώστου με 
σκοπό την συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι. 
2.1.16. Φροντίδα και υποστήριξη αρρώστου 
και περιβάλλοντος όταν υπάρχει χρόνιο ή 
ανίατο νόσημα. 2.1.17. Βοήθεια στην επικοι-
νωνία μεταξύ αρρώστου, οικογένειας, για-
τρού, προσωπικού του νοσοκομείου άλλων 
κοινωνικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και 
2.1.18. Διενέργεια γραπτής και προφορικής 
ενημερωτικής επικοινωνίας με τα μέλη της 
υγειονομικής ομάδας και άλλους συναφείς 
Οργανισμούς».

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

Μετά από άδεια 

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

editorial
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξεις

ζωή - αναψυχή

απόψεις

άρθρα / επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψειςΗ Ε.Ν.Ε. έχει επανειλημμένως ασχοληθεί με το ζήτημα 

της αντιμετώπισης των νοσούντων υπαλλήλων, οι οποίοι 
θα πρέπει να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης, προσαρ-

μοζομένης στην ιδιαίτερη κατάσταση της υγείας τους. Βασική 
και αταλάντευτη θέση της Ε.Ν.Ε. είναι η εμπέδωση της κοινω-
νικής αλληλεγγύης προς όφελος των ασθενών υπαλλήλων και 
η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου, προκειμένου αυτοί να παραμέ-
νουν στην υπηρεσία τους και να παρέχουν την εργασία τους ή να 
εκτελούν τα καθήκοντά τους κατά τον λόγο της ικανότητάς τους 
και υπό συνθήκες που οπωσδήποτε δεν θα συμβάλλουν στην 
επιδείνωση της κατάστασης της υγείας τους. 

Ομολογουμένως, ωστόσο, το ζήτημα της αντιμετώπισης 
υπαλλήλων και δη νοσηλευτών, που πάσχουν ή είναι φορείς 
μεταδοτικών νοσημάτων, όπως ο ιός HIV, εμφανίζει ουσιώδεις 
ποιοτικές διαφοροποιήσεις ή άλλως αποκλίσεις από το γενικό 
πλαίσιο της αντιμετώπισης των νοσούντων υπαλλήλων. Κι αυτό 
γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να γίνεται στάθμι-
ση μεταξύ αφενός των δικαιωμάτων του ασθενούς υπαλλήλου 
– νοσηλευτή, αφετέρου του υπέρτατου αγαθού της δημόσιας 
υγείας και της υγείας των νοσηλευομένων ασθενών, οι οποίοι 
δικαιούνται και θα πρέπει να προφυλάσσονται με κάθε τρόπο 
από το ενδεχόμενο προσβολής τους από μεταδοτικά νοσήματα 
του νοσηλευτικού προσωπικού που τους φροντίζει. 

Η παρατήρηση αυτή λαμβάνει χώρα δοθέντος ότι, όπως εύ-
κολα γίνεται αντιληπτό, ένας νοσηλευτής – φορέας του ιού HIV 
έρχεται σε άμεση επαφή με το σώμα του νοσηλευομένου ασθε-
νούς, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού. 

Επιπλέον δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε και το μείζον ζή-
τημα του αυτονόητου δικαιώματος γνώσης του νοσηλευομένου 
ασθενούς περί της υγείας του νοσηλευτή που τον φροντίζει και 
περιθάλπει. Ευλόγως διερωτώμεθα εν προκειμένω, ποια θα ήταν 
η αντίδραση των ασθενών, αν πληροφορούνταν ότι ο νοσηλευ-
τής που έρχεται σε επαφή με το σώμα τους, τους χορηγεί φάρ-
μακα, παρίσταται και συμπράττει κατά το στάδιο μιας χειρουργι-
κής επέμβασης και ενεργεί πάσα άλλη νοσηλευτική πράξη, είναι 
φορέας μεταδοτικού νοσήματος. 

Εν προκειμένω, λοιπόν, φρονούμε ότι θα πρέπει να γίνεται 
μια στάθμιση μεταξύ αντικρουομένων συμφερόντων και δικαι-
ωμάτων, ήτοι αυτών του νοσηλευτή – φορέα μεταδοτικού νοσή-
ματος που επιθυμεί να εργάζεται και αυτών του νοσηλευομένου 
ασθενούς που έχει δικαίωμα στην υγεία, πάντα υπό το πρίσμα 
της αδήριτης ανάγκης για την αποτελεσματική διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας. 

Επί των ως άνω ζητημάτων ομολογουμένως δεν υπάρχει σα-
φής νομοθετική πρόβλεψη, αλλά ένα ηχηρό κανονιστικό κενό, 
που αφήνει αναπάντητα πλήθος ερωτημάτων ηθικής, κυρίως, 
φύσεως.

Μόνη εξαίρεση αποτελούν ίσως οι «Θεμελιώδεις Αρχές για 
την Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ατομικών Ελευθε-
ριών σε σχέση με το AIDS». Οι εν λόγω Αρχές δεν αποτελούν 

νομοθετική ρύθμιση, αλλά έναν κώδικα, ο οποίος απορρέει από 
τις παγκόσμια παραδεκτές αρχές περί προστασίας των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών, τις διεθνείς συμβά-
σεις και διακηρύξεις, το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο εν λόγω κώδικας περιλαμβάνει 
150 άρθρα και εγκρίθηκε από την επιτροπή Νομικής Στήριξης και 
Νομικών Προβλημάτων και την Επιτροπή Ενημέρωσης του ΚΕΕΛ.

Ήδη στο άρθρο 3 του κώδικα αναφέρεται ότι «Η Πολιτεία έχει 
υποχρέωση να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατο-
μικές ελευθερίες προσώπων που έχουν μολυνθεί από τον ιό του 
AIDS, εφόσον δεν τίθεται σε διακινδύνευση η δημόσια υγεία». 
Ευθύς αμέσως γίνεται αντιληπτό, ότι τα δικαιώματα και οι ελευ-
θερίες προσώπων που έχουν μολυνθεί από τον συγκεκριμένο ιό 
επιβάλλεται να σταθμίζονται έναντι του υπέρτατου αγαθού της 
δημόσιας υγείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, αναμφίβολα, η διάταξη 
του άρθρου 127 του ως άνω κώδικα, σύμφωνα με την οποία «Υγει-
ονομικός οροθετικός ή ασθενής με AIDS, είτε σε νοσοκομείο είτε 
ως ιδιώτης, θα πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε ιατρική δραστη-
ριότητα που μπορεί να δημιουργήσει ακόμη και ελάχιστο κίνδυνο 
μόλυνσης σε ασθενείς ή σε αυτόν τον ίδιο, δεδομένης της ευαί-
σθητης κατάστασης της υγείας του».

Από τον συνδυασμό όλων των παραπάνω παρατηρήσεων θα 
πρέπει, τελικώς, να γίνει δεκτό, ότι όταν ένας νοσηλευτής δη-
μόσιου νοσοκομείου έχει μολυνθεί από τον ιό του ΑΙDS, τότε θα 
πρέπει να λαμβάνονται από την οικεία προϊσταμένη αρχή όλα 
εκείνα τα κατάλληλα μέτρα, που θα ελαχιστοποιούν ή ακόμη και 
θα εκμηδενίζουν τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού από το νοσηλευ-
τή σε οποιονδήποτε νοσηλευόμενο ασθενή.

Η επιλογή των συγκεκριμένων μέτρων ανήκει οπωσδήποτε 
στη διακριτική ευχέρεια της προϊσταμένης αρχής, η οποία οφείλει 
να σεβαστεί την αξιοπρέπεια του φορέα – νοσηλευτή, έχοντας, 
όμως, ως γνώμονα την διασφάλιση της υγείας των νοσηλευομέ-
νων ασθενών και την μη έκθεσή τους ακόμη και στον ελάχιστο 
κίνδυνο μόλυνσης από τον μεταδοτικό ιό. 

ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ  

Αξιοπρέπεια και διασφάλιση 
της υγείας των ασθενών
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Νόμου 
3754/2009, «Από την ημερομηνία πρόσληψης του και για 
μία πενταετία το προσωπικό των ως άνω κατηγοριών και 

κλάδων δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί από τη θέση στην οποία 
διορίστηκε για οποιονδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε διαδικασία 
(απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση)».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις νεότερες διατάξεις του άρθρου 
54 παρ. 1 του Νόμου 4223/2013, «Δεν επιτρέπεται η μετάθεση, 
η μετάταξη και η απόσπαση, του νοσηλευτικού και παραϊατρικού 
προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., πριν παρέλθει διετία 
από το διορισμό του».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, με τις νεότερες διατάξεις 
του Νόμου 4223/2013 καταργήθηκε το γενικό κώλυμα της πεντα-
ετίας όσον αφορά τις υπηρεσιακές μεταβολές του νοσηλευτικού 
προσωπικού και διατηρήθηκε το κώλυμα της διετίας από τον διο-
ρισμό και μόνον από τον διορισμό. 

Εν προκειμένω, ωστόσο, δεν χωρεί η επίκληση της θεωρίας 
που εκλαμβάνει την μετάταξη ως οιονεί διορισμό, δοθέντος ότι η 
συγκεκριμένη θεωρία εφαρμόζεται πρωτίστως, με βάση σχετικά 
πάγια νομολογιακά πορίσματα, μόνο επί των απαιτουμένων προ-
σόντων για την διενέργεια της μετάταξης.

Ως εκ τούτου, απουσία σχετικής ρητής νομοθετικής διάταξης, 
ερμηνευτικώς δεν μπορεί να γίνει δεκτό, ότι απαγορεύεται η δι-
ενέργεια μετάταξης προ της παρόδου διετίας από προγενέστερη 
μετάταξη. Σημειωτέον εν προκειμένω, ότι επειδή ακριβώς η με-
τάταξη αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου, οποιαδήποτε διάταξη 
που ενδεχομένως περιορίζει το εν λόγω δικαίωμα θα πρέπει υπο-
χρεωτικώς να ερμηνεύεται στενά, ώστε να μην φτάνει στο σημείο 
να αναιρεί ή να θίγει τον πυρήνα του συγκεκριμένου δικαιώματος. 

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Προσδιορισμός και εξειδίκευση των λόγων 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37§4-6 του Νόμου 
3986/2011 (Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015) «4. Στην παρ. 2 του 
άρθρου 51 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας - Α’ 26), αντί 
των λέξεων «δύο (2) ετών» τίθενται οι λέξεις «πέντε (5) ετών».  
5. Το τακτικό προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο, σε 
Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού μπορεί να ζητήσει με 
αίτησή του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με 
ανάλογη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια μέχρι 
πέντε (5) έτη. Με την αίτησή του ο υπάλληλος προσδιορίζει εάν 
επιθυμεί τη μείωση της ημερήσιας απασχόλησης ή των εργάσιμων 
ημερών. Σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος πραγματικής και συντάξι-
μης δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέπεια, υπολογίζεται 
μόνο ο χρόνος πραγματικής απασχόλησης. 6. Οι περιορισμοί που 
προβλέπονται στα άρθρα 31 και 32 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός 
Κώδικας - Α’ 26) και το ασυμβίβαστο που προβλέπεται στο άρθρο 
34 του ίδιου νόμου έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους που 
κάνουν χρήση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρό-
ντος άρθρου».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων αυξάνεται η δι-
άρκεια της προβλεπόμενης άδειας άνευ αποδοχών από δύο στα 
πέντε έτη, ενώ αναγνωρίζεται δικαίωμα μείωσης των ωρών απα-
σχόλησης με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών για χρονική περί-
οδο μέχρι πέντε (5) ετών. 

Σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος που επιθυμεί την υπαγωγή 
του στις προαναφερθείσες διατάξεις, εξακολουθεί να υπόκειται 
στους περιορισμούς των διατάξεων των άρθρων 31, 32 και 34 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, ήτοι δεν μπορεί να ασκήσει 
ιδιωτικό έργο ή εργασία επ’αμοιβή παρά μόνον κατόπιν σχετικής 
άδειας από την υπηρεσία του και εφόσον η συγκεκριμένη εργα-
σία συμβιβάζεται με το αντικείμενο της υπηρεσίας του, δεν μπο-
ρεί να μετέχει σε εμπορικές εταιρείες και δεν μπορεί να φέρει 
την ιδιότητα του δικηγόρου. 

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται, ότι η χορήγηση άδειας άνευ 
αποδοχών ενεργείται εφόσον το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπη-
ρεσίας, ήτοι ενεργείται κατά διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, 
η οποία δύναται να απορρίψει την σχετική αίτηση του υπαλλήλου, 
παραθέτοντας, ωστόσο, ειδική, σαφή και πλήρη αιτιολογία.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει στην αίτηση για την χορήγηση 
άδειας άνευ αποδοχών να προσδιορίζονται και να εξειδικεύονται 
οι λόγοι εκείνοι που καθιστούν επιτακτική ανάγκη την χορήγησή 
της στο συγκεκριμένο υπάλληλο.

Επιπλέον, ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών δεν λογίζεται 
ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, εκτός και αν δεν υπερβαίνει 
τον ένα μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους ή χορηγείται 
σε υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε 
διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα.

Τέλος, η ημερομηνία έναρξης της χορήγησης άδειας άνευ 
αποδοχών δύναται να μεταβληθεί κατόπιν αιτήσεως του υπαλλή-
λου, με αντίστοιχη τροποποίηση της σχετικής πράξης χορήγησης. 

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΔΙΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ 

Απουσία σχετικής διάταξης 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Νόμου 
3252/2004, «Ο νοσηλευτής που έχει εγγραφεί στο μητρώο Πε-
ριφερειακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε. υποχρεούται κάθε χρόνο και 

μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να υποβάλλει, στο Περιφερειακό Τμήμα 
όπου ανήκει, δήλωση, η οποία θα περιέχει τα εξής στοιχεία: το όνομα, 
επώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, τόπο γέννησης, ιθαγένεια, δι-
εύθυνση κατοικίας και εργασίας μαζί με το αντίγραφο της άδειας άσκη-
σης επαγγέλματος νοσηλευτή και δήλωση πραγματικής άσκησης του 
επαγγέλματος. Το έντυπο της δήλωσης αποστέλλεται σε όλα τα Μέλη 
από το Περιφερειακό Τμήμα της Περιφέρειάς τους. Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. 
μπορεί με απόφασή του να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τη μορφή 
της δήλωσης. Μαζί με την ετήσια δήλωση ο νοσηλευτής υποχρεούται 
να καταβάλει και την ετήσια εισφορά στην Ε.Ν.Ε. που ορίζεται στα σα-

ράντα (40) ευρώ. Για τα μέλη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, 
όπως επίσης και για τους ανέργους, η ετήσια εισφορά ορίζεται στο 
ποσό των είκοσι (20) ευρώ. Τα επίτιμα Μέλη δεν υποχρεούνται στην 
καταβολή ετήσιας εισφοράς και εξόδων εγγραφής».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, το ζήτημα της καταβολής της 
ετήσιας εισφοράς – συνδρομής στην Ε.Ν.Ε. ρυθμίζεται από νομοθε-
τικές διατάξεις, χωρίς τα όργανα διοίκησης της Ε.Ν.Ε. να έχουν την 
δυνατότητα ή την αρμοδιότητα να αποφασίσουν νομίμως και εγκύρως 
την απαλλαγή τινος μέλους της Ε.Ν.Ε. από την υποχρέωση καταβολής 
της ετήσιας εισφοράς. 

Με άλλα λόγια, ακόμη και αν το ΔΣ της Ε.Ν.Ε. επιθυμεί να απαλλά-
ξει κάποιο μέλος της Ε.Ν.Ε. από την υποχρέωση καταβολής της ετήσι-
ας εισφοράς, νομικά κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο.

ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ  

Απαλλαγή εισφοράς

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 παρ. 4 του Δη-
μοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση 
προϊσταμένου οργανικής μονάδος, έως την επιλογή και 

τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2. Ο αναπληρωτής προϊσταμένου οργανικής 
μονάδας κατά την παράγραφο αυτή δικαιούται το προβλεπόμενο 
για τη θέση επίδομα από την έναρξη της αναπλήρωσης».

Εκ της γραμματικής ερμηνείας των ως άνω διατάξεων προ-
κύπτει αναμφίβολα, ότι οι αναπληρωτές προϊστάμενοι δικαιού-
νται να λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης άνευ χρονικού 
περιορισμού.

Ωστόσο το Ελεγκτικό Συνέδριο, με σειρά αποφάσεών του, 
έχει κρίνει, ότι οι αναπληρωτές προϊστάμενοι δικαιούνται του 
αντίστοιχου επιδόματος θέσης μόνον για ένα μήνα, με το σκε-
πτικό ότι μετά την πάροδο του πρώτου μήνα αναπλήρωσης η δι-
οίκηση οφείλει να έχει επιλέξει κατά τη νόμιμη διαδικασία νέο 
προϊστάμενο. 

Παρά ταύτα, πλήθος αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστη-
ρίων και του Συμβουλίου Επικρατείας συνδέουν άμεσα την κα-
ταβολή του επιδόματος θέσης με την εν τοις πράγμασι άσκηση 
καθηκόντων που να δικαιολογούν την καταβολή του. 

Ομοίως μια σειρά εγκυκλίων του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουρ-
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ομιλούν περί της μοριοδότη-
σης του χρόνου άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αδιαφό-
ρως του αν τα εν λόγω καθήκοντα ασκούνται κατόπιν τυπικής 
κρίσεως ή κατ’ ανάθεση ή κατ’ αναπλήρωση.

Ως εκ τούτου, βασική και αταλάντευτη θέση της Ε.Ν.Ε. απο-
τελεί η καταβολή του επιδόματος θέσεως ευθύνης εις όλους 
εκείνους τους υπαλλήλους που εκτελούν εν τοις πράγμασι κα-
θήκοντα προϊσταμένου.

Επίδομα θέσης 
αναπληρωτή 
προϊσταμένου

Εκπαιδευτική  
άδεια - προσαύξηση 

Υπάλληλοι με αναπηρία 50%

Με την περίπτωση 11 της υποπαραγράφου Γ.1 
του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α 
222/12.11.2012), ορίζεται ότι: «11. Από 1.1.2013 κα-

ταργείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α` 26) προσαύξηση αποδοχών 
σε όσους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο 
εσωτερικό. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για με-
τεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, για 
τον υπολογισμό της προσαύξησης λαμβάνεται υπόψη μόνο ο 
βασικός μισθός». Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, 
ότι η προσαύξηση των αποδοχών λόγω άδειας υπηρεσιακής 
εκπαίδευσης στο εσωτερικό έχει πλέον καταργηθεί. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 4 του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας 
πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται από την υπηρε-

σία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων 
ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας».

Εκ τούτων έπεται, ότι υπάλληλος με ποσοστό αναπηρίας 50% 
δικαιούται να λαμβάνει την επιπλέον άδεια των έξι ημερών κατ’έ-
τος. Αναφορικά με το ζήτημα της εκτέλεσης από υπάλληλο – νο-
σηλευτή μόνον πρωινής βάρδιας ένεκα λόγων υγείας, δέον όπως ο 
συγκεκριμένος υπάλληλος προσκομίσει σχετική γνωμάτευση από 
την οικεία υγειονομική επιτροπή, η οποία θα πιστοποιεί ότι το εν 
λόγω πρόβλημα υγείας καθιστά επιβεβλημένη την εκτέλεση μό-
νον της πρωινής βάρδιας. 

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, το ζήτημα της εξαίρεσης τινός νο-
σηλευτή από το κυκλικό ωράριο για λόγους υγείας εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, η οποία αποφασίζει κατόπιν 
σταθμίσεως όλων των παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων και 
των πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών.  
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 85 του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα (Νόμος 

3528/2007), όπως αυτό είχε τροπο-
ποιηθεί δυνάμει των διατάξεων του 
Νόμου 3839/2010, καθιερώθηκε 
ένα σύστημα αξιολόγησης των υπό 
κρίση υπαλλήλων, για την επιλογή 
των προϊσταμένων διεύθυνσης ή 
αντίστοιχου επιπέδου οργανικής 
μονάδας, σύμφωνα με το οποίο μο-
ριοδοτείται ο χρόνος υπηρεσίας σε 
θέση προϊσταμένου διεύθυνσης, 
καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας σε 
θέση προϊσταμένου τμήματος ή αυ-
τοτελούς γραφείου.

Ενόψει των ανωτέρω διατά-
ξεων εξεδόθη η υπ’αριθμ. ΔΙ-
ΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-
04-2010 ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, 
σύμφωνα με την οποία στον χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊστα-
μένου διεύθυνσης ή τμήματος δεν υπολογίζονται μόνο τα χρονι-
κά διαστήματα που ο υπάλληλος άσκησε τα εν λόγω καθήκοντα 
ύστερα από επιλογή από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά 
και τα χρονικά διαστήματα που αφορούν την με οιονδήποτε νό-
μιμο τρόπο άσκηση των καθηκόντων αυτών, η οποία βέβαια θα 
πρέπει να προκύπτει από σχετική πράξη του αρμοδίου οργάνου. 

Ενόψει των ανωτέρω, προκειμένου να υπάρξει μοριοδότηση 
των υπαλλήλων που άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου κατ’α-
νάθεση θα πρέπει να έχει εκδοθεί σχετική διοικητική πράξη. 
Επισημαίνεται, ότι η έκδοση της ως άνω πράξεως ανάθεσης δε-
σμεύει την υπηρεσία του υπαλλήλου και καθιστά υποχρεωτική 
την μοριοδότησή του, σύμφωνα με την ερμηνεία των διατάξεων 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτή αποτυπώνεται στην 
προαναφερθείσα εγκύκλιο. 

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται, ότι η πράξη ανάθεσης αφορά 
την κατ’ανάθεση άσκηση καθηκόντων που αντιστοιχούν σε θέση 
ευθύνης. Ειδικώς επί των νοσηλευτικών υπηρεσιών των νοσηλευ-
τικών ιδρυμάτων ως θέσεις ευθύνης λογίζονται οι θέσεις διευθυ-
ντών, τομεαρχών, προϊσταμένων και υπευθύνων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 103§1 του Νόμου 2071/1992. 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι πέραν της έκδοσης της σχετικής 
πράξης ανάθεσης, ιδιαίτερα κρίσιμο είναι και το ζήτημα της εν 
τοις πράγμασι άσκησης καθηκόντων που αντιστοιχούν σε θέση 
ευθύνης. Επί του εν λόγω ζητήματος είναι χαρακτηριστική η νομο-
λογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο με την υπ’αριθμ. 
900/2001 απόφασή του όρισε, ότι κατά την έννοια του άρθρου 30 
του ν. 1586/1986, όπως τροποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω, μετά 
την 1η-1-1988 η Διοίκηση δεν μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει το 
κατά το άρθρο 12 παρ. 1 του νόμου τούτου επίδομα θέσης στους 
αναφερομένους στη διάταξη αυτή υπαλλήλους, για το λόγο ότι 

η υπηρεσία τους στερείται νέου 
οργανισμού, η έκδοση του οποίου 
ήταν υποχρεωτική μέχρι την ημε-
ρομηνία αυτή. Η σύμφωνη με το 
Σύνταγμα ερμηνεία αυτή επιβάλ-
λεται εν όψει του ότι θα αντέκειτο 
στην καθιερούμενη από το άρθρο 4 
του Συντάγματος αρχή της ισότητας 
να υπάρχουν υπάλληλοι ασκούντες 
τα αναφερόμενα στην τελευταία 
αυτή διάταξη καθήκοντα, οι οποίοι 
δεν λαμβάνουν το επίδομα τούτο, 
από το γεγονός και μόνο ότι για τη 
συγκεκριμένη υπηρεσία ή το νομι-
κό πρόσωπο δεν έχει εκδοθεί ορ-
γανισμός.

Με άλλα λόγια το Συμβούλιο 
της Επικρατείας θεωρεί, ότι ένας 
υπάλληλος που ασκεί εν τοις πράγ-

μασι χρέη προϊσταμένου δικαιούται να λαμβάνει το αντίστοιχο 
επίδομα θέσης, ακόμη και αν στην υπηρεσία του δεν έχει εκδοθεί 
οργανισμός που να προβλέπει θέση προϊσταμένου. Η αξίωσή του, 
δε, αυτή δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό προκειμένου να 
είναι νόμιμη, ήτοι ενυπάρχει καθ’ όλη την περίοδο που εκτελεί 
χρέη προϊσταμένου. 

Κατ’ αναλογία θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι σε περίπτωση έκ-
δοσης πράξης ανάθεσης καθηκόντων σε τμήμα που δεν προβλέ-
πεται ρητώς στον οικείο οργανισμό και εν τοις πράγμασι άσκησης 
από τον υπάλληλο των εν λόγω καθηκόντων, τότε θεμελιώνεται 
υπέρ του υπαλλήλου δικαίωμα μοριοδότησης για τον χρόνο άσκη-
σης των ως άνω καθηκόντων. 

Περαιτέρω υπογραμμίζεται, ότι σε συνέχεια της θέσεως σε 
ισχύ των διατάξεων του Νόμου 4275/2014, που καθιερώνουν 
ένα νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, εξεδόθη η υπ’αριθμ.
πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2057/οικ. 30264/24-11-2014 εγκύκλιος 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης, όπου ρητώς αναφέρονται τα εξής χαρακτηριστικά: 
«Για την εφαρμογή των ανωτέρω η έννοια του όρου «έχουν ασκή-
σει καθήκοντα προϊσταμένου» δεν περιορίζεται αποκλειστικά και 
μόνο στην άσκηση των καθηκόντων αυτών ύστερα από επιλογή των 
υπαλλήλων από το αρμόδιο συμβούλιο, αλλά περιλαμβάνει την με 
οιονδήποτε νόμιμο τρόπο άσκηση των καθηκόντων αυτών, όπως η 
νόμιμη αναπλήρωση».

Και εκ της ανωτέρω πλέον πρόσφατης εγκυκλίου καθίσταται 
σαφές, ότι στην έννοια της άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου 
εντάσσεται κάθε μορφή άσκησης των εν λόγω καθηκόντων είτε 
κατόπιν επιλογής από υπηρεσιακό συμβούλιο, είτε κατόπιν ανα-
πλήρωσης, είτε κατόπιν πράξης ανάθεσης. 

Κατά συνέπεια, ο υπάλληλος που εκτελεί χρέη προϊσταμένου 
κατόπιν εκδόσεως σχετικής πράξης ανάθεσης, δικαιούται να λαμ-
βάνει την αντίστοιχη μοριοδότηση. 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Την δικαιούται ο εκτελών  
χρέη προϊσταμένου 
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Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 
54§6 του Νόμου 4223/2013, «Επιτρέπεται η αμοιβαία με-
τάταξη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των 

νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Υγειονομικές 
Περιφέρειες και Φορείς εποπτευομένους από το Υπουργείο Υγεί-
ας, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και κατόπιν γνώμης των 
οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων των Φορέων προέλευσης και 
υποδοχής. 

Για την αμοιβαία μετάταξη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προ-
σωπικού μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., απαιτείται έγγραφη βε-
βαίωση της Διοίκησης του νοσοκομείου προέλευσης, με την οποία 
πιστοποιείται ότι η μετακίνηση δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέ-
πεια στην ομαλή λειτουργία του Φορέα».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, η ισχύουσα νο-
μοθεσία επιτρέπει πλέον ρητώς τις αμοιβαίες μετατάξεις μεταξύ 
νοσηλευτών. Παρόλο που εκ των σχετικών διατάξεων δεν παρέ-
χονται αρκετές διευκρινίσεις ως προς τις προϋποθέσεις μετάτα-
ξης, θεωρούμε ότι οι αμοιβαίως μετατασσόμενοι υπάλληλοι θα 
πρέπει να ανήκουν τουλάχιστον στην ίδια κατηγορία. 

Αυτό, άλλωστε, ορίζεται και με τις διατάξεις της παραγράφου 
3 του άρθρου 19 του Νόμου 3801/2009, σύμφωνα με τις οποίες 
«επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία μετάταξη υπαλλή-
λων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. από Υπουργείο σε Υπουργείο 
ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και αντιστρόφως ή μετα-
ξύ τους, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία και 
να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσ-
σονται. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις που κατέχονται από τους 
μετατασσόμενους λογίζονται κενές. Η ανωτέρω μετάταξη γίνεται 
μετά από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, εφαρμο-
ζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του 
άρθρου 74 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως εκάστο-
τε ισχύουν».

Κατά τα λοιπά, δεν τίθεται ως προϋπόθεση για την διενέρ-
γεια της μετάταξης η ταυτότητα του χρόνου προϋπηρεσίας των 
μετατασσομένων υπαλλήλων, υπό την έννοια ότι μπορεί ένας εξ 
αυτών να έχει περισσότερο χρόνο προϋπηρεσίας από τον άλλο, 
χωρίς αυτό να αποτελεί λόγω κωλύματος της μετάταξης.

Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρχουν σε εκκρεμότητα αι-
τήσεις αμοιβαίων μετατάξεων, που είχαν υποβληθεί προ της θέ-
σεως σε ισχύ των ρυθμίσεων του Νόμου 4223/2013, δέον όπως 
επανυποβληθούν – επικαιροποιηθούν, με ρητή πλέον μνεία των 
παραπάνω διατάξεων.

Περαιτέρω αξίζει να υπογραμμιστεί, ότι εκ των διατάξεων του 
άρθρου 54 του Νόμου 4223/2013, που ρυθμίζουν κατά τρόπο ει-
δικό τα ζητήματα της κινητικότητας του νοσηλευτικού προσωπι-
κού, ουδόλως προκύπτει η υποχρέωση παραμονής στον φορέα 
υποδοχής για τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε περίπτωση μετάταξης. 

Οι μοναδικοί περιορισμοί που τίθενται δια των ανωτέρω δια-
τάξεων αφορούν την απαγόρευση υπηρεσιακών μεταβολών προ 
της παρόδου διετίας από τον διορισμό και την υποχρέωση παρα-
μονής για δέκα (10) έτη του μετατασσόμενου ή μετατιθέμενου 

υπαλλήλου σε υπηρεσία της παραμεθορίου.
Σημειωτέον, δε, ότι σύμφωνα με την ρητή πρόβλεψη της πα-

ραγράφου του άρθρου 54 του Νόμου 4223/2013, «(α) Από την 
έκδοση του παρόντος, κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου, που 
αντιβαίνει στο παρόν ή ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα, καταρ-
γείται. (β) Κατ’ εξαίρεση και εφόσον δεν αντίκεινται στο παρόν 
παραμένουν σε ισχύ και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που 
καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις μετάθεσης, μετάτα-
ξης και απόσπασης των υπαλλήλων [ν. 3528/2007 (Α’ 26)]».

Εκ τούτων έπεται, ότι ειδικώς επί μετατάξεων του νοσηλευ-
τικού προσωπικού δεν χωρεί αναλογική εφαρμογή των διατάξε-
ων του άρθρου 71 παρ. 5 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, κατά 
το μέρος που οι εν λόγω διατάξεις εισάγουν περιορισμό που 
έρχεται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του άρθρου 54 του Νόμου 
4223/2013. 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ

Με την προϋπόθεση να ανήκουν 
στην ίδια κατηγορία

Για την αμοιβαία μετάταξη νοσηλευτικού 
και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ 
νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., απαιτείται 
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Φρούτα και λαχανικά κατά 
του καπνίσματος 
Πηγή: www.zougla.gr
Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του 
Buffalo, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό 
περιοδικό «Nicotine and Tobacco Research», 
όσοι προσπαθούν να κόψουν το κάπνισμα 
ίσως το καταφέρουν, αν καταναλώνουν πε-
ρισσότερα φρούτα και λαχανικά.
Οι ερευνητές διεξήγαγαν μια έρευνα σε 
1.000 καπνιστές άνω των 25 ετών, με σκοπό 
να αποκαλύψουν ποια είναι η σχέση μεταξύ 

του καπνίσματος και της κατανάλωσης φρού-
των και λαχανικών. Με βάση προηγούμενες 
έρευνες γνώριζαν ήδη ότι όσοι έχουν κόψει 
το τσιγάρο για λιγότερο από έξι μήνες κατα-
ναλώνουν περισσότερα φρούτα και λαχανικά 
σε σύγκριση με τους καπνιστές.
Διαπίστωσαν, λοιπόν, ότι οι καπνιστές που 
είχαν κόψει το κάπνισμα και κατανάλωναν 
τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά ήταν 
τρεις φορές πιο πιθανό να εξακολουθούν να 
απέχουν από το τσιγάρο 14 μήνες μετά τη δι-
ακοπή του, συγκριτικά με εκείνους που κατα-
ναλώνουν τα λιγότερα φρούτα και λαχανικά.

Κατανάλωση λιπαρών; 
Ας το ξανασκεφτούμε 
Πηγή: www.zougla.gr
Σύμφωνα με νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περι-
οδικό Obesity, φαίνεται ότι μόλις πέντε μέρες αυξημένης κατανά-
λωσης λίπους μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στο μεταβολισμό 
των θρεπτικών συστατικών. Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της με-
λέτης, πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι μπορούν να καταναλώσουν 
«ελεύθερα» λιπαρά τρόφιμα για λίγες ημέρες, χωρίς αυτό να επι-
φέρει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους. Η παρούσα μελέτη 
ωστόσο, δείχνει πως ίσως θα πρέπει να το ξανασκεφτούν.
Στη μελέτη συμμετείχαν υγιείς νεαροί ενήλικες οι οποίοι κατανά-
λωσαν τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος για διάστημα 
πέντε ημερών. Η πρόσληψη λίπους κάλυπτε το 55% της ημερήσι-
ας ενεργειακής πρόσληψης, χωρίς όμως να αυξηθούν οι θερμίδες 
που κατανάλωναν συνολικά μέσα στη μέρα, σε σύγκριση με τη συ-

νήθη δίαιτα που ακολουθούσαν πριν την έναρξη της μελέτης.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πέντε μέρες υψηλής κατανάλωσης λί-
πους ήταν αρκετές ώστε να παρατηρηθούν διαταραχές στον τρόπο 
που οι μύες μεταβολίζουν τη γλυκόζη, γεγονός που θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε μειωμένη απόκριση στην ινσουλίνη, που αποτελεί 
παράγοντα κινδύνου εμφάνισης διαβήτη και άλλων νοσημάτων. 
Από την άλλη, δεν παρατηρήθηκε αύξηση του βάρους των εθελο-
ντών ή εμφάνιση ινσουλινοαντίστασης, κατά το διάστημα διεξαγω-
γής της μελέτης.
Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που δείχνει ότι τέτοιου είδους 
αλλαγές στο μεταβολισμό μπορούν να παρατηρηθούν σε τόσο σύ-
ντομο χρονικό διάστημα. Η ερευνητική ομάδα σκοπεύει τώρα να 
εξετάσει κατά πόσο αυτές οι βραχυπρόθεσμες αλλαγές στο μετα-
βολισμό της γλυκόζης μπορούν να επιφέρουν μακροπρόθεσμες 
συνέπειες, καθώς και πόσο σύντομα μπορούν να αναστραφούν, 
μόλις το άτομο «επιστρέψει» στην κατανάλωση δίαιτας χαμηλής 
περιεκτικότητας σε λίπος. Πηγή : 

Επιμέλεια: Δρακοπούλου Μαριάννα, Χριστοδούλου Ελένη
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Οι ευεργετικές ιδιότητες του 
θαλασσινού νερού 
Πηγή: madata.gr
Είναι ο πιο απλός τρόπος για να κάνετε φυσι-
κό και χωρίς κόστος πίλινγκ, περιέχει πλήθος 
βιταμινών και ιχνοστοιχείων ενώ η παραμονή 
του μέσα σε αυτό μπορεί να μας βοηθήσει 
στην αποτοξίνωση.
Και όμως, ενώ έχει τόσα οφέλη, οι περισσότε-
ροι άνθρωποι μόλις βγαίνουν από τη θάλασ-
σα σπεύδουν να ξεπλυθούν με γλυκό νερό 
θεωρώντας πως το αλάτι δεν τους βοηθά σε 
τίποτα.
Και όμως είναι ένας από τους πολλούς αστι-
κούς μύθους, καθώς το νερό της θάλασσας 
έχει κυριολεκτικά μαγικές ιδιότητες .
Δείτε μερικούς λόγους που, ίσως, σας πεί-
σουν την επόμενη φορά να αφήσετε λίγο πα-
ραπάνω επάνω σας το αλάτι της θάλασσας:
Το θαλασσινό αλάτι θεωρείται ένα φυσικό κα-
θαριστικό του αίματος. Περιέχει μεγάλη πο-
σότητα βιταμίνης C, η οποία καταπολεμάει τις 
ελεύθερες ρίζες και μαγνήσιο που συνεισφέ-
ρει στην δράση των αντιοξειδωτικών. Ως εκ 

τούτου, το αλάτι της θάλασσας είναι σε θέση 
να αποτοξινώσει τα κύτταρα του δέρματός 
σας σωστά και να απορροφήσει όλη η βρω-
μιά, τη σκόνη και τα τοξικά υλικά από αυτά.
Καθώς απωθεί όλες τις τοξίνες από το σώμα 
σας, το θαλασσινό αλάτι κάνει το δέρμα σας 
πιο απαλό και υγιές. Έχει παρατηρηθεί ότι τα 
τακτικά μπάνια στην θάλασσα μπορούν να 
ενισχύσουν τον τόνο του δέρματος σε μεγά-
λο βαθμό. Το μαγνήσιο στο αλάτι μπορεί να 
εμποδίσει την κατακράτηση υγρών από το 
δέρμα σας κρατώντας το απαλό, σφριγηλό 
και νεανικό.
Επίσης, το θαλασσινό αλάτι είναι πλούσιο σε 
ζωτικής σημασίας βιταμίνες και ανόργανα 

μέταλλα, τα οποία απαιτούνται για την σωστή 
λειτουργία των κυττάρων του δέρματος. Αυ-
τές οι θρεπτικές ουσίες μπορούν να βελτιώ-
σουν τον κυτταρικό μεταβολισμό, διατηρούν 
τους ιστούς ενυδατωμένους, ενισχύει την 
κυκλοφορία του αίματος στην επιφάνεια του 
δέρματος και να αυξάνει την αντοχή των κυτ-
ταρικών μεμβρανών.
Η περιεκτικότητα σε ασβέστιο από το αλάτι 
της θάλασσας μπορεί να βοηθήσει στον κα-
θαρισμό των φραγμένων πόρων του δέρμα-
τος. Εάν έχετε ακμή στην επιδερμίδα σας, 
τότε το θαλασσινό αλάτι είναι ό,τι καλύτερο 
για εσάς. Διατηρεί το δέρμα σας καθαρό, μει-
ώνοντας τις πιθανότητες εμφάνισης λοιμώξε-
ων στο δέρμα.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το αλά-
τι της θάλασσας ως φυσικό πίλινγκ . Η υφή 
του αλατιού βοηθά στην απομάκρυνση της 
εξωτερικού στρώματος νεκρών κυττάρων της 
επιδερμίδας. Αυτός είναι εξάλλου ο λόγος 
για τον οποίο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές 
οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν για καιρό 
καλύτερο τόνο στην επιδερμίδα τους και πιο 
καθαρή όψη σε πρόσωπο και σώμα.
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Δέκα συμβουλές για ασφαλή έκθεση στον 
ήλιο 
Πηγή:  NowDoctor.gr
Ο καλοκαιρινός ήλιος και σίγουρα πρέπει να προστατευθείτε από τις 
βλαβερές συνέπειες! Διαβάστε 10 συμβουλές που θα σας βοηθήσουν 
να απολαύσετε τον ήλιο αλλά με ασφάλεια!
1. Η αντιηλιακή προστασία είναι απαραίτητη
Ακόμα κι αν είναι συννεφιασμένος ο καιρός δεν πρέπει να βγαίνετε 
εκτός σπιτιού χωρίς το αντιηλιακό σας. Οι ακτίνες UV προκαλούν βλά-
βες στο δέρμα και μπορούν να προκαλέσουν διάφορους τύπους καρ-
κίνου του δέρματος. Το απροστάτευτο δέρμα μπορεί να πάθει βλάβη 
μέσα σε μόνο 15 λεπτά, τονίζουν ειδικοί δερματολόγοι.
2. Όλοι οι δερματικοί τόνοι πρέπει να βάζουν αντιηλιακό 
ΜΕγάλο ποσοστό ανθρώπων με σκουρότερο τόνο δέρματος θεωρούν 
πως δεν έχουν λόγο να ανησυχούν για καρκίνο του δέρματος, αλλά 
κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αν έχετε ανοιχτό τόνο δέρματος και κοκκινίζετε 
εύκολα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε 
υψηλό δείκτη προστασίας.
3. Χρησιμοποιήστε δείκτη τουλάχιστον SPF 30
Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας προτείνει δείκτη προστασίας 
τουλάχιστον 30 και αδιάβροχα αντιηλιακά. Ο ακριβής δείκτης προστα-
σίας που χρειάζεστε κυμαίνεται ανάλογα με το σε πόση ώρα καίγεστε 
από τον ήλιο. Αν το δέρμα σας καίγεται σε 15 λεπτά τότε ένα αντιη-
λιακό με δείκτη 30 θα καθυστερήσει το κάψιμο για 15 λεπτά x 30 = 
450 λεπτά, δηλαδή για 7,5 ώρες. Όμως, καθώς οι καιρικές συνθήκες 
έκθεσης και οι δραστηριότητες διαφέρουν, συνίσταται να βάζετε αντι-
ηλιακό κάθε 2 ώρες.
4. Αντιηλιακά ευρέως φάσματος προσφέρουν προστασία κατά των 
UVA και UVB ακτινών.
Προτιμήστε αντιηλιακά που περιέχουν φυσικά συστατικά που εμποδί-
ζουν την εισχώρηση των ακτίνων στο δέρμα. Αναζητήστε σκιά και να 
είστε πολύ προσεκτικοί από τις 10:00 έως τις 2:00 ή όποτε η σκιά σας 
είναι πιο κοντή από το πραγματικό σας ύψος.
5. Το αντιηλιακό είναι αποτελεσματικό όταν εφαρμόζεται τουλάχιστον 
20 λεπτά πριν την ηλιοθεραπεία
Είναι πλήρως λειτουργικό μόνο όταν εφαρμόζεται 20 λεπτά τουλάχι-
στον πριν βγείτε εκτός σπιτιού. Τοποθετήστε το μετά την κρέμα που 

βάζετε συνήθως και πριν το μακιγιάζ σας.
6. Αντιηλιακή προστασία όλες τις εποχές 
Αν εργάζεστε σε εξωτερικό χώρο, πρέπει να χρησιμοποιείτε αντιηλι-
ακό με δείκτη 50 και ειδικά ρούχα. Δεν χρησιμοποιούμε αντιηλιακά 
μόνο το καλοκαίρι, αλλά συνεχώς.
7. Οι γονείς πρέπει να λαμβάνουν επιπλέον μέτρα για την προστασία 
των παιδιών
Συχνές επαναλήψεις εφαρμογής αντιηλιακού και πρέπει τα παιδιά να 
μένουν ενυδατωμένα. Τα μωρά πρέπει να παραμένουν στη σκιά, να 
φορούν ρούχα και καπέλο. Ένα μωρό μπορεί να καεί πολύ εύκολα 
ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητο. Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά χωρίς 
επίβλεψη.
8. Το να είστε μέσα στη θάλασσα δεν σας προστατεύει
Το νερό δεν προσφέρει προστασία από τις ηλιακές ακτίνες. Μάλιστα, 
όταν βρέχεστε πρέπει να βάζετε αντιηλιακό πιο συχνά.
9. Το να κοιτάξετε απευθείας τον ήλιο μπορεί να βλάψει τα μάτια σας
Αρκούν λίγα δευτερόλεπτα για να προκληθεί κάποια βλάβη στα μάτια 
σας, αν κοιτάξετε απευθείας τον ήλιο. Τα γυαλιά ηλίου πάντα βοηθούν.
10. Ακόμα και σε εσωτερικούς χώρους βάλτε αντιηλιακό
Ακόμα και σε εσωτερικούς χώρους θυμηθείτε πως το τζάμι δεν μπλο-
κάρει τις ακτίνες UV, οπότε πρέπει να φοράτε αντιηλιακό είτε εργάζε-
στε σε γραφείο είτε οδηγείτε το αυτοκίνητό σας.

Τι ΔΕΝ πρέπει να κάνετε 
πριν πέσετε στο κρεβάτι  
για ύπνο
Πηγή: stogiatro.gr
Ο καλός ύπνος είναι σημαντικός για τη διά-
θεσή σας, την ενέργεια και τη γενικότερη 
υγεία σας. Επίσης, εξαρτάται άμεσα από τις 
δραστηριότητες της ημέρας, πόση σωματι-
κή άσκηση κάνετε και τι διατροφή ακολου-
θείτε, κυρίως πριν πέσετε στο κρεβάτι για 
ύπνο.
Επειδή λοιπόν η ποιότητα του ύπνου παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα 
και στην υγεία, το Health μας επισημαίνει τι 
πρέπει να αποφύγουμε ειδικά τις ώρες πριν 
τον ύπνο.
Απενεργοποιήστε τις ηλεκτρονικές συσκευές
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η χρή-
ση ηλεκτρονικών συσκευών όπως τα 
tabletsκαι τα smartphones, ή ακόμα και η 

τηλεόραση μπορεί να διαταράξει τον ύπνο 
σας. Το μπλε φως που εκπέμπεται από 
υπολογιστές, smartphones, tabletsκαι την 
τηλεόραση εμποδίζει την παραγωγή της 
μελατονίνης, η οποία βοηθά το σώμα να 
αισθανθείτε υπνηλία. Ειδικοί συνιστούν την 
αποφυγή οποιασδήποτε εκπομπής φωτός 
από ηλεκτρονικές συσκευές τουλάχιστον 
μία ώρα πριν τον ύπνο.
Αποφύγετε τον καφέ
Ένα φλιτζάνι καφέ περιέχει 80 με 120 mg 

καφεΐνης. Ακόμα και αν θέλετε να απολαύ-
σετε ένα φλιτζάνι καφέ μετά το δείπνο, να 
είστε προετοιμασμένοι για έναν άστατο 
ύπνο στη συνέχεια. Καθώς η καφεΐνη μπο-
ρεί να παραμείνει στο σώμα για διάστημα 
έως 12 ώρες, ακόμα και η κατανάλωση 
καφέ το μεσημέρι μπορεί να προκαλέσει 
προβλήματα στον ύπνο, πόσο μάλλον λίγες 
ώρες πριν το βραδινό ύπνο.
Ξεχάστε τα email σας
Πέρα από το γεγονός ότι το μπλε φως που 
εκπέμπει η ηλεκτρονική συσκευή που χρη-
σιμοποιείτε για να ελέγξετε τα mailσας δι-
αταράσσει το βιολογικό ρολόι, υπάρχουν 
και άλλα πιθανά προβλήματα αναφορικά 
με τον ύπνο σας. Αν για παράδειγμα είστε 
σε αναμονή για ένα συγκεκριμένο mail, η 
νευρικότητα και το άγχος δεν θα σας επι-
τρέψουν να κοιμηθείτε ήσυχα. Είναι πολύ 
καλύτερο να ελέγχετε τα mailσας όσο ση-
μαντικά και αν είναι το πρωί.
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Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε στην 1 Μάη του 1909, τη Μο-
νεμβασία Λακωνίας. Η καταγωγή του πατέρα του ήταν 
από την Κρήτη και ήταν κληρονόμος τεράστιας κτηματι-

κής περιουσίας. Η μητέρα του Ρίτσου ήταν η Ελευθερία Βουζα-
ναρά, κόρη πλουσίων εμπόρων από το Γύθειο. Οι δυο τους πα-
ντρεύτηκαν όταν ήταν ακόμα εκείνη 13 ετών. Είχε συνολικά τρία 
αδέλφια, τη Νίνα, τον Δημήτρη, και τη Σταυρούλα.

Η ζωή του κατά την παιδική του ηλικία ήταν ανέμελη και πέρα-
σε όμορφα παιδικά χρόνια κοντά στη φύση, από τη μικρή ηλικία 
φάνηκε να έχει κλίση στις τέχνες, καθώς γρήγορα άρχισε να ζω-
γραφίζει και να μαθαίνει πιάνο, έγραφε στίχους από την ηλικία 
των 7 ετών. Ο Ρίτσος προτιμούσε να παίζει κατά τα παιδικά του 
από τα να παρακολουθεί τα μαθήματα κι αυτό είχε ως αποτέλε-
σμα να βρίσκεται πολλές φορές τιμωρημένος. 

Ο Ρίτσος ότι έχασε από το σχολείο, το βρήκε στη βιβλιοθήκη 
της μητέρας του, όπου εκεί συνάντησε για πρώτη φορά την Αρι-
στερά, πράγμα που ενοχλούσε τον πατέρα του. 

Το 1917, η οικογένεια Ρίτσου, δέχτηκε το πρώτο της οικονο-
μικό πλήγμα: με την αγροτική μεταρρύθμιση του Ελ. Βενιζέλου 
απαλλοτριώθηκαν τσιφλίκια ή δόθηκαν σε ακτήμονες· οι Ρίτσοι 
τα έχασαν, σχεδόν, όλα. 

Το 1921 ο αδελφός και κατόπιν η μητέρα του ασθένησαν από 
φυματίωση και πέθαναν. Στο ενδιάμεσο, η αδελφή του Νίνα είχε 
παντρευτεί τον χωροφύλακα του χωριού και είχε φύγει από το 
σπίτι, με αποτέλεσμα, η Σταυρούλα και ο Γιάννης να μείνουν μόνοι 
και να δεθούν πολύ. Η μόνη παρηγοριά του ποιητή ήταν η αδελφή 
του και η ποίηση, ενώ τα μόνα έξοδα που επέτρεπε στον εαυτό 
του ήταν η συνδρομή του περιοδικού, στο οποίο μάλιστα, δημοσί-

ευσε το 1924-1925, τις πρώτες του συνεργασίες, με το ψευδώνυ-
μο «Ιδανικό Όραμα». 

Το 1925 ο Ρίτσος και η αδελφή του πάνε στην Αθήνα. Εκεί 
έπιασαν ένα δωμάτιο, σε ένα ξενοδοχείο, στην οδό Μπενάκη. Ο 
θείος του Λεωνίδας, που ζούσε στο Λονδίνο τους συνδράμει, χρη-
ματικά, ενώ η αδελφή του έπιασε δουλειά, προετοιμάζοντας τις 
σπουδές της για τη Φιλοσοφική Σχολή. Ο Γιάννης έπιασε δουλειά 
ως δαχτυλογράφος, σε ένα γραφείο ενός συμβολαιογράφου, στη 
βιβλιοθήκη του οποίου γνώρισε τον Άγγελο Σικελιανό, τον Κωστή 
Παλαμά κ.ά. Το 1926 η Σταυρούλα είδε τον αδελφό της να κάνει 
αιμόπτυση, ο ιατρός της οικογένειας τον έστειλε στη Μονεμβα-
σία όπου θα έβρισκε καλύτερη περιποίηση. Επιστρέφοντας από 
τη Μονεμβασία, είχε έτοιμες δύο ποιητικές συλλογές: Στο Παλιό 
μας Σπίτι και το Δάκρυα και Χαμόγελα. Στις 22 Φεβρουαρίου 1927 
εισήλθε στο νοσοκομείο «Σωτηρία», όπου για τα επόμενα τρία 
χρόνια θα συζεί με πλήθος ασθενών. 

Στις αίθουσες του νοσοκομείου ο Ρίτσος, ήρθε σε επαφή με δι-
άφορους αριστερούς και συνδικαλιστές. Ο «δάσκαλός» του, σχε-
τικά με αυτά, είναι ο Βασίλης Γεράγγελος, οποίος θα εκτελεστεί, 
αργότερα, από τους Γερμανούς, στην Κατοχή. 

 Στο σανατόριο του «Σωτηρία», θα γνωριστεί με την ποιήτρια 
Μαρία Πολυδούρη. Αντάλλασσαν ποιήματα ο ένας στον άλλον και 
λόγω της αγάπης τους για την ποίηση, θα βρουν παρηγοριά. Μετά 
το πέρας του τρίτου έτους της παραμονής του στο νοσοκομείο, 
τον μετέφεραν σε στρατιωτικό νοσοκομείο, για να καταλήξει στο 
Άσυλο Φυματικών Καψαλώνας. Οι συνθήκες εκεί είναι απαράδε-
κτες. Έτσι, ο Ρίτσος, στέλνει ένα γράμμα στην εφημερίδα Εφε-
δρικός Αγών και τονίζει τα προβλήματα που βιώνουν καθημερινά 

«Να είμαστε 
έτοιμοι,  
κάθε ώρα είναι  
η δική μας 
ώρα...» 
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οι ασθενείς εκεί πέρα. Μαζί με άλλα ποιήματά του, από το προ-
ηγούμενο σανατόριο, συνθέτει τις πρώτες του ποιητές συλλογές: 
Τρακτέρ και Πυραμίδες. 

Το 1931 η αδελφή του παντρεύεται έναν μετανάστη από την 
Αμερική, τον Δημήτρη Σταυρόπουλο, ο οποίος θα συνδράμει οικο-
νομικά και τον Γιάννη. Έτσι, ο Ρίτσος, θα βρει περισσότερο χρόνο 
για τη συγγραφή ποιήσεως. 

Το 1932 ο πατέρας του, που ζούσε μόνος στη Μονεμβασία έχα-
σε τα λογικά του και τρελάθηκε. Τον μεταφέρανε εν τέλει, το 1934, 
στο δημόσιο ψυχιατρείο του Δαφνίου. 

Η αδελφή του που είχε πάει στην Αμερική, επέστρεψε για να 
τον φροντίσει. Την περίοδο αυτή ο Ρίτσος, προσπαθεί να ακολου-
θήσει το επάγγελμα του χορευτή και του ηθοποιού σε θέατρο, 
στην Κυψέλη, με τη διάσημη Ζωζώ Νταλμάς, αφού ο γάμος της 
αδελφής του δεν κράτησε παραπάνω και αναγκάστηκε να εργα-
στεί. 

Το 1934 γίνεται μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, 
στο οποίο παρέμεινε μέχρι τον θάνατό του. Το 1934 εκδόθηκε η 
πρώτη ποιητική συλλογή του με τίτλο «Τρακτέρ», ενώ ξεκίνησε να 
δημοσιεύει στον «Ριζοσπάστη» τη στήλη «Γράμματα για το Μέτω-
πο». Το 1936, οι εργατικές κινητοποιήσεις, είχαν κορυφωθεί στη 
Θεσσαλονίκη. Ο Ριζοσπάστης, την επόμενη, δημοσιεύει φωτογρα-
φία που αποτυπώνεται η σορός του δολοφονημένου Τάσου Τούση, 
με τη μητέρα του να σπαράζει από πάνω του. Η φωτογραφία ενέ-
πνευσε τον ποιητή. Ο Ρίτσος έγραψε τα τρία πρώτα μέρη του Επι-
ταφίου. Ο «Ριζοσπάστης» τα δημοσίευσε υπό τον τίτλο Μοιρολόι. 
Χαρακτηριστικοί στίχοι του ποιήματος είναι: 

Γιέ μου, σπλάχνο τῶν σπλάχνων μου, 
καρδούλα τῆς καρδιᾶς μου,
πουλάκι τῆς φτωχιᾶς αὐλῆς,  

ἀνθὲ τῆς ἐρημιᾶς μου,
πῶς κλείσαν τὰ ματάκια σου καὶ  

δὲ θωρεῖς ποὺ κλαίω
καὶ δὲ σαλεύεις, δὲ γρικᾷς τὰ ποὺ  

πικρὰ σοῦ λέω;

Ο Ρίτσος ολοκληρώνει τα πρώτα 14 ποιήματά του, τα οποία εκ-
δίδονται από το «Λαϊκό Βιβλιοπωλείο» σε 10.000 αντίτυπα. Από 
αυτά πουλήθηκαν σχεδόν όλα, εκτός από 250, τα οποία κάηκαν, 
μετά την εγκαθίδρυση της δικτατορίας από τον Ι. Μεταξά, το 1936. 
Το ποίημα αυτό έγινε ένα από τα γνωστότερα ποιήματα του Γιάννη 
Ρίτσου, καθώς και το ποίημα που τον έκανε γνωστό στο ελληνικό 
κοινό. Έγινε μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Οι παρα-
στάσεις που έδινε ως χορευτής και ως ηθοποιός τον ταλαιπώρησαν 
τόσο, που τον οδήγησαν στο να υποτροπιάσει η υγεία του. Αυτή τη 
φορά, από τον Οκτώβριο του 1937 έως τον Απρίλιο του 1938, έζη-
σε στο σανατόριο της Πάρνηθας, στο οποίο συγγράφει Μια πυγο-
λαμπίδα φωτίζει τη νύχτα και την Εαρινή Συμφωνία. Οι συμφορές 
τόσο για την οικογένεια, όσο και για τον ίδιο συνεχίστηκαν, όταν 
η αδελφή του, η Λούλα, επισκέφτηκε, στις 9 Φεβρουαρίου 1937, 
την αδελφή της και της είπε ότι είδε τον Θεό. Ακολούθως, θα κα-
τευθυνθεί κι εκείνη στο Δαφνί, όπου βρίσκεται εκεί ήδη ο πατέρας 
της, μάλιστα στις 5 Νοεμβρίου 1938 θα δει να βγάζουν τη σορό του 

πατέρα της, από τον απέναντι θάλαμο. Ο Ρίτσος εμπνεύστηκε από 
τα παθήματα της αδελφής του και θα γράψει το ποίημα Τραγούδι 
της Αδελφής μου, για το οποίο ο Κωστής Παλαμάς θα γράψει, στο 
τελείωμα του τετράστιχου: «Να παραμερίσουμε ποιητή για να πε-
ράσεις».

Το 1937, η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, τον δέχτηκε ως μέ-
λος της, με 22 ψήφους από τους 27. Φεύγοντας από το σανατό-
ριο, προσλήφθηκε από το Βασιλικό Θέατρο. Εκεί γνώρισε τον 
Μάνο Κατράκη· η φιλία του θα καταλήξει ισόβια. Εκεί συνάντησε 
και τον Τάκη Φιλιακό, που είχαν ήδη γνωριστεί και, αργότερα, θα 
μεταπηδήσουν στην Εθνική Λυρική Σκηνή, που εμφανίζεται με το 
ψευδώνυμο Ι ή Γ Βάμβας. Το 1940 θα εκδοθεί το Εμβατήριο του 
Ωκαιανού, αλλά τα γεγονότα τον πρόλαβαν και εγκαταστάθηκε, 
κατάκοιτος, στο σπίτι του Τάκη Φιλιακού. Κατόπιν εντάχθηκε και 
στο Μορφωτικό Τμήμα του ΕΑΜ

Ο ηθοποιός Στέλιος Βόκοβιτς, βλέποντάς τον να πεινά, να είναι 
άρρωστος και δυστυχής, απευθύνθηκε στην εφημερίδα «Ακρόπο-
λις» και ο Αλέκος Λιδωρίκης, του έγραψε ένα άρθρο για τη σωτη-
ρία του ποιητή και πρότεινε δημόσιο έρανο. Οι προσφορές έφτα-
σαν αλλά ο Ρίτσος τις αποποιήθηκε.

Σχεδόν, σε όλη την Κατοχή, ο Ρίτσος ήταν καθηλωμένος από την 
ασθένειά του. Εκείνη την περίοδο γράφει το μυθιστόρημα Στους 
πρόποδες της σιωπή.. Με τα γεγονότα του Δεκέμβρη, πολλές ση-
μειώσεις και ποιήματα του Ρίτσου καίγονται, από το πρόσωπο, στο 
οποίο τα είχε εμπιστευτεί να τα φυλάει, λόγω φόβου. Ωστόσο, ο 

Ρίτσος είχε διαφύγει από την Αθήνα με πολλούς οπαδούς του ΕΑΜ, 
που κατευθύνονταν προς τη βόρεια Ελλάδα. Σε αυτή του τη σκλη-
ρή δοκιμασία γράφει το μονόπρακτο Η Αθήνα στ’ άρματα. Μετά 
τη Συμφωνία της Βάρκιζας επιστρέφει στην Αθήνα και γράφει στο 
περιοδικό «Ελεύθερα Γράμματα», ενώ μέσω αυτού δημοσίευε και 
ποιήματα υπό το ψευδώνυμο Πέτρος Βαλιώτης. Γνωρίστηκε με 
σπουδαίους ποιητές, όπως τον Μανώλη Αναγνωστάκη, τονΤάσο 
Λειβαδίτη κ.ά. όπως επίσης και τη μελλοντική του γυναίκα το 1947. 
Αξιοσημείωτα έργα εκείνη την εποχή ήταν το «Ο σύντροφος μας 
Νίκος Ζαχαριάδης» και το Υστερόγραφο της δόξας, που αναφέρο-
νταν στον Άρη Βελουχιώτη, ο οποίος είχε αποκηρυχθεί από το ΚΚΕ

Μεταξύ του 1945 και 1947 συγγράφει τη Ρωμιοσύνη και την 
Κυρά των Αμπελιών. Το 1948 εξορίζεται στη Λήμνο. Στη Λήμνο, ο 
ποιητής, τον Φεβρουάριο του 1949, γράφει το Καπνισμένο Τσου-
κάλι.
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