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Η ισχύς
εν τη ενώσει!

Η

Γράφει ο Παντελής Στεργιάννης

Η κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχει
κάνει εξαιρετικά δύσκολη την καθημερινότητα όλων των Ελλήνων. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι νοσηλευτές δε θα μπορούσαν
να μείνουν ανεπηρέαστοι. Ενώ οι κενές θέσεις νοσηλευτών
τόσο στις δημόσιες, όσο και στις ιδιωτικές δομές υγείας είναι
αρκετές, η ανεργία στον κλάδο μας παρουσιάζει συνεχώς αυξανόμενες τάσεις, με αποτέλεσμα οι νέοι απόφοιτοι νοσηλευτικών
σχολών, να ακολουθούν συχνά το δρόμο της μετανάστευσης, με
στόχο την επιβίωση. Η άσκηση της νοσηλευτικής ως ελεύθερο
επάγγελμα θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην απασχόληση αρκετών νοσηλευτών με αποτέλεσμα τη μείωση της ανεργίας, αλλά και την αύξηση των εσόδων του κράτους μέσω απόδοσης εισφορών και ΦΠΑ, όμως δυστυχώς έμεινε στα χαρτιά.
Όσοι νοσηλευτές καταφέρνουν τελικά εργασθούν στη χώρα
μας έρχονται συχνά αντιμέτωποι με έναν εργασιακό μεσαίωνα.
Απαιτήσεις για άσκηση αλλότριων καθηκόντων, ιδιαίτερα χαμηλοί μισθοί, υπερωριακή εργασία χωρίς αμοιβή, καθημερινή
υποβάθμιση του νοσηλευτικού έργου, λεκτική βία και αβεβαιότητα, είναι μερικά μόνο χαρακτηριστικά της καθημερινότητας
αρκετών συναδέλφων. Παράλληλα, το ίδιο το κράτος υποβαθμίζει καθημερινά το ρόλο των νοσηλευτών, γεγονός που απο-

δεικνύεται από τον μικρό αριθμό προσλήψεων νοσηλευτών στις
δημόσιες δομές υγείας, από τη μη συμμετοχή νοσηλευτών σε
θεσμικά όργανα, επιτροπές και ομάδες εργασίας, από το μικρότερο επίδομα θέσης ευθύνης σε νοσηλευτές σε σχέση με άλλους δημοσίους υπαλλήλους, από τη μη ψήφιση του νοσηλευτικού καθηκοντολογίου, από τηλεοπτικά σποτάκια δημοσίων φορέων
που προσβάλλουν την ηθική υπόσταση των νοσηλευτριών κ.α.

Η απάντηση σε όλα αυτά τα προβλήματα είναι η
αντίδραση και ο συλλογικός αγώνας.
Όλοι μαζί πρέπει να ενώσουμε της φωνές μας και να διεκδικήσουμε σθεναρά όσα μας ανήκουν. Να διεκδικήσουμε ένα
καλύτερο αύριο για τη Νοσηλευτική Επιστήμη στην Ελλάδα, ένα
καλύτερο αύριο για τους νοσηλευτές, αλλά και ένα καλύτερο
αύριο για τους ασθενείς στη χώρα μας.
Συνάδελφοι, ο συλλογικός αγώνας απαιτεί να είμαστε όλοι ενεργά μέλη της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, ενώ οι νοσηλευτές
του ΕΣΥ, ειδικότερα, θα πρέπει να είμαστε εγγεγραμμένοι στην
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ και να συμμετέχουμε ενεργά στις δράσεις της.
Μόνο ενωμένοι θα πετύχουμε τους στόχους μας.

Η ισχύς εν τη ενώσει!
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Τι ισχύει

A

αναφορικά με την αποζημίωση
σε περίπτωση απόλυσης;

Αναφορικά με την αποζημίωση απόλυσης των υπαλλήλων που
υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου επισημαίνονται τα ακόλουθα. Σύμφωνα με τις διατάξεις
της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του Νόμου 4093/2012, Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου η διάταξη του άρθρου 1 του ν.
2112/1920 (Α’ 67), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το εδάφιο
Β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α’ 115),
όπως αυτό τροποποιήθηκε από το εδάφιο β’ της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 (Α’ 212) αντικαθίστανται ως εξής:
1. Η καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου με
σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα
(12) μηνών, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση του εργοδότη, και η οποία θα ισχύει
από την επομένη της γνωστοποίησής της προς τον εργαζόμενο
με τους εξής όρους: α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει
από δώδεκα (12) «συμπληρωμένους» μήνες έως δύο (2) έτη,
απαιτείται προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση. β)
Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) έτη συμπληρωμένα έως πέντε (5) έτη, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2)
μηνών πριν την απόλυση. γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα έως δέκα (10) έτη απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την απόλυση. δ) Για
υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών
πριν την απόλυση. Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον
εργαζόμενο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο το
ήμισυ της κατά το επόμενο εδάφιο του παρόντος αποζημίωσης.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παράγραφος 1 του
άρθρου 3 του ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
3.1. Εργοδότης που παραμελεί την υποχρέωση προειδοποίησης
για καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού
υπαλλήλου οφείλει να καταβάλει στον απολυόμενο υπάλληλο
αποζημίωση απόλυσης ως κατωτέρω, εκτός αν οφείλεται μεγαλύτερη αποζημίωση βάσει σύμβασης ή εθίμου ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη Ποσό αποζημίωσης
1 έτος συμπλ. έως 4 έτη 2 μηνών
4 έτη συμπλ. έως 6 έτη 3 μηνών
6 έτη συμπλ. έως 8 έτη 4 μηνών
8 έτη συμπλ. έως 10 έτη 5 μηνών
10 έτη συμπλ. 6 μηνών

11 έτη συμπλ. 7 μηνών
12 έτη συμπλ. 8 μηνών
13 έτη συμπλ. 9 μηνών
14 έτη συμπλ. 10 μηνών
15 έτη συμπλ. 11 μηνών
16 έτη συμπλ. και άνω 12 μηνών
Ο υπολογισμός της ως άνω αποζημίωσης γίνεται με βάση τις
τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους
απασχόλησης. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α’ 98) εξακολουθεί να ισχύει.
3. Για ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου, που ήδη απασχολούνται και έχουν συμπληρώσει στον
ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία άνω των δεκαεπτά (17) ετών, «καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπόμενης στην προηγούμενη περίπτωση αποζημίωσης», οποτεδήποτε
κι αν απολυθούν κατά την εξής αναλογία:
Για 17 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 1 μηνός αποζημίωση
Για 18 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 2 μηνών αποζημίωση
Για 19 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 3 μηνών αποζημίωση
Για 20 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 4 μηνών αποζημίωση
Για 21 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 5 μηνών αποζημίωση
Για 22 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 6 μηνών αποζημίωση
Για 23 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 7 μηνών αποζημίωση
Για 24 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 8 μηνών αποζημίωση
Για 25 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 9 μηνών αποζημίωση
Για 26 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 10 μηνών αποζημίωση
Για 27 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 11 μηνών αποζημίωση
Για 28 έτη προϋπηρεσίας και άνω 12 μηνών αποζημίωση
Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:
i) ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συμπληρώσει ο υπάλληλος
κατά τη δημοσίευση του παρόντος ανεξάρτητα από το χρόνο
απόλυσής του, και ii) οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα
υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης που δεν υπερβαίνουν το
πόσο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου
8 του ν. 3198/1955, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, λαμβάνονται
υπόψη για τον ανωτέρω υπολογισμό οι τακτικές αποδοχές του
τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, με την
επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955. Με τις προαναφερθείσες διατάξεις
ρυθμίζεται με λεπτομερή τρόπο το ζήτημα της αποζημίωσης
των υπαλλήλων σε περίπτωση απόλυσης.
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Η Ε.Ν.Ε. υποστηρίζει
την καταβολή ΒΑΕ
στους νοσηλευτές των ΟΤΑ

N

Αναφορικά με την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής απασχόλησης του άρθρου 15 του Νόμου
4024/2011 (νυν άρθρο 18 του Νόμου 4354/2015) στο νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται στα ΝΠΙΔ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) επισημαίνονται τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της πρόσφατης υπ’αριθμ.
2/53212/0022/15-07-2014 Κοινής Απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών - Εσωτερικών -Διοικητικής Μεταρρύθμισης &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας προσωπικού νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΦΕΚ Β΄ 2012), «Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για το προσωπικό
ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως εξής:
α) Κατηγορία Α’ σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ
β) Κατηγορία Β’ σε εβδομήντα (70) ευρώ
γ) Κατηγορία Γ’ σε τριάντα πέντε (35) ευρώ.
Στην κατηγορία Α’ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες: Το
προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή,
μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων
(…), οι νοσηλευτές και νοσοκόμοι (…)».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, οι νοσηλευτές
και οι νοσοκόμοι συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των δικαιούχων του επίμαχου επιδόματος της Α΄ κατηγορίας, είτε απασχολούνται με σύμβαση αορίστου, είτε με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένου του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», που συνήθως πραγματοποιείται μέσω δημοτικών επιχειρήσεων, ήτοι ΝΠΙΔ.
Σημειωτέον, ότι η προαναφερθείσα υπουργική απόφαση καταλαμβάνει μόνον τους νοσηλευτές εκείνους που απασχολούνται σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ και όχι στο ίδιο το ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.
Σε κάθε περίπτωση η ΕΝΕ υποστηρίζει, ότι με βάση την αρχή
της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων,
όσοι ανήκουν στον ίδιο κλάδο και κατηγορία και απασχολούνται κάτω από παρεμφερείς συνθήκες δικαιούνται να λαμβάνουν τα ίδια επιδόματα.
Δυστυχώς, η οικονομική συγκυρία και η τρέχουσα κρίση δεν
διευκολύνουν την ικανοποίηση αιτημάτων, που έχουν ως
αποτέλεσμα την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
Ως εκ τούτου μοναδική διέξοδος για το προσωπικό που αδικείται είναι η έγερση αγωγών, στηριζόμενων στην παραβίαση
της αρχής της ισότητας.

Άσκηση ελεύθερου
νοσηλευτικού επαγγέλματος

Φ

Αναφορικά με την άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος
ως ελεύθερου επαγγέλματος, επισημαίνονται οι ακόλουθες
παρατηρήσεις :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου
1579/1985, «με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική
λεπτομέρεια για την άσκηση ιδιωτικού έργου από τους κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή αποφοίτους
Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, και
ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές οικήματος και
εξοπλισμού για τη συγκρότηση και οργάνωση του επαγγελματικού καταστήματος των νοσηλευτών, μέσα στο οποίο μπορεί να εφαρμόζονται νοσηλευτικές μέθοδοι και πράξεις. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας γίνεται η κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων».
Σε συνέχεια των ως άνω εξουσιοδοτικών διατάξεων δεν
υπήρξε έκδοση των προβλεπομένων υπουργικών αποφάσεων, με αποτέλεσμα να μην έχει εισέτι ρυθμιστεί με κάθε
απαιτούμενη λεπτομέρεια το ζήτημα της άσκησης ιδιωτικού
έργου από τους φέροντες τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή. Ομοίως δεν έχει υπάρξει μέχρι τις ημέρες μας κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων, ούτε και ακριβής περιγραφή αυτών.
Ενόψει τούτων, η δημιουργία χώρου παροχής νοσηλευτικών
υπηρεσιών δεν ρυθμίζεται κανονιστικώς, απουσία σχετικών
διατάξεων. Κατά συνέπεια, το νοσηλευτικό επάγγελμα δύναται, καταρχήν, να ασκείται ως ελεύθερο επάγγελμα μόνον
κατ’οίκον, εφόσον ο πάροχος των υπηρεσιών είναι κάτοχος
σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και εγγεγραμμένο
μέλος της ΕΝΕ. Για την δυνατότητα δημιουργίας χώρου για
την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών δεν υπάρχει ακόμη
σαφής πρόβλεψη.Η ΕΝΕ έχει προ πολλού καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση προς το Υπουργείο Υγείας για την διευθέτηση όλων των παραπάνω ζητημάτων και προσδοκά σε επίλυση
του προβλήματος.
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Η διαδικασία της αιμοδιήθησης
δεν αποτελεί νοσηλευτικό καθήκον
στις ΜΕΘ

Δ

Όπως έχει επανειλημμένως τονιστεί, τα υπηρεσιακά καθήκοντα
των νοσηλευτών περιγράφονται κατά τρόπο περιοριστικό από
τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989, το οποίο
δεν έχει υποστεί μέχρι σήμερα κάποια τροποποίηση.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, οι φέροντες τον τίτλο του
Νοσηλευτή, όπως αυτός καθιερώθηκε από το άρθρο 5§2 Α του
Νόμου 1579/1985, είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια νοσηλευτικών πράξεων που γίνονται με δική τους απόφαση και ευθύνη
εκτέλεσης προς κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους τομείς υγιεινής του ίδιου και
του περιβάλλοντός του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης οργανικών λειτουργιών, διατήρησης ισοζυγίων του.
Στις πράξεις αυτές περιλαμβάνεται η παροχή ολοκληρωμένης
και εξατομικευμένης φροντίδας σε κλινήρεις αρρώστους, όλων
των ηλικιών, που πάσχουν από διάφορα νοσήματα, η λήψη
νοσηλευτικών μέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης και ύπνου, η
λήψη μέτρων για πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση, η κάλυψη των αδυναμιών αυτοφροντίδας, η
υποβοήθηση και φροντίδα λειτουργιών εντέρου και ουροδόχου
κύστης, η λήψη νοσηλευτικών μέτρων για παραγωγή αναπνευστικής λειτουργίας, η στενή παρακολούθηση αρρώστων για
έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο, τις
διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήματα, η λήψη
μέτρων για πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο παροχής νοσηλευτικής φροντίδας, η απομόνωση και δήλωση αρρώστου με
λοιμώδες νόσημα, η προθανάτια υποστήριξη και φροντίδα του
αρρώστου και μεταθανάτια φροντίδα του αρρώστου στο θάλαμο
και υποστήριξη της οικογένειας, η σίτιση αρρώστου με όλους
τους τρόπους, η εφαρμογή φυσικών μέσων για πρόκληση υποθερμίας, η εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον άρρωστο με
σκοπό την αυτοφροντίδα, η εκπαίδευση και παροχή βοήθειας
στους οικείους του αρρώστου με σκοπό τη συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι, η φροντίδα και υποστήριξη του αρρώστου όταν

υπάρχει χρόνιο ή ανίατο νόσημα, η βοήθεια στην επικοινωνία
μεταξύ αρρώστου, οικογένειας, γιατρού, προσωπικού του νοσοκομείου και άλλων κοινωνικών ιδρυμάτων, η διενέργεια γραπτής και προφορικής ενημερωτικής επικοινωνίας με τα μέλη
της υγειονομικής ομάδας και άλλους συναφείς Οργανισμούς.
Σε απουσία γιατρού, οι Νοσηλευτές εφαρμόζουν τις πρώτες
βοήθειες. Περαιτέρω, έχουν την ικανότητα λόγω σπουδών και
πρακτικής εμπειρίας να εκτελούν και πιο περίπλοκες πράξεις
κατ’εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος, όπως : μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες
του νοσηλευτή, χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς, πλήρης παρεντερική θρέψη, θεραπευτικά λουτρά, βρογχική παροχέτευση εκκρίσεων.
Καθ’ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων, αλλά και βάσει των διδαγμάτων της νοσηλευτικής επιστήμης, οι πράξεις της αιμοδιήθησης εντός των ΜΕΘ δεν περιλαμβάνονται και δεν θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται στον συνήθη και θεσμοθετημένο κύκλο
υπηρεσιακών καθηκόντων – επαγγελματικών δικαιωμάτων των
νοσηλευτών, όπως αυτός εκτέθηκε ανωτέρω. Συγκεκριμένα,
για την αιμοδιήθηση, συνάγεται ότι ο νοσηλευτής δύναται να
παρακολουθεί την πορεία και την έκβαση της διαδικασίας, χωρίς να νομιμοποιείται να παρεμβαίνει σε κανένα στάδιο αυτής,
παρά μόνο να ειδοποιεί τον υπεύθυνο ιατρό προκειμένου να
παρέμβει.
Κατά συνέπεια, ο χειρισμός των φίλτρων αιμοδιήθησης εντός
των ΜΕΘ δεν μπορεί παρά να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα
του υπεύθυνου ιατρού και όχι των νοσηλευτών, οι οποίοι δεν
έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη προς τούτο εξειδίκευση.
Ενόψει των ανωτέρω παρατηρήσεων συνάγεται, ότι βάσει των
διατάξεων του άρθρου 30§1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα,
σύμφωνα με τις οποίες ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του
κλάδου ή της ειδικότητάς του, είναι ανεπίτρεπτη η ανάθεση σε
νοσηλευτές της διαδικασίας αιμοδιήθησης και του χειρισμού
των αντίστοιχων φίλτρων εντός του χώρου των ΜΕΘ.
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Παράνομη η διακομιδή ασθενών
με συνοδεία νοσηλευτών που ανήκουν
σε νοσοκομεία και δομές ΠΔΦ.
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Η διαλογή ασθενών
στο ΤΕΠ αποτελεί
συναρμοδιότητα
γιατρών & νοσηλευτών!

Αναφορικά με την υποχρέωση ή μη των νοσηλευτών να συμμετέχουν,
ως συνοδευτικό προσωπικό, στις διακομιδές ασθενών επισημαίνονται
τα ακόλουθα :
Τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του κλάδου των νοσηλευτών περιγράφονται από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989. Στις παραπάνω διατάξεις δεν αναφέρεται, ότι στις
Δυνάμει της υπ’αριθμ. Υ4α/οικ 4472/15-01-2003
αρμοδιότητες των νοσηλευτών συγκαταλέγεται και η συμμετοχή σε
Απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καδιακομιδή ασθενούς εκτός του χώρου του νοσοκομείου ή του κέθορίσθηκε η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας και
ντρου υγείας, όπου υπηρετεί ο νoσηλευτής. Σε κάθε, δε, περίπτωση
στελέχωσης του ΤΕΠ των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Σύμτα πάσης φύσεως καθήκοντα των νοσηλευτών εκτελούνται εντός
φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 της ως άνω
των νοσοκομείων όπου απασχολούνται, στο πλαίσιο της συνολιΥπουργικής Απόφασης, στο χώρο διαλογής, υποδέχοκής δράσης της οικείας νοσηλευτικής υπηρεσίας. Με άλλα λόγια
νται τον ασθενή ειδικευμένοι ιατροί και νοσηλεύτριες
η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των νοσηλευτών συνδέεται άρκαι ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάστασής του τον καρηκτα με τον τόπο, όπου εδρεύει ο φορέας απασχόλησής τους
τευθύνουν στους χώρους του ΤΕΠ.
(νοσοκομείο, κέντρο υγείας κλπ).
Περαιτέρω υπογραμμίζεται, ότι η συνοδεία κατά την διακομιΌπως σαφώς προκύπτει από την ανωτέρω διάταξη, η βαδή ασθενών αποτελεί καθήκον και επαγγελματικό δικαίωμα
ρύνουσας σημασίας διαδικασία της υποδοχής και διαλοτων κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής
γής των ασθενών πραγματοποιείται υποχρεωτικώς εν τη
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευπαρουσία ειδικευμένου ιατρού, συνεπικουρούμενου από
τεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας
Νοσηλευτές, προκειμένου η διαλογή των διαφόρων περιστα«Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» της ομάδας Υγείας
τικών να γίνεται με τον πλέον ασφαλή για την υγεία των ασθετου Τομέα «Υγείας, Αισθητικής, Κοινωνικών Υπηρεσιών»,
νών τρόπο. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υποστηριχθεί,
όπως άλλωστε προκύπτει από τις διατάξεις του Προεδριότι η διαλογή των ασθενών μπορεί να ανατεθεί αποκλειστικά
κού Διατάγματος 62/2007. Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι
στους Νοσηλευτές με ευθύνη, και όχι παρουσία, ιατρού. Κάτι
στις διατάξεις του ανωτέρω ΠΔ γίνεται ρητώς λόγος περί
τέτοιο είναι οπωσδήποτε αντίθετο με την ρητή διατύπωση της
του προνοσοκομειακού χώρου, στον οποίο και δραπροαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης, ενώ έρχεται και σε
στηριοποιούνται οι διασώστες. Ως προνοσοκομειακός
αντίθεση με την λογική και την κοινή πείρα, που επιτάσσουν την
χώρος νοούνται τα ασθενοφόρα, οι κινητές ιατρικές
αξιολόγηση της βαρύτητας της κατάστασης των ασθενών που προμονάδες, εναέρια και πλωτά μέσα και γενικώς κάθε
σκομίζονται στα ΤΕΠ από ειδικευμένο ιατρό.
μονάδα που δεν διαθέτει σταθερή βάση και έχει την
Ενόψει των ανωτέρω, τονίζεται ότι οποιαδήποτε αντίθετη πρακτική
δυνατότητα μετακίνησης. Σε αντίθεση με τον προνοείναι παράνομη αλλά και επικίνδυνη για την δημόσια υγεία. Το μείσοκομειακό χώρο, όπως αυτός προσδιορίζεται από
ζον, δε, ερώτημα που ανακύπτει εν προκειμένω είναι η απόδοση ευτις παραπάνω διατάξεις και αποτελεί τομέα δράσης
θυνών σε περίπτωση εσφαλμένης αξιολόγησης της κατάστασης ενός
των διασωστών, οι νοσηλευτές παρέχουν τις υπηασθενούς από τους Νοσηλευτές του ΤΕΠ. Σε μια τέτοια περίπτωση
ρεσίες τους στον αμιγώς νοσοκομειακό χώρο.
θεωρείται δεδομένο, ότι οι ευθύνες θα βαρύνουν και την Διοίκηση του
Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται προφανές, ότι
Νοσοκομείου, που επέτρεψε την λειτουργία του ΤΕΠ και ειδικότερα την
ο ορισμός νοσηλευτή ως συνοδού σε διακομιδιαλογή των ασθενών χωρίς την παρουσία ειδικευμένου ιατρού.
δή ασθενούς με ασθενοφόρο ή με οποιοδήποΣυνοψίζοντας, το Δ.Σ. της ΕΝΕ θεωρεί, ότι η πρακτική υποδοχής και διτε άλλο μέσο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το
αλογής των ασθενών στο ΤΕΠ μόνον από νοσηλευτές είναι απαράδεκτη
πλαίσιο που διαμορφώνουν οι προαναφερθείενώ προσβάλλει βάναυσα την αξιοπιστία των παρεχομένων υπηρεσιών
σες ειδικές διατάξεις, ως εκ τούτου, δε, είναι
φροντίδας και υγείας. Παράλληλα, θίγει ανεπανόρθωτα τα επαγγελματικά
παράνομος και καταχρηστικός.
δικαιώματα των Νοσηλευτών, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν καταστάσεις πέραν των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, επωμιζόμενοι τις δυσβάΥπογραμμίζεται, τέλος, ότι καμία εγκύκλιος,
σταχτες ευθύνες που απορρέουν από την άσκηση, κατ’ουσίαν, του ιατρικού
ως μέτρο εσωτερικής τάξης, δεν δύναται να
επαγγέλματος, αναλαμβάνοντας την ίδια στιγμή καθήκοντα διοικητικής φύαλλοιώσει το περίγραμμα των επαγγελμασεως, άσχετα με τον κύκλο των θεσμοθετημένων καθηκόντων του κλάδου και
τικών δικαιωμάτων και των υπηρεσιακών
της ειδικότητάς τους.
καθηκόντων των νοσηλευτών, το οποίο
προσδιορίζεται από κανονιστικής φύσεΤο Δ.Σ. της ΕΝΕ θεωρεί, εντεύθεν, επιβεβλημένη και αυτονόητη την πλήρη
ως διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος
εφαρμογή των διατάξεων της υπ’αριθμ. Υ4α/οικ 4472/15-01-2003 Απόφασης του
μιας εγκυκλίου.
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
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Ο διευθυντής Ιατρός
δεν είναι αρμόδιος να επιβλέπει
το ωράριο των νοσηλευτών

Δ

Αναφορικά με την δυνατότητα ελέγχου της τήρησης του ωραρίου και εν γένει του προγράμματος εργασίας ενός νοσηλευτή
από έναν ιατρό – διευθυντή ενός συγκεκριμένου τμήματος επισημαίνονται τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 9 του Νόμου
2889/2001, «Ο Διευθυντής του τμήματος είναι υπεύθυνος για τη
λειτουργία του τμήματος. Ειδικότερα:
α) Συντονίζει τη λειτουργία όλου του προσωπικού, ιατρικού,
νοσηλευτικού, παραϊατρικού και διοικητικού, που εργάζεται
στο τμήμα του. β) Προτείνει και παρακολουθεί την εκτέλεση
του προϋπολογισμού του τμήματός του στα πλαίσια του προϋπολογισμού του τομέα. γ) Συντάσσει απολογισμό και ετήσια
έκθεση πεπραγμένων του τμήματός του. δ) Ελέγχει την τήρηση
του ωραρίου του ιατρικού και του λοιπού προσωπικού του τμήματος, που ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία. ε) Αξιολογεί, ως Α`
βαθμολογητής, το ιατρικό προσωπικό του τμήματος και το λοιπό
προσωπικό του τμήματος, που ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία.
στ) Εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή των εκπαιδευτικών, μετεκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του τμήματος».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ο διευθυντής ιατρός εκάστου
τμήματος συντονίζει μεν την λειτουργία όλου του προσωπικού,

πλην όμως ελέγχει την τήρηση του ωραρίου μόνον του προσωπικού που ανήκει στην ιατρική υπηρεσία.
Εν προκειμένω στο υπ’αριθμ.πρωτ. 48996/13-10-2015 έγγραφο
του κυρίου Ιωάννη Φεζουλίδη η ως άνω περίπτωση δ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του Νόμου 2889/2001 δεν αποδίδεται
όπως έχει νομοθετηθεί και ισχύει, αλλά παραφράζεται ως εξής
: «Ελέγχει την τήρηση του ωραρίου του ιατρικού και του λοιπού
προσωπικού που εργάζεται στο τμήμα του».
Ευρισκόμεθα ενώπιον μιας σαφούς αλλοίωσης του κειμένου
ενός Νόμου, η οποία αλλοίωση λαμβάνει χώρα μέσω εγγράφου
ενός δημόσιου λειτουργού, όπως είναι και ο διευθυντής ιατρός
σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
Σε καμία περίπτωση το αλλοιωμένο κείμενο Νόμου δεν μπορεί
να υπερισχύσει του πραγματικά ισχύοντος, ανεξαρτήτως τυχόν
λοιπών συνεπειών και ευθυνών που ενδεχομένως εγείρει μια
τέτοια αλλοίωση.
Κατά συνέπεια, ο διευθυντής ιατρός αδυνατεί να ελέγξει την
τήρηση του ωραρίου των νοσηλευτών, οι οποίοι προφανώς και
δεν ανήκουν στην ιατρική υπηρεσία, αλλά στην οικεία νοσηλευτική υπηρεσία.
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Προσμετράται ο εθελοντισμός
ως προϋπηρεσία;

Ε

Αναφορικά με την λήψη υπόψη της παρασχεθείσας
εθελοντικής εργασίας κατά την διαδικασία πρόσληψης προσωπικού από φορείς του δημόσιου τομέα
επισημαίνονται τα εξής.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Β΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Νόμου 2190/1994,
«Οι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις για τις οποίες
απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε πίνακες
προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής
βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων: Α. (…), Β.
Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης : Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι εξήντα (60) μήνες. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση
με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο
ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε
καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της
προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος
μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις
περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. Για την
εφαρμογή των άρθρων 17 και 18 του νόμου αυτού
και για τον υπολογισμό των μονάδων στο κριτήριο
της εμπειρίας υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει συμβάσεων μιας μέρας».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ως μοριοδοτούμενη εμπειρία νοείται η αποκτηθείσα κατά την
διάρκεια υπαρκτής εργασιακής σχέσης ή σύμβασης έργου με φορέα του δημόσιου ή του ιδιωτικού
τομέα. Ως τέτοια εμπειρία προφανώς δεν μπορεί
να εκληφθεί η εθελοντικώς παρεχόμενη εργασία.
Βέβαια ο νόμος διαζευκτικώς ορίζει ως εμπειρία και την άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή
έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου
σπουδών. Ωστόσο ερμηνευτικώς θα πρέπει να γίνει
δεκτό, ότι και αυτή η μορφή απασχόλησης θα πρέπει
να βασίζεται σε εργασιακή σχέση. Σε διαφορετική
περίπτωση γεννάται ένα ζήτημα απόδειξης της επικαλούμενης εμπειρίας.
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Νοσηλεία
με εισαγγελική εντολή

Η εισαγγελική εντολή – παραγγελία για νοσηλεία ατόμων αποτελεί μια οιονεί δικαστική απόφαση, που θα πρέπει απαραιτήτως να γίνεται σεβαστή και να εφαρμόζεται από τους αποδέκτες της.
Κατά το μέρος τούτο η διοίκηση του νοσοκομείου δεν θα μπορούσε να την αγνοήσει ή να μην την εκτελέσει. Παράλληλα,
όμως, η διοίκηση οφείλει να ενημερώνει κάθε αρμόδιο φορέα,
όπως η οικεία Υγειονομική Περιφέρεια και το Υπουργείο Υγείας
για τα καθημερινά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης εισαγγελικής εντολής.
Το ίδιο ακριβώς οφείλουν να πράττουν και οι νοσηλευτές, είτε
ατομικώς, είτε μέσω της Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αναδεικνύοντας συγκεκριμένα περιστατικά, που θέτουν
σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών και διαταράσσουν την
εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Η υποβολή τακτικών,

ακόμη και καθημερινών αναφορών για τα παραπάνω προβλήματα εκ μέρους των νοσηλευτών είναι κρίσιμη και ουσιώδης,
λαμβανομένου υπόψη ότι πρόκειται για τη νοσηλεία και την
ασφάλεια παιδιών. Επιπλέον, δια της υποβολής αναφορών, το
βάρος της ευθύνης μετακυλίεται εν μέρει και προς την διοίκηση
του νοσοκομείου, η οποία οφείλει να εξεύρει βιώσιμη λύση για
το σύνολο των νοσηλευομένων ατόμων.
Υπογραμμίζεται, επιπλέον, ότι εφόσον έκαστος νοσηλευτής
εκτελεί με τον προσήκοντα τρόπο τα υπηρεσιακά του καθήκοντα και μόνον αυτά, δεν μπορεί να του αποδοθεί οποιαδήποτε
κατηγορία, ιδίως όταν έχει προηγηθεί ενημέρωση της διοίκησης για επαναλαμβανόμενα προβλήματα, που σχετίζονται με
την εκτέλεση εισαγγελικών εντολών.

Tί ισχύει για την άδεια
μετεκπαίδευσης;

Σ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58§1-2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης, ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Άδεια δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπηρεσίας του
υπαλλήλου που απομένει μετά το πέρας της άδειας είναι μικρότερος του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας. Επίσης η
ανωτέρω άδεια δεν χορηγείται αν ο υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης
χορηγείται από τον αρμόδιο Υπουργό ή από τη διοίκηση του οικείου
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου,
το οποίο ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 και
συνεκτιμά τη συνάφεια της μετεκπαίδευσης ή της μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης με το αντικείμενο της υπηρεσίας του, την υπηρεσιακή
επίδοση και τις γνώσεις του υπαλλήλου. Ειδικά, προκειμένου περί
εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό, απαιτείται πολύ καλή γνώση
της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο υπάλληλος». Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι η εκπαιδευτική
άδεια χορηγείται κατά διακριτική ευχέρεια της διοίκησης και μόνον
για τις περιπτώσεις μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων ή μεταπτυχιακών σπουδών και όχι για προπτυχιακές σπουδές. Ενόψει τούτων,
ο υπάλληλος που παρακολουθεί προπτυχιακές σπουδές δύναται να
λαμβάνει μόνον την άδεια για την εξεταστική περίοδο του άρθρου
60 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.
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Όλα όσα πρέπει
να ξέρετε
για τη νομιμότητα
και τη γνησιότητα
των πτυχίων!

Α

Αναφορικά με τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πρόσληψης
– διορισμού των δημοσίων υπαλλήλων επισημαίνονται τα ακόλουθα.
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ξεκίνησε
δυνάμει της υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ. 14888/24-05-2013
εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί της επικαιροποίησης των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων. Σύμφωνα με την επίμαχη
εγκύκλιο, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού των υπηρεσιών να συμπληρώσουν τα επισυναπτόμενα, ενδεικτικά υποδείγματα με τους υπαλλήλους, που κατέχουν και έχουν προσκομίσει στις υπηρεσίες τους τίτλους
γλωσσομάθειας, και να τα αποστείλουν στους φορείς που
εξέδωσαν τους σχετικούς τίτλους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η έκδοσή τους.
Απόλυτα συναφές τυγχάνει και το περιεχόμενο της
υπ’αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16-12-2013
εγκυκλίου, καθώς και της νεότερης υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/03-2014 εγκυκλίου. Εκ του περιεχομένου των παραπάνω εγκυκλίων προκύπτει, ότι επί
πτυχίων – πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, η υπηρεσία θα πρέπει να απευθύνει σχετικό ερώτημα προς την
οικεία εκδούσα αρχή, προκειμένου να επιβεβαιώνει
την έκδοση και προφανώς την γνησιότητα του επικαλούμενου τίτλου.
Η αδυναμία εξεύρεσης του αρμόδιου φορέα ή της
εκδούσας αρχής, προκειμένου να γίνει η επιβεβαίωση, δεν μπορεί καταρχήν να δημιουργεί
τεκμήριο περί της μη γνησιότητας του τίτλου.
Με άλλα λόγια υποστηρίζεται η άποψη, ότι το
βάρος απόδειξης της μη γνησιότητας ενός τίτλου βαρύνει την υπηρεσία. Κατά συνέπεια,
εάν η υπηρεσία, ήτοι η διοίκηση, δεν καταφέρει να αποδείξει το μη γνήσιον, η αδυναμία αυτή δεν μπορεί να αποβαίνει εις βάρος του υπαλλήλου – διοικουμένου. Κάτι
τέτοιο θα ερχόταν σε προφανή αντίθεση
με την αρχή της χρηστής διοίκησης, ιδίως
κατά το μέρος που ο ελεγχόμενος τίτλος
έχει γίνει αποδεκτός (τις περισσότερες
φορές) προ πολλών ετών.
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Επίδομα επικίνδυνης
& ανθυγιεινής εργασίας με βάση
το νέο μισθολόγιο

Π

Προσφάτως και δη την 1η-01-2016 ετέθησαν σε ισχύ οι ρυθμίσεις του
Νόμου 4354/2015 (Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ΦΕΚ Α΄ 176/16-12-2015), ήτοι το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Μεταξύ άλλων ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι όροι
χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Επί
του ζητήματος τούτου χρήσιμη είναι καταρχήν μια σύντομη ιστορική
αναδρομή.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Νόμου 4024/2011 (Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015,
ΦΕΚ Α΄ 226/27-10-2011), «Εκτός από το βασικό μισθό του υπαλλήλου,
δύναται να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας,
μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως. Οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις
χορήγησης του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται
σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου».
Κατ’εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων εξεδόθη η υπ’αριθμ.
οικ.2/16519/0022/24-02-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1
του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011, ΦΕΚ Β΄465/24-02-2012), που προσδιόρισε τους δικαιούχους του συγκεκριμένου επιδόματος, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτών, ορίζοντας, παράλληλα, τα εξής: «Το
ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι
δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την
καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές,
ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και
ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6)
ημέρες κατ` έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον
έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά
παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε
μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο
(όπως ενδεικτικά μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με
ευθύνη του οικείου προϊσταμένου».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, η καταβολή του συγκεκριμένου
επιδόματος προβλεπόταν ακόμη και κατά την διάρκεια μιας σειράς

θεσμοθετημένων αδειών, η λήψη των οποίων αποτελεί διαχρονικό δικαίωμα όλων των υπαλλήλων.
Ωστόσο, με τις ρυθμίσεις του νέου μισθολογίου, το ως άνω καθεστώς
αλλάζει, με κύριο χαρακτηριστικό τον σαφή περιορισμό των περιπτώσεων αδειών, κατά την διάρκεια των οποίων χορηγείται το επίδομα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου
4354/2015, «Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται
στο ίδιο ύψος στους δικαιούχους που έχουν οριστεί με τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω
διατάξεων, καθώς και αυτών του άρθρου 67 του ν. 4235/2014 (Α’ 32),
με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017.
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν
σε κανονική άδεια, καθώς και σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως
έξι (6) ημέρες κατ’ έτος».
Σύμφωνα, δε, και με τις σχετικές παρατηρήσεις της υπ’αριθμ.
2/1015/05-01-2016 Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, δυνάμει της οποίας παρέχονται
οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του νέου μισθολογίου, η
διάταξη του άρθρου 18 του Νόμου 4354/2015 επιφέρει αλλαγή μόνο
για το διάστημα των αδειών που καταβάλλεται το εν λόγω επίδομα.
Κατόπιν αυτών, από 1-1-2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου,
το επίδομα αυτό καταβάλλεται μόνο για όσο διάστημα οι υπάλληλοι
τελούν σε κανονική άδεια καθώς και σε βραχυχρόνια αναρρωτική
άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος.
Από την συνδυαστική προσέγγιση των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει
ότι εφεξής, οι υπάλληλοι που τελούν σε άδειες συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας, ανατροφής παιδιού, καθώς και σε αναρρωτική άδεια που χορηγείται από
δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές
κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.), δεν θα
λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κατά την
διάρκεια των παραπάνω αδειών.
Εν προκειμένω ευρισκόμεθα ενώπιον μιας ευθείας περικοπής των
μηνιαίων απολαβών των νοσηλευτών, οι οποίοι λαμβάνουν θεσμοθετημένες άδειες. Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος δηλώνει την πλήρη
αντίθεσή της με τις παραπάνω περικοπές, που έρχονται με την σειρά
τους να μειώσουν έτι περαιτέρω το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα των
διαχρονικώς αδικημένων νοσηλευτών.
Πέραν τούτων εντύπωση προκαλεί η στοχοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος, κατά το μέρος που οι δικαιούχοι συνδικαλιστικών
αδειών, ήτοι ενός πάγιου δικαιώματος των εργαζομένων, δεν θα λαμβάνουν πλέον το επίδομα.
Τέλος, προκαλεί θλίψη η τουλάχιστον ανάλγητη κυβερνητική επιλογή της περικοπής του επιδόματος στους υπαλλήλους που τελούν σε
άδεια μητρότητας και ανατροφής τέκνου.
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Οι νοσηλευτές δε συμμετέχουν
στην Παρασκευή των κυτταροστατικών
φαρμάκων

Ο

Αναφορικά με το ζήτημα της διάλυσης και της χορήγησης των
κυτταροστατικών φαρμάκων, ως και της εν γένει εκτέλεσης των
πάσης φύσεως ιατρικών συνταγών, και την αναζήτηση του κλάδου
εκείνου των εργαζομένων, που είναι επιφορτισμένοι με την συμμετοχή στην ανωτέρω διαδικασία, χωρούν οι ακόλουθες σκέψεις.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 108/1993 (Συγκρότηση, Οργάνωση και Λειτουργία του
Νοσοκομειακού Φαρμακείου, ΦΕΚ Α΄ 50/1993) «αντικείμενο
του νοσοκομειακού φαρμακείου είναι η παροχή υπηρεσιών
Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής. Νοσοκομειακή Φαρμακευτική είναι η Φαρμακευτική που ασκείται στα σύγχρονα νοσηλευτικά ιδρύματα, με σκοπό την κάλυψη των πάσης φύσεως φαρμακευτικών αναγκών τους, τόσο σε υπηρεσίες οργάνωσης και
διοίκησης, όσο και σε υπηρεσίες κλινικής φαρμακευτικής και
φαρμακευτικής τεχνολογίας».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3§2 του ΠΔ
108/1993, «το νοσοκομειακό φαρμακείο χορηγεί τα φάρμακα με
ατομική συνταγή ή εφαρμόζει και το σύστημα των εξατομικευμένων δόσεων, για φαρμακευτική αγωγή ενός εικοσιτετραώρου».
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ως άνω
ΠΔ 108/1993, «το νοσοκομειακό φαρμακείο έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Την προμήθεια, αποθήκευση, συντήρηση και
διάθεση στα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και στους
λοιπούς δικαιούχους φαρμάκων και λοιπού υλικού, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις. β) Τη διαχείριση των υλικών. γ) Την
παρασκευή και διάθεση παρεντερικών και άλλων στείρων και
μη στείρων παρασκευασμάτων. δ) Τον έλεγχο της προς εκτέλεση συνταγογραφίας, προς αποφυγή φαρμακευτικών σφαλμάτων. ε) Την εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων διάθεσης και
γενικώς διακίνησης και παρακολούθησης του υλικού, για την
ασφαλή χορήγηση και χρήση του από τους αρρώστους και την
καλή φύλαξη και συντήρησή του στα διάφορα νοσηλευτικά και
άλλα τμήματα του νοσοκομείου. στ) Τον έλεγχο των αιτουμένων
ποσοτήτων υλικού από τα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου,
με βάση τις ανάγκες λειτουργίας τους. ζ) Την εφαρμογή υπηρεσιών κλινικής φαρμακευτικής με παροχή της αναγκαίας φαρμακευτικής πληροφόρησης. η) Τη συμβουλευτική ενημέρωση
για τη σωστή χρήση των φαρμάκων και την διαφόρων συσκευ-

ών αρμοδιότητας του φαρμακείου, με συμβολή όπου χρειάζεται
για την καλύτερη σχεδίαση των διαφόρων σχημάτων ειδικής
φαρμακοθεραπείας, με παρακολούθηση και αξιολόγηση της
φαρμακευτικής δράσης των φαρμάκων. θ) Τη διακίνηση για
την Διεξαγωγή Κλινικών Δοκιμών Φαρμάκων, σύμφωνα με τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και ι) Τη συμβολή στην καθιέρωση σωστής, επωφελέστερης για τον ασθενή και οικονομικά
συμφέρουσας φαρμακευτικής πολιτικής».
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 8§1 του ΠΔ 108/1993, «στο Νοσοκομειακό φαρμακείο εκτελούνται οι πάσης φύσεως ιατρικές
συνταγές, που συνταγογραφούνται από τους νοσοκομειακούς
ιατρούς, οδοντιάτρους και κτηνιάτρους, όπως καθορίζεται στο
αρθρ. 1 του παρόντος Π.Δ.».
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι το Νοσοκομειακό
Φαρμακείο στελεχώνεται από το κατωτέρω προσωπικό:
α) Του Κλάδου ΠΕ-Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, ως τούτο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 89 του Νόμου
2071/1992 (ΦΕΚ Α 123/92).
β) Του Κλάδου ΔΕ-Βοηθών Φαρμακείου.
γ) Του Κλάδου ΔΕ-Διοικητικού.
δ) Του Κλάδου ΔΕ-Προσωπικού Η/Υ.
Όπως προκύπτει από το σύνολο των προεκτεθεισών διατάξεων,
η διαδικασία παρασκευής των κυτταροστατικών φαρμάκων και
όλων των ιατρικών συνταγών στα νοσοκομεία αποτελεί αρμοδιότητα αποκλειστικά και μόνον του νοσοκομειακού φαρμακείου
και του εκεί απασχολούμενου προσωπικού. Στο προσωπικό, δε,
αυτό δεν μετέχουν υπάλληλοι του κλάδου των νοσηλευτών, τα
καθήκοντα των οποίων είναι αμιγώς νοσηλευτικά, όπως περιγράφονται από τις διατάξεις του ΠΔ 351/1989 και ουδόλως σχετίζονται με την φαρμακευτική επιστήμη.
Συμπερασματικά, η διάλυση των κυτταροστατικών φαρμάκων
εντάσσεται στον συνήθη κύκλο υπηρεσιακών καθηκόντων των
υπαλλήλων, που ανήκουν στον ιδιαίτερο κλάδο των νοσοκομειακών φαρμακοποιών, όπως αυτός έχει συσταθεί δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 89 του Νόμου 2071/1992.
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Καθεστώς λειτουργίας οικοτροφείων
νοητικής στέρησης

Α

Αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας των οικοτροφείων νοητικής στέρησης επισημαίνονται τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 2716/1999,
«Οι Μονάδες ή προγράμματα όπου παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για ενήλικες, παιδιά ή εφήβους
είναι τα οικοτροφεία, οι Ξενώνες, τα Προστατευμένα Διαμερίσματα και οι Φιλοξενούσες Οικογένειες».
Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου ως
άνω άρθρου, Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας
και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται
οι προϋποθέσεις, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, οι αρχές, η στελέχωση, καθώς και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του
παρόντος, εντός έξι (6) μηνών από της δημοσιεύσεως.
Κατ’εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων εξεδόθη η υπ’αριθμ.
Υ5β/οικ.1962 Απόφαση της Υφυπουργού Υγείας & Πρόνοιας
(ΦΕΚ Β’1268/19.11.2000). Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 της ως
άνω απόφασης, προϋπόθεση για την χορήγηση σχετικής άδειας
είναι «Να έχει οριστεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της προτεινόμενης Μονάδας, ο οποίος πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη
εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνων στην διεύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής
επανένταξης ή τουλάχιστον δετή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογες Μονάδες. Ειδικά για τις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας
(ΚΜΨΥ), ο Επιστημονικά Υπεύθυνος, πρέπει να είναι ψυχίατρος
με δετή τουλάχιστον κλινική εμπειρία σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ), ή 2ετή εργασιακή εμπειρία σε Κινητή Μονάδα».
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ως άνω υπουργικής
απόφασης, για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας μιας τέτοιας μονάδας απαιτείται να επιβεβαιώνεται ο ορισμός του Επιστημονικού Υπευθύνου με τα συγκεκριμένα προσόντα που περιγράφονται στις προϋποθέσεις για την Χορήγηση άδειας ίδρυσης
Μονάδων Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, παρ. 3 της παρούσας).
Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 της ως άνω υπουργικής απόφασης, Ο φορέας οφείλει να πληρεί καθ` όλη την περίοδο λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας τις προϋποθέσεις για την
χορήγηση άδειας λειτουργίας (άρθρο 7 της παρούσας). Για οποιαδήποτε αλλαγή οφείλει να ενημερώνει την Διεύθυνση Ψυχικής
Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας εκ των προτέρων ή
άμεσα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι τυχόν αλλαγές επικυρώνονται από την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας εντός μηνός.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 της ως άνω απόφασης,
«Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της σύμφωνα με το άρθρο 3,

παρ. 9, περ. γ του Ν. 2716/99, η Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής
Υγείας του Τομέα στον οποίο λειτουργεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας κατά το άρθρο 11 του ίδιου νόμου, παρακολουθεί την τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από την άδεια
λειτουργίας της μονάδας (παρ. 10 και 11 της παρούσας) και αξιολογεί την Μονάδα».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της υπ’αριθμ. Α3α/οικ.876 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Υγείας & πρόνοιας (ΦΕΚ Β’ 661/23.5.2000), ομοίως εκδοθείσα
κατ’εξουσιοδότηση των διατάξεων του Νόμου 2716/1999,
1. Με απόφαση του διοικούντος οργάνου του φορέα, στον
οποίο ανήκει η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ή το
Πρόγραμμα Προστατευμένου Διαμερίσματος, ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος σε κάθε Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ή Πρόγραμμα Προστατευμένων Διαμερισμάτων. Ο
Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζεται με κριτήρια τη γνώση και
εμπειρία του και την αποδοχή των αρχών που διατυπώνονται
στο Κεφάλαιο Α` της παρούσας, αποδεικνυομένων κυρίως από
την ενεργό συμμετοχή του σε αντίστοιχες δράσεις Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος προέρχεται
από τις ειδικότητες που συνθέτουν και στελεχώνουν την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα.
2. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει την ευθύνη συντονισμού
και υλοποίησης του έργου της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής
Ομάδας, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, την επιστημονική
ευθύνη για τη λειτουργία της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και του Προγράμματος Προστατευμένου Διαμερίσματος γενικότερα και τη διασύνδεσή της με τις Μονάδες Ψυχικής
Υγείας και την Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας του τομέα
που ανήκει η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ή το
Πρόγραμμα Προστατευμένου Διαμερίσματος. Τo αυτό πρόσωπο
μπορεί να ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος σε περισσότερες
από μία Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ή Προγράμματα Προστατευμένων Διαμερισμάτων του ιδίου φορέα».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, εκ του κείμενου κανονιστικού πλαισίου ρυθμίζεται το ζήτημα της επιλογής επιστημονικά υπεύθυνου στις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης,
καθώς και το ζήτημα του ελέγχου της λειτουργίας αντίστοιχων
μονάδων από την αρμόδια Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας,
έργο της οποίας προφανώς αποτελεί και ο έλεγχος του ορισμού
ως επιστημονικά υπευθύνων των προσώπων εκείνων που πληρούν τις προϋποθέσεις που τάσσονται ως άνω.
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Παίζει ρόλο η παλαιότητα για την κατάληψη θέσης
υπεύθυνου σε τμήμα νοσηλευτικής υπηρεσίας;

N

Αναφορικά με το καθεστώς ανάδειξης των υπευθύνων
τμημάτων των νοσηλευτικών υπηρεσιών των δημόσιων
νοσοκομείων επισημαίνονται τα εξής.
Αρχικώς θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι η θέση του
υπεύθυνου τμήματος ομολογουμένως δεν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των θέσεων ευθύνης που απαριθμούνται και περιγράφονται κατά τρόπο περιοριστικό στις
διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 4354/2015. Κατά
συνέπεια η θέση του υπεύθυνου καταρχήν δεν συνιστά
θέση ευθύνης, για την κατάληψη της οποίας θα μπορούσαν να εφαρμοστούν οι γενικές διατάξεις, που διέπουν τις κρίσεις σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου
και των ΝΠΔΔ. Ως εκ τούτου, για την επιλογή προσώπου
ως υπεύθυνου δεν χωρεί, καταρχήν, αναλογική εφαρμογή των ρυθμίσεων περί μοριοδότησης τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων.
Συναφώς προβάλλεται, ότι η κατάληψη θέσης υπευθύνου σε τμήμα νοσηλευτικής υπηρεσίας και η άσκηση
των αναλόγων καθηκόντων δεν αποτελεί κριτήριο που
θα μπορούσε να μοριοδοτηθεί σε μελλοντικές κρίσεις,
δοθέντος ότι σε μια τέτοια διαδικασία κρίσεων μοριοδοτείται η άσκηση καθηκόντων, που αντιστοιχεί σε θεσμοθετημένες θέσεις ευθύνης (διευθυντής, τομεάρχης, προϊστάμενος προκειμένου περί νοσηλευτικών υπηρεσιών.
Συμπερασματικά, η πλήρωση της θέσεως υπευθύνου
αποτελεί μια άτυπη διαδικασία, χωρίς σαφή ή άλλως
ρητώς προσδιοριζόμενα κριτήρια.
Βέβαια, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διευκρινιστεί,
ότι ακόμη και αν ευρισκόμεθα ενώπιον μιας άτυπης διαδικασίας, εφόσον αυτή καταλήγει στην επιλογή ενός
προσώπου, μεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων, η τελική
πράξη επιλογής του εν λόγω προσώπου θα πρέπει να
φέρει αιτιολογία, που να στηρίζεται σε περιστατικά μιας
έστω στοιχειώδους αξιολογικής σύγκρισης των υποψηφίων. Στο πλαίσιο μιας παρόμοιας αξιολόγησης θεωρείται αδιανόητο να βαρύνει κατ’αποκλειστικότητα μόνον
το κριτήριο της αρχαιότητας και όχι και τα λοιπά τυπικά
προσόντα, των οποίων θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικώς συνεκτίμηση.
Συμπερασματικά, με βάση τις αναφερόμενες ημερομηνίες διορισμού και την κείμενη νομοθεσία, δεν προβλέπεται ρητώς κάποιο προβάδισμα υπέρ ενός ή άλλου
υποψηφίου.
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