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ΤΤα τελευταία έτη, λόγω ειδικών καταστάσεων σε χώρες της Κε-
ντρικής και Δυτικής Ασίας, κύμα μεταναστών αναγκάζεται να 
καταφύγει στην Ελλάδα με στόχο μια καλύτερη ζωή. Αυτοί οι 
συνάνθρωποί μας φτάνουν στη χώρα μας έχοντας ξεπεράσει 
πληθώρα προβλημάτων που τους έθεσαν σε κίνδυνο ακόμα 
και την ίδια τους τη ζωή, ταλαιπωρημένοι και καταβεβλημένοι 
από τις συνθήκες του ταξιδιού. Η έλλειψη χρημάτων οδηγεί σε 
προβλήματα σίτισης, στέγασης, ατομικής υγιεινής και, συχνά, 
διατήρησης καλού επιπέδου υγείας.
Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί πως οι μετανάστες έρχονται 
στη χώρα μας έχοντας διαφορετικά ήθη και έθιμα, τρόπο ζωής 

και κουλτούρα από τους Έλληνες, γεγονός που επηρεάζει το 
προφίλ της υγείας τους. Ο έλεγχος της υγείας τους στις χώρες 
προέλευσης συχνά είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα τη μεταφορά 
και, πιθανά, μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων, θέτοντας σε κίν-
δυνο τους ίδιους τους μετανάστες, αλλά και τη δημόσια υγεία 
του γενικού πληθυσμού της χώρας μας.
Κρίνεται, επομένως, περισσότερο αναγκαία από ποτέ η αξιο-
ποίηση των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που ήδη 
υπάρχουν, αλλά και η ανάπτυξη και οργάνωση νέων δομών πα-
ροχής αντίστοιχων υπηρεσιών υγείας.

Περισσότερο αναγκαία
από ποτέ η θωράκιση
της δημόσιας υγείας
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ΑΝΗΘΙΚΗ & ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου με έκπληξη 
παρακολουθήσαμε την 1η Αυγούστου 2016 την συζήτη-
ση της με αριθμό 1044/27-6-2016 Επίκαιρης Ερώτησης 
του Βουλευτή Δράμας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής 
Αριστεράς κ. Χρήστου Καραγιαννίδη προς τον Υπουργό 
Υγείας, σχετικά με την επαγγελματική και εργασιακή ανα-
βάθμιση των «βοηθών νοσηλευτών»

Ο ερωτών βουλευτής, παραβλέποντας με χα-
ρακτηριστική ευκολία την πάγια και επί σει-
ρά ετών θεμελιώδη διαδικασία κατηγοριο-
ποίησης των δημοσίων υπαλλήλων με βάση 
την εκπαιδευτική βαθμίδα προέλευσης του 
τίτλου σπουδών τους, πρότεινε γενικώς και 
μάλλον αορίστως, εξ απόψεως τηρητέας δι-
αδικασίας, την επαγγελματική και εργασιακή 
αναβάθμιση των υπαλλήλων της κατηγορίας 
ΔΕ, που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο των 
«Βοηθών Νοσηλευτών» (ΠΔ 210/2001), 
με σκοπό την πλήρη εξομοίωσή τους με τους 
υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, που 
φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο των Νοση-
λευτών (Νόμος 1579/1985).

Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι ακόμη και κατά την προφορική 
ανάπτυξη των θέσεών του ευθέως αποκάλεσε «Νοσηλευτές» 
τους φέροντες τον ειδικότερο τίτλο των «Βοηθών Νοσηλευ-
τών», σπεύδοντας να παρακάμψει το υφιστάμενο κανονιστικό 
πλαίσιο, του οποίου επιδιώκει, για τους δικούς του λόγους, 
την τροποποίηση. 

Η επιχειρηματολογία του εν λόγω βουλευτή, μη προσεγγίζο-

ντας ούτε κατ’ελάχιστον την σχετική αντίθετη νομολογία του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, που ερείδεται κυρίως επί της ερ-
μηνείας και ανάλυσης της συνταγματικής αρχής της ισότητας, 
εξαντλείται στην ισοπεδωτική αντίληψη, αφενός ότι όλο το νο-
σηλευτικό προσωπικό των δημοσίων νοσοκομείων, ανεξαρ-
τήτως κατηγορίας, εκτελεί ακριβώς τα ίδια καθήκοντα με την 
ίδια αποτελεσματικότητα, αφετέρου ότι το πρόγραμμα σπου-
δών των Βοηθών Νοσηλευτών, ήτοι των οικείων σχολών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ταυτίζεται εξ απόψεως διδακτέ-
ας ύλης και τυπικών προσόντων διδακτικού προσωπικού με το 
αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων Νοσηλευτικής 
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (πανεπιστημιακών 
τμημάτων και τμημάτων ΤΕΙ). 

Εν προκειμένω είναι προφανές, ότι ευρισκόμεθα ενώπιον 
μιας επιχειρηματολογίας τουλάχιστον ελλειπτικής και υπε-
ραπλουστευμένης, ιδίως κατά το μέρος που παρουσιάζονται 
καταστάσεις και περιστατικά υπό μορφή μη ανταποκρινόμενη 
στην πραγματικότητα. 

Εξάλλου, όπως τόνισε και ο ίδιος ο βουλευτής, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 210/2001, ο Βοηθός Νο-
σηλευτή δύναται να εκτελεί «οποιαδήποτε νοσηλευτική πράξη 
του ανατίθεται από τον υπεύθυνο νοσηλευτή τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη 
φέρει ο νοσηλευτής, ο οποίος και κρίνει εάν ο διπλωματού-
χος των ειδικοτήτων “Νοσηλευτής Χειρουργείου, “Νοσηλευτι-
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κή Τραυματολογία”,”Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων”, 
“Νοσηλευτική ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις” και “Νοσηλευ-
τική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας” των I.Ε.Κ., και ο πτυχι-
ούχος των Τ.Ε.Ε. Α’ και Β’ κύκλου της ειδικότητας “Βοηθών 
Νοσηλευτών” δύναται στην συγκεκριμένη περίπτωση να εκτε-
λέσει, με ασφάλεια για την υγεία του αρρώστου, την, εν λόγω, 
εργασία». 

Εκ τούτων έπεται, ότι η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση έχει 
ήδη προ ετών μεριμνήσει κατά το στάδιο απονομής επαγγελ-
ματικών δικαιωμάτων στους Βοηθούς Νοσηλευτών, προβλέ-
ποντας ρητώς την δυνατότητα της εις αυτούς ανάθεσης οιασ-
δήποτε νοσηλευτικής πράξης από τον υπεύθυνο νοσηλευτή 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος φέρει και την απο-
κλειστική ευθύνη για την ορθή και ασφαλή εκτέλεσή της. Η ως 
άνω μέθοδος, που εφαρμόζεται επί σειρά ετών στα δημόσια 
νοσοκομεία, εκλαμβάνεται από τον ερωτώντα βουλευτή ως 
«τρικ», που αφήνει έκθετους και απροστάτευτους τους Βοη-
θούς Νοσηλευτών. 

Είναι μάλλον προφανές, ότι οι προσφάτως αναληφθείσες αντί-
στοιχες δικονομικές πρωτοβουλίες βρήκανε ή άλλως δημι-
ουργήσανε συμμάχους και εντός της αιθούσης του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου, ανεξαρτήτως των σκοπιμοτήτων (επαγγελμα-
τικών, προσωπικών ή ακόμη και ενδοοικογενειακών) που επι-
θυμούν να εξυπηρετήσουν οι εκάστοτε ιθύνοντες νόες.

Η ΕΝΕ, διατηρώντας διαυγή θέση επί του συγκεκριμένου 
ζητήματος και υποστηρίζοντας σταθερά την αναβάθμιση οι-
ωνδήποτε υπαλλήλων, άρα και των Βοηθών Νοσηλευτών, 
αποκλειστικά και μόνον μέσω της υπάρχουσας εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας, δια της προσήκουσας απόκτησης του 
επιθυμητού ανώτερου τίτλου σπουδών και της εν συνεχεία 
μετάταξης σε θέση ανώτερης κατηγορίας, θεωρεί ότι η σχο-
λιαζόμενη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Χρήστου Καρα-
γιαννίδη προσβάλλει κατάφωρα, ενόψει του ισοπεδωτικού 
χαρακτήρα της, τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις του 
συνόλου των Νοσηλευτών, ενώ θίγει και το κύρος της Νο-
σηλευτικής Επιστήμης και του Νοσηλευτικού Επαγγέλμα-
τος, υπονοώντας εμμέσως πλην σαφώς, ότι για την ασφαλή 
άσκησή του αρκεί μια προηγούμενη πρακτική εμπειρία κά-
ποιου, μη προσδιοριζομένου επακριβώς, χρονικού διαστή-
ματος.

Συνοψίζοντας, η ΕΝΕ φρονεί ότι αντίστοιχες θέσεις και από-

ψεις ουδόλως συμβάλλουν στην ευκταία ποιοτική αναβάθμιση 

των παρεχομένων νοσηλευτικών υπηρεσιών, ούτε, βέβαια, 

συνάδουν με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 

Ευελπιστεί, δε, ότι οι όποιες μελλοντικές πρωτοβουλίες της 

ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας θα συνεισφέρουν σε μια ου-

σιαστική αναβάθμιση της νοσηλευτικής στην χώρα μας και θα 

απέχουν από πρόχειρες και αποσπασματικές επιλογές.
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MΜε βάση την παραπάνω θέση η ΕΝΕ είχε επανειλημμέ-
νως διεκδικήσει την ένταξη μεταξύ των δικαιούχων του 
εν λόγω επιδόματος και των νοσηλευτών που παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους στους ΟΤΑ.

Ήδη, λοιπόν, στις 26-08-2016 ετέθη σε δημόσια ηλε-
κτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου 
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τίτλο 

«ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑ-
ΤΑΞΕΙΣ».
Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 1 του επίμαχου νομοσχε-
δίου ορίζεται, ότι «στους μονίμους και δοκίμους υπαλλή-
λους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου και ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.) 
των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. 
και Δ.Ε.Υ.Α. αυτών χορηγείται το επίδομα επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 
4024/2011 με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυ-
γράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη 

ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31-12-2017. Το ποσό 
του επιδόματος για τους ανωτέρω υπαλλήλους ορίζεται, 
ανά κατηγορία, ως εξής :
α) Κατηγορία Α΄ σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ, μηνιαίως.
β) Κατηγορία Β΄ σε εβδομήντα (70) ευρώ, μηνιαίως.
γ) Κατηγορία Γ΄ σε τριάντα πέντε (35) ευρώ, μηνιαίως».

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδάφιο α΄ 
του ως άνω άρθρου 53 ορίζεται ότι, «Στην κατηγορία Α΄ 
περιλαμβάνονται το προσωπικό που απασχολείται στην 
εποπτεία καθαριότητας, σε συνεργεία απολύμανσης, οι 
απολυμαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρι-
σμού, οι νοσηλευτές και νοσοκόμοι καθώς και οι εργάτες 
καθαριότητας δημοτικών νεκροταφείων».
Ενόψει της ανωτέρω εξέλιξης η ΕΝΕ αισθάνεται απόλυτα 
δικαιωμένη για τον αγώνα που έδωσε υπέρ των νοση-
λευτών των ΟΤΑ. Με την ελπίδα ότι το ως άνω νομο-
σχέδιο θα ψηφιστεί και θα τεθεί σε ισχύ ως έχει, η ΕΝΕ 
δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για την καθημε-
ρινή βελτίωση των όρων απασχόλησης όλων των νοση-
λευτών της χώρας.

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΝΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
ΒΑΕ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

Η βασική και πάγια θέση της ΕΝΕ εν σχέσει με την καταβολή του επιδόματος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας είναι γνωστή και συνοψίζεται στην 
αξίωση καταβολής του συγκεκριμένου επιδόματος σε όλους τους νοσηλευ-
τές που εκτελούν εν τοις πράγμασι νοσηλευτικό έργο.

06
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Σ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

Στις 13/7/2016 (ΦΕΚ Β  127) εξεδόθη 
το εξαγγελθέν ήδη από το 2011 προεδρικό 
διάταγμα που προβλέπει τα σχετικά με την 
αναγνώριση της προϋπηρεσίας των υπαλ-
λήλων στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα:

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ποιους υπαλλήλους αφορά:
α) δημόσιοι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
μογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Ν. 
3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας).
β) υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις 
για τη βαθμολογική εξέλιξη του  Υπαλληλικού Κώδικα. 
γ) υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλή-
λων-Ν. 3584/2007 (Α’ 143).

2. ΟΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
1. Αναγνωρίζεται αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, η οποία 
δε συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία του άρθρου 
98 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων. (Να σημειωθεί 
ότι ως πραγματική δημόσια υπηρεσίανοείται κάθε υπη-
ρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε 
Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου 

χρόνου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ει-
δικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια 
υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη- βλ και πρόσφατες 
διατάξεις Νόμου 4354/2015 και σχετικές αναρτήσεις 
μας για το θέμα)
2. Η υπηρεσία πρέπει να έχει  αποκτηθεί στην Ελλάδα 
ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική ένταξη υπαλλήλων, 
μετά τη μονιμοποίησή τους.
3.Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα επτά (7) έτη για εργασιακή σχέση πλήρους 
απασχόλησης. Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσί-
ας που αφορά σε εργασιακή σχέση μερικής απασχόλη-
σης, ο αναγνωριζόμενος χρόνος προϋπηρεσίας μειώνε-
ται αντιστοίχως.
4. Οι υπάλληλοι, στους οποίους αναγνωρίζεται προϋπη-
ρεσία εντάσσονται μετά τη μονιμοποίηση τους μέχρι και 
τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό. Μετά 
την ένταξη, ο επιπλέον  χρόνος της προϋπηρεσίας συνυ-
πολογίζεται ως πλεονάζων στο βαθμό που εντάσσεται ο 
υπάλληλος.
5. Στους υπαλλήλους που κατέχουν ήδη κατά τη δημοσί-
ευση του παρόντος τον καταληκτικό βαθμό της κατηγορί-
ας τους, η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος, συνυπολογίζεται ως πλεονά-
ζων χρόνος στο βαθμό αυτό.
6. Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκδίδεται από-
φαση του αρμόδιου για τη βαθμολογική ένταξη οργάνου 
ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβου-
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λίου. Η βαθμολογική ένταξη ανατρέχει στον χρόνο κρί-
σης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

3. ΠΟΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ:
Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται συνίσταται σε: 
α) άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή απασχόληση με 
έμμισθη εντολή 
β) εξαρτημένη μισθωτή εργασία.

4. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Η προϋπηρεσία πρέπει:
α) να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού 
τίτλου σπουδών της κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμί-
δας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο 
της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης 
επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται,
 β) να είναι συναφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις δια-
τάξεις του άρθρου 5.

5. ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΑΦΕΙΑ της προϋπηρεσίας:
Κατά το άρθρο 5, η συνάφεια του αντικειμένου της προ-
ϋπηρεσίας κρίνεται (από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο) σε 
σχέση με τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι 
υπάλληλοι ή είναι δυνατόν κατά τις οργανικές διατάξεις 
της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν.

6. ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
1. Υποβολή αίτησης:
Προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία,ο ενδια-
φερόμενος υπάλληλος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια 
Διεύθυνση Προσωπικού, όπου ανήκει οργανικά. Αίτηση 
για αναγνώριση προϋπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί και 
σε περίπτωση μετάταξης σε άλλο κλάδο ή σε άλλη υπη-
ρεσία, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή δεν έχει ήδη ανα-
γνωριστεί.
Οι έννομες συνέπειες που απορρέουν από την αναγνώ-
ριση προϋπηρεσίας δεν αίρονται σε περίπτωση υπηρεσι-
ακής μεταβολής του υπαλλήλου. 
Οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο 
υπηρεσιακό συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή 
τους στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού.
2. Δικαιολογητικά 
Η αίτησή του υπαλλήλου, προκειμένου να εξεταστεί, πρέ-
πει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α.  Για ελεύθερους επαγγελματίεςκαι όσους απασχολού-
νται με έμμισθη εντολή: 
α) Βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο 
ή Σύλλογο- εν προκειμένω από την Ένωση Νοσηλευ-
τών- Νοσηλευτριών Ελλάδος, από την οποία να προκύ-
πτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της, εφόσον 
η ιδιότητα αυτή είναι υποχρεωτική για την άσκηση του 
επαγγέλματος- όπως ισχύει για τους Νοσηλευτές δυνά-

μει του Νόμου 3252/2004

β) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την 

οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυ-

τόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονι-

κό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋ-

πηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.

Β. Για τους παρέχοντες μισθωτή υπηρεσία:

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρ-

μόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋ-

ποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος 

ή επαγγελματική ταυτότητα, όπου απαιτούνται, καθώς 

και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την 

οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και το εί-

δος της εργασίας.

β) Εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρκεια και 

το είδος της απασχόλησης, απαιτείται επιπλέον βεβαίω-

ση του εργοδότη, στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία 

να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης 

του υπαλλήλου.

γ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την 

οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυ-

τόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονι-

κό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋ-

πηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.

3. Διαδικασία στο  Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προβαίνει στην εξέταση των 

δικαιολογητικών και αποφαίνεται επί της αιτήσεως εντός 

τριών (3) μηνών από την παραπομπή σε αυτό του σχετι-

κού ερωτήματος. Το αρμόδιο όργανο εκδίδει τη σχετική 

απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διατύπω-

ση σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Με 

την απόφαση αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας 

του άρθρου 2 πραγματοποιείται και η κατάταξη σε βαθμό 

ή ο συνυπολογισμός της ως πλεονάζοντος χρόνου στον 

βαθμό που ήδη κατέχει ο υπάλληλος.

7. ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Για τους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος 

υπαλλήλους ισχύουν οι προθεσμίες του τελευταίου εδα-

φίου της παραγράφου 1 καθώς και της παραγράφου 4.

8. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Η ισχύς του Προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη 

δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως- 

13/7/2016.

08
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ΣΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49§3 του Δημοσιοϋ-

παλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), «επιτρέπεται να 

μην χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική 

άδεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της 

υπηρεσίας, μετά όμως από έγκριση του οργάνου που προΐστα-

ται εκείνου το οποίο είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας. 

Αν τέτοιο όργανο δεν υπάρχει, αποφασίζει το αρμόδιο για τη 

χορήγηση της άδειας όργανο».

Σύμφωνα, δε, με την παράγραφο 4 του ιδίου ως άνω άρθρου, 

«η άδεια που δεν χορηγήθηκε κατ’ εφαρμογή της προηγούμε-

νης παραγράφου, χορηγείται υποχρεωτικά το επόμενο έτος».

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οποιασδήποτε μορφής πε-

ριορισμοί της κανονικής άδειας, για να είναι νόμιμοι, θα πρέπει 

να υπαγορεύονται από έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, δηλαδή 

ανάγκες που δημιουργήθηκαν αιφνιδίως και αποτελούν απρό-

βλεπτα γεγονότα. Εντεύθεν, οι ανάγκες δεν μπορούν να χαρα-

κτηριστούν ως έκτακτες, όταν αφορούν την συνηθισμένη και 

κανονική αντιμετώπιση των υποθέσεων που διεκπεραιώνει η 

υπηρεσία.

Με άλλα λόγια η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, που απο-

τελεί πάγια κατάσταση στα ελληνικά νοσοκομεία και όχι ένα 

γεγονός αιφνίδιο ή απρόβλεπτο, δεν δύναται να δικαιολογήσει 

τον περιορισμό του δικαιώματος στην κανονική άδεια. Συνε-

πώς, κάθε περιορισμός της κανονικής άδειας, που στηρίζεται 

στην έλλειψη προσωπικού, είναι παράνομος και καταχρηστικός.

Επί της διαδικασίας απαιτείται έγκριση του προϊσταμένου ορ-

γάνου εκείνου που είναι αρμόδιο για την χορήγηση της άδειας. 

Η σχετική έγκριση αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας και 

αν δεν ζητηθεί ή εάν δεν ληφθεί υπόψη, συνεπάγεται σχετική 

παρανομία.

Τέλος, η μη χορηγηθείσα άδεια, κατ’εφαρμογή της παραγράφου 

3, χορηγείται υποχρεωτικώς το επόμενο έτος, οπότε ο υπάλλη-

λος δικαιούται να λάβει άδεια προσαυξημένη με όσες εργάσι-

μες ημέρες περιορίσθηκε η άδεια του προηγούμενου έτους.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
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Η

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Η ΕΝΕ κατά το παρελθόν έχει επισημάνει εγ-
γράφως το σοβαρό πρόβλημα κάλυψης των 
ιατρικών και νοσηλευτικών αναγκών και υπο-
στελέχωσης σε νοσηλευτικό προσωπικό στα 
Καταστήματα Κράτησης της χώρας, αλλά και 
ότι οι συνθήκες παροχής υπηρεσιών υγείας 
στους κρατουμένους πόρρω απέχουν από τις 
ενδεδειγμένες.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες (από καταγγελίες μελών της 
ΕΝΕ και δημοσιεύματα στον τύπο και το διαδίκτυο), στην 
πλειοψηφία των καταστημάτων κράτησης οι φύλακες 
αναγκάζονται να εκτελούν χρέη νοσηλευτή, λόγω των 
τραγικών ελλείψεων σε νοσηλευτικό προσωπικό.  Η εξυ-
πηρέτηση όλων των κρατουμένων σε 24ωρη βάση από 
Νοσηλευτές είναι αδύνατη, ιδίως κατά τη νύχτα, όπου 
σε κάποιες φυλακές συμβαίνει να μην υπάρχει καν Νο-
σηλευτής, με αποτέλεσμα οι φύλακες να καλούνται να 
προβαίνουν σε επείγουσες νοσηλευτικές πράξεις ή ακό-
μα και σε ιατρική διάγνωση της κατάστασης, με όσους 
κινδύνους αυτή η πρακτική συνεπάγεται, ακόμα και για 
την ανθρώπινη ζωή. Πιθανό είναι δε, αυτή η έλλειψη να 
γίνει αντικείμενο «εκμετάλλευσης» από κρατούμενους 
που θα προσποιηθούν τους ασθενείς με σκοπό την από-
δραση. Η πραγματοποίηση νοσηλευτικών πράξεων από 
φύλακες, παρόλο που υπαγορεύεται από διάθεση προ-
σφοράς και ανθρωπιστικό ενδιαφέρον και από την ανά-
γκη να καλυφθούν οι επιτακτικές ανάγκες της έλλειψης 
νοσηλευτικού προσωπικού,  δεν είναι σύννομη και μπο-
ρεί σε κάποιες περιπτώσεις να αποβεί έως και επικίνδυ-
νη, τόσο για τους κρατουμένους (που ενδέχεται να υπο-
στούν κάποια βλάβη στην υγεία τους) όσο και για τους 
ιδίους τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους (λόγω του ότι 
χωρίς δική τους υπαιτιότητα και ασκώντας με ευσυνει-
δησία μεν, αλλά χωρίς νόμιμο δικαίωμα δε, καθήκοντα 
αλλότρια που απαιτούν ειδική εκπαίδευση, ενδέχεται να 
προκαλέσουν κάποια σοβαρή βλάβη και να διωχθούν 
ποινικά ή πειθαρχικά).
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι λαμβάνουν χώρα σοβα-
ρές παραβάσεις της νομοθεσίας περί νόμιμης άσκησης 
του νοσηλευτικού επαγγέλματος αλλά και της διεθνούς 
και ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα για τις συνθήκες 
κράτησης, ενώ τίθενται και σοβαρά ζητήματα δημοσίου 
συμφέροντος, καθώς διακυβεύεται τόσο η δημόσια υγεία 
όσο και η δημόσια ασφάλεια.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, έχοντας νόμιμη και ηθι-
κή υποχρέωση, ως το επαγγελματικό επιμελητήριο των 
Νοσηλευτών, με καταστατικό σκοπό την  προάσπιση των 
δικαιωμάτων τους, την εξασφάλιση υψηλής στάθμης 
φροντίδας και υγείας στο κοινωνικό σύνολο και την συμ-
βολή στην προστασία της υγείας του Ελληνικού Λαού, 
επισημαίνει τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με την ποιότητα των παρεχόμενων  υπη-
ρεσιών υγείας:
 Από όσα καταγγέλθηκαν, από την γνωστή κατάσταση 
στα καταστήματα Κράτησης και από τις υφιστάμενες συν-
θήκες περίθαλψης, συνάγεται ότι λαμβάνουν χώρα σο-
βαρές παραβιάσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών συμ-
βάσεων για τα δικαιώματα του ανθρώπου, αλλά και του 
Συντάγματος.
Από αρκετές διεθνείς συμβάσεις προστατεύονται τα 
δικαιώματα των κρατουμένων και προσδιορίζονται οι 
επιθυμητές συνθήκες κράτησης (Οικουμενική διακήρυ-
ξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  ΕΣΔΑ (άρθρο 3), Διε-
θνές Σύμφωνο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Σύμβαση 
του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων του 1984, Σύμβαση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Μεταφορά Κατα-
δικασμένων Ατόμων και Πρόσθετο Πρωτόκολλο αυτής, 
αναθεωρημένοι European Prison Rules (Ευρωπαϊκοί 
Σωφρονιστικοί Κανόνες) της Επιτροπής Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης) κ.α. 
Το Σύνταγμα στο άρθρο 2 κατοχυρώνει το σεβασμό της 
ανθρώπινης αξίας, στο άρθρο 5 την απόλυτη προστασία 
της ανθρώπινης ζωής και την προστασία της υγείας και 
της σωματικής ακεραιότητας και στο άρθρο 21 παρ.3 
προβλέπει την υποχρέωση του Κράτους να μέριμνα για 
την προστασία της δημόσιας υγείας. Στο άρθρο 27 του 
ισχύοντος Σωφρονιστικού Κώδικα προβλέπεται: «1. Η 
Διεύθυνση εξασφαλίζει στους κρατουμένους ιατρική και 
φαρμακευτική περίθαλψη επιπέδου ανάλογου με αυτό 
του λοιπού πληθυσμού». Όμοια πρόβλεψη περιέχει και 
το άρθρο 16 της υπ’ αριθ. 58819/ 7.4.2003  Υπουργι-
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κής απόφασης: «Εξασφαλίζεται στους κρατούμενους ια-
τρική και φαρμακευτική περίθαλψη επιπέδου ανάλογου 
με αυτό του λοιπού πληθυσμού, από υγειονομικό προ-
σωπικό, ιατρούς και νοσηλευτές..». Οι νομοθετικές αυ-
τές επιταγές, ζωτικής σημασίας για ένα κράτος δικαίου 
που σέβεται την αξία της ανθρώπινης ζωής, κάθε άλλο 
παρά υλοποιούνται, δια της παροχής νοσηλευτικής φρο-
ντίδας από υπαλλήλους που δεν έχουν ούτε το νόμιμο 
δικαίωμα (το νοσηλευτικό επάγγελμα είναι επάγγελμα 
ασκούμενο κατόπιν αδείας) ούτε και την απαιτούμενη 
κατάρτιση και εκπαίδευση για την πραγματοποίηση νο-
σηλευτικών πράξεων.

Δια της διαιώνισης του προβλήματος της έλλειψης νο-
σηλευτικού προσωπικού και δια της ανάθεσης σε μη 
Νοσηλευτές της διενέργειας νοσηλευτικών ή ακόμη και 
ιατρικών πράξεων- όπως η εκτίμηση της κατάστασης 
ασθενούς- όχι μόνο δεν εξασφαλίζεται περίθαλψη ανα-
λόγου επιπέδου με τον υπόλοιπο πληθυσμό (κατά ρητή 
επιταγή και του άρθρου 4 του Συντάγματος), αλλά η υγεία 
και η σωματική ακεραιότητα των κρατουμένων τίθεται σε 
σοβαρή διακινδύνευση (χωρίς φυσικά να έχουν υπαιτι-
ότητα προς αυτό οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι 
εκτελούν διαταγές, μη σύννομες ομολογουμένως). 

Είναι δε γεγονός ότι είναι άκρως προβληματικές οι συν-
θήκες αντισηψίας και αποστείρωσης, κυρίως λόγω του 
ότι δίνεται βαρύτητα στη φύλαξη και όχι στην παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.

2. Αναφορικά με την εξουθένωση του υπηρετούντος 
νοσηλευτικού προσωπικού: 

Δεδομένων των τεράστιων ελλείψεων σε νοσηλευτικό 
προσωπικό- οι οποίες και οδηγούν στην κατά τα άνω μη 
σύννομη πραγματοποίηση νοσηλευτικών πράξεων- το 
προσωπικό που υπηρετεί έχει οδηγηθεί στην σωματική 
και ψυχική εξουθένωση, λόγω του υπέρμετρου φόρτου 
εργασίας αλλά και των δυσκολιών που ενέχει η παροχή 
νοσηλευτικής φροντίδας σε χώρους και δομές όπου δια-
μένουν πρόσωπα που έχουν αποστερηθεί την ελευθερία 
τους.  Όταν ο αριθμός των κρατουμένων που καλείται να 
περιθάλψει ένας και μόνος πολλές φορές Νοσηλευτής 
είναι μεγάλος, αυξάνονται δε και οι πιθανότητες ανυπαί-
τιας πλημμελούς εκτέλεσης των σχετικών καθηκόντων 
και απόδοσης των σχετικών ευθυνών, ενώ παραβιάζεται 
και το δικαίωμα των υπαλλήλων στην ανάπαυση και τον 
ελεύθερο χρόνο.

3. Αναφορικά με την πραγματοποίηση νοσηλευτικών 
πράξεων από υπαλλήλους μη φέροντες τον τίτλο του 
Νοσηλευτή:
Σύμφωνα με το άρθρ. 5 παρ.2  περ. Α του Ν. 1579/1985 
καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του Νοσηλευτή 
και νοσηλεύτριας που αποδίδεται ΜΟΝΟΝ στους πτυχι-
ούχους: α) Τμημάτων Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτι-
κών Τμημάτων ΤΕΙ γ) τέως ανώτερων σχολών αδελφών 
νοσοκόμων, επισκεπτριών αδελφών νοσοκόμων αρμο-
διότητος Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και ΚΑΤΕΕ δ) Ισότιμων σχολών αλλοδαπής 
των αντίστοιχων σχολών α, β, γ . ........ .».

Το άρθρ.  3 παρ. 2 του Ν. 3252/2004 ορίζει: «Τακτικά 
Μέλη της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές 
που είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Νοσηλευτικών Α.Ε.Ι., 
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β) Νοσηλευτικών Τμημάτων Τ.Ε.Ι., γ) Πρώην Ανώτερων 
Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελφών 
Νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοι-
ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτι-
κών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμη-
μάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώματα έχουν 
αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευτικών 
σχολών της ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες»
 
Σύμφωνα με την διάταξη του αρθρ. 31 παρ. 1 του ιδίου 
Νόμου προβλέπεται: «1. Για την έκδοση από τις κατά τό-
πους Νομαρχίες της άδειας άσκησης του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος, οι νοσηλευτές οφείλουν να συμπεριλά-
βουν, μεταξύ των δικαιολογητικών, και βεβαίωση εγγρα-
φής στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε. …».
 
Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 31 ορίζεται: 
«Όποιος ασκεί τη νοσηλευτική χωρίς να έχει άδεια άσκη-
σης επαγγέλματος διώκεται ποινικά σύμφωνα με το άρ-
θρο 458 του Ποινικού Κώδικα. Η διενέργεια νοσηλευ-
τικών πράξεων από υπαλλήλους της κατηγορίας  ΔΕ 
φυλάκων, αντίκειται τόσο στις ανωτέρω διατάξεις, όσο 
και στις διατάξεις του ΠΔ 351/1989 που καθορίζει τα 
επαγγελματικά δικαιώματα και καθήκοντα των νοσηλευ-
τών, ενώ υπό προϋποθέσεις δύναται να στοιχειοθετήσει 
το αδίκημα της αντιποίησης επαγγέλματος.
 
Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι η διάταξη του άρ-
θρου 2 παρ. 7 της υπ’ αριθ. 58819/ 7.4.2003  
(ΦΕΚ Β 463 2003) Απόφασης του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης με τίτλο: «Εσωτερικός  Κανονισμός Λειτουργί-
ας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης τύπου Α΄ και B΄» 
κατά την οποία: ως «νοσηλευτικό προσωπικό» εννοού-
νται οι νοσηλευτές κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας και ΔΕ 
Νοσηλευτικής, όπως και άλλα μέλη του προσωπικού στα 
οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα νοσηλευτών με ημερή-
σια διαταγή του διευθυντή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης 
του ιατρού του καταστήματος.» δεν είναι σύμφωνη με τις 
νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τη νόμιμη άσκηση του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος και ως περιεχόμενη σε κα-

τώτερης ισχύος νομοθέτημα δεν μπορεί να εφαρμόζεται!

4. Αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Υγείας
Τα παραπάνω θεωρείται από την ΕΝΕ ότι είναι λίγο πολύ 
γνωστά, λόγω των συχνών επισκέψεων της πολιτειακής 
ηγεσίας στα καταστήματα κράτησης, ενόψει και της εδώ 
και έτη εξαγγελθείσας ένταξης των Νοσοκομείων των 
φυλακών στο ΕΣΥ. Εν προκειμένω, έχουν συσταθεί οι 
αρμόδιες Επιτροπές, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί 
το πρόγραμμα αυτό και η απαιτούμενη νομοθετική μεταρ-
ρύθμιση και οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας εξακο-
λουθούν και εξ αυτού του λόγου να είναι δραματικές.

Ενδεικτικά αναφέρεται το από 8/12/15 δελτίο τύπου 
του Υπουργείου Υγείας, στο οποίο ρητά αναφέρεται: « 
Με την ανάληψη των καθηκόντων της (πρώτης) κυβέρ-
νησης, επισκέφθηκαν το Νοσοκομείο Κρατουμένων 
Κορυδαλλού οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Υγείας, ση-
ματοδοτώντας έτσι τη μεγάλη σημασία που έχει η υγει-
ονομική περίθαλψη των κρατουμένων. Καταγράφηκαν 
οι ανάγκες, προκειμένου να προωθηθούν οι λύσεις. Η 
κατάσταση ήταν δύσκολη, με ανεπάρκειες στις υποδομές 
και το προσωπικό. Καταβάλλονται εντατικές προσπάθει-
ες να βελτιωθούν οι υποδομές συνθήκες διαβίωσης, οι 
οποίες δεν έχουν φτάσει ακόμα στο επιθυμητό επίπεδο.»

Συνεπεία όλων των ανωτέρω, η ΕΝΕ διαμαρτύρεται για 
τις συνθήκες περίθαλψης των κρατουμένων  και  εργα-
σίας των Νοσηλευτών και τις περιπτώσεις παρανόμου 
άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος και μη σύν-
νομης τέλεσης νοσηλευτικών πράξεων και καλεί όπως- 
έκαστος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του-προβεί σε 
κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίλυση των προβλη-
μάτων και δια της πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπι-
κού (έστω μέσω της διαδικασίας των παραγράφων 3 και 
4 του άρθρου  27 του Σωφρονιστικού Κώδικα) με σκοπό 
τη βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης των κρατουμέ-
νων και εργασίας των υπαλλήλων.
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ΟΌπως είναι ήδη γνωστό, με την θέση σε ισχύ 

από την 1η-01-2016 των διατάξεων του Νόμου 

4354/2015 περί του ενιαίου μισθολογίου των δη-

μοσίων υπαλλήλων, για πρώτη φορά οι προϊστάμε-

νοι των νοσηλευτικών τμημάτων των νοσοκομείων 

όλης της χώρας λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης, 

το οποίο υπολείπεται μηνιαίως κατά σαράντα (40) 

ευρώ του αντίστοιχου επιδόματος που λαμβάνουν οι 

λοιποί τμηματάρχες είτε των διοικητικών υπηρεσιών 

των νοσοκομείων, είτε άλλων δημοσίων υπηρεσιών.

 Επειδή η συγκεκριμένη άνιση μεταχείριση των 

προϊσταμένων των νοσηλευτικών τμημάτων είναι 

πρωτοφανής και εντελώς άδικη, ήδη από την πρώτη 

στιγμή η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αντέδρασε έντονα και ανέλα-

βε την πρωτοβουλία για την έναρξη ενός δικαστικού 

αγώνα με αντικείμενο την εξομοίωση του επιδόματος 

θέσης ευθύνης των 250 ευρώ των νοσηλευτών – 

τμηματαρχών με το επίδομα θέσης ευθύνης των 290 

ευρώ που λαμβάνουν οι λοιποί τμηματάρχες.

 Ήδη, λοιπόν, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ έχει ανακοινώ-

σει, ότι στις 15-07-2016 κατετέθησαν οι επόμενες 

δυο αγωγές για την ως άνω δικαστική διεκδίκηση για 

τα νοσοκομεία Σωτηρία και Ευαγγελισμός, ενώ θα 

ακολουθήσουν το Σεπτέμβρη και άλλες αγωγές προ-

ϊσταμένων άλλων νοσοκομείων, με απώτερο πλην 

άμεσο στόχο την εισαγωγή μιας εξ αυτών ενώπιον 

του Συμβουλίου της Επικρατείας και την συζήτησή 

της κατά την διαδικασία της δίκης – πιλότου. 

 Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ έχει δεσμευθεί να ενημερώ-

νει τα μέλη της και ολόκληρη τη νοσηλευτική κοινό-

τητα για την εξέλιξη αυτής της αγωνιστικής πρωτο-

βουλίας, της οποίας, σημειωτέον, αναλαμβάνει εξ 

ολοκλήρου και το κόστος, χωρίς να επιβαρύνει οικο-

νομικώς ούτε κατ’ ελάχιστον τα μέλη της.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΥΝΟ

13
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Άμεση η αντίδραση της ΕΝΕ έπειτα από την έκδοση των 
υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.24.Φ.πρ.σπ/4145/11-5-2016, 
Φ.24.Φπρ.σπ./6438/05-07-2016 και Φ.24.Φ.πρ.
σπ/6519/07-07-2016 ταυτόσημων, εξ απόψεως πε-
ριεχομένου, αποφάσεων της Διευθύντριας της Σχολής 
Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, δυνάμει των οποίων 
ορίστηκε-τροποποιήθηκε και τελικά συγκροτήθηκε στην 
τελική της μορφή η επιτροπή, που είναι επιφορτισμένη 
με το έργο του ελέγχου των προϋποθέσεων, ώστε το 
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής να 
είναι εναρμονισμένο με την κείμενη νομοθεσία και να 
πληροί τις προδιαγραφές της ΑΔΙΠ για την μελλοντική 
πιστοποίησή του.

Ενόψει των ανωτέρω εγγράφων η ΕΝΕ επισημαίνει τα 
εξής:
Ευθύς εξαρχής θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι οι επίμα-
χες αποφάσεις φέρονται ερειδόμενες επί των διατάξε-
ων του άρθρου 9 παρ. 5 του Νόμου 4009/2011, οι 
οποίες και μνημονεύονται ως ληφθείσες υπόψη. Σύμ-
φωνα, λοιπόν, με τις εν λόγω διατάξεις, «Ο κοσμήτορας 
της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες 
άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, 
του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού: α) …, 
στ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση 
συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιό-
τητές του».
Πλην όμως οι διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 
4009/2011 ως ειδικές διατάξεις κατισχύουν των δια-
τάξεων του άρθρου 9 του ίδιου νόμου και συνεπώς ως 
ειδικές διατάξεις εφαρμόζονται αποκλειστικά στην υπό 
κρίση περίπτωση. 

Εν προκειμένω είναι προφανές, ότι η Διευθύντρια της 
Σχολής, που νοείται ως Κοσμήτορας σύμφωνα με την 
περίπτωση θ΄ του άρθρου 2 του Νόμου 4009/2011, 
προέβη στη σύσταση της ως άνω Επιτροπής, ενεργώ-
ντας όχι κατ’ επιταγήν των ειδικών διατάξεων του άρ-
θρου 32 του Ν.4009/2011 αλλά κατ’εφαρμογήν των 
γενικών διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 5 του ίδιου νό-
μου (4009/2011).

Σύμφωνα λοιπόν με τις εν λόγω διατάξεις του άρθρου 
32 Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από τον 
Ν.4076/2012 «Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόμε-
νο του προγράμματος σπουδών καταρτίζεται από ειδική 
επιτροπή, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον πέντε 
καθηγητές της σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου 
και συγκροτείται από τον κοσμήτορα και, εφόσον δεν 
πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών, το διευθυντή 
του τμήματος ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του 
ίδιου Α.Ε.Ι., από τους οικείους κοσμήτορες. Το περιε-
χόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τον 
πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της ή των κοσμητειών 
και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου. Με τον Εσωτερι-
κό Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη 
συγκρότηση της επιτροπής, καθώς και οι προϋποθέσεις 
και η διαδικασία της κατ’ έτος αναθεώρησης επί μέρους 
πτυχών του περιεχομένου του προγράμματος σπου-
δών».

Όπως σαφώς προκύπτει εκ των προαναφερθεισών δι-
ατάξεων, η συγκεκριμένη Επιτροπή στην καταληκτική 
μορφή οφείλει να απαρτίζεται από τουλάχιστον πέντε 
καθηγητές του Τμήματος Νοσηλευτικής. Στην εξεταζό-
μενη, ωστόσο, περίπτωση, η συγκροτούμενη Επιτροπή 
απαρτίζεται από μόλις τέσσερα μέλη γεγονός που έρχε-
ται σε πλήρη αντίθεση με την σχετική νομοθετική επιτα-
γή, που κάνει ρητώς λόγο για πέντε καθηγητές. 

Επιπλέον, όλοι οι καθηγητές που απαρτίζουν την επί-
μαχη Επιτροπή οφείλουν να προέρχονται από το οικείο 
γνωστικό πεδίο του προγράμματος σπουδών που κα-
λούνται να εκπονήσουν ή να τροποποιήσουν αλλά στη 
συγκεκριμένη επιτροπή μόνο τα δύο μέλη οι κ.κ. Γ.Φού-
κα και Μ. Κελέση είναι καθηγητές του Τμήματος Νοση-
λευτικής δηλαδή του οικείου γνωστικού πεδίου. 

Εν προκειμένω, λοιπόν, καίτοι η συγκεκριμένη Επιτροπή 
έχει ως αντικείμενο ενασχόλησης το πρόγραμμα σπου-
δών του Τμήματος Νοσηλευτικής, ορίζονται να μετέχουν 
ως μέλη 

Α) η κυρία Αρετή Λάγιου, που είναι Καθηγήτρια του 
Τμήματος Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας, όχι 
μόνο διαφορετικού τμήματος που παράγει διαφορετική  
ειδικότητα (επισκέπτες υγείας) αλλά και διαφορετικού 
γνωστικού πεδίου με γνωστικό αντικείμενο ‘Επιδημιο-
λογία-Ογκολογία-Πρόληψη καρκίνου μαστού’ δηλαδή 
γνωστικό αντικείμενο στην ‘Ιατρική-Επιδημιολογία’ και 
εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τη Νοσηλευτική. 
Β) η κυρία Μαρία Βενετίκου, που είναι Καθηγήτρια του 
Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, όχι μόνο διαφορετικού 
τμήματος που παράγει διαφορετική  ειδικότητα (τεχνο-
λόγους εργαστηρίων) αλλά και διαφορετικού γνωστικού 
πεδίου με γνωστικό αντικείμενο ‘Νοσολογία-Παθοφυ-
σιολογία’ δηλαδή γνωστικό αντικείμενο στην ‘Ιατρική 
Διάγνωση και Θεραπεία’ και εντελώς διαφορετικό σε 
σχέση με τη Νοσηλευτική η οποία επικεντρώνεται στη 
‘Φροντίδα’. 

Τέλος η επιτροπή σύμφωνα πάντα με τις Φ.24.Φ.πρ.
σπ/4145/11-5-2016, Φ.24.Φπρ.σπ./6438/05-07-
2016 και Φ.24.Φ.πρ.σπ/6519/07-07-2016 πρόκει-
ται να συγκληθεί υπό την εποπτεία της ‘αρμόδιας Ανα-
πληρώτριας Προέδρου’ κυρίας Αικατερίνης Λυκερίδου 
επίσης Καθηγήτριας του Τμήματος Μαιευτικής, όχι μόνο 
διαφορετικού τμήματος που παράγει διαφορετική  ειδι-
κότητα (μαίες) αλλά και διαφορετικού γνωστικού πεδίου 
με γνωστικό αντικείμενο ‘Μαιευτική Νοσηλευτική Φρο-
ντίδα Ι, ΙΙ, ΙΙ-Ειδικά Ψυχολογικά Προβλήματα Εγκύων Γυ-
ναικών’ δηλαδή γνωστικό αντικείμενο στην ‘Μαιευτική’ 
και εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τη Νοσηλευτική η 
οποία περικλείει τη φροντίδα όλων των συστημάτων του 
ανθρωπίνου σώματος. 

Κατά το μέρος τούτο, όπως επισημαίνει η ΕΝΕ, η από-
φαση της συγκρότησης της Επιτροπής πάσχει και είναι 
νομικά πλημμελής, ως ερχόμενη σε πλήρη αντίθεση με 
το γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 32 
παρ. 2 του Νόμου 4009/2011, που θέτουν ως κριτή-
ριο επιλογής των μελών το γνωστικό πεδίο.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
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Εντεύθεν, η ΕΝΕ θεωρεί κατά νόμο επιβεβλημένη την εν 
μέρει ανάκληση της συγκεκριμένης απόφασης, ώστε να 
υπάρξει άμεση αντικατάσταση της κυρίας Αρετής Λάγιου, 
της κας Μαρίας Βενετίκου και της κας Αικατερίνης Λυκε-
ρίδου από άλλα μέλη – καθηγητές, προερχόμενους από 
το Τμήμα Νοσηλευτικής δηλαδή αμιγώς από το γνωστι-
κό πεδίο της Νοσηλευτικής. Σε διαφορετική περίπτωση, 
κατά την οποία ήθελε υποτεθεί, ότι η συγκροτηθείσα Επι-
τροπή δεν αποτελεί την Επιτροπή που προβλέπεται στο 
άρθρο 32 παρ. 2 του Νόμου 4009/2011, οπότε και 
δεν οφείλει να εναρμονίζεται με τους εκεί τιθέμενους 
κανόνες, τότε αναμφίβολα ευρισκόμεθα ενώπιον μιας 
διοικητικής πρωτοβουλίας και δη της συγκρότησης μιας 
επιτροπής, που δεν διαθέτει κανένα νόμιμο έρεισμα και 
δεν στηρίζεται σε καμία διάταξη νόμου, που να απονέμει 
ευθέως μια αντίστοιχη αρμοδιότητα. 

Εάν παρά ταύτα ήθελε υποτεθεί, ότι η συγκρότηση της 
επίμαχης επιτροπής ερείδεται επί των προαναφερ-
θεισών διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 5 του Νόμου 
4009/2011, εφόσον το αντικείμενο εργασίας της σχε-
τίζεται με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νοση-
λευτικής, κατ’αναλογία θα πρέπει και πάλι να γίνει δεκτό, 
ότι η συγκεκριμένη επιτροπή όφειλε να έχει ως μέλη της 
αποκλειστικά και μόνο καθηγητές προερχόμενους από το 

γνωστικό πεδίο της Νοσηλευτικής και όχι λοιπών άλλων 
ειδικοτήτων. Αυτό επιτάσσει η γραμματική, τελολογική 
και συστηματική ερμηνεία του συνόλου των διατάξεων 
του Νόμου 4009/2011.

Η ΕΝΕ, τέλος, επισημαίνει, ότι το νυν εφαρμοζόμενο 
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής χρήζει 
σε κάθε περίπτωση αναθεώρησης, κατά το μέρος που δι-
ατηρείται σε ισχύ από επταετία και συγκεκριμένα από τον 
Οκτώβριο του 2009, ενώ θα έπρεπε να είχε ήδη ανα-
μορφωθεί εδώ και τρία περίπου χρόνια, όπως επιβάλλε-
ται από την ορθή ακαδημαϊκή πρακτική και την κείμενη 
νομοθεσία.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους η ΕΝΕ ζητεί τη κατάρ-
γηση της πιο πάνω επιτροπής ως μη σύννομης και την 
άμεση έγκριση του προγράμματος σπουδών που καταρ-
τίστηκε αφενός από την νομίμως συσταθείσα πενταμελή 
επιτροπή με βάσει την με αριθμό Φ.24/6902/23-12-
2014 έγγραφη απόφαση της Κοσμήτορος της Σχολής 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του ΤΕΙ 
Αθήνας και έχει ήδη εγκριθεί από το έτος 2015 με σχε-
τικές αποφάσεις της ΓΣ του Τμήματος Νοσηλευτικής και 
της κοσμητείας της (Σ.Ε.Υ.Π.) του ΤΕΙ Αθήνας ώστε να 
εφαρμοστεί από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
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