
ΕΤΟΣ ΟΓΔΟΟ
(ΦΥΛΛΟ 89)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2016

ΑΜΕΣΗ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΕ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

ΒΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ
EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Προσφάτως λάβαμε γνώση του υπ’αριθμ.πρωτ. 
2/27933/ΔΕΠ/30-09-2016 εγγράφου του Τμήμα-
τος Εφαρμογής Ενιαίου Μισθολογίου της Διεύθυνσης 
Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομι-
κών, δυνάμει του οποίου ορίζεται, ότι «η Διευθύντρια 
και οι Τομεάρχες της νοσηλευτικής υπηρεσίας, οι 
οποίοι ασκούν διοικητικό έργο, δεν δικαιούνται το επί-
δομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας διότι δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της ανωτέρω κ.υ.α.».
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ΓΓια δέκατη έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το ετήσιο συνέδριο της 
Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας, θα λάβει μέρος αυτή τη φορά στην 
όμορφη πόλη των Καλαβρύτων, από 2 έως και 4 Δεκεμβρίου 2016, 
στο ξενοδοχείο Kalavrita Canyon Hotel. Περιμένουμε παλιούς και 
νέους συναδέλφους να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, κυρίως 
όμως εμπειρίες για την εργασιακή πραγματικότητα όπως τη ζούμε 
καθημερινά σε όλες τις γωνιές της πατρίδας μας.

Όπως όλα δείχνουν, τα Καλάβρυτα στις 2 του Δεκέμβρη θα 
φιλοξενήσουν εκατοντάδες Νοσηλευτές απ’ όλα τα μέρη της 
χώρας, σε ένα ακόμη λαμπρό συνέδριο των Νοσηλευτών και 
των Νοσηλευτριών που διαχρονικά δείχνουν πως ξέρουν και 
να προάγουν την επιστήμη τους, γνωρίζουν καλά όμως και να 
διασκεδάζουν απολαμβάνοντας τα απαράμιλλα θέλγητρα της 
ελληνικής φύσης.

Καλή μας αντάμωση.
Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ

Αριστείδης Δάγλας

Το ετήσιο συνέδριο της Πανελλήνιας 
Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας
στην όμορφη πόλη των Καλαβρύτων!
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ΕΕν προκειμένω το έγγραφο αναφέρεται στην υπ’αριθμ. 
οικ.2/16519/0022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
Β΄465/24/02/2012). Σύμφωνα με τις διατάξεις της ως 
άνω ΚΥΑ, «καθορίζεται το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολι-
τικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ) 
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού ανά κα-
τηγορία ως εξής: 
α) Κατηγορία Α` σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες :
α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων και 
καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολο-
γικούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθε-
νοφόρων - διασώστες και οι συντηρητές πειραματόζωων των 
Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώ-
ρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των 
Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. 
του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία 
υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία. Οι Θαλαμηπόλοι Ψυχια-
τρικών Νοσοκομείων και Κλινικών. 
β) …, γ) …, δ) …, ε) …».
Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι μόνον οι νοσηλευ-
τές που απασχολούνται στους ως άνω περιοριστικώς αναφε-
ρομένους φορείς δικαιούνται να λαμβάνουν το αντίστοιχο μη-
νιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 
Σημειωτέον, ότι το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν 
υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώ-
ρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. 
Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδε-
ται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία 
συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση. 
Ενόψει των παραπάνω παρατηρήσεων και δοθέντος ότι οι νο-

σηλευτές που κατέχουν θέσεις ευθύνης (διευθυντές, τομεάρ-
χες και τμηματάρχες) προφανώς και ανήκουν στο προσωπικό 
της οικείας νοσηλευτικής υπηρεσίας, ενώ παρέχουν τις υπη-
ρεσίες τους πλήρως και αποκλειστικώς στο χώρο του νοσο-
κομείου, όπως ακριβώς και οι υφιστάμενοί τους νοσηλευτές, 
δικαιούνται να λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας. 
Αυτό προκύπτει, εξάλλου, και από το υπ’αριθμ.πρωτ. 
2/35069/0022/04-07-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύ-
θυνσης Μισθών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα στο υπ’αριθμ.πρωτ. 
2/27933/ΔΕΠ/30-09-2016 και νυν σχολιαζόμενο έγγρα-
φο του Υπουργείου Οικονομικών καταλαμβάνουν αποκλειστι-
κώς τους υπαλλήλους – νοσηλευτές εκείνους, που ασκούν 
αμιγώς διοικητικό έργο, όντας πλήρως αποξενωμένοι από την 
οικεία νοσηλευτική υπηρεσία και τους χώρους απασχόλησης 
των νοσηλευτών.
Υπογραμμίζεται, ότι οι κατέχοντες θέσεις ευθύνης νοσηλευ-
τές αποτελούν αναπόσπαστο έμψυχο δυναμικό των νοσηλευ-
τικών υπηρεσιών όπου ανήκουν, επιτελώντας νοσηλευτικό 
έργο κατ’εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 351/1989, όπου 
ρητώς αναφέρεται, ότι οι νοσηλευτές καλύπτουν όλο το φά-
σμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τον τομέα της 
ειδικότητας τους, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νο-
μοθεσία.
Συμπερασματικά η ΕΝΕ υποστηρίζει, ότι άπαντες οι διευθυ-
ντές, τομεάρχες και τμηματάρχες των νοσηλευτικών υπηρε-
σιών όλων των νοσοκομείων της χώρας δικαιούνται να λαμ-
βάνουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ως 
παρέχοντες έργο σε χώρους που δικαιολογείται η καταβολή 
του.
Προς επίρρωση τούτων αξίζει να αναφερθεί, χάριν παραδείγ-
ματος, ότι οι Τομεάρχες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΓΝΑ 
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» φτάνουν μέχρι του σημείου πλήρους 

ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ 

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Προσφάτως λάβαμε γνώση του υπ’αριθμ.πρωτ. 2/27933/ΔΕΠ/30-09-2016 εγγράφου του Τμήματος Εφαρ-
μογής Ενιαίου Μισθολογίου της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, δυνάμει 
του οποίου ορίζεται, ότι «η Διευθύντρια και οι Τομεάρχες της νοσηλευτικής υπηρεσίας, οι οποίοι ασκούν διοι-
κητικό έργο, δεν δικαιούνται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας διότι δεν πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις της ανωτέρω κ.υ.α.».
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ένταξής τους στο κυκλικό ωράριο και επιτέλεσης εφημεριών 
και βαρδιών, όπως όλο το νοσηλευτικό προσωπικό. 
Εκ των ανωτέρω έπεται, ότι ειδικώς το νοσηλευτικό επάγ-
γελμα χαρακτηρίζεται από μια τέτοια ιδιομορφία, ώστε να μην 
μπορεί να υποστηριχθεί βασίμως, ότι κάποιος υπάλληλος – 
ενεργό μέλος μιας νοσηλευτικής υπηρεσίας ενδεχομένως δεν 
δικαιούται να λαμβάνει το συγκεκριμένο επίδομα. Επιπλέον, 
κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, κατά την οποία οι ελλεί-
ψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό γιγαντώνονται, εν τοις πράγ-
μασι στους χώρους των δημόσιων νοσοκομείων και λοιπών 
δομών παροχής υπηρεσιών υγείας κυριολεκτικώς δεν περισ-
σεύει κανένας νοσηλευτής, για να εξαιρείται από την άσκηση 
των επαγγελματικών – υπηρεσιακών καθηκόντων των.

Κατά συνέπεια, πέραν όσων νοσηλευτών ασκούν αμιγώς δι-
οικητικό έργο, έχοντας ρητώς απαλλαγεί της άσκησης νοση-
λευτικών καθηκόντων βάσει ρητής διοικητικής πράξης, άπα-
ντες οι υπόλοιποι τεκμαίρεται ότι ασκούν νοσηλευτικό έργο 
και δικαιούνται να λαμβάνουν το επίμαχο επίδομα.
Με άλλα λόγια, η κατάληψη και μόνον μιας θέσης ευθύνης 
στην εσωτερική ιεραρχία μιας νοσηλευτικής υπηρεσίας δεν 
γεννά κάποιας μορφής τεκμήριο, ότι ο συγκεκριμένος νοση-
λευτής – προϊστάμενος ασκεί αμιγώς διοικητικό έργο, ώστε να 
εξαιρείται από την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας. Μια τέτοια άποψη έρχεται σε προφανή 
αντίθεση με την καθημερινή πραγματικότητα των ελληνικών 
δημόσιων νοσοκομείων.
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ΗΗ Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), στο πλαί-
σιο των συνεχιζόμενων δράσεών της δίπλα στη νοσηλευτική 
κοινότητα, είχε προετοιμάσει επίσκεψη στους χώρους εργα-
σίας του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου 
Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας».  Ενόψει της ως άνω σχεδιαζόμε-
νης επίσκεψης, η διευθύντρια της οικείας Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας απέστειλε προς την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ το υπ’αριθμ.πρωτ. 
ΝΥ27/10-10-2016 έγγραφο, δυνάμει του οποίου επιχειρεί 
επί της ουσίας να υποδείξει σε μια δευτεροβάθμια συνδικαλι-
στική οργάνωση με πολυετή παρουσία και δράση, το πλαίσιο 
ορθής ανάπτυξης της συνδικαλιστικής δραστηριότητας. 

Αρχικώς, λοιπόν, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αναφέρεται στο εν λόγω 
έγγραφο ως «εξωτερικός παράγοντας» εν σχέσει με το νοσο-
κομείο. Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ θεωρεί ότι είναι τουλάχιστον πρω-
τοφανές, μια αμιγώς νοσηλευτική συνδικαλιστική ομοσπον-
δία να χαρακτηρίζεται ως εξωτερικός παράγοντας εν σχέσει 
με ένα δημόσιο νοσοκομείο. Εν προκειμένω παραβλέπεται το 
γεγονός, ότι ο φυσικός χώρος μιας τέτοιας συνδικαλιστικής 
οργάνωσης δεν είναι και δεν μπορεί να είναι άλλος από τον 
χώρο των δημόσιων νοσοκομείων, γύρω από την λειτουργία 
των οποίων αναπτύσσεται ολόκληρη η δράση της. 

Περαιτέρω και εν σχέσει με την εξεύρεση κατάλληλου χώρου 
εντός του νοσοκομείου για την πραγματοποίηση της συνάντη-
σης των εκπροσώπων της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ με τους νοσηλευ-
τές, η διευθύντρια υποδεικνύει την μέθοδο της προηγούμε-
νης υποβολής σχετικής αίτησης, επί της οποίας θα αποφανθεί 
η διοίκηση. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμί-
σουμε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 1264/1982, 
σύμφωνα με τις οποίες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προστα-
τεύονται κατά την άσκηση κάθε συνδικαλιστικού δικαιώματος 
και στον τόπο εργασίας, ενώ οι εργοδότες υποχρεούνται να δι-
ευκολύνουν την εντός νομίμων ορίων ανάπτυξη της συνδικαλι-
στικής δράσης, διαθέτοντας ακόμη και κατάλληλους χώρους. Ως 
εκ τούτου οι διαδικαστικής φύσεως υποδείξεις της διευθύντριας 
περιέργως παραβλέπουν το ουσιαστικό κομμάτι της άσκησης – 
απόλαυσης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και το αντίστοιχο 
προστατευτικό πλαίσιο του Νόμου 1264/1982.

Το σχολιαζόμενο έγγραφο ολοκληρώνεται, ή άλλως κορυφώ-

νεται, με μια παροιμιώδη προσπάθεια ωμής επέμβασης της 

διευθύντριας στον προσδιορισμό των ζητημάτων που θα συ-

ζητηθούν κατά τη συνάντηση της Ομοσπονδίας με τους εργα-

ζομένους. Η διευθύντρια, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον θε-

σμικό της ρόλο, επιχειρεί να θέσει όρια στον δημοκρατικό 

– συνδικαλιστικό διάλογο, αναφέροντας χαρακτηριστικώς, ότι 

«τα θέματα τα οποία έχουν συνδικαλιστικό χαρακτήρα επιθυ-

μούμε να τα συζητήσετε σε άλλο χώρο εκτός του Νοσοκομεί-

ου». Η παρέμβαση αυτή είναι τουλάχιστον πρωτοφανής και 

παραγνωρίζει πλήρως την ευθεία διασύνδεση των συνδικα-

λιστικών οργανώσεων με τους εργαζομένους και τους χώ-

ρους απασχόλησης, καθώς και τις προστατευτικές διατάξεις 

του Νόμου 1264/1982. 

Σημειωτέον εν προκειμένω ότι η διευθύντρια, ομιλώντας περί 

θεμάτων συνδικαλιστικού χαρακτήρα, υπονοεί το μείζον ζήτη-

μα της διάλυσης των κυτταροστατικών φαρμάκων. Ευλόγως, 

δε, διερωτώμεθα, γιατί η διευθύντρια δεν επιθυμεί να συζη-

τηθεί εντός του νοσοκομείου ένα ζήτημα που άπτεται των κα-

νόνων υγιεινής και ασφάλειας τόσο του προσωπικού, όσο και 

των νοσηλευομένων ασθενών. 

Εκ του συνόλου των παραπάνω επισημάνσεων καθίσταται σα-

φές, ότι ευρισκόμεθα ενώπιον μιας τουλάχιστον παράξενης 

ή παράδοξης συμπεριφοράς υπαλλήλου, που ναι μεν κατέχει 

υψηλή θέση ευθύνης, ωστόσο αγνοεί θεμελιώδεις κανόνες 

της συνδικαλιστικής δράσης, επιχειρώντας να θέσει εμπόδια 

στον ελεύθερο  και ανόθευτο συνδικαλιστικό διάλογο.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ καταδικάζει απερίφραστα τις συγκεκριμένες 

πρακτικές και δεσμεύεται ότι θα αγωνιστεί με στόχο την πε-

ραιτέρω ενίσχυση του συνδικαλιστικού κινήματος και της υγι-

ούς συνδικαλιστικής δράσης, την οποία πρεσβεύει εδώ και δε-

καετίες.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ καταδικάζει
προσπάθειες επέμβασης
στη συνδικαλιστική της δράση 
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AΑναφορικά με τον τρόπο αξιοποίησης των νοσηλευτών εκεί-
νων, που έχουν λάβει κάποια ειδικότητα και εν σχέσει με το 
αντικείμενο απασχόλησης που θα πρέπει να τους ανατίθεται 
επισημαίνονται τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2Β του Νόμου 
1579/1985, «Για τους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες ορί-
ζονται οι παρακάτω ειδικότητες: α) Ειδικότητα νοσηλευτικής 
παθολογικής. β) Ειδικότητα νοσηλευτικής χειρουργικής. γ) 
Ειδικότητα νοσηλευτικής παιδιατρικής. δ) Ειδικότητα νοση-
λευτικής ψυχικής υγείας. (…)». Με τις παραπάνω διατάξεις 
θεσμοθετούνται για πρώτη φορά οι νοσηλευτικές ειδικότητες, 
ενώ με τις αμέσως επόμενες παραγράφους καθιερώνεται και 
ο τίτλος του ειδικού νοσηλευτή.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ρυθμίσεις της παρα-
γράφου 6 του ως άνω άρθρου, σύμφωνα με τις οποίες  «οι 
νοσηλευτές, που έχουν τίτλο ειδικού νοσηλευτή, εκτός από τις 
ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της ειδικότητάς 
τους, παρέχουν γενικές νοσηλευτικές υπηρεσίες και στους άλ-
λους τομείς της νοσηλευτικής όπως και οι νοσηλευτές χωρίς 
τίτλο ειδικού νοσηλευτή, για μια πενταετία από 1.1.1987».
Εκ της ερμηνευτικής προσέγγισης των παραπάνω διατάξε-
ων προκύπτει, ότι από την 1η-01-1987 και για μια πενταε-
τία, ήτοι μέχρι τις 31-12-1991, οι ειδικευμένοι νοσηλευτές, 
παράλληλα με τις ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες που παρέ-
χουν, επιφορτίζονται και με την παροχή των συνήθων γενι-
κών νοσηλευτικών υπηρεσιών. 
Εξ αντιδιαστολής προκύπτει, ότι μετά την πάροδο της ως άνω 
πενταετούς χρονικής περιόδου, ήτοι από την 1η-01-1992 
και μετά, οι ειδικευμένοι νοσηλευτές θα πρέπει να παρέχουν 
αποκλειστικά και μόνον τις ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες που 
αντιστοιχούν στη νοσηλευτική ειδικότητα που έχουν αποκτήσει.
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε σε συνέχεια τόσο της 
γραμματικής ερμηνείας των επίμαχων διατάξεων, που δεν 
αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολιών, όσο και της ανα-

ζήτησης της αληθούς βουλήσεως και του πραγματικού σκο-

πού του νομοθέτη. Άραγε ποιος ο λόγος θεσμοθέτησης και 

νομοθετικής κατοχύρωσης των νοσηλευτικών ειδικοτήτων 

και εκπόνησης αντίστοιχων προγραμμάτων εκπαίδευσης, αν 

οι συγκεκριμένοι, και ειδικευμένοι πλέον, νοσηλευτές εξακο-

λουθούν να απασχολούνται με την παροχή των γενικών νο-

σηλευτικών υπηρεσιών, όπως και το σύνολο των λοιπών, μη 

εξειδικευμένων, συναδέλφων τους; 

Συναφώς προβάλλεται, ότι εξ απόψεως ποιοτικών χαρακτη-

ριστικών και τυπικών προσόντων είναι προφανές, ότι οι ειδι-

κευμένοι νοσηλευτές διαφοροποιούνται ουσιωδώς από τους 

μη ειδικευμένους συναδέλφους τους. Με βάση, λοιπόν, και 

την αρχή της ισότητας, ειδικότερη έκφανση της οποίας απο-

τελεί η ίση μεταχείριση των εργαζομένων, αποκλείεται η ίδια 

αντιμετώπιση απασχολουμένων που τελούν κάτω από διαφο-

ρετικές συνθήκες. Με τον όρο συνθήκες νοούνται εν προκει-

μένω όχι τόσο οι συνθήκες απασχόλησης, αλλά προεχόντως 

η εμφανής διαφοροποίηση ειδικευμένων και μη ειδικευμένων 

νοσηλευτών εξ απόψεως τυπικών προσόντων.

Ενόψει του συνόλου των παραπάνω παρατηρήσεων βασίμως 

υποστηρίζεται, ότι ήδη από το έτος 1992 υπάρχει σαφής νο-

μοθετική επιταγή περί της κατ’αποκλειστικότητα απασχόλησης 

των ειδικευμένων νοσηλευτών στο αντικείμενο της νοσηλευ-

τικής ειδικότητας που κατέχουν. Οποιαδήποτε αντίθετη ερμη-

νευτική εκδοχή καθιστά άνευ νοήματος και περιεχομένου την 

καθιέρωση νοσηλευτικών ειδικοτήτων και τίτλων ειδικών νο-

σηλευτών. 

Ως εκ τούτου η ΕΝΕ ενημερώνει ότι το σύνολο των Νοσηλευ-

τικών Υπηρεσιών των δημόσιων νοσοκομείων περί της δια 

νόμου υποχρεωτικής απασχόλησης των ειδικευμένων νοσηλευ-

τών σε αντικείμενο συναφές με τη νοσηλευτική τους ειδικότητα.

ΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕIΝΑΙ
ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ AΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ;
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ΤΤα υπηρεσιακά – επαγγελματικά καθήκοντα και συνάμα δικαι-
ώματα των Νοσηλευτών περιγράφονται στις διατάξεις του άρ-
θρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989. Από την με-
λέτη των ως άνω διατάξεων προκύπτει, ότι οι Νοσηλευτές, 
λόγω του επιπέδου σπουδών τους αλλά και της πρακτικής 
τους εμπειρίας, διαθέτουν την ικανότητα να χορηγούν φάρμα-
κα από όλες τις οδούς, άρα και φάρμακα σε ενέσιμη μορφή. 
Υπ’αυτό το πρίσμα είναι προφανές, ότι στα επαγγελματικά δι-

καιώματα των Νοσηλευτών συμπεριλαμβάνεται και η χορήγη-

ση ινσουλίνης, εφόσον βέβαια αυτή κρίνεται απαραίτητη από 

τον αρμόδιο ιατρό.

Με άλλα λόγια δεν μπορεί να υποστηριχθεί η άποψη, ότι ένας 

νοσηλευτής δεν διαθέτει τις κατάλληλες επιστημονικές γνώ-

σεις και δεν κατέχει τις απαιτούμενες δεξιότητες για την μέ-

τρηση του σακχάρου και την χορήγηση ινσουλίνης.

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 

ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΑΑναφορικά με τον θεσμό της απόσπασης με σκοπό την συ-
νυπηρέτηση συζύγων – νοσηλευτών επισημαίνονται τα ακό-
λουθα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 του 
Νόμου 4368/2016, όπως ισχύει, «Καταργούνται όλες οι δι-
ατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμίζουν θέματα αποσπάσε-
ων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, 
πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., μεταξύ των Φορέων Παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., με εξαίρεση τις διατάξεις 
για τις συνυπηρετήσεις με σύζυγο, ένστολο ή μη, τις διατάξεις 
για αποσπάσεις σε παραμεθόριο περιοχή, καθώς και τις διατά-
ξεις για λόγους υγείας».

Εκ τούτων έπεται, ότι διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθμίσεις του 
άρθρου 54 παρ. 4 εδάφιο α΄ του Νόμου 4223/2013, σύμ-
φωνα με τις οποίες «Η μετάταξη και η απόσπαση του νοσηλευ-
τικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ. με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων που υπηρετούν σε 

αυτά, επιτρέπεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου χω-
ρίς να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσι-
ακών συμβουλίων ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση». Εξ από-
ψεως τηρητέας διαδικασίας, για αποσπάσεις μεταξύ φορέων 
διαφορετικών Υ.ΠΕ. αρμόδιοι να αποφασίσουν είναι οι οικείοι 
διοικητές των εμπλεκομένων Υ.ΠΕ. Σε κάθε περίπτωση το νό-
ημα των επίμαχων διατάξεων είναι ότι επιτρέπεται η απόσπα-
ση του ενός συζύγου στον φορέα απασχόλησης του άλλου συ-
ζύγου, ώστε να επιτευχθεί η συνυπηρέτηση.

Με άλλα λόγια δεν προκύπτει ότι ο νομοθέτης προκρίνει ακό-
μη και την απόσπαση αμφοτέρων των συζύγων σε κάποιον 
άλλο, τρίτο φορέα απασχόλησης, ώστε να προκύψει η συνυ-
πηρέτηση. Άρα, λοιπόν, είναι θέμα επιλογής των συζύγων – 
νοσηλευτών να προσδιορίσουν με την σχετικώς υποβαλλόμε-
νη αίτηση ποιος εκ των δύο θα αποσπαστεί στον φορέα του 
άλλου.

 ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
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ΑΣύμφωνα με το άρθρο 3§2 του Νόμου 
3252/2004, τακτικά μέλη της Ε.Ν.Ε. είναι 
υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές που είναι 
απόφοιτοι: α) Τμημάτων Νοσηλευτικών A.E.I., 
β) Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., γ) Πρώ-
ην Ανώτερων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων, 
Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων, αρμοδι-
ότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτι-
κών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών 
ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα δι-
πλώματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα 
πτυχία των νοσηλευτικών σχολών της ημεδα-
πής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στ) Σχολής 
Αξιωματικών Νοσηλευτικής, ζ) Πρώην Σχολής 
Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων.
 Όπως προκύπτει από την παραπάνω 
διάταξη, ο νομοθέτης θέλησε την υποχρεωτι-
κή εγγραφή στα μητρώα της Ε.Ν.Ε. όλων όσων 
φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευ-
τή, όπως αυτός καθιερώθηκε από τις διατάξεις 
του άρθρου 5§2 Α του Νόμου 1579/1985. 
 Περαιτέρω, η μοναδική περίπτωση δι-
αγραφή μέλους, είτε προσωρινή είτε οριστική, 
προβλέπεται ως πειθαρχική ποινή από τις δια-
τάξεις του άρθρου 26 του Νόμου 3252/2004.
 Εντεύθεν η ισχύουσα νομοθεσία, που 
διέπει την οργάνωση και την λειτουργία της 
ΕΝΕ, ομολογουμένως δεν προβλέπει κάποια δι-
αδικασία διαγραφής τινός μέλους, νομίμως εγ-
γραφέντος, από τα μητρώα της ΕΝΕ.
 Σημειώνεται, τέλος, ότι σε περίπτωση 
εγκατάστασης σε άλλο κράτος – μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την εκεί άσκηση 
του νοσηλευτικού επαγγέλματος, μέσω της δι-
αδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων, είθισται να αναζητείται η βεβαίω-
ση εγγραφής στον οικείο εθνικό επαγγελματικό 
σύλλογο της χώρας καταγωγής του μετανάστη 
εργαζόμενου.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ H ΕΓΓΡΑΦΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε.
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ΣΣύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 31 της υπ’αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/30-11-2011 Απόφασης του Υπουρ-

γού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, ΦΕΚ Β’ 2778/02/12/2011), θεωρείται βαριά και 

ανθυγιεινή η εργασία των νοσηλευτών, που απασχολούνται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Μικροβιολογικά και Βιοχημι-

κά Εργαστήρια, καθώς και σε Υγειονομικές Μονάδες Ασφαλιστικών Οργανισμών. Η εν λόγω υπουργική απόφαση ισχύει ήδη 

από την 1η-01-2012. 

Κατά συνέπεια, από την ως άνω ημερομηνία και μετά μόνο οι νοσηλευτές οι απασχολούμενοι στις συγκεκριμένες εργασίες και 

ειδικότητες ασφαλίζονται κατά τον Κανονισμό Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.), με την προϋπόθεση ότι η απα-

σχόλησή τους παρέχεται κατά κύριο λόγο στις υπόψη εργασίες και ειδικότητες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 

ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑΣ 

ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

ΗΕπί του ζητήματος της μεταφοράς της μη χορηγηθείσας κανο-
νικής αδείας στο επόμενο έτος λόγω λήψεως αναρρωτικής 
άδειας επισημαίνονται τα εξής : 
Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη υπ’αριθμ. 167/2014 Γνω-
μοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η λήψη εκ 
μέρους δημοσίου υπαλλήλου εντός συγκεκριμένου έτους 
άδειας μητρότητας ως και αναρρωτικής άδειας λόγω κύησης, 
κατά τρόπον ώστε το υπολειπόμενο μετά τη λήξη των αδει-
ών αυτών χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του έτους να μην 
επαρκεί για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας, που 
δικαιούται η υπάλληλος αυτή, δημιουργεί υποχρέωση στην 
υπηρεσία να χορηγήσει την εν λόγω άδεια εντός του αμέσως 
επόμενου ημερολογιακού έτους. 
Το ζήτημα αν η λήψη άδειας ανατροφής τέκνου εντός συγκε-
κριμένου έτους, υπό τα αυτά ως άνω χρονικά δεδομένα, δη-

μιουργεί ή όχι την ίδια υποχρέωση στην υπηρεσία, παραπέμ-

φθηκε στην Ολομέλεια του ΝΣΚ, λόγω διαμόρφωσης δύο 

ισόψηφων γνωμών. 

Σημειωτέον, ότι η ως άνω Γνωμοδότηση έχει γίνει δεκτή 

από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπως ανα-

φέρεται στην σχετική υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ Φ/69/61/οικ. 

28373/10-11-2014 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-

ρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

Ως εκ τούτου, εφόσον μια υπάλληλος, για παράδειγμα, απουσί-

ασε κατά το έτος 2016 από την υπηρεσία της λόγω άδειας το-

κετού, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι ημέρες κανονικής αδεί-

ας του έτους αυτού μεταφέρονται στο επόμενο έτος 2017.
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ΑΑναφορικά με το ισχύον ειδικό καθεστώς των μετατάξε-

ων του νοσηλευτικού προσωπικού επισημαίνονται τα ακό-

λουθα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3-5 του Νό-

μου 4368/2016, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατά-

στασή τους από τις ρυθμίσεις του άρθρου 68 παρ. 5 του 

Νόμου 4370/2016, «3. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, 

γενικές και ειδικές, που ρυθμίζουν θέματα μετατάξεων του 

νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην 

των ιατρών Ε.Σ.Υ., μεταξύ των Φορέων Παροχής Υπηρε-

σιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πλην των διατάξεων 

των άρθρων 69, 70 και 72 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και 

του άρθρου 71 του ν. 3918/2011(Α’ 31).

4. Οι μετατάξεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκο-

νται στην ίδια Δ.Υ.Πε, γίνονται με αποφάσεις του Διοικη-

τή της Υ.Πε. Οι μετατάξεις του προσωπικού μιας ΔΥ.Πε. σε 

Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε, γίνονται με κοινή απόφαση των Δι-

οικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., μετά από σύμφωνη γνώ-

μη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, χωρίς να 

απαιτείται η έγκριση της Π.Υ.Σ. που προβλέπει η παρ. 1 

του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α’180). Σε περίπτω-

ση διαφωνίας των Διοικητών των Υ.Πε., για την μετάταξη 

αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας.

5. Οι αιτήσεις για μετάταξη υποβάλλονται δύο (2) φορές το 

χρόνο, κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο. Εξαιρούνται οι μετατά-

ξεις για λόγους υγείας και για λόγους συνυπηρέτησης με 

σύζυγο, που υποβάλλονται οποτεδήποτε. Για τις μεταθέσεις 

του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέ-

ων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), εξακολουθούν 

να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 

(Α’ 26), πλην της διάταξης της παραγράφου 9 αυτού». 

Με τις παραπάνω διατάξεις περιγράφεται με σαφήνεια το 

ειδικό πλαίσιο μετατάξεων των νοσηλευτών. Υπογραμμί-

ζεται, ότι παράλληλα με τις προαναφερθείσες ειδικές δι-

ατάξεις παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να εφαρμό-

ζονται οι γενικές διατάξεις των άρθρων 69, 70 και 72 του 

Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα περί μετάταξης σε θέση άλλου 

κλάδου, περί μετάταξης σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγο-

ρίας και περί μετάταξης σε παραμεθόριο περιοχή αντίστοιχα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του 
Νόμου 4046/2012 (Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρημα-
τοδοτικής Διευκόλυνσης, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννό-
ησης και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή τους), «Οι 
ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Ε’ «Διαρθρωτικές 
Μεταρρυθμίσεις», παράγραφοι 28 και 29 του Μνημονίου Οικο-
νομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και στο Κεφάλαιο 4 
«Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις για την Ενίσχυση της Ανάπτυ-
ξης» παράγραφος 4.1: « Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής 
της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς ερ-
γασίας» του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋ-
ποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, τα σχέδια των οποίων εγκρίνο-
νται κατά την παράγραφο 2 και προσαρτώνται ως παράρτημα V 
στον παρόντα νόμο, συνιστούν πλήρεις κανόνες δικαίου άμεσης 
εφαρμογής. Με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ρυθμί-
ζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας πα-
ραγράφου». 
 Κατ’εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εξεδόθη 
η υπ’αριθμ. 6/28-02-2012 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλί-
ου (Πράξη 6 της 28.2.2012 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρ-
μογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012). Σύμφωνα, 
λοιπόν, με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 της ως άνω Πρά-
ξεως, «από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα κατώτατα διαμορ-
φωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15-7-2010 
ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, 
όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1-1-2012, μει-
ώνονται κατά 22%. Από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρω-
ση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής μειώνονται 
κατά 32% τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερο-
μισθίων της από 15-7-2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλ-
λογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυ-
αν κατά την 1-1-2012, για νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών. 
Τα μειωμένα κατά 32% κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθί-
ων του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τους μαθητευό-
μενους της παρ. 9 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α’ 115). 
Η παρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010, το άρθρο 43 του ν. 
3986/2011 (Α’ 152) καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που είναι 
αντίθετη με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καταργούνται».
 Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο βασικός μισθός νε-
οπροσλαμβανόμενου υπαλλήλου διαμορφώνεται πλέον στα 
586,08 ευρώ. 
 Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 
4 της ως άνω Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου, «οι κανο-
νιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα 
καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη 
λήξη ή την καταγγελία τους. Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμ-
βασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμη-

νο από την ισχύ του ν. 4046/2012. Με την πάροδο του τριμή-

νου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονι-

στικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφο-

ρούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επι-

δόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, 

εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμ-

βάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέ-

σως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα».

 Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι τα μοναδικά 

επιδόματα που παραμένουν σε ισχύ είναι αυτά της ωρίμανσης, 

των τέκνων, των σπουδών και της επικινδύνου εργασίας.

Ειδικώς επί του επιδόματος σπουδών θα πρέπει να παρατηρηθεί, 

ότι αυτό αφορά τους κατόχους των βασικών τίτλων σπουδών. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη υπ’αριθμ. 3/2016 

Διαιτητική Απόφαση της οικείας Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησί-

ας [μεταξύ της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμά-

των Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών 

(ΣΕΚ)], με ισχύ από τις 11-06-2015 έως 11-06-2016, χορη-

γείται επίδομα 10% επί του βασικού μισθού για τους κατόχους 

μεταπτυχιακών τίτλων εφόσον το αντικείμενο των μεταπτυχια-

κών σπουδών τους είναι συναφές προς το αντικείμενο απασχό-

λησης όπως προκύπτει από την περιγραφή της θέσης εργασίας 

τους. Η καταβολή των ως άνω επιδομάτων σπουδών ανατρέχει 

στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στην αρμόδια υπηρε-

σία του εργοδότη για την αναγνώριση ή συνάφεια τους.

Αντίστοιχο είναι το περιεχόμενο και της υπ’αριθμ. 5/2016 Διαι-

τητικής Απόφασης της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας. 

Επίσης, ειδικώς ως προς το επίδομα ωρίμανσης θα πρέπει να 

αναφερθούν και οι διατάξεις του άρθρου 4 της ως άνω Πράξε-

ως, σύμφωνα με τις οποίες «από 14-2-2012 και μέχρι το ποσο-

στό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, 

αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, 

Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες 

προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομέ-

νων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προ-

ϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως 

ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, 

το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας. Για την εφαρμο-

γή του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος 

του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τρι-

μήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυ-

ναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ».

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΤΑ 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
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Τα υπηρεσιακά καθήκοντα των νοσηλευτών περιγράφο-
νται κατά τρόπο περιοριστικό από τις διατάξεις του Προε-
δρικού Διατάγματος 351/1989.
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του, οι φέροντες τον τίτλο του Νοση-
λευτή, όπως αυτός καθιερώθηκε από το άρθρο 5§2 Α του Νόμου 
1579/1985, είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια νοσηλευτικών πρά-
ξεων 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 και δια-
τήρησης 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 νοσηλευτι-
κών 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 φρο-
ντίδα λειτουργιών εντέρου και ουροδόχου κύστης, η λήψη νοσηλευ-
τικών μέτρων για παραγωγή αναπνευστικής λειτουργίας, η στενή 
παρακολούθηση αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή 
επιπλοκών από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευ-
τικά σχήματα, η λήψη μέτρων για πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο 
παροχής νοσηλευτικής φροντίδας, η απομόνωση και δήλωση αρ-
ρώστου με λοιμώδες νόσημα, η προθανάτια υποστήριξη και φροντί-
δα του αρρώστου και μεταθανάτια φροντίδα του αρρώστου στο θά-
λαμο και υποστήριξη της οικογένειας, η σίτιση αρρώστου με όλους 
τους τρόπους, η εφαρμογή φυσικών μέσων για πρόκληση υποθερ-
μίας, η εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον άρρωστο με σκοπό 
την αυτοφροντίδα, η εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στους οικεί-
ους του αρρώστου με σκοπό τη συνέχιση της φροντίδας στο σπί-
τι, η φροντίδα και υποστήριξη του αρρώστου όταν υπάρχει χρόνιο ή 
ανίατο νόσημα, η βοήθεια στην επικοινωνία μεταξύ αρρώστου, οι-
κογένειας, γιατρού, προσωπικού του νοσοκομείου και άλλων κοι-
νωνικών ιδρυμάτων, η διενέργεια γραπτής και προφορικής ενη-
μερωτικής επικοινωνίας με τα μέλη της υγειονομικής ομάδας και 
άλλους συναφείς Οργανισμούς. Σε απουσία γιατρού, οι Νοσηλευτές 
εφαρμόζουν τις πρώτες βοήθειες. Περαιτέρω, έχουν την ικανότη-
τα λόγω σπουδών και πρακτικής εμπειρίας να εκτελούν και πιο πε-
ρίπλοκες πράξεις κατ’εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος, 
όπως : μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων που εμπίπτουν στις αρμο-
διότητες του νοσηλευτή, χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς, 
πλήρης παρεντερική θρέψη, θεραπευτικά λουτρά, βρογχική παροχέ-
τευση εκκρίσεων. Τα υπηρεσιακά καθήκοντα των νοσηλευτών είναι 
επομένως αμιγώς νοσηλευτικά και αποκλειστικά όσα περιγράφο-
νται στο νομοθέτημα αυτό. Μεταξύ αυτών δεν συμπεριλαμβάνεται η 
εκτέλεση καθηκόντων γραμματειακής υποστήριξης ιατρών και συ-
μπληρώσεων ιατρικών βιβλίων (βιβλίων της Ιατρικής Υπηρεσίας για 
την τήρηση των οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι Ιατροί).
Αναφορικά με την νομιμότητα τέτοιου είδους «εντολών» και οδηγι-
ών  πρέπει να διευκρινίσουμε τα  αυτονόητα:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του πδ 87/1986 όπως ισχύει σήμερα: «1. 
Κάθε Νοσοκομείο απαρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της   παρα-
γράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 1397/83, από τρεις υπηρεσί-
ες α) την Ιατρική, β) την Νοσηλευτική και γ) την Διοικητική. 2. Κάθε 
υπηρεσία έχει την δική της ξεχωριστή συγκρότηση και ιεραρχική δι-
άρθρωση. Οι τρεις υπηρεσίες είναι μεταξύ τους ιεραρχικά ισότιμες 
και υπάγονται ιεραρχικά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Νοσοκομείου.».   
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του πδ 87/1986: «1. Αρμοδιότητες της 
Ιατρικής Υπηρεσίας είναι: Η προώθηση και προαγωγή  της υγείας, 
της έρευνας και της εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών υγείας και ο 
προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών.  2. 
Αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι: Η παροχή νοση-
λείας στους αρρώστους, σύμφωνα με τα διδάγματα της   νοσηλευ-
τικής και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε 
περίπτωση γιατρών, η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής 
και της  εκπαίδευσης στον τομέα αυτό, και ο προγραμματισμός και ο 
έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών.»

Η Ιατρική και η Νοσηλευτική Υπηρεσία κάθε νοσηλευτικού ιδρύμα-
τος είναι ιεραρχικά ισότιμες και διαθέτουν έκαστη τη δική της ξε-
χωριστή συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση. Ουδεμία σχέση 
ιεραρχικής εξάρτησης υφίσταται επομένως μεταξύ ιατρών και νοση-
λευτών. Ιατροί και Νοσηλευτές διαδραματίζουν διαφορετικούς ρό-
λους και εκτελούν διαφορετικά, απόλυτα διακριτά και προκαθορι-
σμένα από το σύνολο της κείμενης Νομοθεσίας καθήκοντα.
Οι ιατροί επομένως που δίνουν την οικεία εντολή-οδηγία δεν έχουν 
νόμιμο δικαίωμα να το πράξουν, καθώς δεν αποτελούν «Προϊσταμέ-
νους» των Νοσηλευτών.
«Εντολές» και οδηγίες όπως η ανωτέρω δεν είναι καν παράνομες, 
αλλά ανυπόστατες  (δεν αποτελούν «εντολή/διαταγή» υπό την έν-
νοια του νόμου), διότι δίνονται από υπάλληλο προς ιεραρχικά ισότι-
μους υπάλληλους, προφανώς σε σύγχυση της έννοιας της «διατα-
γής» του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα με την έννοια της «ιατρικής 
οδηγίας» που προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία για τη θερα-
πευτική αγωγή, τη χορήγηση φαρμάκων κλπ.

 Οι Νοσηλευτές, για όλα τα ζητήματα τα σχετιζόμενα με τα υπηρε-
σιακά τους καθήκοντα, είναι επομένως υποχρεωμένοι να συμμορ-
φώνονται μόνο με τις νόμιμες εντολές των οικείων Προϊσταμένων 
τους, ήτοι των τοποθετημένων σε θέση ευθύνης της Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας, καθώς και σε εντολές της Διοίκησης του Νοσοκομείου.
Συνεπεία των ανωτέρω, η διοίκηση κάθε νοσοκομείου είναι υπεύ-
θυνη για την τήρηση της νομιμότητας και τη μη επιβάρυνση των ήδη 
βεβαρυμμένων με δεκάδες καθήκοντα Νοσηλευτών- δεδομένης και 
της τεράστιας έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού- παρανόμως με 
αλλότρια καθήκοντα (άρθρα 25 και 30 ΥΚ).

ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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Σχετικά με την αντιμετώπιση δημόσιων υπαλλήλων, οι οποίοι κατά 
την παροχή των υπηρεσιών τους δημιουργούν συστηματικώς προ-
βλήματα τόσο με τους συναδέλφους, όσο και με ασθενείς ή με συ-
νοδούς αυτών, επισημαίνονται τα εξής. 

Η πλέον ορθή μέθοδος αντιμετώπισης αντίστοιχων περιστατικών 
είναι η υποβολή έγγραφης αναφοράς προς την προϊσταμένη αρχή, 
ήτοι την διοίκηση του νοσοκομείου, με αναλυτική και λεπτομερή πε-
ριγραφή των σχετικών πραγματικών περιστατικών, σαφώς προσ-
διοριζομένων κατά τόπο και χρόνο, προκειμένου να διερευνηθεί αν ο 
υπάλληλος έχει υποπέσει στην τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων ή 
σε κάθε περίπτωση αξιολογείται ως ανεπαρκής για το έργο του, ενδεχο-

μένως ακόμη και λόγω προβλημάτων υγείας. 
Σημειωτέον, ότι πέραν των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου των 
δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 
παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Ο υπάλληλος τίθεται, αυ-
τεπάγγελτα ή με αίτηση του, σε διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας, όταν 
αυτή παρατείνεται πέρα από το μέγιστο χρόνο αναρρωτικής άδειας 
του άρθρου 54 του παρόντος, είναι όμως, κατά την εκτίμηση της 
υγειονομικής επιτροπής, ιάσιμη».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, η θέση σε διαθεσιμότητα ενός 
ασθενούς υπαλλήλου δύναται να λάβει χώρα και αυτεπαγγέλτως, 
κατόπιν εκτίμησης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
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