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Συνάντηση της ΕΝΕ
με την Α.Ε. Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο

Δ

ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΝΠΔΔ)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα 27 Ιουνίου 2017

Θέμα: «Συνάντηση της ΕΝΕ με την Α.Ε. Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο»
Πραγματοποιήθηκε σήμερα προγραμματισμένη συνάντηση εκπροσώπων της ΕΝΕ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο, μέσα σε κλίμα συναίνεσης και κατανόησης.
Καταρχάς επισημάνθηκε από μέρους μας το εξαιρετικά χαμηλό
ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται για την υγεία και η ανάγκη
άμεσης ανασυγκρότησης του κοινωνικού χαρακτήρα του κράτους, ώστε να ανακουφιστούν οι πολίτες που δοκιμάζονται επί
σειρά ετών από την οικονομική κρίση.
Στη συνέχεια, συζητήθηκαν οι προτάσεις που ανά τακτά χρονικά
διαστήματα η ΕΝΕ αποστέλλει στα συναρμόδια υπουργεία για
τη γενναία ενίσχυση των νοσοκομείων με μόνιμους νοσηλευτές
και την άμεση ενίσχυση των δομών της ΠΦΥ, που θα επιτευχθεί με την αναδιανομή των προβλεπόμενων κονδυλίων για την
υγεία και με την ταυτόχρονη ανάδειξη του σημαντικού ρόλου
των Νοσηλευτών στο ΕΣΥ. Αναφέρθηκαν παραδείγματα από χώ-

ρες του εξωτερικού και παρουσιάστηκαν τα τελευταία στοιχεία
των διεθνών οργανισμών, βάσει των οποίων η χώρα μας υπολείπεται σημαντικά σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους, αλλά
ακόμα και στον στοιχειώδη σχεδιασμό για το άμεσο μέλλον..
Πέραν των γενικών ζητημάτων που αφορούν στην αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, παρουσιάσαμε στον κ. Πρόεδρο και τα
σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου, ξεχωρίζοντας, εκτός
από τα προαναφερθέντα, την ανάγκη για ενιαία τριτοβάθμια πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την περιγραφή των κλινικών αρμοδιοτήτων των νοσηλευτών, την δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού
νοσηλευτικού έργου και την εφαρμογή των διεθνών αναλογιών
στελέχωσης, τόσο ανάμεσα σε γιατρούς και νοσηλευτές, όσο
ανάμεσα σε νοσηλευτές και πληθυσμό.
Εν κατακλείδι, η συζήτηση κρίθηκε αρκούντως εποικοδομητική
και ολοκληρώθηκε με την κοινή πεποίθηση ότι η ενίσχυση του
κοινωνικού χαρακτήρα του κράτους αποτελεί πλέον μονόδρομο, με την αξιοποίηση όλων των παραγωγικών δυνάμεων προς
τον σκοπό αυτό.
Για το ΔΣ της ΕΝΕ
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Σκουτέλης

Ο Γενικός Γραμματέας
Αριστείδης Δάγλας
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Επιστολή της ΕΝΕ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΦΥ
- Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Π

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Οι αλλαγές της δημογραφικής εικόνας του πληθυσμού των χωρών της Ευρώπης που χαρακτηρίζεται από αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης με παράλληλη μείωση των γεννήσεων, αλλά
και οι αλλαγή στη στάση φροντίδας των ηλικιωμένων μέσα στην
Ελληνική οικογένεια οδηγούν στην επιτακτική ανάγκη για αναδιαμόρφωση των υπηρεσιών της κοινότητας και την διασφάλιση
της συνέχειας στη φροντίδα, την πρόληψη των επανεισαγωγών
στο νοσοκομείο, τη δικτύωση και λειτουργική διασύνδεση των
υπηρεσιών υγείας για την προαγωγή της αποτελεσματικής διαχείρισης των προβλημάτων. Στην κατεύθυνση αυτή βασική προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η επένδυση στο νοσηλευτικό
προσωπικό που εργάζεται στην κοινότητα.
Σχετικά με την υπάρχουσα Ελληνική πραγματικότητα τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΟΟΣΑ για το 2015 αλλά και παλαιότερα,
περιγράφεται μια εντυπωσιακή εικόνα συγκριτικά με τις άλλες
χώρες του Οργανισμού:
• Κατέχουμε την πρώτη θέση σε γιατρούς (ανά 1000 κατοίκους
έχουμε 6,3 με μέσο όρο 3,3)
• Κατέχουμε την τελευταία θέση σε νοσηλευτικό προσωπικό
(ανά 1000 κατοίκους έχουμε 3,6 με μέσο όρο 9,1)
• Έχουμε τη μεγαλύτερη νοσοκομειακή δαπάνη από όλες τις
χώρες της Ε.Ε

• Έχουμε τη μεγαλύτερη φαρμακευτική δαπάνη ως ποσοστό
του ΑΕΠ από όλες τις χώρες της Ε.Ε
• Έχουμε τη μικρότερη εξωνοσοκομειακή δαπάνη υγείας, σε
πρωτοβάθμιες δομές υγείας με σχεδόν ανύπαρκτες υπηρεσίες πρόληψης
• Οι Έλληνες πολίτες κατέχουν την πρώτη θέση σε ιδιωτικές
δαπάνες υγείας (1.118,00€ ανά οικογένεια με ευρωπαϊκό μέσο
όρο 523,00€)
• Έχουμε τη μεγαλύτερη αναλογία οδοντιάτρων – πληθυσμού
σε όλη την Ευρώπη ( έχουμε περίπου 15000 οδοντιάτρους)
• Σε κάθε γιατρό, αντιστοιχεί …μισός νοσηλευτής, όταν σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η αντιστοιχία είναι 3 νοσηλευτές ανά έναν γιατρό.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΝΕ, σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του ΕΣΥ, εργάζονται περίπου 1200 νοσηλευτές και αντιστοιχούν περίπου στο 7,5% των νοσηλευτών που
εργάζονται στο υποστελεχωμένο ΕΣΥ.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα με πολύ περισσότερους γιατρούς απ’ όσους μπορεί να αντέξει, χωρίς να έχει δώσει το ρόλο που πρέπει, στους
ελάχιστους νοσηλευτές που λειτουργούν μέσα σε ένα σύστημα
υγείας που μοιάζει με ένα τεράστιο νοσοκομείο που καταναλώνει κυρίως φάρμακα.

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Αν και στη Γαλλία, την Αγγλία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και σε πολλές ακόμη Ευρωπαϊκές χώρες εδώ και δεκαετίες, χιλιάδες νοσηλευτές ασχολούνται επαγγελματικά με την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έχοντας αναπτύξει μια πολύ αξιόλογη επιχειρηματική δραστηριότητα ως ιδιοκτήτες ή εταίροι
τέτοιων δομών, στην Ελλάδα η αντίστοιχη δραστηριότητα είναι
ανύπαρκτη. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις της Γαλλίας και του Καναδά:
Στη Γαλλία έλαβε χώρα η ανάπτυξη προγραμμάτων για συνέχιση νοσηλείας στο σπίτι με κατ’ οίκον φροντίδα από τους
νοσηλευτές με αποτέλεσμα: Το 65% των κατ’ οίκον επισκέψεων για χρόνια προβλήματα υγείας γίνεται από νοσηλευτές, 93% της κατ’ οίκον φροντίδας γίνεται από τους 100.000
περίπου ελεύθερους επαγγελματίες νοσηλευτές, 20% του
συνόλου των νοσηλευτών της χώρας εργάζονται αυτόνομα
ή συγκροτούν ομάδες-εταιρίες που μεταξύ άλλων εκτελούν
εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό έργο προς τους ασθενείςπολίτες, διενεργούν Screening tests (προσυμπτωματικό
έλεγχο) και προσφέρουν νόμιμες φορολογητέες υπηρεσίες
κατόπιν της υποχρεωτικής εγγραφής και ελέγχου της εργασίας τους και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από την
αντίστοιχη Ένωση Νοσηλευτών της Γαλλίας.
Στον Καναδά ο ρόλος του νοσηλευτή στην ΠΦΥ είναι αναβαθμισμένος όπου ως ελεύθερος επαγγελματίας ασκεί ιδιωτικό έργο αυτόνομα ή σε ομάδες-εταιρίες με τη μορφή
μικρών κέντρων υγείας – κλινικών. Στο πλαίσιο των ανωτέρω ο νοσηλευτής εφαρμόζει ή παραγγέλνει διαδικασίες για
την εκτίμηση, διάγνωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση
(screening) της θεραπευτικής αντιμετώπισης των πελατών –
ασθενών. Ασκεί θεραπευτική διαχείριση προβλημάτων υγείας με φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις
και διαδικασίες. Ασκεί συμβουλευτική για ζητήματα υγείας
και συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες υγείας. Εκτιμά
και αξιολογεί διαγνωστικές δοκιμασίες και εργαστηριακές
εξετάσεις που έχουν παραγγελθεί από άλλους επαγγελματίες υγείας ενώ έχει τη δικαιοδοσία να παραγγέλνει ο ίδιος
ακτινογραφίες, τις κατάλληλες για την περίπτωση δοκιμασίες και εργαστηριακές εξετάσεις για σκοπούς που έχουν
να κάνουν με την εκτίμηση, διάγνωση, παρακολούθηση,
αξιολόγηση (screening tests) ή/και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των πελατών – ασθενών. Είναι υπεύθυνος για τη
διαχείριση και χορήγηση ουσιών και σκευασμάτων (δερματοαντιδράσεις, αίμα και παράγωγα, οξυγονοθεραπεία κλπ).
Συνταγογραφεί, διακινεί, πωλεί και αναμιγνύει φάρμακα.
Ειδικότερα, συνταγογραφεί ένα συνεχώς διευρυνόμενο φάσμα φαρμάκων εκτός των ελεγχόμενων ουσιών ενώ δύναται
να αναμιγνύει δύο ή περισσότερα μη στεροειδή φάρμακα.
Η Κοινοτική Νοσηλευτική ορίζεται «ως η σύνθεση της άσκησης της νοσηλευτικής και άσκησης της δημόσιας υγείας, έχει
επίκεντρο τα άτομα, τις οικογένειες ή τις ομάδες και συμβάλλει στην καλή υγεία του πληθυσμού στο σύνολό του. Η προαγωγή και διατήρηση της υγείας, η αγωγή υγείας, η διαχείριση της
ασθένειας, ο συντονισμός και η συνέχεια της φροντίδας πραγματώνονται μέσω της ολιστικής προσέγγισης» (ΑΝΑ 1980). Το
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φάσμα της Κοινοτικής Νοσηλευτικής περιλαμβάνει περεταίρω
εξειδικεύσεις όπως:
• η κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα,
• η σχολική νοσηλευτική,
• η νοσηλευτική της οικογένειας,
• η νοσηλευτική επαγγελματικής υγείας και,
• η διαπολιτισμική νοσηλευτική.
Πληθυσμό στόχο του νοσηλευτή στην κοινότητα αποτελούν τόσο
ο υγιής πληθυσμός όσο και ο πληθυσμός που νοσεί από οξέα
και χρόνια νοσήματα. Συνεπώς, ο νοσηλευτής έχει δύο στόχους, αφενός την παροχή φροντίδας υγείας η οποία περιλαμβάνει την εκπαίδευση στην υγεία, την πρόληψη της ασθένειας
και την προαγωγή της υγείας και αφετέρου την παροχή κλινικής φροντίδας στην κοινότητα μέσα από τις εξωνοσοκομειακές
δομές φροντίδας υγείας.
Μελέτες σχετικά με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών
έχουν αναδείξει διεθνώς την υπεροχή της κατ’ οίκον νοσηλείας συγκριτικά με την νοσοκομειακή φροντίδα. Αντίστοιχες μελέτες στη χώρα μας έχουν δείξει ότι: το υγειονομικό κόστος
στην κατ’ οίκον φροντίδα είναι 2,7 φορές μικρότερο σε σύγκριση με το κόστος της ενδονοσοκομειακής φροντίδας (Κούλη E.),
μια μέρα νοσηλείας ογκολογικού ασθενή στο νοσοκομείο αντιστοιχεί με ένα μήνα νοσηλείας στην κατ’ οίκον νοσηλεία. (Kouli
E, Kaitelidou D, Kalokairinou A, Siskou O, 2008) και, το κόστος
ενός ασθενούς νοσηλευόμενου στο σπίτι είναι ίσο με το 1/5 –
1/6 του κόστους του νοσηλευόμενου στο νοσοκομείο ασθενούς.
(Τσιγκουράκος Δ., 1992), (Τσίτουρα Μ., 1997).
Δεομένου ότι στον αντίποδα του κόστους βρίσκεται πάντα η
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αντίστοιχες μελέτες
έδειξαν ότι: το 95% ογκολογικών ασθενών ανέφεραν αρκετά/
πολύ ικανοποιημένοι από την κατ’ οίκον νοσηλεία του νοσοκομείου Μεταξά και των Αγίων Αναργύρων (Αδαμακίδου Θ., 2009)
ενώ υπάρχουν υψηλά ποσοστά συμφωνίας μεταξύ ασθενών
και νοσηλευτών όσον αφορά την ποιότητα ζωής των ασθενών
(Adamakidou T, Galanis P, Kallergis G, Katostaras T, Patiraki
E, Kalokerinou A., 2015). Επίσης, 99.66% ήταν η συνολική ικανοποίηση ασθενών για παρεχόμενες υπηρεσίες, νοσηλευτικό
προσωπικό και εξυπηρέτηση που ελάμβαναν κατ’ οίκον νοσηλεία από την υπηρεσία του ΕΕΣ (Ζάγγα Α., Δρόσος Δ., 20120,
ενώ σε υπηρεσία κατ’ οίκον νοσηλείας δημόσιου νοσοκομείου
διαπιστώθηκαν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης που αφορούσαν
στην συμπεριφορά, στις στάσεις και τις δεξιότητες του νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ μικρότερη ήταν η ικανοποίηση από
τα οργανωτικά ζητήματα της υπηρεσίας όπως η δυνατότητα επιλογών, ο σχεδιασμός της φροντίδας, η σταθερότητα του επίσημου φροντιστή (Kouli Ε, Kalokairinou A, et al 2013)
Πρόταση για αναβάθμιση του ρόλου του νοσηλευτή στην ΠΦΥ
όπου θα προσδιορίζεται σε δύο άξονες:
1. Του Οικογενειακού Νοσηλευτή που θα μπορεί να δρα είτε
αυτόνομα, είτε ως δημόσιος λειτουργός και,
2. Του ελεύθερου επαγγελματία Νοσηλευτή που θα μπορεί να
ασκεί ιδιωτικό έργο.
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Ο Οικογενειακός Νοσηλευτής, όπως περιγράφεται και από τον
ΠΟΥ, δύναται να διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στο πλαίσιο
της οικογενειακής θεραπευτικής ομάδας.
Κατόπιν ειδικής εκπαίδευσης, μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στην ΠΦΥ καθώς δύναται να εργασθεί και να φροντίσει πολίτες αφενός σε
κάθε ηλικιακό φάσμα από την βρεφική και παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση και το γήρας αφετέρου, εντός διαφορετικών πεδίων δράσης
όπως οι μικρές κλινικές και
τα κέντρα υγείας, το σπίτι, το
σχολείο, την εργασία και λοιπά πεδία αναλόγως των αναγκών του πληθυσμού.
Η παρεχόμενη νοσηλευτική
φροντίδα μπορεί να εφαρμόζεται είτε ως συνέχεια της
ατομικής θεραπείας και σε
συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας όπως οικογενειακός γιατρός, φυσιοθεραπευτής ή ψυχολόγος, είτε
ως αυτόνομη νοσηλευτική
πρακτική για ζητήματα που
άπτονται αποκλειστικά της κοινοτικής νοσηλευτικής επιστήμης.
Ο οικογενειακός νοσηλευτής μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς στην αντιμετώπιση ήπιων οξέων καταστάσεων (π.χ. Βρογχίτιδα) αλλά και στη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων όπως ο
σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση κ.α. Επιπλέον, παρέχει υπηρεσίες πρόληψης (αγωγή και προαγωγή υγείας), πρόληψη και
διαχείριση νοσημάτων, προγεννητική φροντίδα και οικογενειακό προγραμματισμό, φροντίδα βρέφους και παιδιού και καλύπτει κάθε ανάγκη που θα προκύψει στο πλαίσιο της οικογένειας και της κοινότητας.
Θα μπορεί να λαμβάνει ιατρικό ιστορικό, να παραγγέλνει και να
αξιολογεί εξετάσεις, να διενεργεί προσυμπτωματικούς ελέγχους, να αξιολογεί τη θεραπευτική πορεία και να παρακολουθεί οξέα προβλήματα υγείας αλλά και χρόνια νοσήματα ενώ θα
μπορούσε να έχει πρωταρχικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών
υγείας τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές ή σε περιοχές με
μειωμένη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας.
Για την δραστηριοποίηση του Οικογενειακού Νοσηλευτή,
απαραίτητος είναι ο καθορισμός και η θεσμοθέτησή του από
την πολιτεία ως βασικό μέρος της Οικογενειακής Ομάδας Φροντίδας. Πρώτο βήμα είναι να οριστούν τα εμπόδια και οι περιορισμοί που πρέπει να αρθούν αλλά και οι αντίστοιχες λύσεις για
την άρση των εμποδίων που δύναται να είναι:
• Υπουργικές αποφάσεις ή άλλες ρυθμίσεις,
• Εκπόνηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης,
• Η ανάδειξη και η κάλυψη τυχόν κενών σε γνώσεις και πληροφόρηση,
• Η κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών σε γνώσεις, πρακτικές,
ικανότητες και δεξιότητες στο πλαίσιο του νέου ρόλου των νοσηλευτών και της συνεργασίας τους με άλλους επαγγελματίες υγείας.
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Ο Ελεύθερος Επαγγελματίας Νοσηλευτής θα έχει το δικαίωμα
στην άσκηση ιδιωτικού έργου και την αυτοαπασχόληση καθώς
και το δικαίωμα σύναψης συμβάσεων συνεργασίας με τα ασφαλιστικά ταμεία. Πέραν αυτών που έχουν αναφερθεί ανωτέρω ο
Ελεύθερος Επαγγελματίας Νοσηλευτής θα μπορεί να ενεργεί
και ως συντονιστής της φροντίδας (case manager) που επισκέπτεται τον ασθενή στο σπίτι, διενεργεί πολυδιάστατη αξιολόγηση, διατυπώνει διάγνωση, προσδιορίζει εμπόδια
στην παροχή της φροντίδας, βοηθά στην αναγνώριση των συμπτωμάτων,
εκπαιδεύει, θέτει μακροχρόνιους στόχους, συντονίζει το σχέδιο φροντίδας,
ελέγχει και μειώνει το κόστος της φροντίδας.
Το άρθρο 35 παράγραφος
1 του νόμου 4272/2014
(ΦΕΚ 145 τ. Α’) για την
κατ’ οίκον Νοσηλεία κάνει λόγο για την παροχή
κατ’ οίκον νοσηλείας από
ιδιώτες
επαγγελματίες
υγείας, επομένως και οι
νοσηλευτές μπορούν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3252/2004 ΦΕΚ 132 τ. Α’, άρθρο 2,
παράγραφος 13 και του άρθρου 22 του νόμου 3204/2003, με τον
οποίο έχει θεσπιστεί ο εν λόγω θεσμός ενώ απομένει τυπικά η
εφαρμογή των εξουσιοδοτικών διατάξεων του καθορισμού των
όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του.
Πλεονεκτήματα από τη θεσμοθέτηση του οικογενειακού και
ελεύθερου επαγγελματία νοσηλευτή:
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και καταπολέμηση της αυξανόμενης ανεργίας των νοσηλευτών που αυτή τη στιγμή αγγίζει το 23% με περισσότερους από 8.000 άνεργους, ακριβά εκπαιδευμένους νοσηλευτές οι οποίοι στρέφονται στο εξωτερικό
προς αναζήτηση εργασίας.
• Μείωση των δαπανών για τη νοσοκομειακή φροντίδα μέσω
της ενίσχυσης της ΠΦΥ από τους νοσηλευτές και της επακόλουθης μείωσης των εισαγωγών ασθενών στα νοσοκομεία αλλά,
και της μείωσης των ημερών νοσοκομειακής νοσηλείας από την
ανάπτυξη της κατ οίκον φροντίδας.
• Μείωση των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ μέσω
της αύξησης του ανταγωνισμού και της παροχής εξειδικευμένων και φτηνότερων υπηρεσιών υγείας από τους νοσηλευτές.
Προϋπόθεση η σύνδεση της εν λόγω πρακτικής με τα ασφαλιστικά ταμεία και την χρηματοδότηση από Δήμους και Περιφέρειες για υπηρεσίες υγείας.
• Αύξηση των κρατικών εσόδων μέσω των πιστοποιημένων και
νόμιμων υπηρεσιών υγείας που θα εμπίπτουν στον οικονομικό
έλεγχο του κράτους, καταργώντας την μέχρι σήμερα «παράνομη-μαύρη» άσκηση ΠΦΥ από «διάφορους» επαγγελματίες υγείας πατάσσοντας έτσι τη φοροδιαφυγή.
• Ποιοτική αύξηση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών
υγείας μέσω του καθορισμού, της οριοθέτησης και του ελέγχου
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από τον φορέα ελέγχου του Επαγγέλματος (ΕΝΕ)
και του πεδίου εφαρμογής του νοσηλευτικού έργου
σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τα διεθνή πρότυπα.
• Η παραπάνω πρακτικές θα οδηγήσουν σε αύξηση
της προσβασιμότητας ευπαθών ομάδων και κάλυψη
αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών ενισχύοντας την ισότητα μεταξύ των πολιτών στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.
Δράσεις και προϋποθέσεις για την εφαρμογή της
πρότασης και τη βιωσιμότητα ενός δίκαιου συστήματος ΠΦΥ προσβάσιμο σε όλους.
• Προσέγγιση της νοσηλευτικής υπό μια γενικότερη ματιά και θεώρηση ενός σύγχρονου ρόλου προς
όφελος της δημόσιας υγείας.
• Αναβάθμιση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης σε
Ενιαία Τριτοβάθμια Πανεπιστημιακή Νοσηλευτική
Εκπαίδευση.
• Αναθεώρηση και εμπλουτισμό των νοσηλευτικών
ειδικοτήτων και μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μεταξύ αυτών, αυτή του κοινοτικούοικογενειακού νοσηλευτή με σκοπό την εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών υγείας στην ΠΦΥ και την
ελεύθερη άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος.
• Καθορισμό κανόνων και δεικτών στελέχωσης με
νοσηλευτές των νοσηλευτικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων, νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων φορέων παροχής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και
τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά του
Royal Council of Nursing (RCN) το 2014 η Νορβηγία
έχει το μεγαλύτερο ποσοστό νοσηλευτών 32,3% που
στελεχώνουν υπηρεσίες στην κοινότητα και στην
μακροχρόνια φροντίδα υγείας, ακολουθεί ο Καναδάς με 29% και η Αυστραλία και η Αγγλία με ποσοστό
21% ενώ συγχρόνως επιβεβαιώνεται η υποστελέχωση των υπηρεσιών αυτών σε εξειδικευμένους κοινοτικούς νοσηλευτές.
• Ανάπτυξη από την ΕΝΕ ενός ισχυρού προγράμματος Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Επαγγελματικής
Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης με την Πιστοποίηση των
νοσηλευτικών γνώσεων, πρακτικών και δεξιοτήτων
ώστε η επικαιροποίηση των γνώσεων και ικανοτήτων να αποτελεί σύμμαχο στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Με τη βεβαιότητα ότι όλα όσα σας εκθέσαμε ανωτέρω θα αποτελέσουν την αφετηρία για έναν γόνιμο
και ευδόκιμο διάλογο, αναμένουμε για τις δικές σας
πρωτοβουλίες και ενέργειες, παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Για το ΔΣ της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Σκουτέλης Δημήτρης

Ο Γεν. Γραμματέας
Δάγλας Αριστείδης

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Α

Αναφορικά με την δυνατότητα αναγνώρισης της προϋπηρεσίας, η
οποία έχει παρασχεθεί σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης επισημαίνονται τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Νόμου
4354/2015, «α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος,
στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 του παρόντος, λαμβάνεται
η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του
άρθρου 7 των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση
εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή
ορισμένου χρόνου.
β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για
τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω
προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού
συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής
αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1-3 του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «1. Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν
από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας,
εντάσσονται μετά τη μονιμοποίηση τους μέχρι και τον αμέσως
προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, με συνυπολογισμό πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό, ύστερα από ουσιαστική κρίση
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ένταξη ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
2. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που
έχει διανυθεί στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου
ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που,
με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια
υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη.
3. Προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
αντίστοιχη της προηγούμενης παραγράφου, σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών -μελών αυτής, λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη».
Εκ των ανωτέρω έπεται, ότι ο νομοθέτης έχει λάβει μέριμνα προκειμένου περί της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας σε χώρα μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την μισθολογική και προαγωγική εξέλιξη του υπαλλήλου.
Για την απόδειξη της εν λόγω υπηρεσίας προφανώς προσκομίζεται κάθε έγγραφο, σε επίσημη μετάφραση, εκ του οποίου προκύπτει ο φορέας απασχόλησης, το είδος της εργασιακής σχέσης, η
χρονική της διάρκεια, η ασφάλιση του εργαζομένου και το αντικείμενο απασχόλησης.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΤΟΜΥ

Μ

Με αφορμή την υπ’αριθμ.πρωτ. Α2β/Γ.Π. οικ.60261/03-08-2017
Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών
Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες», επισημαίνονται
τα ακόλουθα.
1. Η συγκεκριμένη προκήρυξη έχει ως έρεισμα τις διατάξεις
του άρθρου 106 του Νόμου 4461/2017, που προσδιορίζουν την
συγκρότηση και την σύνθεση του προσωπικού των Τ.ΟΜ.Υ., ως
φορέων υποστήριξης του έργου που παρέχουν οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του
Π.Ε.Δ.Υ. και οι αποκεντρωμένες μονάδες τους.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 3 του
Νόμου 4461/2017, «Οι Τ.ΟΜ.Υ. στελεχώνονται από επαγγελματίες υγείας και λοιπό προσωπικό, των παρακάτω ειδικοτήτων και
κλάδων, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου: α) Ιατροί
με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής β)
ΠΕ Νοσηλευτικής, γ) ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, δ) ΠΕ Διοικητικού/ Οικονομικού, ε) ΤΕ Νοσηλευτικής, στ) ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών, ζ) ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας, η) ΤΕ Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, θ) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ι)
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Κάθε Τ.ΟΜ.Υ. αποτελείται κατ’ ελάχιστον από έναν (1) ιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής, έναν (1) Νοσηλευτή ή Επισκέπτη Υγείας και έναν απασχολούμενο ως διοικητικό
προσωπικό».

Σημειωτέον, εν προκειμένω, ότι αντίστοιχες, έως ταυτόσημες
ρυθμίσεις υπάρχουν και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας
περί της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
το οποίο ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων στις 03-082017, ήτοι την ίδια ημέρα με την έκδοση της επίμαχης προκήρυξης.
Όπως, λοιπόν, προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ο νομοθέτης επιθυμεί κατ’ελάχιστον την συμμετοχή ενός Νοσηλευτή σε
κάθε Τ.ΟΜ.Υ. Ο συγκεκριμένος, δε, Νοσηλευτής δύναται κάλλιστα να ανήκει είτε στην κατηγορία ΠΕ, είτε στην κατηγορία ΤΕ,
χωρίς, ωστόσο, να καθιερώνεται κάποιας μορφής προβάδισμα
υπέρ των Νοσηλευτών ΠΕ, ελλείψει σχετικής ειδικής και ρητής
περί τούτου νομοθετικής πρόβλεψης.
Εξάλλου, στο τελευταίο εδάφιο των προαναφερθεισών διατάξεων, όπου προσδιορίζεται η ελάχιστη στελέχωση των Τ.ΟΜ.Υ., γίνεται λόγος περί της παρουσίας τουλάχιστον ενός επαγγελματία
υγείας, που να φέρει τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή.
Ενόψει της ως άνω διατύπωσης αναγκαστικώς ανατρέχουμε
στις διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του Νόμου 1579/1985 (Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 217/1985), σύμφωνα με τις
οποίες «από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή και νοσηλεύτριας
στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους των: α) Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. γ)(…)».
Όπως σαφώς προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ο νομοθέτης ήδη από το έτος 1985 προβλέπει ρητώς την απονομή
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του αυτού επαγγελματικού τίτλου του νοσηλευτή τόσο στους
αποφοίτους των Πανεπιστημίων, όσο και στους αποφοίτους των
ΤΕΙ, οι οποίοι, σημειωτέον, προέρχονται, πλέον, αμφότεροι από
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Παρά ταύτα η επίμαχη προκήρυξη καθιερώνει ευθέως ένα σαφές προβάδισμα υπέρ των Νοσηλευτών της κατηγορίας ΠΕ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, στην περίπτωση που θέσεις της κατηγορίας ΠΕ κλάδου Νοσηλευτικής
δεν καλυφθούν από πτυχιούχους ΠΕ θα καλυφθούν από πτυχιούχους κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής (βλέπε σελ. 3-4,
63, 90 και 91 της προκήρυξης). Ενόψει των παραπάνω όρων της
προκήρυξης καθίσταται σαφές, ότι προκρίνεται η πλήρωση των
θέσεων Νοσηλευτών από Νοσηλευτές της κατηγορίας ΠΕ και
μόνον αν οι εν λόγω θέσεις δεν καλυφθούν από Νοσηλευτές ΠΕ
δύνανται να καλυφθούν από Νοσηλευτές ΤΕ.
Αναμφίβολα ευρισκόμεθα ενώπιον της καθιέρωσης, μέσω μιας
διοικητικής πράξεως κανονιστικού περιεχομένου, ενός προβαδίσματος υπέρ μιας κατηγορίας Νοσηλευτών έναντι μιας άλλης,
χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει προφανής προς τούτο δικαιολογητική βάση ή σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση.
Με τον τρόπο αυτό η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση φέρεται να παραβιάζει το γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 106
του Νόμου 4461/2017, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 5§2
Α του Νόμου 1579/1985, ώστε η επίμαχη προκήρυξη να αποβαίνει
ακυρωτέα για παράβαση νόμου, υπέρβαση της εξουσιοδοτικής διάταξης και παραβίαση της αρχής της ισότητας.
2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ.
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4β του Νόμου 4461/2017, «β) Η προκήρυξη των θέσεων για την
πρόσληψη του προσωπικού της παραγράφου 3 εκδίδεται από
το Υπουργείο Υγείας και εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ο νομοθέτης καθιερώνει
ευθέως την διαδικασία έγκρισης της προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων προσωπικού των Τ.ΟΜ.Υ από το ΑΣΕΠ. Εν
προκειμένω, ωστόσο, εκ του προοιμίου της προκήρυξης ουδόλως προκύπτει, ότι η εν λόγω προκήρυξη έχει εγκριθεί από το
ΑΣΕΠ. Κατά συνέπεια ερευνητέο αποβαίνει, εάν πράγματι έχει
τηρηθεί ο διαδικαστικός τύπος της έγκρισης της επίμαχης προκήρυξης από το ΑΣΕΠ.
3. Τέλος, θα πρέπει να παρατηρηθεί το εξής παράδοξο. Στην
σελίδα 3 της προκήρυξης αναφέρεται χαρακτηριστικώς, ότι ο
Υπουργός Υγείας προκηρύσσει την πρόσληψη ατόμων, τα οποία
θα στελεχώσουν τις Τ.ΟΜ.Υ. των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας). Ωστόσο, την ίδια ακριβώς ημέρα
με την έκδοση της προκήρυξης (03-08-2017) ψηφίστηκε από
την Βουλή των Ελλήνων νομοσχέδιο περί της μεταρρύθμισης
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οποίου καταργείται εφεξής η ονομασία Πρωτοβάθμιο
Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.).
Εν προκειμένω δημιουργείται μια προφανής αντίφαση, κατά το
μέρος που η προκήρυξη ομιλεί περί της πρόσληψης προσωπικού για την στελέχωση μονάδων του ΠΕΔΥ, η ονομασία του
οποίου έχει καταργηθεί.

ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ

Σ

Σε συνέχεια της έκδοσης της υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/758/
οικ.17259/26-05-2017 Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος απέστειλε στην ως άνω υπηρεσία το υπ’αριθμ.πρωτ. 755/30-05-2017 έγγραφο, ζητώντας να
διευκρινιστεί και να καταστεί απόλυτα σαφές, ότι ειδικώς κατά την
πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα περί επιλογής προϊσταμένων, όπως αυτές ισχύουν μετά την
αντικατάστασή τους από τις διατάξεις του Νόμου 4369/2016, δεν
λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της αξιολόγησης.
Σε συνέχεια του ως άνω εγγράφου της ΕΝΕ, η Διεύ-

θυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης προχώρησε πράγματι στην έκδοση της νεότερης υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ
/Φ.35.48/2341/17624/02-08-2017 εγκυκλίου, δυνάμει της
οποίας αποσαφηνίζεται ότι το κριτήριο της αξιολόγησης δεν
λαμβάνεται υπόψη κατά την πρώτη εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων.
Ως εκ τούτου η ΕΝΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την καθοριστική συμβολή της στην αποσαφήνιση του συγκεκριμένου
ζητήματος, το οποίο έχει αποτελέσει πεδίο έντονων αντιδράσεων και αντιπαραθέσεων.
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ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ

Α

Αναφορικά με το ζήτημα της αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων στο Ωνάσειο, προκειμένου περί της
μισθολογικής τους εξέλιξης, παρατηρούνται τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 περίπτωση στ΄ του
Νόμου 4354/2015, «Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου: α) …, στ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.- κατά
την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού
σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της
Διοίκησης τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό
(50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας (…)».
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του
ιδίου ως άνω Νόμου, «α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται
για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις
του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 του παρόντος, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της
παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για
τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω
προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού
συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής
αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1-2
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «1. Οι υπάλληλοι, που έχουν
πριν από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίηση τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, με συνυπολογισμό
πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό, ύστερα από ουσιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ένταξη ανατρέχει στο
χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
2. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που
έχει διανυθεί στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία
που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική
δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη».
Σε συνέχεια της παράθεσης του ως άνω νομοθετικού πλαισίου,
που διέπει την μισθολογική και προαγωγική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων, πρέπει να επισημανθούν ορισμένα στοιχεία εν
σχέσει με τη νομική φύση του Ωνασείου.
Ειδικότερα, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ιδρύθηκε
δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 2012/1992 (Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» και ίδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΩΝΑΣΕΙΟ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», ΦΕΚ Α΄ 28).
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 του ως άνω Νόμου,
το Ω.Κ.Κ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και τελεί υπό
την εποπτεία του Κράτους, ασκούμενη από τον Υπουργό Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η ως άνω εποπτεία περιλαμβάνει τον ορισμό της διοίκησης, την έγκριση του απολογισμού και την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Νόμου 2012/1992, σύμφωνα με την οποία «το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο είναι
κοινωφελές, τα δε τυχόν κέρδη του κατά πρώτο μεν λόγο διατίθενται για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού, κατά δεύτερο δε λόγο περιέρχονται στο Δημόσιο».
Περαιτέρω, βασικός σκοπός του Ω.Κ.Κ. κατ’άρθρον 4 του Ν.
2012/1992 είναι «η παροχή υπηρεσιών νοσηλείας στον τομέα
καρδιολογίας και καρδιοχειρουργικής και συναφείς δραστηριότητες, που περιλαμβάνονται στην αποστολή ενός σύγχρονου
καρδιοχειρουργικού κέντρου».
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Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2012/1992, «Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό και δικαστικό τέλος ή άλλο άμεσο ή
έμμεσο φόρο εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας, εισφορά υπέρ τρίτων, δικαίωμα ή κράτηση και γενικά απολαύει όλων
των δασμολογικών ατελειών και φορολογικών απαλλαγών και
ευεργετημάτων, που ισχύουν εκάστοτε για τα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα».
Εκ των ανωτέρω διατάξεων ευχερώς συνάγεται, ότι το Ω.Κ.Κ.
αποτελεί ένα ΝΠΙΔ κοινωφελές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
στο οποίο έχει ανατεθεί δημόσια υπηρεσία κατά την ουσιαστική
– λειτουργική έννοια του όρου, ήτοι η ανάπτυξη δραστηριότητας
που έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς τους διοικουμένους για την ικανοποίηση βασικών αναγκών τους.
Προς επίρρωση των παραπάνω σκέψεων ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Ω.Κ.Κ.:
- Συμμετέχει στην εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των
νοσοκομείων Λεκανοπεδίου Αττικής (ΥΑ Υ4δ/ΓΠ/οικ.53080/05,
ΦΕΚ Β΄ 740/2005)
- Λειτουργεί τη μοναδική στην ελληνική επικράτεια Μονάδα
Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς (ΥΑ Υ4α/οικ.112166/13, ΦΕΚ Β΄ 18-

12-2013)
- Παρέχει δωρεάν νοσηλεία σε ανασφάλιστους και οικονομικά
αδύνατους πολίτες (άρθρο 23 Ν. 1076/1980)
- Διασυνδέεται λειτουργικά με την Υγειονομική Περιφέρεια,
στην τοπική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει (άρθρο 13§11 του Ν.
2889/2001 και ΥΑ 122831/11, ΦΕΚ Β΄ 2659/2011)
- Έχει αναγνωρισθεί κατάλληλο για την άσκηση ιατρών για την
χορήγηση της ειδικότητας της καρδιολογίας και της καρδιοχειρουργικής, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Νόμου 3370/2005.
Εκ τούτων έπεται, ότι το Ω.Κ.Κ. αδυνατεί να εξομοιωθεί με την
έννοια του ιδιώτη παρόχου υπηρεσιών υγείας, έννοια σύμφυτη
με την αποκόμιση κέρδους.
Ενόψει της προεκτεθείσας φύσεως του Ωνασείου, βασίμως
υποστηρίζεται, ότι η προϋπηρεσία που έχει τυχόν παρασχεθεί
σε αυτό δεν μπορεί να λογίζεται ως προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 98 παρ. 6 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Υπ’αυτήν την έννοια για την αναγνώριση
της συγκεκριμένης προϋπηρεσίας δεν μπορεί να ισχύει το ανώτατο όριο των επτά (7) ετών, αλλά αυτή θα πρέπει να αναγνωρίζεται ολοσχερώς και εις το ακέραιον τόσο για την προαγωγική,
όσο και για την μισθολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Σ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ΠΔ 69/2016
(Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, ΦΕΚ Α΄
127) «Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, η οποία δε συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 98 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων και η οποία έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται για τη
βαθμολογική ένταξη υπαλλήλων, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 1 του παρόντος, μετά τη μονιμοποίησή
τους σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
και με το άρθρο 45 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ως άνω
ΠΔ, που θέτουν τις βασικές προϋποθέσεις για την αναγνώριση,
«Η προϋπηρεσία πρέπει: α) να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας / εκπαιδευτικής
βαθμίδας, 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 διατάξεις του άρθρου 5».

Από την γραμματική διατύπωση των παραπάνω διατάξεων προκύπτει, ότι η κατοχή της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αποτελεί απαραίτητο τυπικό προσόν, προκειμένου να είναι εφικτή
η αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.
Επιπλέον, η απόκτηση της άδειας επέρχεται μετά την έκδοσή
της από το κατά νόμο αρμόδιο διοικητικό όργανο. Άρα, ο χρόνος
υποβολής της αίτησης για την απόκτηση της άδειας δεν μπορεί
να λογίζεται ταυτόχρονα και ως χρόνος απόκτησης της εν λόγω
άδειας.
Βέβαια, είναι δυνατόν να υποστηριχθεί, ότι όταν η έκδοση μιας
πράξης, όπως η άδεια ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλματος, καθυστερεί από υπαιτιότητα του αρμόδιου διοικητικού
οργάνου και όχι του αιτούντος, οι συνέπειες της τελικώς εκδιδόμενης πράξης θα πρέπει να ανατρέχουν στον χρόνο υποβολής της αίτησης για την έκδοσή της. Σε διαφορετική περίπτωση ο διοικούμενος επιβαρύνεται με τις συνέπειες της ολιγωρίας
των διοικητικών αρχών, για την οποία, ωστόσο, δεν ευθύνεται.
Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από την αρχή της χρηστής διοικήσεως.
Τα παραπάνω δύνανται να τύχουν εφαρμογής και για την περίπτωση της αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, αν η διοίκηση αρνηθεί την εφαρμογή των
ανωτέρω, τότε χωρεί, πλέον, μόνον δικαστική προσφυγή.
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ

Σ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, απαγορεύεται ο διορισμός υπαλλήλου, με οποιαδήποτε σχέση, σε δεύτερη θέση: α) δημοσίων υπηρεσιών, β)
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γ) Ο.Τ.Α., συμπεριλαμβανομένων και των ενώσεων αυτών, δ) δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών, ε) νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά
50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος
κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου και
στ) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στα υπό
στοιχεία β’, γ’, δ’ και ε’ νομικά πρόσωπα ή επιχορηγούνται από
αυτά τακτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή κατά τα οικεία
καταστατικά ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το
51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου. Υπάλληλος που
κατά παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων διορίζεται σε δεύτερη θέση και αποδέχεται το διορισμό του θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδίκαια από την πρώτη θέση.
Με τις ως άνω διατάξεις καθιερώνεται επί της ουσίας το κώλυμα της πολυθεσίας, ήτοι η αδυναμία κατοχής δύο θέσεων στο
δημόσιο από τον ίδιο υπάλληλο. Για τον λόγο αυτό ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας θεωρεί, κατά πλάσμα του νόμου, ότι ο
υπάλληλος που αποδέχεται τον διορισμό του σε δεύτερη θέση
παραιτείται αυτοδικαίως από την πρώτη θέση.
Κρίσιμη αποβαίνει εν προκειμένω η έρευνα της νομικής φύσεως
του ΚΕΕΛΠΝΟ. Δυνάμει, λοιπόν, των διατάξεων του άρθρου 26 του
Νόμου 2071/1992 «Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με
έδρα την Αθήνα και επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙ-

ΜΩΞΕΩΝ» (Κ.Ε.Ε.Λ.), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με σκοπό την αντιμετώπιση και παρακολούθηση, συντονισμό και υποβοήθηση των ενεργειών, για την πρόσληψη της εξάπλωσης ειδικών μεταδοτικών νοσημάτων και τη θεραπευτική αντιμετώπισή τους».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 του
Νόμου 3370/2005 (Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών
δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 176), «Το Κέντρο
Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), το οποίο ιδρύθηκε με
το άρθρο 26 του ν. 2071/1992, μετονομάζεται σε Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), διατηρεί τη μορφή του ως Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο απευθείας από τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λειτουργεί σύμφωνα
με τις ιδρυτικές του και λοιπές ισχύουσες διατάξεις, σε συνδυασμό με τους όρους του παρόντος νόμου».
Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 26 παρ. 2 του Νόμου 2071/1992,
«Το Κ.Ε.Ε.Λ. επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από
το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, από δωρεές, κληροδοτήματα, κάθε άλλη επιχορήγηση από τρίτους και έσοδα από τυχόν
παροχή υπηρεσιών».
Εκ τούτων έπεται, ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ φέρεται να υπάγεται στο
πλαίσιο των ρυθμίσεων της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 35 παρ.
1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, με αποτέλεσμα οι υπηρετούντες στο ΚΕΕΛΠΝΟ υφ’οιανδήποτε σχέση εργασίας να θεωρείται ότι παραιτούνται αυτοδικαίως από αυτήν σε περίπτωση
επιτυχούς συμμετοχής τους σε άλλο διαγωνισμό πρόσληψης σε
φορέα του δημόσιου τομέα.
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Συμμετοχή της ΕΝΕ στη συνάντηση διαλόγου –
διαβούλευσης στο Υπουργείο Υγείας με θέμα:
«ΗΠΙΟΝΗ - Πρόληψη της άνοιας και έγκαιρη
αντιμετώπιση των συνεπειών της»

Σ

Στις 11-7-17, η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης πραγματοποίησε συνάντηση διαλόγου - διαβούλευσης
στο Υπουργείο Υγείας κατόπιν της υπ. αριθμ. Γ3δ/Δ.Φ.18/Γ.Π./
οικ.50052/29-06-2017 πρόσκλησης, στο πλαίσιο της συνέχισης
του «Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων – Ηπιόνη» με θέμα
για το έτος 2017 την «Πρόληψη της άνοιας και έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών της».
Την ΕΝΕ εκπροσώπησαν οι:
1. Χρυσοβιτσάνου Χρύσα, RN, PhD, MSN, MSc, Προϊσταμένη
Κέντρου Ειδικών Νευρολογικών Νοσημάτων, Α’ Νευρολογική
Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
Aιγινήτειο νοσοκομείο,
2. Μάνεση Γαρυφαλλιά, ειδική
ν/α, Α’ Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Aιγινήτειο
νοσοκομείο.
Παγκοσμίως, στις μέρες μας
εκτιμάται ότι υπάρχουν 47 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν
με άνοια, αριθμός που θα αυξηθεί δραματικά στο μέλλον, λόγω
της αύξησης του προσδόκιμου
επιβίωσης τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες
χώρες.
Στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα περίπου 200.000 άτομα με
άνοια και ο αριθμός αυτός μέχρι το 2050 αναμένεται να ξεπεράσει τις 600.000.
Η νόσος Alzheimer και οι άλλες μορφές άνοιας, προκαλούν
υψηλή υγειονομική δαπάνη, ως αποτέλεσμα των αυξημένων
αναγκών για θεραπευτική αγωγή και φροντίδα του πάσχοντος και υποστήριξη των φροντιστών. Το ετήσιο κόστος της
άνοιας παγκοσμίως το 2010 υπολογίζεται ότι ανήλθε σε 604
δις δολάρια ενώ στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 170 δις ευρώ.
Το ετήσιο κόστος της άνοιας στην Ελλάδα πλησιάζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Συνολικά, 11 μελέτες πληθυσμών στην Ευρώπη και στην
Αμερική τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύουν ότι η επίπτωση της άνοιας μειώνεται, ως αποτέλεσμα της αλλαγής του
τρόπου ζωής και του ελέγχου των καρδιαγγειακών παραγόντων
κινδύνου.

Οι πολιτικές για τη δημόσια υγεία, θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα
άτομα μέσης ηλικίας να διακόπτουν το κάπνισμα, να ασκούνται σωματικά, να ακολουθούν διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και ψάρια (Μεσογειακή δίαιτα), να ελέγχουν
την παχυσαρκία, τον Σακχαρώδη Διαβήτη και την Υπέρταση και να αποφεύγουν την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν από τα παραπάνω ότι η πρόληψη της
άνοιας είναι πολύ σημαντική και υπάρχουν πεδία δράσης για
όλους τους φορείς.
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, ήδη πραγματοποιεί επιστημονικές εκδηλώσεις και είναι σε θέση να αναλάβει την καθολική
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νοσηλευτών και λοιπών
επαγγελματιών υγείας σε όλες
τις βαθμίδες παροχής φροντίδας, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, μέσα από τις
παρακάτω δράσεις:
α. Στρογγυλά τραπέζια για την
πρόληψη της άνοιας στα συνέδρια της ΕΝΕ και της ΠΑΣΥΝΟ –
ΕΣΥ,
β. Ημερίδες που απευθύνονται
στο Νοσηλευτικό προσωπικό,
αλλά και στους άλλους επαγγελματίες υγείας για την πρόληψη
της άνοιας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την
Α’ και Β΄ Νευρολογική Κλινική του Αιγινητείου και Αττικού Νοσοκομείου, για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-18,
γ. Δημιουργία εντύπου με οδηγίες επικοινωνίας νοσηλευτικού
και λοιπού προσωπικού με ασθενείς με άνοια, οι οποίοι επισκέπτονται τα κέντρα υγείας, το ΠΕΔΥ, ή τα ΤΕΠ με προβλήματα χειρουργικά, παθολογικά κ.α. ή νοσηλεύονται στα αντίστοιχα τμήματα,
δ. Στο πλαίσιο ενημέρωσης και στήριξης των φροντιστών αυτών
των ασθενών, προτείνει την οργάνωση ημερίδων, με συνεργασία των επαγγελματιών υγείας που προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους σε αντίστοιχες δομές φροντίδας και των Δήμων.
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, ως ο επίσημος επιστημονικός
φορέας των νοσηλευτών, θα σταθεί αρωγός στο σχεδιασμό, την
ανάπτυξη, την οργάνωση και την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος από τις Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ και τις δομές των
ΟΤΑ, με σκοπό την πρόληψη της άνοιας και την έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών της.
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ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΗ & ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 4 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, « (…) Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ
ή TE, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας
ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. (…)Σε
περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ο νομοθέτης επιφυλάσσει
ένα καθεστώς προωθημένης προαγωγικής εξέλιξης για τους
υπαλλήλους που τυγχάνουν κάτοχοι ενός η περισσοτέρων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, κατά την διαδικασία σχηματισμού
κρίσης για την επιλογή προϊσταμένων ο μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας μοριοδοτείται με 150
μόρια και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος με 30 μόρια, υπό
την προϋπόθεση ότι είναι συναφείς με τα αντικείμενα της προκηρυσσόμενης θέσης.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 α-β
του Νόμου 4354/2015, «α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν,
ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ.
β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης
του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της
προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο. Επί της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί ένσταση η οποία εξετάζεται από ειδική επιτροπή
του Α.Σ.Ε.Π., η οποία συστήνεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η νέα κατάταξη και
τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων
δικαιολογητικών».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, οι κάτοχοι μεταπτυχιακών
τίτλων σπουδών απολαμβάνουν μιας προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης, εφόσον το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών τους είναι συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας τους.
Τέλος, οποιοδήποτε πρόσθετο τυπικό προσόν τυχόν διαθέτει ο
υπάλληλος, δύναται να το καταθέτει στην υπηρεσία του.

ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟ Υ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Β. Σοφίας 117,
11521 Αμπελόκηποι.
Τηλ.2106469802, fax:2106469286
Προς: Διοικητή Νοσοκομείου
Παίδων
«Αγία Σοφία»
Email: p a s y n o _ 9 @o te n e t . g r Κιν: 6979774520 & 6932361623
Site: w w w. p a s y n o . g r
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Αρ. Πρωτ.: 158

Κοινοποίηση: 1. Διοίκηση 1ης ΥΠΕ Αθήνα 03/07/2017
2. Υπουργό Υγείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

3.Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών
Υγείας & Πρόνοιας(ΣΕΥΥΠ)

Προς: Διοικητή Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»
Θέμα:

«Επικίνδυνες

Μεταμόσχευσης Μ.Ο.»

συνθήκες

νοσηλείας

και

εργασίας

στη

Μονάδα

Κοινοποίηση: 1. Διοίκηση 1ης ΥΠΕ
2. Υπουργό Υγείας

3.Σώμα
Επιθεωρητών
Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ κατόπιν καταγγελιών των
νοσηλευτών
τηςΥπηρεσιών
ΜΜΜΟ, που
Πρόνοιας(ΣΕΥΥΠ)
εργάζονται κάτω από άθλιες και επισφαλείς για τηνΥγείας
υγεία&τους
συνθήκες, κρούει τον

κώδωνα του κινδύνου προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου έστω και την ύστατη ώρα
να αφυπνίσει την Πολιτεία και τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Θέμα: «Επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας και εργασίας στη Μονάδα
Οι διατάξεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Υ4α/οικ ΓΠ 45132/02-05Μεταμόσχευσης Μ.Ο.»
2002) περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων
Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, αγνοούνται επιδεικτικά από τους υπευθύνους του
Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ κατόπιν καταγγελιών των νοσηλευτών της ΜΜΜΟ, που
νοσοκομείου,
με αποτέλεσμα
η στελέχωσή
να περιλαμβάνει
το 1/3 του
Χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά
αναφέρουμε,
αναφέρουμε,
ότι
ότι σε
σετης
πολλές
πολλές
περιπτώσεις
περιπτώσειςμόλις
ηη φαρμακευτική
φαρμακευτική
εργάζονται κάτω από άθλιες και επισφαλείς για την υγεία τους συνθήκες, κρούει τον
προβλεπόμενου αριθμού νοσηλευτών. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε, ότι παρότι
αγωγή
αγωγή των
των παιδιών
παιδιών καθυστερεί
καθυστερεί να
να δοθεί
δοθεί στην
στην προγραμματισμένη
προγραμματισμένη ώρα,
ώρα, κάτι
κάτι που
που
κώδωνα του κινδύνου προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου έστω και την ύστατη ώρα
σύμφωνα με τη σχετική ΥΑ θα έπρεπε να υπηρετούν 51 νοσηλευτές στη μονάδα αυτή,
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