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Τα ενυπόγραφα άρθα
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ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ
ΑΔΕΙΑ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ

Σ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από
βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος».
Με τις παραπάνω διατάξεις καθιερώνεται μια ιδιόμορφη άδεια, που
χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις. Η κυοφορούσα υπάλληλος θα
πρέπει να έχει εξαντλήσει την αναρρωτική άδεια με αποδοχές, ενώ θα
πρέπει να έχει ανάγκη ειδικής θεραπείας.
Όσον αφορά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση της
εν λόγω άδειας, ο νόμος προβλέπει έναν διπλό τρόπο βεβαίωσης, που
περιλαμβάνει αφενός μια βεβαίωση του θεράποντος ιατρού, που μπο-

ρεί να είναι και ιδιώτης, αφετέρου μια βεβαίωση ιατρού δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος. Υπογραμμίζεται, ότι η συγκεκριμένη μορφή
κανονικής άδειας κυοφορίας χορηγείται με αποδοχές.
Περαιτέρω, εφόσον η μητέρα υπάλληλος που χρήζει της ως άνω αναρρωτικής άδειας, τελεί ήδη σε άδεια ανατροφής τέκνου, δύναται να αιτηθεί την διακοπή της άδειας ανατροφής, προκειμένου να λάβει τη
αναρρωτική άδεια. Εν συνεχεία, κι εφόσον το τέκνο της δεν έχει υπερβεί το τέταρτο έτος της ηλικίας του, δύναται να αιτηθεί την χορήγηση
του υπολοίπου της διακοπείσας άδειας ανατροφής. Σε κάθε περίπτωση και προς αποφυγή οιασδήποτε απομείωσης των δικαιωμάτων της
μητέρας υπαλλήλου, δέον όπως η παραπάνω διαδικασία ενεργείται με
έγγραφες αιτήσεις προς την διοίκηση και την λήψη ομοίως έγγραφων
απαντήσεων της διοικήσεως.
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ, ΛΟΓΩ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

Σ

Στον Νόμο 4492/2017 (ΦΕΚ Α 156/18-10-2017) ρυθμίστηκε δια τροπολογίας το θέμα της προσωρινής τοποθέτησης προϊσταμένων κατά το
μεταβατικό στάδιο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής
και τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων, λόγω της επικείμενης αναδιοργάνωσης των δομών.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, οι διατάξεις εισάγονται
διότι οι διατάξεις περί αναπλήρωσης κρίνονται ανεπαρκείς για την κάλυψη της ανάγκης άμεσης τοποθέτησης Προϊσταμένων στις νέες οργανικές δομές, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια της δημόσιας διοίκησης.
Τα βασικότερα ζητήματα που ρυθμίζονται είναι:
1. Από την έναρξη ισχύος των νέων οργανικών διατάξεων – νέων Οργανισμών- μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, προϊστάμενοι
στις οργανικές μονάδες τοποθετούνται, με απόφαση του αρμόδιου για τοποθέτηση προϊσταμένων οργάνου, κατά περίπτωση, ως εξής:
α) Επανατοποθετούνται προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες που
προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις, υπάλληλοι, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των οικείων Οργανισμών ύστερα από επιλογή ή/

και τοποθέτηση, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να υπηρετούν στον οικείο φορέα.
β) Αν οι υπάλληλοι της περίπτωσης α΄ ανά επίπεδο θέσης ευθύνης
είναι περισσότεροι από τις οργανικές μονάδες του οικείου επιπέδου,
όπως προκύπτουν ύστερα από την ισχύ των νέων οργανικών διατάξεων, τοποθετούνται προϊστάμενοι ανά επίπεδο θέσης ευθύνης εκείνοι που διαθέτουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων στο
επίπεδο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, υπάλληλοι που, ενώ πληρούν τις
προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄, δεν τοποθετούνται ως προϊστάμενοι του οικείου επιπέδου, τοποθετούνται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου θέση.
Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις προϊσταμένων στο αμέσως κατώτερο
επίπεδο, η υποχρεωτική κατά τα ανωτέρω τοποθέτηση των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται τη μη τοποθέτηση, από
τους ήδη υπηρετούντες σε θέση ευθύνης του επιπέδου αυτού, εκείνων που διαθέτουν το λιγότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων στο επίπεδο αυτό. (Η περίπτωση αυτή είναι η πιο συνήθης. Για την τοποθέτηση θα γίνει σύγκριση του χρόνου άσκησης καθηκόντων ΕΥΘΥΝΗΣ στη
θέση του επιπέδου αυτού (συνήθως Τμήματος), ανεξάρτητα αν ο υπάλληλος έχει επιλεγεί με κρίσεις ή ασκεί τα καθήκοντα με ανάθεση.)
γ) Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι για τη στελέχωση
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των θέσεων ευθύνης του εκάστοτε επιπέδου, σύμφωνα με τους όρους
των περιπτώσεων α΄ και β΄, προϊστάμενοι τοποθετούνται υπό τους
όρους των νέων οργανικών διατάξεων, υπάλληλοι του οικείου φορέα
που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής που τίθενται
ανά επίπεδο ευθύνης από το κατά περίπτωση εφαρμοστέο σύστημα
επιλογής προϊσταμένων- (δηλαδή κατά το άρθρο 84 ΥΚ)
Για την τοποθέτηση των υπαλλήλων, σύμφωνα με την περίπτωση αυτή,
συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής
δραστηριότητάς τους, η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι εν
γένει διοικητικές τους ικανότητες. Υπό τους ίδιους αυτούς όρους, για
την πλήρωση των κενών θέσεων ευθύνης της παρούσας περίπτωσης, επιτρέπεται η τοποθέτηση σε θέση ευθύνης ανώτερου επιπέδου
υπαλλήλων που δύνανται να τοποθετηθούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων σύμφωνα με την περίπτωση α΄.
2. Η τοποθέτηση των προϊσταμένων της παραγράφου 1 λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) ή τις διατάξεις ειδικών συστημάτων
επιλογής προϊσταμένων που βρίσκονται σε ισχύ. Αν κενωθούν οι θέσεις που πληρώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1, εφαρμόζονται
οι εκάστοτε διατάξεις περί αναπλήρωσης.
3. Υπάλληλοι που έχουν τοποθετηθεί, ύστερα από επιλογή, σε θέση

προϊσταμένου οργανικής μονάδας που προκηρύχθηκε εντός της τελευταίας τριετίας, εφόσον η θητεία τους δεν έχει λήξει, καθώς και
υπάλληλοι των οποίων εκκρεμεί η τοποθέτηση σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας που προκηρύχθηκε εντός της τελευταίας τριετίας, παραμένουν και τοποθετούνται προϊστάμενοι του οικείου επιπέδου ευθύνης μέχρι τη λήξη της θητείας τους.
(Η περίπτωση αυτή είναι εξαιρετικά σπάνια, δεδομένου ότι στα Νοσοκομεία δεν έχουν γίνει κρίσεις εδώ και 7 και πλέον έτη)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Μετά την έκδοση των νέων Οργανισμών, όπου οι θέσεις τους διατηρούνται, οι Προϊστάμενοι εξακολουθούν να υπηρετούν σε αυτές.
Όπου οι θέσεις μειώνονται, οι Προϊστάμενοι τοποθετούνται με σειρά
προτεραιότητας με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων στο επίπεδο της θέσης, ανεξάρτητα από τον τρόπο ορισμού τους
ως Προϊσταμένων. Αν οι θέσεις αυξηθούν, θα γίνουν τοποθετήσεις με
συνεκτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων. Οι «θητείες» αυτές θα
λήξουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των κρίσεων.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ Ν. 4489/2017

Αναφορικά με την διαδικασία της αξιολόγησης, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την θέση σε ισχύ των διατάξεων του Νόμου
4489/2017, επισημαίνονται τα ακόλουθα.
Εκκινούμε εκ της παράθεσης του ακριβούς περιεχομένου του
άρθρου 36 του Νόμου 4489/2017, που έχει ως εξής.
«1. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.
4369/2016 (Α’ 33) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα έντυπα έκθεσης αξιολόγησης, των οποίων η μορφή
και το περιεχόμενο καθορίζονται στη ΔΙΔΑΔ/ Φ.32.14/750/
οικ.32768/22.12.2016 υπουργική απόφαση (Β’ 4434), δύνανται
να συμπληρώνονται με πρωτοβουλία του αξιολογούμενου ή του
αξιολογητή, ανεξαρτήτως του τρόπου που αυτοί τα προμηθεύτηκαν, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη διάθεσή τους από το
Εθνικό Τυπογραφείο ή σχετικό αίτημα της οικείας Διεύθυνσης
Προσωπικού ή Διοικητικού.»
2. Προστίθεται άρθρο 24Α στο ν. 4369/2016 ως εξής:
«Άρθρο 24Α
Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης
του παρόντος νόμου για την αξιολογική περίοδο του έτους 2016:
1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, ο αξιολογούμενος υποχρεούται
να προμηθευτεί και να υποβάλει στον Α’ αξιολογητή την έκθεση αξιολόγησής του, συμπληρωμένη κατά το σκέλος που τον
αφορά, κοινοποιώντας την ταυτόχρονα στην οικεία Διεύθυνση
Προσωπικού ή Διοικητικού.
2.α) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης από τον αξιολογούμενο, ο Α’
αξιολογητής υποχρεούται να υποβάλει στον Β’ αξιολογητή την
έκθεση αξιολόγησης, συμπληρωμένη κατά το σκέλος που τον
αφορά, και να την κοινοποιήσει στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού. β) Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης
της προθεσμίας της παραγράφου 1, η διαδικασία δεν αναστέλλεται και η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται απευθείας από
τον Α’ αξιολογητή, χωρίς εν προκειμένω να εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 19. Ο Α’ Αξιολογητής υποβάλλει την έκθεση
αξιολόγησης στον Β’ αξιολογητή και την κοινοποιεί στην οικεία
Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από το πέρας της προθεσμίας
της παραγράφου 1.
3.α) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης από τον Α’ αξιολογητή, ο Β’
αξιολογητής υποχρεούται να υποβάλει στην οικεία Διεύθυνση
Προσωπικού ή Διοικητικού την έκθεση αξιολόγησης, συμπληρωμένη κατά το σκέλος που τον αφορά. β) Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτων των προθεσμιών της παραγράφου 2, η διαδικασία δεν αναστέλλεται, η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται
απευθείας από τον Β’ αξιολογητή και υποβάλλεται στην οικεία
Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από το πέρας των προθεσμιών

της παραγράφου 2 κατά περίπτωση και πάντως εντός ενός (1)
μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Οι αξιολογητές των υπαλλήλων, όπως προσδιορίζονται στο
άρθρο 15, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων τους, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και του ν.
3584/2007 (Α’ 143) ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.
5. Η προηγούμενη βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων
των παραγράφων 2 και 3 από την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού συνιστά προϋπόθεση για να συμμετάσχει
ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος σε διαδικασίες επιλογής και
τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3528/2007 και του ν. 3584/2007 ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή
ειδικές διατάξεις.
6. Στην περίπτωση ειδικών συστημάτων αξιολόγησης που διατηρούνται σε ισχύ δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 14,
η προηγούμενη βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων του
ενδιαφερόμενου υπαλλήλου να αξιολογήσει τους υφισταμένους
του, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, συνιστά προϋπόθεση για
να συμμετάσχει αυτός σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007
και του ν. 3584/2007 ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές
διατάξεις.
7. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε προκηρύξεις επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης που
είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ο νομοθέτης προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.
Επιπλέον, για πρώτη φορά προσδιορίζονται συγκεκριμένου τύπου κυρώσεις για τους αξιολογητές, οι οποίοι δεν θα συμμορφωθούν με το χρονοδιάγραμμα και δεν θα συμμετάσχουν στην
διαδικασία της αξιολόγησης.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις αφορούν κατ’αποκλειστικότητα τους υπαλλήλους
που εκτελούν χρέη αξιολογητή και όχι τους αξιολογούμενους
υπαλλήλους. Ειδικότερα, καίτοι η συμπλήρωση του εντύπου
αξιολόγησης από τους αξιολογουμένους, καθώς και η κοινοποίηση αυτής στην αρμόδια διεύθυνση προσωπικού, παρουσιάζεται και χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτική, η μη τήρηση της εν
λόγω υποχρέωσης δεν επιφέρει κάποια ειδική κύρωση, όπως
συμβαίνει με τους αξιολογητές, οι οποίοι θα στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής σε επικείμενες κρίσεις για την κατάληψη θέσεων ευθύνης.
Πέραν τούτων, εφόσον οι προθεσμίες και το χρονοδιάγραμμα
προσδιορίζονται δια νόμου, μόνον δια νόμου θα μπορούσε να
χορηγηθεί παράταση τούτων, αφού δεν νοείται τροποποίηση
νομοθετικών διατάξεων δια της εκδόσεως εγκυκλίων.

07

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
KAI ΚΥΚΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ

Α

Αναφορικά με την δυνατότητα εξαίρεσης των «υπευθύνων» νοσηλευτών από το κυκλικό ωράριο του φορέα απασχόλησής τους επισημαίνονται τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τις σήμερα ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 84 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
αναγνωρίζονται οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, οι προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και
Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων, π.χ. οι Υποδιευθυντές ή άλλως Τομεάρχες κατά το πρότυπο των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, και οι
προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας.
Εκ τούτων έπεται, ότι στην ελληνική δημόσια διοίκηση η θέση του
υπεύθυνου σε Νοσηλευτική Υπηρεσία δεν εκλαμβάνεται ως θέση
προϊσταμένου, ήτοι ως θέση ευθύνης. Αντίστοιχο συμπέρασμα εξάγεται και από την μελέτη των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου
4354/2015, όπου απαριθμούνται κατά τρόπο περιοριστικό οι δικαιούχοι του επιδόματος θέσης ευθύνης. Μεταξύ αυτών, πράγματι δεν συγκαταλέγονται οι υπεύθυνοι των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.Συναφώς,

δε, προβάλλεται, ότι και στους οργανισμούς των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων ουδείς λόγος γίνεται περί των υπευθύνων.
Σε κάθε περίπτωση, οι θέσεις των υπευθύνων των Νοσηλευτικών
Υπηρεσιών μνημονεύονται μόνον στις διατάξεις του άρθρου 103 του
Νόμου 2071/1992, χωρίς κάποιον άλλο ειδικότερο προσδιορισμό της
φύσεως των συγκεκριμένων θέσεων, των καθηκόντων που αντιστοιχούν εις αυτές, αλλά και των κριτηρίων και της διαδικασίας δυνάμει
των οποίων δύναται κάποιος νοσηλευτής να οριστεί ως υπεύθυνος.
Από τον συνδυασμό των παραπάνω σκέψεων και διατάξεων προκύπτει, ότι οι θέσεις των υπευθύνων των νοσηλευτικών υπηρεσιών δεν
αντιμετωπίζονται από το νομοθέτη ως θέσεις ευθύνης. Ωστόσο, εφόσον στις νοσηλευτικές υπηρεσίες είθισται οι οριζόμενοι ως υπεύθυνοι
να εκτελούν ιδιαίτερα καθήκοντα, δύναται να υποστηριχθεί η άποψη,
ότι αυτοί θα πρέπει να εξαιρούνται του κυκλικού ωραρίου και να μετέχουν μόνον στην πρωινή βάρδια.
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ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Α

Αναφορικά με την δυνατότητα παρακολούθησης συνεδρίων και
λοιπών επιστημονικών εκδηλώσεων από νοσηλευτές, κατόπιν
χορήγησης ειδικής άδειας, επισημαίνονται τα ακόλουθα :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59§2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), άδειες μικρής χρονικής
διάρκειας «μπορεί να χορηγούνται για συμμετοχή σε συνέδρια,
συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η
συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία». Σύμφωνα,
δε, με την παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, «οι άδειες των
προηγούμενων παραγράφων χορηγούνται από τον οικείο υπουργό
ή τη διοίκηση του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου,
κατά περίπτωση, μετά από γνώμη του άμεσου προϊσταμένου του
υπαλλήλου, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο υπάλληλος
μετέχει στο διαγωνισμό ή τις λοιπές δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν
προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την
επιστροφή του υπαλλήλου».
Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, ο νομοθέτης του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα καθιερώνει ρητώς την δυνατότητα ή
άλλως το δικαίωμα υπέρ των υπαλλήλων για την χορήγηση άδειας
για συμμετοχή σε συνέδριο ή λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις.

Ειδικώς επί νοσοκομείων, που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, την αρμοδιότητα για την χορήγηση της εν λόγω
άδειας φέρει ο οικείος διοικητής, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του
την απλή γνώμη του αμέσου προϊσταμένου του υπαλλήλου, ήτοι
της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προκειμένου περί
νοσηλευτών.
Σημειωτέον, ότι η γνώμη της οικείας διευθύντριας νοείται προφανώς ως απλή, δοθέντος ότι δεν χαρακτηρίζεται εκ του Νόμου
ως σύμφωνη. Σύμφωνα, δε, με πάγια αρχή του Διοικητικού Δικαίου, στην περίπτωση εκφοράς απλής γνώμης, το αποφασίζον
όργανο δύναται να μην ακολουθήσει το περιεχόμενο της διατυπωθείσας γνώμης, εκδίδοντας πράξη διαφορετικού περιεχομένου και παραθέτοντας σχετική ειδική αιτιολογία.
Ενόψει των ανωτέρω παρατηρήσεων θα πρέπει, αρχικώς, να
αναφερθεί, ότι κατά την διαδικασία χορήγησης άδειας συμμετοχής σε συνέδριο σε υπάλληλο και δη σε νοσηλευτή νοσοκομείου ουδόλως εμπλέκεται, είτε με γνωμοδοτική είτε με αποφασιστική αρμοδιότητα, η οικεία διοικητική υπηρεσία. Κι αυτό
γιατί όπως προαναφέρθηκε, η αρμοδιότητα χορήγησης της εν
λόγω άδειας ανήκει αποκλειστικώς στον οικείο διοικητή του
νοσοκομείου, ο οποίος αποφασίζει κατόπιν εκφοράς γνώμης
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από τον προϊστάμενο διεύθυνσης της οικείας νοσηλευτικής
υπηρεσίας.
Περαιτέρω επισημαίνεται, ότι επί υπαλληλικού προσωπικού,
όπως είναι και οι νοσηλευτές, που απασχολείται στη βάση κυκλικού ωραρίου ένεκα της εικοσιτετράωρης λειτουργίας της
υπηρεσίας, ήτοι του νοσοκομείου, οι πάσης φύσεως άδειες και
δη η ειδική άδεια συμμετοχής σε συνέδριο δύναται να καταλαμβάνουν οποιεσδήποτε ημέρες της εβδομάδας, δοθέντος ότι
οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι και δυνητικώς, αλλά και εν τοις
πράγμασι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους καθ’όλες τις ημέρες
της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένου του σαββατοκύριακου.
Κατά συνέπεια, νομικώς είναι απόλυτα εφικτή η χορήγηση
άδειας συμμετοχής σε συνέδριο ακόμη και τις ημέρες του Σαββάτου ή της Κυριακής.
Η εν λόγω, δε, άδεια χορηγείται ανεξαρτήτως των ημερών ανάπαυσης (ρεπο), υπό την έννοια ότι ούτε το ρεπο μπορεί να υποκαταστήσει την επίμαχη άδεια, ούτε η άδεια το ρεπο. Κι αυτό
γιατί το ρεπο χορηγείται ή άλλως έχει ως δικαιολογητική βάση
την ανάγκη σωματικής και ψυχικής ανάπαυσης του υπαλλήλου. Αντιθέτως η χορήγηση άδειας συμμετοχής σε συνέδριο
αποσκοπεί στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του υπαλλήλου, στη
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διεύρυνση των επιστημονικών του γνώσεων και στην εντέλει
βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του. Κατά συνέπεια,
η χορήγηση της συγκεκριμένης μορφής άδειας τις ημέρες
του Σαββατοκύριακου δεν συνεπάγεται την απώλεια του ρεπό,
αφού η δικαιολογητική βάση για την χορήγησή της είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη του ρεπό.
Υπ’αυτήν την έννοια, η χορήγηση της επίμαχης άδειας εξυπηρετεί τελικώς το συμφέρον της ίδιας της υπηρεσίας, ήτοι του
νοσοκομείου, εξασφαλίζοντας την παροχή υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών φροντίδας και υγείας προς τους νοσηλευομένους
ασθενείς και το κοινωνικό σύνολο εν γένει.
Σημειώνεται, τέλος, ότι στην περίπτωση που η εν λόγω άδεια
χορηγείται για την παρακολούθηση συνεδρίου εκτός της έδρας
του φορέα απασχόλησης, τότε στην άδεια προστίθενται οι ημέρες που κρίνονται απαραίτητες για την μετάβαση και την επιστροφή του υπαλλήλου. Εν προκειμένω προφανώς γίνεται συνεκτίμηση της απόστασης και της συγκοινωνιακής διασύνδεσης
των δύο περιοχών για να προσδιοριστούν οι επιπλέον ημέρες
άδειας, εφόσον κρίνεται αναγκαία η χορήγησή τους.
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Σ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 67 του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «7. Οι υπάλληλοι δεν μετατίθενται πριν
συμπληρώσουν διετία στην υπηρεσία που τοποθετήθηκαν κατά το διορισμό τους.
8. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 5, μετάθεση πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος είτε σε περίπτωση αμοιβαίας αίτησης υπαλλήλων είτε για
σοβαρούς υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους».
Εκ των ως άνω διατάξεων προκύπτει, ότι ειδικώς σε περίπτωση υποβολής αιτημάτων για αμοιβαία μετάθεση, αυτή μπορεί να διενεργηθεί ακόμη και κατά την διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.
Βέβαια, οι ως άνω διατάξεις είναι γενικού περιεχομένου και καταλαμβάνουν το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 7 του
Νόμου 4368/2016, όπως ισχύουν σήμερα, «Δεν επιτρέπεται απόσπαση, μετάταξη ή μετάθεση του προσωπικού, πλην των ιατρών του Ε.Σ.Υ.,
των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πριν
παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις απόσπασης ή μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο, ένστολο ή μη, απόσπασης ή μετάταξης σε παραμεθόριες περιοχές, αμοιβαίας μετάταξης ή
μετάθεσης, καθώς και απόσπασης, μετάθεσης ή μετάταξης για λόγους υγείας του/της υπαλλήλου, του/ της συζύγου του/της ή των τέκνων του/της».
Με τις παραπάνω ειδικές διατάξεις για το νοσηλευτικό προσωπικό κάμπτεται, μεν, ο κανόνας του πενταετούς κωλύματος για την περίπτωση υποβολής αμοιβαίων αιτήσεων, ωστόσο δεν φαίνεται να κάμπτεται
ο γενικός κανόνας του διετούς κωλύματος.
Ωστόσο, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του Νόμου 4368/2016, «Για τις μεταθέσεις του προσωπικού,
πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων 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». Ως
εκ τούτου, και για το νοσηλευτικό προσωπικό εξακολουθεί να ισχύει
η εξαίρεση της παραγράφου 8 του άρθρου 67 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που επιτρέπει την διενέργεια αμοιβαίας μετάθεσης ακόμη και κατά την διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.
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ΒΑΕ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Εκ της κείμενης νομοθεσίας και των κατ’εξουσιοδότηση τούτης εκδοθεισών κανονιστικών διοικητικών πράξεων περιγράφονται αναλυτικώς οι δικαιούχοι του μηνιαίου επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Από την μελέτη των παραπάνω διατάξεων προκύπτει,
ότι οι νοσηλευτές που παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως σχολικοί νοσηλευτές επί τη βάσει συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δημόσια γενικά λύκεια δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των δικαιούχων.

Η παρατήρηση αυτή αποβαίνει ακόμη πιο επίκαιρη στην τρέχουσα
χρονική συγκυρία, κατά την οποία έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 98 του Νόμου 4483/2017, που διευρύνουν τους δικαιούχους του συγκεκριμένου επιδόματος, οι οποίοι απασχολούνται
σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μετά και την ως άνω διεύρυνση καθίσταται ακόμη πιο εμφανής η αδικία σε βάρος ορισμένων
κατηγοριών νοσηλευτών, που εξακολουθούν να μην λαμβάνουν το εν
λόγω επίδομα.

Σε κάθε περίπτωση η ΕΝΕ υποστηρίζει, ότι όσοι ασκούν εν τοις πράγμασι το νοσηλευτικό επάγγελμα θα πρέπει να λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα. Σε διαφορετική περίπτωση παραμένει πάντα ανοικτό το
ενδεχόμενο αναδρομικής δικαστικής διεκδίκησης του εν λόγω επιδόματος με χρονικό ορίζοντα παραγραφής τα δύο (2) έτη και με επίκληση της παραβίασης της αρχής της ισότητας.

Ήδη, δε, το Ειρηνοδικείο Αθηνών με τις υπ’αριθμ. 430/2015, 38/2016
και 275/2016 Αποφάσεις του, καθώς και το Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών με την υπ’αριθμ. 18361/2017 Απόφασή του, έχουν δικαιώσει
εργαζόμενους διαφόρων κλάδων και κατηγοριών του χώρου της υγείας, που παρανόμως και αντισυνταγματικώς αποκλείστηκαν από την
καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ KAI ΔΟΚΙΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

A

Αναφορικά με την χορήγηση αναρρωτικών αδειών σε υπάλληλο που
διανύει την διετή δοκιμαστική υπηρεσία επισημαίνονται τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Στον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να
αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα
είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των
αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να
υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6)
μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος.
Υπάλληλος, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας έξι (6) μηνών, δικαιούται να λάβει τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται. Μετά την εξάντληση τους, ο υπάλληλος δικαιούται άδεια άνευ
αποδοχών».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι ένας δόκιμος υπάλληλος που
έχει διανύσει έξι (6) μήνες υπηρεσίας, θεωρείται κατά πλάσμα δικαίου, ότι
έχει διανύσει ένα πλήρες έτος, προκειμένου περί του υπολογισμού της
αναρρωτικής άδειας με αποδοχές που δικαιούται να λάβει.
Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει έξι μήνες, ο δόκιμος υπάλληλος δικαιούται να λάβει βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες του άρθρου 55
παρ. 2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Βραχυχρόνιες αναρρωτικές
άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως οκτώ (8)
ημέρες κατ` έτος. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν
να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου), μετά, δε,
την εξάντληση τούτων δικαιούται άδειας άνευ αποδοχών.
Εκ των ανωτέρω κανόνων προσδιορίζεται η διάρκεια της αναρρωτικής
άδειας που δικαιούται να λάβει ένας δόκιμος υπάλληλος.
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΙΑΤΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Α

Αναφορικά με το ζήτημα της χορήγησης αναρρωτικής
αδείας σε περίπτωση δυσίατων νοσημάτων επισημαίνονται τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «1. Στον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική
άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της
υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των
αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην
προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα
(12) μήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών
θεωρείται ως πλήρες έτος. Υπάλληλος, ο οποίος δεν έχει
συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας έξι (6) μηνών, δικαιούται να λάβει τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες που
προβλέπονται. Μετά την εξάντλησή τους, ο υπάλληλος
δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών.
2. Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι ημέρες απουσίας λόγω ασθενείας που προηγήθηκαν της
άδειας.
3. Στον υπάλληλο που πάσχει από δυσίατο νόσημα, χορηγείται αναρρωτική άδεια, της οποίας η διάρκεια είναι
διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών των προηγούμενων παραγράφων.

4. Τα δυσίατα νοσήματα καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου
Υγείας».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ο υπάλληλος που πάσχει από δυσίατο νόσημα θεμελιώνει δικαίωμα λήψεως διπλάσιας σε χρονική διάρκεια αναρρωτικής
άδειας εν σχέσει με την συνήθως χορηγούμενη αναρρωτική άδεια.
Περαιτέρω υπογραμμίζεται, ότι κατ’εξουσιοδότηση των
ρυθμίσεων της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου 54
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα έχει εκδοθεί η υπ’αριθμ. Υ1/Γ.Π./οικ. 16884/12-10-2001 Απόφαση του Υπουργού Υγείας & Πρόνοιας (Χαρακτηρισμός δυσίατων νοσημάτων, ΦΕΚ Β΄ 1386), που προβαίνει στον χαρακτηρισμό
συγκεκριμένων νοσημάτων ως δυσιάτων. Μεταξύ, δε,
των εν λόγω νοσημάτων συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία των νεοπλασμάτων ο καρκίνος του μαστού.
Κατά συνέπεια, εφόσον μία υπάλληλος πάσχει από καρκίνο του μαστού, δικαιούται να λάβει αναρρωτική άδεια
διπλάσιας χρονικής διάρκειας από την άδεια της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
99 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Ο υπάλ-
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ληλος τίθεται σε διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας ή κατάργησης της θέσης του, σύμφωνα με τις διατάξεις των
επόμενων άρθρων», ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 100 παρ. 1, «Ο υπάλληλος τίθεται, αυτεπάγγελτα
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».
Εκ τούτων έπεται, ότι προϋπόθεση για να τεθεί υπάλληλος σε διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας είναι η παράταση του χρόνου της ασθένειας αυτής πέραν του μέγιστου
χρόνου της αναρρωτικής άδειας του άρθρου 54. Ενό-
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ψει της γενικής αναφοράς στο άρθρο 54 τεκμαίρεται ότι
αυτή καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις της παραγράφου
4, ήτοι τις περιπτώσεις των δυσίατων νοσημάτων. Υπ’αυτήν την έννοια, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο προβλεπόμενος διπλάσιος χρόνος της αναρρωτικής άδειας ένεκα
δυσίατου νοσήματος, δεν νοείται θέση του υπαλλήλου
σε διαθεσιμότητα.
Με άλλα λόγια, εφόσον δεν καλύπτεται η προϋπόθεση
της υπέρβασης του μέγιστου χρόνου της αναρρωτικής
άδειας, δεν μπορεί να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις
περί διαθεσιμότητας.
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ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Αναφορικά με την δυνατότητα χορήγησης τμηματικής εκπαιδευτικής άδειας, ήτοι χορήγησης της εν λόγω
άδειας κατά την διάρκεια συγκεκριμένων ημερών εντός
της εβδομάδας ή του μήνα, παρατηρούνται τα ακόλουθα.

Εκ της ως άνω διατάξεως ουδεμία αμφιβολία καταλείπεται, περί του ότι ο νομοθέτης ρητώς επιτρέπει και προβλέπει την δυνατότητα τμηματικής χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 5 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «(…) Σε περίπτωση τμηματικής χορήγησης της άδειας για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εσωτερικό παρέχονται, για το
χρονικό διάστημα της εκπαιδευτικής άδειας, αποδοχές
αυξημένες κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) (…)».

Πέραν τούτου, η χορήγηση συνεχόμενης εκπαιδευτικής
άδειας δεν αποτελεί, κατά τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, δυσμενές κριτήριο για τον υπάλληλο που συμμετέχει σε κρίσεις για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

Σ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΕ ΣΕ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΤΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1-2 του
Νόμου 4483/2017, «1. Στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως αυτό
είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011
(Α’ 226), εξακολούθησε να καταβάλλεται, σύμφωνα με
το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν. 4384/2016 (Α’ 78) και εξειδικεύθηκε, κατά ποσό, ανά κατηγορία δικαιούχων και ως
προς τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, με
τις, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, εκδοθείσες και ισχύουσες αποφάσεις, προστίθενται οι μόνιμοι
και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου,
των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων
αυτών, που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις
εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παραγράφου 2.

οι υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες που απασχολούνται
στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης, το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία
καθαριότητας, το προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών
χώρων, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οδηγοί, χειριστές
και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, οι εργάτες και
τεχνίτες ψεκασμού, οι εργάτες κοπής ψηλών δένδρων,
οι σιδεράδες - αλουμινάδες, καθώς και οι εργάτες καθαριότητας των δημοτικών νεκροταφείων (…)».

Εκ τούτων έπεται, ότι άπαντες οι νοσηλευτές που απασχολούνται υφ’οιανδήποτε εργασιακή σχέση σε ΟΤΑ ή
σε νομικά πρόσωπα αυτών, δικαιούνται να λαμβάνουν το
επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, με την
2. Στην κατηγορία Α’ συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό απαραίτητη προϋπόθεση ότι προσφέρουν υπηρεσία με
που απασχολείται σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυ- πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και
μαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του.
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ΟΛΑ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α

Αναφορικά με την διενέργεια μετάταξης σε οργανική
θέση ανώτερης κατηγορίας η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) επισημαίνει τα ακόλουθα :
Σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 70§1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007, ΦΕΚ Α΄ 26), μετάταξη
υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου
αντίστοιχα, επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου
και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου
του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται. Ο μετατασσόμενος
πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για
τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου ως
άνω άρθρου, ο υπάλληλος μετατάσσεται με το βαθμό
που κατέχει. Αν ο εισαγωγικός βαθμός του κλάδου στον
οποίο μετατάσσεται είναι ανώτερος του βαθμού που κατέχει, μετατάσσεται με τον εισαγωγικό αυτό βαθμό. Ο
χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό με τον
οποίο ο υπάλληλος μετατάσσεται, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται,
εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.
Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει με σαφή-

νεια, ότι στις περιπτώσεις μετάταξης σε θέση κλάδου
ανώτερης κατηγορίας, αφενός ο υπάλληλος μετατάσσεται με τον βαθμό που κατέχει, αφετέρου η αναγνώριση
του χρόνου προϋπηρεσίας στον βαθμό αυτό εξαρτάται
από τον χρονική στιγμή απόκτησης του ανώτερου πτυχίου, που απαιτείται ως τυπικό προσόν για την διενέργεια
της μετάταξης.
Με άλλα λόγια, για παράδειγμα, εφόσον ένας υπάλληλος
ανήκει στην κατηγορία ΔΕ, έχει τον Β΄ βαθμό με 2 έτη
προϋπηρεσίας στον βαθμό αυτό και κατέχει τον ανώτερο τίτλο σπουδών (π.χ. πτυχίο ΤΕΙ) 1 έτος, σε περίπτωση
μετάταξής του σε θέση της κατηγορίας ΤΕ θα μεταταγεί
με τον βαθμό που κατέχει, ήτοι τον Β΄ βαθμό, πλην όμως
θα του αναγνωριστεί 1 έτος ως πλεονάζων χρόνος στον
βαθμό αυτό, ήτοι χρόνος ίσος με τον χρόνο κατοχής του
ανώτερου τίτλου σπουδών.
Συμπερασματικά, αυτό που θα πρέπει να ελεγχθεί κατά
πρώτον είναι η χρονική στιγμή απόκτησης του ανώτερου
τίτλου σπουδών. Εν συνεχεία καθίσταται ευχερής ο υπολογισμός του χρόνου προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται
στον βαθμό, με τον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος.

