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Εγκύκλιος με θέμα «Χορήγηση μειωμένου 
ωραρίου και ειδικής άδειας λόγω αναπηρίας»

HΗ Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ενημερώνει τα μέλη 
της για την έκδοση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70/40/ 
7343/29-3-2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικη-
τικής ανασυγκρότησης με θέμα: «Χορήγηση μειω-
μένου ωραρίου και ειδικής άδειας λόγω αναπηρίας» 
στην οποία ορίζεται: «Σύμφωνα με την αριθ. ΔΙ-
ΑΔΠ/Φ.Β.3/14395/2-6-2009 εγκύκλιο σχετικά με την 
εφαρμογή της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 30 του 
Ν. 3731/08 «Σκοπός του μέτρου είναι μεν η διευκό-
λυνση των υπαλλήλων με αναπηρία ή υπαλλήλων που 
έχουν παιδιά με αναπηρία, δεν πρέπει όμως σε καμία 
περίπτωση να αποβαίνει σε βάρος της Υπηρεσίας. Για 
το λόγο αυτό, το μειωμένο ωράριο πρέπει να χορηγείται 
μετά από συνεννόηση του δικαιούχου υπαλλήλου με την 
υπηρεσία του ( π.χ. εάν θα γίνεται χρήση στην αρχή ή 
στο τέλος του ωραρίου κ.λ.π). Σε καμία όμως περίπτω-
ση δεν δικαιολογείται η μη χορήγησή του, διότι απο-
τελεί δικαίωμα του υπαλλήλου που έχει τις προϋπο-
θέσεις να το λάβει».» 

Σημειώνεται ότι η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 30 του 

Νόμου 3731/2008 που αναφέρεται στην εγκύκλιο τρο-
ποποίησε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 
2527/1997, αλλά η παρ. 4 του άρθρου 16 τροποποιήθηκε 
στη συνέχεια με το άρθρο 27 του Νόμου 4305/2014 και 
έχει πλέον ως εξής: «4. Η μείωση του ωραρίου εργασί-
ας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (Α` 84), προκειμένου για 
τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου 
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά 
με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσο-
στό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από 
σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με 
ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 
80% και άνω τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη 
περικοπή των αποδοχών τους.»

Δείτε την εγκύκλιο στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://enne.gr/wp-content/uploads/2018/04/7343_
signed.pdf
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«Νοσηλευτική ιεραρχία & Κατάληψη 
θέσης ευθύνης: Χωρίς προβάδισμα 

μεταξύ ΤΕ – ΠΕ Νοσηλευτών»

ΕΕνόψει της κίνησης της διαδικασίας για την πλήρωση μιας 
θέσεως Τομεάρχη στη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκο-
μείου Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων» αξίζει να αναφερ-
θούν τα κάτωθι, αναφορικά πάντα με την ύπαρξη ή μη προ-
βαδίσματος των νοσηλευτών της κατηγορίας ΠΕ έναντι των 
συναδέλφων τους της κατηγορίας ΤΕ.

1. Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 
του Νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145/11-07-2014), «Μέχρι την 
πλήρη συμμόρφωση στον τρόπο επιλογής των προϊσταμένων 
στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, όπως αυτός θα καθο-
ριστεί στους υπό κατάρτιση οργανισμούς αυτών, εφαρμόζο-
νται τα κάτωθι: Για τις θέσεις ευθύνης όλων των οργανικών 
μονάδων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, για τις οποίες προβλέ-
πεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους των κατηγοριών 
ΠΕ και ΤΕ, ισχύει η διαζευκτική δυνατότητα επιλογής των 
προϊσταμένων αυτών». Από τις παραπάνω διατάξεις προκύ-
πτει, ότι ο τρόπος επιλογής των προϊσταμένων στα δημόσια 
νοσοκομεία θα προσδιοριστεί από νέους οργανισμούς που 
τελούν υπό κατάρτιση και όχι από τους ισχύοντες οργανι-
σμούς. Περαιτέρω, σύμφωνα με την μεταβατικού χαρακτήρα 
διάταξη του δεύτερου εδαφίου καταργείται επί της ουσίας το 
προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ και 
ΤΕ, προκρινομένης της δυνατότητας διαζευκτικής επιλογής. 
Χαρακτηριστική, εν προκειμένω, είναι η υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙ-
ΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-04-2010 εγκύκλιος της Διεύ-
θυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα το σύστημα επιλογής προϊσταμένων 
οργανικών μονάδων. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ανω-
τέρω εγκυκλίου, όταν οι διατάξεις προβλέπουν διαζευκτικά 
τη δυνατότητα επιλογής σε θέση προϊσταμένου υπαλλήλων 
διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, τότε δεν ισχύει το 
προβάδισμα κατηγοριών. Αξίζει, επίσης, να υπογραμμιστεί, 
ότι ο νομοθέτης ομιλεί γενικώς περί των θέσεων ευθύνης 
όλων των οργανικών μονάδων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, οι 
οποίες προβλέπεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους 
ΠΕ και ΤΕ, χωρίς να κάνει ειδική μνεία στις οικείες οργα-
νικές διατάξεις, που εμπεριέχουν την αντίστοιχη πρόβλεψη. 
Σε συνέχεια της παραπάνω σκέψης θα πρέπει να υπενθυ-
μίσουμε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 1 εδάφιο β΄ του 
Νόμου 2071/1992, σύμφωνα με τις οποίες «θέσεις διευθυ-
ντών, τομεαρχών, προϊσταμένων και υπευθύνων της νοση-
λευτικής υπηρεσίας, νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων 
υγείας, καταλαμβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ (…)». 
Είναι προφανές ότι οι παραπάνω νομοθετικές διατάξεις, που 
υπερτερούν εξ απόψεως τυπικής ισχύος οιασδήποτε οργα-
νικής διάταξης που περιβάλλεται τον τύπο της υπουργικής 
απόφασης ή του προεδρικού διατάγματος, εμπεριέχουν 
σαφή πρόβλεψη περί της δυνατότητας κατάληψης των θέ-
σεων ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών των δημόσιων 

νοσοκομείων από νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ. Συμπερασματικά, 
από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 2 του 
Νόμου 4272/2014 και εκείνων του άρθρου 103 παρ. 1 του Νό-
μου 2071/1992 προκύπτει ότι οι θέσεις ευθύνης των νοση-
λευτικών υπηρεσιών δύνανται να καταλαμβάνονται τόσο από 
νοσηλευτές της κατηγορίας ΠΕ, όσο και από νοσηλευτές της 
κατηγορίας ΤΕ, χωρίς μάλιστα μεταξύ των προβάδισμα. Στο 
σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι οι προαναφερ-
θείσες διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Νόμου 4272/2014 
υπερισχύουν πάσης άλλης αντιθέτου διατάξεως, δοθέντος 
ότι είναι απόλυτα εξειδικευμένες, αλλά και νεότερες των ορ-
γανισμών των δημοσίων νοσοκομείων, που εκδόθηκαν στην 
πλειοψηφία τους κατά το έτος 2012. Επιπλέον θα πρέπει να 
παρατηρηθεί, ότι οι επίμαχες διατάξεις είναι νομοθετικές, 
οπότε και εξ απόψεως τυπικής ισχύος σαφώς υπερτερούν 
τυχόν αντίθετων προβλέψεων, που εμπεριέχονται σε διατά-
ξεις υπουργικών αποφάσεων, όπως είναι οι οργανισμοί των 
νοσοκομείων.

2. Γενικότερα, επί του ζητήματος της καθιέρωσης ή μη προ-
βαδίσματος μεταξύ των νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ χωρούν και οι 
ακόλουθες σκέψεις.

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Α του Νόμου 
1579/1985 (Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 
217/1985), «από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθι-
ερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή και νο-
σηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους των: α) 
Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τμημάτων 
Τ.Ε.Ι. γ) Τέως ανώτερων σχολών αδελφών νοσοκόμων επι-
σκεπτριών αδελφών νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 
δ) Ισότιμων σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων σχολών α, 
β, γ. Η έννοια του νοσηλευτή ή νοσηλεύτριας προσδιορίζεται 
σύμφωνα με την 149 διεθνή σύμβαση εργασίας». Όπως σα-
φώς προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ο νομοθέτης ήδη 
από το έτος 1985 προβλέπει ρητώς την απονομή του αυτού 
επαγγελματικού τίτλου του νοσηλευτή τόσο στους αποφοί-
τους των ΑΕΙ, όσο και στους αποφοίτους των ΤΕΙ, αναγνω-
ρίζοντας, προφανώς, την ομοιότητα των τυπικών προσόντων 
τους. Από την στιγμή, λοιπόν, που οι νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ 
φέρουν τον ίδιο επαγγελματικό τίτλο, δεν δικαιολογείται το 
προβάδισμα της μιας κατηγορίας έναντι της άλλης, δοθέντος 
ότι πρόκειται περί υπαλλήλων, που ασκούν το ίδιο ακριβώς 
επάγγελμα επί ίσοις όροις.

Β. Συναφώς προβάλλεται, ότι δυνάμει των διατάξεων 
του Νόμου 3252/2004 συστήθηκε, όπως προαναφέρθη-
κε, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ως νομικό πρόσωπο
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δημοσίου δικαίου και δη ως επαγγελματικός σύλλογος 
όλων των νοσηλευτών της χώρας, προβλεπομένης της 
υποχρεωτικής εγγραφής αυτών στα μητρώα της. Σύμφω-
να, λοιπόν, με τις διατάξεις του άρθρου 3§2 του Νόμου 
3252/2004, «τακτικά μέλη της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά 
όλοι οι νοσηλευτές που είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Νο-
σηλευτικών A.E.I., β) Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., γ) 
Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκε-
πτριών Αδελφών Νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην 
Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών 
ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώματα 
έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευ-
τικών σχολών της ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
στ) Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής, ζ) Πρώην Σχολής 
Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων». Εκ των ανωτέρω δι-
ατάξεων συνάγεται, ότι ο νομοθέτης επιφυλάσσει ή άλλως 
διασφαλίζει εν τοις πράγμασι το ίδιο καθεστώς μεταχείρι-
σης για τους νοσηλευτές τόσο της κατηγορίας ΠΕ, όσο και 
της κατηγορίας ΤΕ. Η υποχρέωση αμφοτέρων, όπως εγ-
γραφούν στον ίδιο επαγγελματικό σύλλογο – ΝΠΔΔ υπο-
δηλώνει με ξεκάθαρο τρόπο, ότι υπάρχει σαφής πρόθεση 
εξομοίωσης αυτών εξ απόψεως επαγγελματικών προσό-
ντων και εν γένει ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλ-
ματος. Οποιαδήποτε αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή προ-
σκρούει στη λογική και στις βασικές αρχές που διέπουν 
την σύσταση, οργάνωση και λειτουργία επαγγελματικών 
συλλόγων υπό την μορφή ΝΠΔΔ. Ως γνωστόν, τα συγκεκρι-
μένα ΝΠΔΔ έχουν σωματειακό χαρακτήρα, ενώ μέλη τους 
είναι υποχρεωτικώς οι διοικούμενοι που ασκούν ορισμένη 
επαγγελματική δραστηριότητα, όπως π.χ. έμποροι, δικη-
γόροι, ιατροί, μηχανικοί κλπ. Η περίπτωση, δε, των συγκε-
κριμένων συλλόγων είναι και η μοναδική, κατά την οποία 
κάμπτεται η ελευθερία της προσχώρησης ή αποχώρησης  
μελών από μορφώματα σωματειακής φύσεως, προκειμέ-
νου να εξυπηρετηθεί υπέρτερος σκοπός δημοσίου συμ-
φέροντος, που δεν είναι άλλος από την ανάγκη ρύθμισης 
συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, δια της 
υποχρεωτικής εγγραφής όλων των επαγγελματιών με την 
ίδια δραστηριότητα στον ίδιο σύλλογο. Ενόψει των παρα-
πάνω, η εισαγωγή οιασδήποτε μορφής διακρίσεως μεταξύ 
των μελών του ιδίου επαγγελματικού συλλόγου θεωρείται 
τουλάχιστον αδιανόητη ως αντιβαίνουσα την συνταγματική 
αρχή της ισότητας, που επιτάσσει την ίση μεταχείριση των 
διοικουμένων εκείνων, που τελούν υπό τις αυτές συνθή-
κες.

Γ. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι εις όλους τους νοση-
λευτές, ανεξαρτήτως κατηγορίας, χορηγείται η ίδια άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος, κατόπιν προσκομίσεως των 
ίδιων δικαιολογητικών, όπως προκύπτει από τις διατάξεις 
του άρθρου 31 του Νόμου 3252/2004.

Δ. Περαιτέρω έχει κριθεί, ότι ο καθορισμός με τον οργα-
νισμό μιας υπηρεσίας των κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, των οποίων 
οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊστα-
μένων των οργανικών της μονάδων γίνεται ανάλογα όχι με 
το επίπεδο του κλάδου, αλλά με την ειδικότητα και το αντι-

κείμενο κάθε μιας από τις μονάδες αυτές. Έτσι, μπορεί με 
τον οργανισμό να αποκλεισθούν οι υπάλληλοι μιας ή και 
δύο κατηγοριών, ανεξαρτήτως επιπέδου των κατηγοριών 
αυτών, εφόσον η ειδικότητά τους δεν έχει ή έχει λιγότερη 
συνάφεια με το αντικείμενο εργασιών της συγκεκριμένης 
οργανικής μονάδας. Δεν μπορεί, όμως, να αποκλεισθούν 
οι υπάλληλοι μιας από τις ίδιες κατηγορίες που έχουν την 
ίδια ή συναφή ειδικότητα με άλλη κατηγορία, που με τον 
οργανισμό καθορίστηκε ότι επιλέγει προϊστάμενο στη μο-
νάδα αυτή (ΔΕφΑθ 949/1990). Με άλλα λόγια, και ενόψει 
της αυτονόητης ανάγκης αντιστοίχησης της ειδικότητας 
του κλάδου με το αντικείμενο της υπηρεσίας, στο πλαίσιο 
της καθιερούμενης με το άρθρο 4 του Συντάγματος αρχής 
της ισότητας δεν μπορεί να αποκλείονται αδικαιολόγητα 
υπάλληλοι μιας κατηγορίας, που έχουν την ίδια ή συναφή 
ειδικότητα με άλλη κατηγορία από την οποία επιλέγονται οι 
προϊστάμενοι (ΔΕφΘεσ 243/2002). Εν προκειμένω, όπως 
ήδη προαναφέρθηκε, οι νοσηλευτές των κατηγοριών ΠΕ 
και ΤΕ φέρουν τον ίδιο επαγγελματικό τίτλο, ασκούν το ίδιο 
επάγγελμα ως υποχρεωτικά μέλη του ίδιου επαγγελματικού 
συλλόγου – ΝΠΔΔ, ενώ εκτελούν τα ίδια υπηρεσιακά κα-
θήκοντα στους φορείς απασχόλησής τους. Κατά συνέπεια, 
η ειδικότητά τους δεν είναι μόνο απόλυτα συναφής, αλλά 
ταυτόσημη. Υπ’ αυτήν την έννοια, δεν νοείται καθιέρωση 
προβαδίσματος υπέρ των νοσηλευτών ΠΕ εν σχέσει με την 
κατάληψη θέσεων ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Ε. Πέραν τούτων οφείλουμε να υπενθυμίσουμε και τις 
γενικές διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 2-3 του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες 
«2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδι-
άμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου 
οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορί-
ας ΠΕ ή TE εφόσον: α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προ-
ϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή β) 
είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού 
διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι ανα-
γνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 
κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον 
έξι (6) έτη στο βαθμό αυτόν ή γ) κατέχουν το βαθμό Α’ και 
έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη κα-
θήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή δ) κατέχουν το βαθμό 
Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο 
βαθμό αυτόν.

3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου 
οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ 
εφόσον: α) κατέχουν το βαθμό Α’ ή β) έχουν ασκήσει για 
τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήμα-
τος». Εκ των ως άνω γενικής φύσεως διατάξεων προκύπτει 
με σαφήνεια, ότι ο νομοθέτης δεν επιθυμεί την καθιέρω-
ση κάποιας μορφής προβαδίσματος υπέρ των υπαλλήλων 
της κατηγορίας ΠΕ στο ζήτημα της κατάληψης των θέσε-
ων ευθύνης, από το επίπεδο της Διεύθυνσης μέχρι και το 
επίπεδο του Τμήματος. Κατά το μέρος, δε, που οι νοση-
λευτές αμφοτέρων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ αντιμετωπί-
ζονται με τον ίδιο τρόπο από το νομοθέτη, όπως εκτενώς
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ΒΑΕ Επίδομα Επιτροπή

ΕΕνόψει της υπ’αριθμ.πρωτ. 2/14511/0004/12-03-2018 Κοινής 
Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, 
Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δυνάμει της οποί-
ας συγκροτήθηκε και ορίστηκαν τα μέλη της Διυπουργικής 
Επιτροπής του άρθρου 396 παρ. 1 του Νόμου 4512/2018 με 
έργο την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμι-
σης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και του υπ’αριθμ.πρωτ. 
Β2α/ΓΠ οικ. 28238/04-04-2018 εγγράφου του Τμήματος Α΄ 
της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας, με θέμα την υποβολή υπομνη-
μάτων και προτάσεων για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος 
χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
εργασίας και την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την πρό-
ληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας, η 
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος λαμβάνει την τιμή να εκθέσει 
τα ακόλουθα.

1. Αναμφίβολα το ζήτημα του προσδιορισμού των δικαιού-
χων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 
αποτελεί μια πολύπλευρη διαδικασία, κατά την οποία θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ασφαλή και πρόσφορα κρι-
τήρια, ικανά να οδηγήσουν σε μια κατά το δυνατόν δίκαιη 
κρίση, πλήρως ανταποκρινόμενη στις πραγματικές συνθή-

κες απασχόλησης των πάσης φύσεως εργαζομένων. Είναι, 
λοιπόν, παραπάνω από προφανές, ότι οι συνθήκες κάτω από 
τις οποίες παρέχουν εν τοις πράγμασι τις υπηρεσίες τους οι 
εργαζόμενοι αποτελούν το πλέον καθοριστικό στοιχείο για 
την ένταξή τους ή μη μεταξύ των δικαιούχων του συγκεκρι-
μένου επιδόματος.

2. Οπωσδήποτε, οι συνθήκες απασχόλησης σχετίζονται με 
το υπηρεσιακό αντικείμενο εκάστου εργαζομένου, όπως 
αυτό προκύπτει από τον κλάδο ή την ειδικότητα στην οποία 
ανήκει κάθε εργαζόμενος. Υπ’αυτήν την έννοια το κριτήριο 
του κλάδου και της ειδικότητας είναι ομοίως καθοριστικά 
για τον προσδιορισμό των δικαιούχων του εν λόγω επιδό-
ματος.

3. Η τρίτη παράμετρος που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
είναι το περιβάλλον εργασίας ή άλλως ο χώρος εντός του 
οποίου καλείται κάθε εργαζόμενος να παρέχει τις υπηρε-
σίες του.

4. Επιπλέον προσδιοριστικό στοιχείο είναι η αποκλειστική 
ή η μερική απασχόληση σε καθήκοντα που δικαιολογούν 
την καταβολή του επιδόματος. Εν προκειμένω χωρούν οι 
εξής σκέψεις. Η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση σε 
αντικείμενο που δικαιολογεί την καταβολή του επιδόματος 
οπωσδήποτε καθιστά τον εν λόγω εργαζόμενο δικαιούχο. 

αναλύθηκε ανωτέρω, οποιαδήποτε προσπάθεια καθιέρω-
σης προβαδίσματος υπέρ των νοσηλευτών ΠΕ στερείται 
προφανούς δικαιολογητικής βάσης και αποβαίνει αντισυ-
νταγματική, ως παραβιάζουσα την αρχή της ισότητας.

4. Τέλος, χωρούν ορισμένες σκέψεις εν σχέσει με την 
αρχή της αξιοκρατίας. Ειδικότερα πληροφορούμεθα, ότι 
η διαδικασία της πλήρωσης της κενής θέσεως Τομεάρχη 
στη Νοσηλευτική Υπηρεσία του ΓΝ Νίκαιας θα ακολου-
θήσει μια λογική μοριοδότησης του συνόλου των υπο-
ψηφίων υπαλλήλων, με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα ενός εκάστου εξ αυτών. Η διαδικασία αυτή φαί-
νεται να εναρμονίζεται πλήρως με την συνταγματικής πε-
ριωπής αρχή της αξιοκρατίας, η οποία αποτελεί συνάμα 
και κατευθυντήρια αρχή του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα. Επιπλέον η τήρηση της επίμαχης διαδικασίας οδηγεί 
αναμφίβολα στην έκδοση μιας πράξης ανάθεσης των κα-
θηκόντων Τομεάρχη, η οποία θα φέρει πλήρη, ειδική και 
εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ώστε ουδείς να δύναται να 
την προσβάλει δικαστικώς, προβάλλοντας τον εξαιρετικά 
συνήθη λόγο ακύρωσης περί πλημμελούς αιτιολογίας. Με 
άλλα λόγια η προηγούμενη διαδικασία αντικειμενικής μο-
ριοδότησης των υποψηφίων θωρακίζει το κύρος της πρά-
ξεως που πρόκειται να εκδοθεί και έχει ως έρεισμα την 
μοριοδότηση αυτή. Σε περίπτωση, λοιπόν, που σε συνέχεια 
της διαδικασίας μοριοδότησης προκύπτει η σαφής υπε-
ροχή ενός υπαλλήλου της κατηγορίας ΤΕ, η ενδεχόμενη 
έκδοση πράξεως ανάθεσης υπέρ άλλου υπαλλήλου, έστω 
και της κατηγορίας ΠΕ, θα φέρει πλημμελή αιτιολογία και 
θα έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την αρχή της αξιοκρα-
τίας, ώστε να αποβαίνει ακυρωτέα εφόσον προσβληθεί 
δικαστικώς.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2018
Ο Γνωμοδοτών
Αλέξιος Π. Παραράς
Δικηγόρος
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Ερμηνευτικό ζήτημα γεννάται εν σχέσει με την μερική απα-
σχόληση σε αντίστοιχο αντικείμενο. Τηρουμένης εν προκει-
μένω της αρχής της αναλογικότητας, ο μερικώς απασχο-
λούμενος σε εργασία επικίνδυνη και ανθυγιεινή θα πρέπει 
να λαμβάνει ανάλογο τμήμα του επιδόματος και όχι να εξαι-
ρείται ολοσχερώς από την καταβολή του. Ο προσδιορισμός 
της αναλογίας του επιδόματος που θα λαμβάνει δύναται να 
γίνει με την παράμετρο του χρόνου, ήτοι με βάση τα συγκε-
κριμένα χρονικά διαστήματα, κατά την διάρκεια των οποίων 
εκτελεί επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία.

5. Περαιτέρω, ο βαθμός ή άλλως η συχνότητα έκθεσης σε 
επικίνδυνους παράγοντες και σε παράγοντες ικανούς να 
βλάψουν την υγεία του εργαζόμενου αποτελεί ένα ακόμη 
στοιχείο, που θα πρέπει να συνεκτιμηθεί. Στο σημείο αυτό 
θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι ο βαθμός έκθεσης στους ως 
άνω παράγοντες σχετίζεται αναγκαστικώς με τον ρυθμό ερ-
γασίας, με την τήρηση ή μη των ελαχίστων προδιαγραφών 
για την οργάνωση του χρόνου απασχόλησης, την ένταξη σε 
κυκλικό ωράριο καθώς και με την επάρκεια έμψυχου δυ-
ναμικού για την εκτέλεση των επικίνδυνων και ανθυγιεινών 
εργασιών.

6. Πέραν του αντικειμενικού στοιχείου της έκθεσης σε 
επικίνδυνους και ανθυγιεινούς παράγοντες, συνεκτιμητέ-
ες αποβαίνουν και οι πιθανές συνέπειες έκθεσης για την 
ανθρώπινη υγεία σε αντίστοιχους παράγοντες. Επί του ση-
μείου τούτου, πέραν των πραγματικών παραδειγμάτων, θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη και η άποψη της ιατρικής επιστή-
μης, καθώς και της στατιστικής, προκειμένου να προσδιορί-
ζονται ασφαλώς οι όποιες συνέπειες.

7. Επικουρικώς προς τα παραπάνω, το ειδικότερο ζήτημα 
της πιστής τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 
στους χώρους εργασίας θα πρέπει να αποτελεί ένα ακόμη 
κριτήριο για τον προσδιορισμό των δικαιούχων του επίμα-
χου επιδόματος. Κι αυτό γιατί η τήρηση όλων των ως άνω 
κανόνων και η λήψη μέτρων πρόληψης και προφύλαξης, 
οπωσδήποτε μειώνει την έκθεση των εργαζομένων σε επι-
κίνδυνους και ανθυγιεινούς παράγοντες.

8. Κατόπιν συνεκτίμησης του συνόλου των ανωτέρω κρι-
τηρίων καταλήγουμε στο ασφαλές συμπέρασμα, ότι οι νο-
σηλευτές θα πρέπει να συνεχίσουν να συγκαταλέγονται 
μεταξύ των δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας και μάλιστα της υψηλότερης εκδο-
χής του. Κι αυτό γιατί οι νοσηλευτές κατά την παροχή των 
υπηρεσιών τους έρχονται καθημερινά σε άμεση επαφή με 
τους πάσης φύσεως ασθενείς και με το περιβάλλον όπου 
αυτοί νοσηλεύονται, παρέχοντας απευθείας εις αυτούς τις 
υπηρεσίες τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εκτίθενται σε πλήθος 
ασθενειών, ιώσεων, δερματολογικών παθήσεων, μεταδο-
τικών νοσημάτων, σωματικών υγρών και εκκρίσεων κλπ., 
ήτοι σε παράγοντες που απειλούν διαρκώς την προσωπική 
τους υγεία. Συναφώς προβάλλεται, ότι έρχονται σε επαφή 
με πλήθος φαρμάκων και λοιπών χημικών παραγόντων, 
που δύνανται να βλάψουν την υγεία τους. Στο σημείο αυτό, 
θα πρέπει μάλιστα να υπογραμμιστεί, ότι οι νοσηλευτές 
εκτίθενται εις όλους τους παραπάνω παράγοντες ανεξαρ-
τήτως του ειδικότερου χώρου, όπου απασχολούνται, δοθέ-
ντος ότι εξ ορισμού οι υπηρεσίες τους έχουν ως αποδέκτες 

τους ασθενείς και όχι τις υγιείς πληθυσμιακές ομάδες. Με 
άλλα λόγια ο νοσηλευτής, κατά την παροχή των υπηρεσιών 
του, αναγκαστικώς έρχεται σε άμεση επαφή με ασθενείς, 
οπουδήποτε και αν παρέχει τις υπηρεσίες αυτές. Το στοι-
χείο αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο και δεν θα πρέπει να 
διαλάθει της προσοχής της αρμόδιας Επιτροπής, προκειμέ-
νου να μην οδηγηθούμε σε φαινόμενα άδικου αποκλεισμού 
νοσηλευτών από την καταβολή του επιδόματος με πρόσχη-
μα τον χώρο εργασίας. Επιπλέον οι νοσηλευτές παρέχουν 
σχεδόν συστηματικώς τις υπηρεσίες τους καθ’ υπέρβαση 
κάθε χρονικού ορίου που τίθεται εκ της κείμενης νομο-
θεσίας, στερούμενοι του αναγκαίου χρόνου ανάπαυσης ή 
ακόμη και της κανονικής τους άδειας. Αυτό οφείλεται στις 
τεράστιες ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, που κατα-
τάσσουν την χώρα μας στις τελευταίες θέσεις ευρωπαϊκώς 
και διεθνώς στην αναλογία ασθενών – νοσηλευτών. Αξίζει, 
επίσης, να παρατηρηθεί, ότι στους φορείς παροχής υπηρε-
σιών υγείας, όπου απασχολούνται οι νοσηλευτές, παρατη-
ρείται μεγάλο έλλειμμα εν σχέσει με την τήρηση κανόνων 
υγιεινής και ασφάλειας, λόγω της έλλειψης εξειδικευμένων 
χώρων, όπου θα μπορούσαν να απομονωθούν οι επικίνδυ-
νοι και ανθυγιεινοί παράγοντες, καθώς και της έλλειψης 
μέσων και επαρκούς εξοπλισμού αυτοπροστασίας των ερ-
γαζομένων. Ο συνδυασμός όλων των ανωτέρω παραγόντων 
καταδεικνύει την ανάγκη συνέχισης της καταβολής του συ-
γκεκριμένου επιδόματος στους νοσηλευτές.

9. Τέλος, αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού του ύψους 
του εν λόγω επιδόματος οφείλουμε να παρατηρήσουμε τα 
κάτωθι. Το συγκεκριμένο ζήτημα αναμφίβολα συνδέεται 
με την λήψη υπόψη και την συνεκτίμηση όλων των ανωτέ-
ρω κριτηρίων. Με άλλα λόγια τα κριτήρια αυτά μπορούν να 
οδηγήσουν σε μια κατηγοριοποίηση των δικαιούχων και στον 
προσδιορισμό του ύψους του επιδόματος για κάθε κατηγο-
ρία χωριστά. Βέβαια η εν λόγω κατηγοριοποίηση θα πρέπει 
να γίνεται με βάση συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, 
συνδεόμενα με το αντικείμενο απασχόλησης εκάστου εργα-
ζομένου. Κριτήριο για την ένταξη δύο εργαζομένων στην ίδια 
κατηγορία θα πρέπει να είναι η συνάφεια των καθηκόντων 
τους, των χώρων και των συνθηκών απασχόλησης. Με τον 
τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η όμοια αντιμετώπιση ομοειδών 
περιπτώσεων και θα απομακρύνεται κάθε ενδεχόμενο παρα-
βίασης της αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των 
εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση, για τον προσδιορισμό του 
ύψους του επιδόματος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η δη-
μοσιονομική παράμετρος. Εν σχέσει, πάντα, με τους νοσηλευ-
τές, το μέχρι σήμερα καταβαλλόμενο ποσό των 150,00 ευρώ 
θα πρέπει να διατηρηθεί ή ακόμη και να αυξηθεί, εφόσον 
το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες, λαμβανομένου 
υπόψη του βαθμού συνεχούς και παρατεταμένης έκθεσης 
των νοσηλευτών σε επικίνδυνους και ανθυγιεινούς παράγο-
ντες. Θα πρέπει, επίσης, να υπογραμμιστεί, ότι αποκρούουμε 
κάθε προσπάθεια υπερβολικής διεύρυνσης των δικαιούχων 
του επιδόματος, η οποία πιθανόν να οδηγήσει στην καταβολή 
χαμηλότερου επιδόματος σε περισσότερους εργαζόμενους.
Με τις σκέψεις αυτές παραμένουμε στην διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση.  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας
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Ε.Σ.Δ.Υ.: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Υγεία κατεύθυνση 
«Προαγωγή της υγείας παιδιών και εφήβων-Σχολική Υγιεινή»

HΗ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας αναγνωρίζοντας την αξία 
της επένδυσης της κοινωνίας στα υγιή παιδιά και κατά συ-
νέπεια στους μελλοντικούς υγιείς ενήλικες, την τεράστια 
σημασία που έχει η πρόληψη για την παιδική και εφηβική 
ηλικία και η απόκτηση υγιών συμπεριφορών, τη φοίτηση 
στα ελληνικά σχολεία, όλο και περισσότερων παιδιών που 
προέρχονται από χώρες με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, 
προσφέρει στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στη Δημόσια Υγεία την κατεύθυνση «Προαγωγή 
της υγείας παιδιών και εφήβων-Σχολική Υγιεινή». Εκτιμούμε 
ότι, η πιο αποτελεσματική προσέγγιση για την προαγωγή 
της υγείας παιδιών και εφήβων είναι η μετεκπαίδευση των 
επιστημόνων που ασχολούνται με παιδιά και εφήβους. Στη 
συγκεκριμένη κατεύθυνση μπορούν να φοιτήσουν γιατροί 
( κυρίως όσοι ασχολούνται με παιδιά και εφήβους, εκπαι-
δευτικοί (προσχολικής ,πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ),επαγγελματίες υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί, 
λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι και όσοι άλλοι 
επαγγελματίες επιθυμούν να ασχοληθούν με την υγεία των 
παιδιών.

Το πρόγραμμα δομείται με μαθήματα κορμού, μαθήματα επι-
λογής ,βιωματικά εργαστήρια και εκπόνηση διπλωματικής 
εργασίας. Η φοίτηση στην κατεύθυνση Προαγωγή της υγείας 
παιδιών και εφήβων – Σχολική Υγιεινή του ΠΜΣ ΔΥ διαρκεί 
4 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στην κατεύθυνση αυτή, τα μαθήματα 
θα υλοποιούνται ένα τετραήμερο ανά μήνα: Πέμπτη και Πα-
ρασκευή, από 15.30 –21.00, Σάββατο και Κυριακή από 9.00-
18.00. Οι φοιτητές της Κατεύθυνσης Προαγωγή της υγείας 
παιδιών και εφήβων – Σχολική Υγιεινή (ΠΜΣ ΔΥ) πρέπει να 
καταβάλλουν το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 
€), σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση (750 €), καταβάλλεται κατά 
την εγγραφή του φοιτητή. Το υπόλοιπο ποσό (750 €), κατα-
βάλλεται κατά την έναρξη του Γ’ εξαμήνου.

Πλήρης δικαστική δικαίωση της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ για τους Προϊστάμενους 
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών σε σχέση με το αντίστοιχο επίδομα 

των υπολοίπων Προϊσταμένων Δημοσίων Υπηρεσιών

ΟΌπως είναι ήδη γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
Νόμου 4354/2015 (μισθολόγιο δημόσιων υπαλλήλων) θε-
σπίστηκε ειδικώς για τους προϊσταμένους των νοσηλευτικών 
τμημάτων επίδομα θέσης ευθύνης μειωμένο κατά 40 ευρώ 
σε σχέση με το αντίστοιχο επίδομα των υπολοίπων προϊστα-
μένων άλλων τμημάτων. 

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ευθύς εξαρχής άσκησε δριμεία κριτική 
στην ως άνω δυσμενή διάκριση σε βάρος των νοσηλευτών, 
ζητώντας την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης διάτα-
ξης για την αποκατάσταση της αδικίας. Δοθέντος, όμως, ότι 
το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών απλώς 
εκώφευσαν, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ανέλαβε την πρωτοβουλία για 
την δικαστική διεκδίκηση της εξομοίωσης του επιδόματος 
των προϊσταμένων των νοσηλευτικών τμημάτων με το επίδο-
μα των λοιπών προϊσταμένων της δημόσιας διοίκησης. Έτσι, 
λοιπόν, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ συντόνισε την κατάθεση ομαδικών 
αγωγών και την εισαγωγή μιας εξ αυτών ενώπιον του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας με την διαδικασία της δίκης – πι-
λότου.

Η επταμελής σύνθεση του ΣΤ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της 
Επικρατείας δικαίωσε την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, αποφαινόμενη υπέρ 
της αντισυνταγματικότητας της ως άνω δυσμενούς διάκρισης 
σε βάρος των νοσηλευτών και παρέπεμψε την υπόθεση στην 
Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για οριστική κρί-
ση. Η συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο της Ολομέ-
λειας έλαβε χώρα στις 12-01-2018 και ήδη στις 18-04-2018 
δημοσιεύτηκε η απόφαση του ανώτατου σχηματισμού του 
ΣτΕ, που δικαιώνει πλήρως τον δικαστικό αγώνα της ΠΑ-
ΣΥΝΟ-ΕΣΥ. Με τον τρόπο αυτό αποκαθίσταται η αδικία σε 
βάρος των προϊσταμένων των νοσηλευτικών τμημάτων, οι 
οποίοι θα δικαιούνται πλέον να λαμβάνουν επίδομα 290 
ευρώ αντί των 250 που ελάμβαναν. Αναμφίβολα πρόκειται 
για μια τεράστια δικαστική επιτυχία, για την οποία η ΠΑ-
ΣΥΝΟ-ΕΣΥ αισθάνεται απόλυτη ικανοποίηση και δικαίωση.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ θα συντο-
νίσει και την αναδρομική διεκδίκηση του επιδόματος θέσης 
υπέρ όλων των προϊσταμένων τμημάτων που αδικήθηκαν. 
Μετά και από αυτήν την εξέλιξη η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αποδεικνύ-
ει έμπρακτα την αξία του υγιούς συνδικαλιστικού κινήματος, 
που θέτει στο επίκεντρο τα συμφέροντα των εργαζομένων 
και μάχεται για την προάσπισή τους με τον πλέον αποτελε-
σματικό τρόπο. Η επιτυχία αυτή μας δίνει την ώθηση για νέες 
διεκδικήσεις και μια διαρκή προσπάθεια για την αναβάθμιση 
της καθημερινότητας και του εργασιακού βίου των νοσηλευ-
τών. Συνεχίζουμε όλοι μαζί.
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Στο πλαίσιο εορτασμού της 12ης Ευρωπαϊκής Ημέρας για τα 
Δικαιώματα των ασθενών, πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλί-
ου 2018, στο Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο», η Ημερίδα με θέμα: «Ισότητα 
στην πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υγείας», η οποία τελούσε υπό 
την Αιγίδα της Ε.Ν.Ε. με την αντίστοιχη μοριοδότηση Συνεχι-
ζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης. Την ημερίδα διοργά-
νωσαν η Επιτροπή Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 
& το Αυτοτελές «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών 
Υπηρεσιών Υγείας του νοσοκομείου.

Το επιστημονικό πρόγραμμα της Ημερίδας ήταν άρτια δομη-
μένο και ανέδειξε ολιστικά, τα προβλήματα, τα οποία αντιμε-
τωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, τόσο ως προς την πρόσβασή 
τους στις δομές υγείας, όσο και ως λήπτες υπηρεσιών υγείας. 
Η συμμετοχή των νοσηλευτών και των επαγγελματιών υγείας 

ήταν αθρόα, γεγονός το οποίο καταδεικνύει το θερμό ενδια-
φέρον των συμμετεχόντων για την παροχή ποιοτικών υπηρε-
σιών υγείας σε όλους τους πολίτες της χώρας. Στην Ημερίδα 
παραβρέθηκαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε. 
και απηύθυνε χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ν.Ε. κ. 
Δάγλας Αριστείδης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλά-
δος συγχαίρει τη Διοίκηση του Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο», καθώς και 
τα μέλη της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής της 
Ημερίδας για την άψογη διοργάνωση και δηλώνει αρωγός σε 
μελλοντικές επιστημονικές δραστηριότητες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

Υπό την Αιγίδα της Ε.Ν.Ε., η Ημερίδα στο Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο», 
στο πλαίσιο εορτασμού της 12ης Ευρωπαϊκής Ημέρας

για τα Δικαιώματα των ασθενών στις 18 Απριλίου 2018 με θέμα
«Ισότητα στην πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υγείας»

Σ
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«Απολογισμός Ημερίδας Ε.Ν.Ε. για την Παγκόσμια 
Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία»

ΟΟ Επιστημονικός Τομέας Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Δημό-
σιας Υγείας & Π.Φ.Υ. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και 
το Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής του Εθνικού Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργάνωσαν σε συ-
νεργασία με το Δήμο Περιστερίου και το 2ο Κέντρο Υγείας 
Περιστερίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Διεπιστημονική Ημε-
ρίδα με θέμα: «Προκλήσεις στην προαγωγή ενός ασφαλούς 
και υγιεινού εργασιακού περιβάλλοντος».

Κατά την έναρξη της Διεπιστημονικής Ημερίδας απεύθυναν 
χαιρετισμό εκπρόσωποι των Πανεπιστημιακών Νοσηλευ-
τικών Τμημάτων (Ε.Κ.Π.Α. & ΠΑ.Δ.Α.), εκπρόσωποι από την 
τοπική αυτοδιοίκηση (Δήμος Περιστερίου) και εκπρόσωποι 
από τη διοίκηση του 2ου Κέντρο Υγείας Περιστερίου. Επίσης 
υπήρξε σύντομη συνάντηση των μελών της Κεντρικής Διοί-
κησης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (κα Κολώνια Εί-
ρηνη, κα Μηλάκα Μαρία, κ. Πολυκανδριώτη Τζαννή), με τον 
Δήμαρχο του Δήμου Περιστερίου κ. Παχατουρίδη Ανδρέα, 
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ο οποίος δήλωσε αρωγός σε μελλοντικές συνεργασίες του 
Επιμελητηρίου της Ε.Ν.Ε. με το Δήμο Περιστερίου. Το επι-
στημονικό πρόγραμμα της Διεπιστημονικής Ημερίδας ξεκί-
νησε με την εξειδικευμένη εισήγηση: «Ο ρόλος του Νοση-
λευτή Επαγγελματικής Υγείας στο σύγχρονο χώρο εργασίας 
Όραμα, στόχοι & καλές πρακτικές στην Ελλάδα», από την κα 
Τσοπόκη Βασιλική – Μαρία, (Νοσηλεύτρια Επαγγελματικής 
Υγείας BSc, MPH, MSc (c), PhD (c), Επιστημονική Διευθύ-
ντρια Τμήματος Υγείας GEP). Κατόπιν ακολούθησε η Διεπι-
στημονική Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Προκλήσεις στην 
προαγωγή ενός ασφαλούς και υγιεινού εργασιακού περι-
βάλλοντος», μέσω της οποίας αναπτύχθηκαν ολιστικά όλες 
οι ρεαλιστικές πτυχές και τα «κενά» στην ασφάλεια του ερ-
γασιακού περιβάλλοντος στην καθημερινότητα του εργατικού 
δυναμικού (στο γενικό εργατικό δυναμικό και στo εργατικό 
δυναμικό των υπηρεσιών υγείας), καθώς και πως ένα επι-
σφαλές περιβάλλον εργασίας, επηρεάζει αρνητικά την υγεία 
των εργαζομένων (εργατικά ατυχήματα, μακροχρόνιες ασθέ-
νειες), έχοντας παράλληλα εξ’ ίσου αρνητικό αντίκτυπο στη 
διαχείριση του εργατικού δυναμικού, στην αποδοτικότητα 
του, στη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη οι-
κονομική ευμάρεια της επιχείρησης – φορέα γενικότερα. 
Επιπρόσθετα, αποσαφηνίστηκε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 
σχετικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, καθώς 
και τα καθήκοντα του ιατρού και του νοσηλευτή εργασίας σε 
σχέση με την επίβλεψη και τις παρεμβάσεις τους σχετικά με 
την υγεία των εργαζομένων. Οι πολύ ενδιαφέρουσες εισηγή-
σεις ξεκίνησαν με το θέμα: «Η προώθηση ενός υγιεινού και 
ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στις δομές της Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας», από τον κ. Πατσόπουλο Νικόλαο, 
(Οδοντίατρος, Δ/ντης Ε.Σ.Υ., μέλος Επιτροπής Λοιμώξεων 2ο 
Κ. Υ. Περιστερίου). Κατόπιν ακολούθησε η εισήγηση με θέμα: 
«Ο ρόλος του Νοσηλευτή στη Μονάδα Προαγωγής Υγείας 
στην εργασία», από την κα Γουργιώτου Βασιλική, (Νοσηλεύ-
τρια Εργασίας, MSc, TITAN Α.Ε.). Στη συνέχεια αναπτύχθηκε 
η εισήγηση με τίτλο: «Πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου και 
μέτρα ασφαλείας στο χώρο εργασίας», από την κα Λουμίδου 
Μαργαρίτα, (Νοσηλεύτρια, MSc, Μέλος Επιτροπής Λοιμώ-
ξεων 2ο Κ. Υ. Περιστερίου). Στη συνέχεια της θεματολογίας 
έλαβε χώρα η εισήγηση με τίτλο: «Διαχείριση ιατρικών απο-
βλήτων στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», 
από την κα Μπούζη Κωνσταντίνα, (Νοσηλεύτρια Ψυχικής 
Υγείας, Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων 
2ο Κ. Υ. Περιστερίου). Η Διεπιστημονική Στρογγυλή τράπε-
ζα ολοκληρώθηκε με την εισήγηση της κας Κυπραίου Ευ-
αγγελίας, (Ιατρός Εργασίας, Διευθύντρια Τμήματος Ιατρικής 
της Εργασίας Και Περιβάλλοντος, Τομέας Δημόσιας Υγείας, 
Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο»), η οποία είχε θέμα: «Νομοθετικό πλαίσιο, 
υποχρεώσεις και καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, επίβλεψη της 
υγείας των εργαζομένων».

Μέσα από την άρτια επιστημονικά τεκμηριωμένη και ρεα-
λιστική προσέγγιση της θεματολογίας του συνόλου των ει-
σηγήσεων, αποτυπώθηκε το έλλειμμα που υφίσταται στους 
εργασιακούς χώρους σε σχέση με την ασφάλεια και υγεία 
στο εργασιακό περιβάλλον (ιδιαίτερα στους νέους εργαζό-
μενους), ενώ παράλληλα αναπτύχθηκαν ενδελεχώς όλες οι 
καλές πρακτικές και οι κατευθυντήριες οδηγίες από Διεθνείς 
Οργανισμούς (International Labour Organization, World 
Health Organization), οι οποίες εστιάζουν στην εξασφάλιση 
της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία για όλους τους 
εργαζομένους έως το 2030, αλλά και στην διακοπή κάθε 

μορφής παιδικής εργασίας έως το 2025. Ιδιαίτερη αναφορά 
πραγματοποιήθηκε και στα στατιστικά στοιχεία των προανα-
φερόμενων Διεθνών Οργανισμών, τα οποία αναφέρουν ότι 
υπάρχουν 541 εκατομμύρια νέοι εργαζόμενοι (15-24 ετών) 
παγκοσμίως, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 
το 15% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού και παράλληλα 
εμφανίζουν έως 40% υψηλότερο ποσοστό μη θανατηφόρων 
επαγγελματικών τραυματισμών σε σχέση με τους ενήλικες 
εργαζόμενους ηλικίας άνω των 25 ετών. Το πιο ανησυχητικό 
δεδομένο, αφορούσε το γεγονός ότι 37 εκατομμύρια άτομα 
ηλικίας 15-17 ετών βρίσκονται εκτεθειμένα σε επικίνδυνη 
παιδική εργασία.

Η συμμετοχή στην επιστημονική εκδήλωση ήταν πέραν του 
δέοντος ικανοποιητική, με χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς 
τη συμμετοχή εργαζομένων τόσο από υπηρεσίες υγείας, όσο 
και εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων από ανομοιογενή 
εργασιακά περιβάλλοντα. Η πολυδιάστατη διεπαγγελματική 
συμμετοχή, ωφέλησε τον εποικοδομητικό διάλογο, καθώς 
ακούστηκαν απόψεις, αποσαφηνίστηκαν και δόθηκαν απα-
ντήσεις – κατευθύνσεις σε καίρια ζητήματα για την ασφάλεια 
και την υγεία στο εργασιακό περιβάλλον. Αξιοσημείωτο δε, 
είναι το γεγονός, ότι στο σύνολο τους, όλοι οι παρευρισκόμε-
νοι αναγνώρισαν την αναγκαιότητα ως προς την αλλαγή της 
εργασιακής τους κουλτούρας, με απώτερο σκοπό τη βελτί-
ωση της εργασιακής τους ασφάλειας και υγείας. Τέλος ανα-
δείχτηκε το κενό που υπάρχει σε ότι αφορά τις Υπηρεσίες 
Ιατρικής της Εργασίας (σε επίπεδο δομών, εξειδικευμένου 
προσωπικού), αλλά και η αναγκαιότητα της καθιέρωσης του 
Νοσηλευτή Εργασίας – Επαγγελματικής Υγείας στους εργα-
σιακούς χώρους.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος χαιρετίζει τις εργασίες της 
Διεπιστημονικής Ημερίδας και εκφράζει τις θερμές ευχαρι-
στίες της, προς τους Φορείς Συνδιοργάνωσης. Επίσης, πα-
ραμένει αρωγός για τη στη διεξαγωγή αντίστοιχων μελλοντι-
κών διεπιστημονικών συνεργασιών στο ευρύτερο πεδίο της 
Δημόσιας Υγείας μέσω του Επιστημονικού Τομέα Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής, Δημόσιας Υγείας & Π.Φ.Υ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης  Αριστείδης Δάγλας
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Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας 
Νοσηλευτών ΤΟ.Μ.Υ.: Εξώδικο της Ε.Ν.Ε. 

προς το Υπουργείο Υγείας

EΕξώδικο της ΕΝΕ για το Επίδομα Επικίνδυνης και Αν-
θυγιεινής Εργασίας των Νοσηλευτών των ΤΟ.Μ.Υ.

Αναφορικά με τις αποδοχές των Νοσηλευτών που προ-
σελήφθησαν για τη στελέχωση των Τοπικών Μονάδων 
Υγείας και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής ερ-
γασίας, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ3α/Γ.Π.οικ.43718 (ΦΕΚ Β’ 
2120/21.06.2017) κοινή απόφαση των Υπουργών ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ 
– ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ με θέμα: «Καθορι-
σμός αποδοχών προσωπικού Τοπικών Ομάδων Υγείας 
(Τ.ΟΜ.Υ) κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5α) του άρθρου 
106 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α’) καθορίζονται οι μηνιαί-
ες αποδοχές ως εξής: « β. ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Κοι-
νωνικών Λειτουργών, ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, ΤΕ 
Νοσηλευτικής, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Επισκε-
πτών/τριών Υγείας, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και 
Πρόνοιας, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών και ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές 
σύμφωνα με τον ανωτέρω 1β) σχετικό νόμο» (ήτοι τον 
Νόμο 4354/2015).

Παρά την αναφορά του Νόμου 4354/2015 χωρίς εξειδί-
κευση άρθρων αυτού στην ως άνω Υπουργική απόφαση, 
στη συνέχεια εξεδόθη η υπ΄αριθ. Γ1α/ΓΠ 9105/14-3-2018 
εγκύκλιος του Υπουργού Υγείας, στην οποία ορίζεται ότι: 
«Όσον αφορά τους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Νοση-
λευτικής, ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Διοικητικού/
Οικονομικού, ΤΕ Νοσηλευτικής.., αυτοί λαμβάνουν τις 
μηνιαίες τακτικές αποδοχές όπως ορίζονται, σύμφωνα 
με την σχετική ΚΥΑ., στο ν. 4354/2015 και ειδικότερα τα 
άρθρα 7, 8, 9,10,13,14 και 15 αυτού.

Στην εγκύκλιο αυτή, κατά ανεπίτρεπτη συσταλτική ερ-
μηνεία της σχετικής διάταξης της ανωτέρω Υπουργι-
κής Απόφασης, δεν αναφέρεται μεταξύ των εφαρμο-
στεών άρθρων του Νόμου 4354/15 το άρθρο 18 σχετικά 
με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ενώ επομένως η Υπουργική απόφαση κάνει λόγο για 
όλες τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου, στην εγκύ-
κλιο γίνεται «εξειδίκευση» ανά άρθρο αυτού και το άρ-
θρο 18 αυθαιρέτως δεν αναφέρεται, με αποτέλεσμα τη 
μη καταβολή του επιδόματος ή την περικοπή αυτού και 
την αναδρομική του παρακράτηση σε όσους Νοσηλευτές 
το έλαβαν. Επειδή αυτές οι ενέργειες και παραλείψεις 
δεν έχουν νόμιμο έρεισμα και οι εγκύκλιοι έχουν απο-
κλειστικά ερμηνευτικό και όχι κανονιστικό χαρακτή-
ρα, ώστε να θεμελιώνουν κανόνες δικαίου. Επειδή δια 
της ανωτέρω ερμηνείας, στερούνται του ανωτέρω πολύ 
σημαντικού επιδόματος οι αναφερόμενες κατηγορίες 
υπαλλήλων, ενώ το παρόμοιας λογικής και χαρακτήρα 
επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, προβλέπεται 

ότι θα καταβάλλεται κανονικά στους ιατρούς των ΤΟΜΥ. 
Επειδή πάγια θέση της ΕΝΕ είναι ότι όλοι οι νοσηλευτές 
που ασκούν εν τοις πράγμασι το νοσηλευτικό επάγγελμα, 
παρέχοντας νοσηλεία σε ασθενείς, δικαιούνται να λαμ-
βάνουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής απα-
σχόλησης. Επειδή οποιαδήποτε αντίθετη πρακτική συ-
νιστά δυσμενή διάκριση, ερχόμενη σε πλήρη αντίθεση 
με θεμελιώδεις συνταγματικούς κανόνες και δικαιώματα 
των εργαζομένων. Επειδή δεν επιτρέπεται από το Σύ-
νταγμα η διαφορετική μεταχείριση ουσιωδώς ομοίων κα-
ταστάσεων, ακόμη και εάν αυτή προβλέπεται από πράξεις 
του Νομοθέτη ή της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης, δι-
ότι στην περίπτωση αυτή η δράση των εν λόγω οργάνων 
αντίκειται στο Σύνταγμα. Επειδή από όλα τα ανωτέρω 
προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι δεν μπορεί να γίνεται 
δεκτή οποιαδήποτε μορφή δυσμενούς διάκρισης εις 
βάρος των νοσηλευτών που απασχολούνται στις ΤΟΜΥ 
και έχουν ενταχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο, απασχολούμε-
νοι με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με τους συναδέρφους 
τους που λαμβάνουν το ανωτέρω επίδομα, σε χώρους 
και με ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του, 
πραγματοποιώντας νοσηλευτικές πράξεις και παρέχο-
ντας νοσηλευτικές νοσηλευτικών υπηρεσιών κατά πλήρη 
και διαρκή απασχόληση. Επειδή έχουμε σχετική υποχρέ-
ωση, στα πλαίσια του καταστατικού μας σκοπού για την 
προάσπιση των δικαιωμάτων των Νοσηλευτών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩ-
ΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

Σας καλούμε όπως προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέρ-
γεια για την άρση της ανισότητας και της ανεπίτρεπτης 
αδικίας εις βάρος των Νοσηλευτών των ΤΟΜΥ και την 
καταβολή σε αυτούς του επιδόματος επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 18 του 
Νόμου 4354/2015 και στα κατ΄εξουσιοδότηση αυτού εκ-
δοθέντα νομοθετήματα.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την 
παρούσα προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται προς 
γνώσιν τους και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 2/4/2018
Για το εξωδίκως δηλούν
ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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2ο Περιφερειακό Τμήμα Μακεδονίας και Θράκης: 
Εξώδικο προς την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας για την 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας

EΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

Όπως γνωρίζετε και σας έχουμε επισημάνει δια της υπ’ αριθ. 02-
5723/15-11-2017 & 02-1445/13-3-2018 παρεμβάσεών μας, παρα-
τηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση αναγνώρισης προϋπηρε-
σίας μελών μας τόσο μισθολογικώς, κατ΄εφαρμογή του Νόμου 
4354/2015 όσο και βαθμολογικώς, κατ’ εφαρμογή του πδ 69/2016 
με αποτέλεσμα τη σοβαρή υπηρεσιακή και οικονομική βλάβη 
τους, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί, όπως μας αναφέρθηκε, η δι-
αδικασία επί αιτήσεων έτερων υπαλλήλων σας που κατατέθηκαν 
αργότερα.

Συγκεκριμένα, τα κάτωθι μέλη μας έχουν υποβάλει αίτηση για 
την αναγνώριση προϋπηρεσίας στο Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου κατά τα 
οριζόμενα στο Νόμο 4354/2015: 1.Τόσκα Ευαγγελία, με αρ. πρωτ. 
της Μονάδος Υγείας της Πύλης Αξιού 615/5.2.16, 2. Κιζιρίδου 
Πηνελόπη, με αρ. πρωτ. της Μονάδος Υγείας της Πύλης Αξιού 
985/25.2.16, 3. Μακούδη Κωνσταντία, με αρ. πρωτ. της 3ης Δυπε 
17892/20.5.16, 4. Τιάπου Σοφία, με αρ. πρωτ. της Μονάδος Υγείας 
της Πύλης Αξιού 647/10.2.16, 5. Πανανάκη Αργυρώ, με αρ. πρωτ. 
της Μονάδος Υγείας Θεσσαλονίκης 2163/28.7.16 και συμπληρω-
ματικά 2456/31.8.16. Τα κατωτέρω μέλη έχουν υποβάλει αίτηση 
αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, κατά το Προ-
εδρικό Διάταγμα 69/2016:1. Καραγκιοζίδου Μαρία, με αρ. πρωτ. 
της Μονάδος Υγείας της Πύλης Αξιού 4211/5.8.16, 2. Δημητριά-
δου Μαρία, με αρ. πρωτ. της Μονάδος Υγείας της Πύλης Αξιού 
4515/25.8.16, 3. Κιζιρίδου Πηνελόπη, με αρ. πρωτ. της Μονάδος 
Υγείας της Πύλης Αξιού 4595/30.8.16, 4. Τόσκα Ευαγγελία, με αρ. 
πρωτ. της Μονάδος Υγείας της Πύλης Αξιού 4605/30.8.16, 5. Φι-
λιπποπούλου Ευδοκία, με αρ. πρωτ. της Μονάδος Υγείας της Πύ-
λης Αξιού 4640/31.8.16, 6. Καραλιόλιου Καλλιόπη, με αρ. πρωτ. 
της Μονάδος Υγείας Γρεβενών 952/28-7-26 και 1008/22-8-16

Παρά την κατάθεση των ανωτέρω αιτήσεων νομίμως και εμπρο-
θέσμως, η Υπηρεσία σας δεν έχει προχωρήσει στην ολοκλή-
ρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών για χρονικό διάστημα 
που φτάνει ακόμη και τα δύο έτη, σε αντίθεση με τις ρητές επι-
ταγές του Νόμου και το περιεχόμενο των σχετικών εγκυκλίων.

Χωρίς να έχουμε λάβει καμία απάντηση στην ανωτέρω παρέμ-
βασή μας, πληροφορηθήκαμε ότι στις 22/3/2018 οι αιτήσεις των 
υπαλλήλων των Μ.Υ-Κ.Υ της 3ης Υ.Π.Ε επεστράφησαν σε όλες τις 
Μονάδες «λόγω τεράστιου όγκου αιτήσεων και αδυναμίας διεκ-
περαίωσης», προκειμένου να οριστούν σε κάθε ΜΥ-ΚΥ διοικητι-
κοί υπάλληλοι που θα μεριμνήσουν για την σύνταξη εισηγήσεων 
προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η διαδικασία αυτή δεν προβλέ-
πεται στο Νόμο, δεδομένου ότι το πδ 69/2016 ορίζει ρητώς ότι 

οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσια-
κό συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή τους στην αρμόδια 
Διεύθυνση Προσωπικού και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προβαί-
νει στην εξέταση των δικαιολογητικών και αποφαίνεται επί της 
αιτήσεως εντός τριών (3) μηνών από την παραπομπή σε αυτό 
του σχετικού ερωτήματος. Το αρμόδιο όργανο εκδίδει τη σχετι-
κή απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διατύπωση 
σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Την ανάγκη 
άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών τόνιζαν και τονίζουν όλες 
οι σχετικώς εκδοθείσες εγκύκλιοι και σε καμία εξ αυτών δε γί-
νεται λόγος για προεργασία ή σύνταξη εισήγησης από τις οικείες 
διοικητικές υπηρεσίες. Ομοίως δεν προβλέπεται η διαδικασία 
αυτή από το Νόμο 4354/2015, εκτός αν έχει εκδοθεί προσφάτως 
κάποια εγκύκλιος ή οδηγία που δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή 
μας, δια της οποίας να νομιμοποιείται η πρόσθετη καθυστέρηση 
και ζημία των υπαλλήλων που αναμένουν άνω των 20 μηνών την 
αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νο-
μίμου δικαιώματός μας.

Διαμαρτυρόμαστε για την κατά τα άνω αδικαιολόγητη καθυστέ-
ρηση και σοβαρή βλάβη των συμφερόντων των μελών μας και 
την κατά παράβαση των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων εισα-
γωγή πρόσθετων διαδικασιών για την αναγνώριση του χρόνου 
προϋπηρεσίας και σας καλούμε όπως άμεσα ολοκληρώσετε τις 
απαιτούμενες διαδικασίες και προβείτε σε κάθε απαιτούμενη 
ενέργεια για την άμεση μισθολογική και βαθμολογική τους κατά-
ταξη (και αποκατάσταση) σε συμμόρφωση με τη νομιμότητα και 
χωρίς την αδικαιολόγητη προσβολή των νομίμων δικαιωμάτων 
τους.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νομίμως την πα-
ρούσα προς αυτό στον οποίο απευθύνεται, προς γνώσιν του και 
για τις νόμιμες συνέπειες.

Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ.   ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ Μ. ΚΩΣΤΙΚΟΥ

Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας Νο-
σηλευτών ΤΟ.Μ.Υ.:

Στο πλαίσιο επικείμενων δικαστικών ενεργειών της 
ΕΝΕ για τη μη καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας στους Νοσηλευτές που προ-

σελήφθησαν για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ, καλούμε τα 
μέλη μας που εργάζονται σε αυτές να μας ενημερώ-
σουν με mail στο info@enne.gr περί του αν λαμβάνουν 
το επίδομα, αναφέροντας σε αυτό και όλα τα απαραίτη-
τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΤΟΜΥ, ΔΥΠΕ, ημερομηνία 
πρόσληψης κλπ).
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Δήλωση μεταμέλειας κατά την εκδίκαση της υπόθεσης 
συκοφαντικής δυσφήμισης του Προέδρου της ΕΝΕ κατά της 
Προέδρου και Γεν. Γραμματέως της Προσωρινής Διοικούσας 

Επιτροπής του ΣΥΝΔΕ Αττικής

Δ«Δήλωση μεταμέλειας των κ.κ. Καρανίκα και Φλώρου»

Στις 26/4/2018 κατά την εκδίκαση της υπόθεσης συκοφα-
ντικής δυσφήμισης του Προέδρου της ΕΝΕ κατά της Προ-
έδρου και Γεν. Γραμματέως της Προσωρινής Διοικούσας 
Επιτροπής του ΣΥΝΔΕ Αττικής Ζωής Καρανίκα και Ζωίτσας 
Φλώρου, δηλώθηκε δημοσίως ενώπιον του Δικαστηρίου και 
καταχωρίσθηκε στα σχετικά πρακτικά, δήλωση μεταμέλει-
ας ανταποκρινόμενη στην μόνη αλήθεια, κατά την οποία οι 
κατηγορούμενες δήλωσαν ότι: “οι εκφράσεις που περιλαμ-
βάνονται στο από 28/4/2014 δελτίο τύπου του ΣΥΝΔΕ δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν χαρακτηρί-
ζουν το ΔΣ της ΕΝΕ και τον Πρόεδρο αυτής κ. Σκουτέλη 
τον οποίο σεβόμαστε και τιμούμε προσωπικά. Λυπούμαστε 
και απολογούμεθα εφόσον εθίγη προσωπικά και δεσμευ-

όμαστε να κατεβάσουμε το επίμαχο δελτίο τύπου από όλα 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή όπου αλλού έχει αναρτη-
θεί εντός 24 ωρών. Το παρόν θα αναρτηθεί σε όλα τα μέσα 
που είχε αναρτηθεί και το από 28/12/2014 δελτίο τύπου με 
επιμέλεια των κατηγορουμένων στο ίδιο χρονικό διάστημα.”  
Με τη δήλωση αυτή αποκαταστάθηκε η τιμή και υπόληψη 
του κ. Σκουτέλη και του ΔΣ της ΕΝΕ που είχε πληγεί από το 
συκοφαντικό δελτίο τύπου του ΣΥΝΔΕ, σε μια προσπάθεια 
παραπληροφόρησης των Βοηθών Νοσηλευτών, τους οποί-
ους σεβόμαστε και αναγνωρίζουμε την προσφορά τους στα 
ελληνικά νοσοκομεία. Τέλος δηλώνουμε προς κάθε κατεύ-
θυνση ότι έχουμε χρέος, τόσο απέναντι στα μέλη μας, όσο 
και στην προσωπική και συλλογική μας επαγγελματική δια-
δρομή, να μην αφήνουμε κανέναν να σπιλώνει την υπόληψή 
μας, προσφεύγοντας στην δικαιοσύνη.

Ανοιχτή διαδικασία επιλογής κριτών για το επιστημονικό περιοδικό 
της ΕΝΕ «Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης»

ΤΤο Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης-
ΕΛΠΝΕ (Hellenic Journal of Nursing Science-HJNS) 
είναι το επίσημο περιοδικό της ΕΝΕ. Με την υπ. αριθ. 
πρωτ. ΔΥ2α/οικ 122 – 7/8/2009 απόφαση του Υπουργεί-
ου Υγείας, ανήκει στα Περιοδικά με Εθνική Αναγνώριση, 
αποτελεί ένα σύγχρονο, τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδι-
κό και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορ-
φή. Το Περιοδικό αποδελτιώνεται ήδη σε ξένες βάσεις 
δεδομένων όπως στο Google Scholar, ResearchBib, 
EZB, DOAJ, Akademic Keys, CrossRef και αναμένεται 
μέσα στο 2018 να αποδελτιωθεί και στις Scopus, CINAHL, 
EBSCO και INDEX COPERNICUS. Το ΕΛΠΝΕ, ακολουθώ-
ντας τις κατευθυντήριες οδηγίες των Διεθνών αντίστοιχων 
Περιοδικών της Νοσηλευτικής Επιστήμης, βρίσκεται πλέ-
ον σε φάση εμπλουτισμού και ανανέωσης της ομάδας των 
κριτών του (μόνιμων και εκτάκτων, βάσει εξειδικευμένου 
γνωστικού αντικειμένου), κάτι που επιλέξαμε να γίνει με 
ανοιχτές διαδικασίες και με τρόπο απολύτως αξιοκρατικό 
και δημοκρατικό, εξασφαλίζοντας παράλληλα τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της επιστημονικής αναβάθμισης της 
ποιότητας του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Έτσι, όσοι 
επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα των κριτών, πρέπει 
να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση που επισυνάπτεται 
και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση 
info@enne.gr με την ένδειξη: «Υποψηφιότητα για την ομά-
δα των κριτών του ΕΠΝΕ».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 
Απριλίου 2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας
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1ο Περιφερειακό Τμήμα Αττικής και Νήσων του Αιγαίου, 
Επιμορφωτικά Σεμινάρια: Μάιος – Ιούνιος 2018

Δα) Διοργάνωση Δωρεάν Σεμιναρίων Καρδιαναπνευστι-
κής Αναζωογόνησης & Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού 
Απινιδιστή BLS/AED, σε συνεργασία με την Ελληνική 
Καρδιολογική Εταιρεία.

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Ένω-
σης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), το 1ο ΠΤ Αττικής και Νή-
σων του Αιγαίου, σε συνεργασία με την Ομάδα ΚΑΡΠΑ της 
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ), διοργανώνει 
στους χώρους της ΕΚΕ, σειρά σεμιναρίων Βασικής Καρ-
διοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ-BLS), με την 
πιστοποίηση του ERC (European Resuscitation Council). 
Σημειώνεται ότι η Ομάδα ΚΑΡΠΑ της ΕΚΕ είναι από τους 
ελάχιστους φορείς σε πανελλήνια κλίμακα, που έχουν 
συνάψει απευθείας συμβόλαιο με το ERC για διοργάνω-
ση πιστοποιημένων σεμιναρίων και των 3 βαθμίδων (BLS, 
ALS, ILS). Τα σεμινάρια είναι ΔΩΡΕΑΝ, απευθύνονται σε 
γιατρούς, νοσηλευτές, φοιτητές και διοργανώνονται στους 
χώρους της ΕΚΕ (Ποταμιάνου 6, Αθήνα), σε ομάδες των 30 
ατόμων. Οι Νοσηλευτές μέλη της ΕΝΕ, που επιθυμούν να 
παρακολουθήσουν τα σεμινάρια BLS, παρακαλούνται να 
δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της ΕΝΕ. Δηλώσεις 
συμμετοχής για τα σεμινάρια θα γίνονται δεκτές, αυτοπρο-
σώπως στη Γραμματεία, ή με φαξ: 210-3648049, ή με e-
mail: grammatiaene@gmail.com.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμ-
ματεία στo τηλέφωνο: 210-3648044 τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες ή επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες: www.enne.gr και 
www.hcs.gr.

β) Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Σεμιναρίων: Μάιος – 
Ιούνιος 2018

1)«Βιοηθική και νομική ευθύνη των Νοσηλευτών».
Εισηγήτρια: κα. Βασιλική Μούγια.
Διάρκεια: 2 ώρες,   Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα
Ημ. Διεξαγωγής: Παρασκευή 18/05/2018 Ώρα: 14.00-16.00

Χώρος Διεξαγωγής: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΡΕ-
ΤΑΙΕΙΟ, στο Μικρό Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.

2) «Η Κατ’οίκον Νοσηλεία στις δημόσιες δομές της 
Π.Φ.Υ.: σχεδιασμός και οργάνωση των Υπηρεσιών».
Εισηγήτριες: κα. Αγορίτσα Κουλούρη, κα. Μαρία Μηλάκα
Διάρκεια: 2 ώρες,   Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα
Ημ. Διεξαγωγής: Τρίτη 22/05/2018 Ώρα: 11.00-13.00
Χώρος Διεξαγωγής: Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑ-
ΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.

3) «Μέθοδοι και μοντέλα υπολογισμού της στελέχωσης 
σε νοσηλευτικό προσωπικό».
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Αβραμίδης
Διάρκεια: 2 ώρες,   Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα
Ημ. Διεξαγωγής: Τρίτη 29/05/2018 Ώρα: 12.00-15.00
Χώρος Διεξαγωγής: Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑ-
ΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.

4) «Ο Αλγόριθμος FRAX ως κλινικό εργαλείο εκτίμησης 
του κινδύνου κατάγματος στους ηλικιωμένους ».
Εισηγήτριες: κα. Αγορίτσα Κουλούρη, κα. Μαρία Μηλάκα
Διάρκεια: 2 ώρες,   Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα
Ημ. Διεξαγωγής: Δευτέρα 4/06/2018 Ώρα: 13.00-15.00
Χώρος Διεξαγωγής: ΨΝΑ«ΔΑΦΝΙ», στην Αίθουσα Πολλα-
πλών Χρήσεων του Νοσοκομείου.

5) «Τεχνικές Αποκλιμάκωσης».
Εισηγήτρια: κα. Βασιλική Μούγια.
Διάρκεια: 2 ώρες,   Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα
Ημ. Διεξαγωγής: Δευτέρα 11/06/2018 Ώρα: 13.00-15.00
Χώρος Διεξαγωγής: ΨΝΑ«ΔΑΦΝΙ», στην Αίθουσα Πολλα-
πλών Χρήσεων του Νοσοκομείου.

Η συμμετοχή στα επιμορφωτικά σεμινάρια είναι δωρε-
άν και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι νοσηλευτές. 
Κάθε σεμινάριο μοριοδοτείται με Μονάδες Συνεχιζόμενης 
Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την ΕΝΕ. Με δεδομένο 
τον περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων ανά σεμινάριο, 
θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας μεταξύ των 
οικονομικά τακτοποιημένων μελών της ΕΝΕ. Δηλώσεις 
συμμετοχής για κάθε σεμινάριο θα γίνονται δεκτές: στη 
Γραμματεία της ΕΝΕ, ή με φαξ: 210-3648049, ή με e-mail: 
grammatiaene@gmail.com. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμ-
ματεία στο τηλέφωνο 210-3648044 κατά τις εργάσιμες μέ-
ρες και ώρες ή επισκεφτείτε το www.enne.gr.

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 1ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.
Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντία Μπελαλή Δημοσθένης Σαληκίδης
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Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις νοσηλευτών 
(Απρίλιος 2018)

NΝοσηλεύτρια ΤΕ ζητά αμοιβαία μετακίνηση από Πανεπιστη-
μιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου προς νοσοκομείο Χαλκίδας 
ή κέντρο υγείας γύρω περιοχής. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6975845346

Νοσηλεύτρια ΤΕ ζητά αμοιβαία μετακίνηση από το Ψυχια-
τρικό Νοσοκομείο Αττικής στο Χαϊδάρι προς νοσοκομείο της 
Θεσσαλίας (Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα). Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 6937006205

Νοσηλεύτρια ΤΕ ζητά αμοιβαία μετακίνηση από ΓΝΑ «Γ.Γεν-
νηματάς» Αθηνών, προς οποιοδήποτε νοσοκομείο Πατρών – 
Αιγίου – Ναυπάκτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978789018

Νοσηλεύτρια ΤΕ ζητά αμοιβαία μετάθεση απο Νοσοκομείο 
Αθηνών “Η Σωτηρία” σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο της Θεσ-
σαλίας (Λάρισας, Βόλου, Τρικάλων και Καρδίτσας). Τηλέφω-

νο επικοινωνίας: 6983652186

Νοσηλεύτρια Τ.Ε. στο Γ.Ν. Γεννηματάς ζητά αμοιβαία μετά-
θεση σε αντίστοιχη θέση στο Γ.Ν. Λαμίας ή Γ.Ν Καρπενησίου. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6970227198

ΤΕ Νοσηλεύτρια ζητά αμοιβαία μετάθεση από το Νοσοκομείο 
Άγιος Σάββας Αθήνας σε οποιαδήποτε Νοσοκομείο Θεσσα-
λονίκης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Κοζάνης, Καστοριάς, Κατερί-
νης και γύρω νομούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6989712371

ΤΕ Νοσηλεύτρια από Παν. Νοσοκομείο Ιωαννίνων για Νοσο-
κομείο Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρεια Γιαννιτσά Ημαθί-
ας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Τηλ. 6993139681

Νοσηλεύτρια ΤΕ  απο Αθήνα ζητά αμοιβαία με νοσηλευτή/
τρια απο Πάτρα, Αίγιο, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945601946 

11ο Πανελλήνιο και 10ο Πανευρωπαϊκό 
Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο

Ανακοινώση Επιστημονικού Προγράμματος, για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το επίσημο site του συνεδρίου:
http://enne2018.gr/
http://enne2018.gr/wp-content/uploads/2018/04/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE
%BD%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_2018.pdf




