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Πληροφορίες : Μ. Κωστίκου 
Τηλ.:   2310522229    
Φαξ :               2310522219   

 ΠΡΟΣ: 1. Διοικητή ΓΝ Κατερίνης 
    2. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
    3. Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας 
    4. Διοικητή 3ης ΥΠΕ 

  

ΘΕΜΑ: Παραβίαση δικαιωµάτων Νοσηλευτών 

 

  Με αφορµή την παράνοµη χορήγηση οφειλόµενων ρεπό σε Νοσηλευτές που 

υποχρεώθηκαν να παραµείνουν σε αποµόνωση στην οικία τους µε σκοπό την πρόληψη 

της νόσου κορωνοϊού COVID-19, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, επαγγελµατικό 

επιµελητήριο των Νοσηλευτών της χώρας και θεσµικό όργανο προάσπισης των 

δικαιωµάτων τους, σας επισηµαίνει τα ακόλουθα: 

  Όπως γνωρίζετε στην πολύ δυσχερή συγκυρία που ζει ο πλανήτης και η χώρα µας 

ειδικότερα, οι επαγγελµατίες υγείας και δη οι Νοσηλευτές ευρισκόµενοι στην πρώτη 

γραµµή, εκθέτουν µε αυταπάρνηση την υγεία και την ασφάλεια τους σε κίνδυνο 

προκειµένου να ασκήσουν µε επιµέλεια τα καθήκοντά τους και να παρέχουν 

νοσηλευτική φροντίδα στον πάσχοντα συνάνθρωπο, αντιµετωπίζοντας  στην πρώτη 

γραµµή µια παγκόσµια κρίση µε τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισµό και 

στηρίζοντας το ΕΣΥ µε όλες τους τις δυνάµεις εδώ και χρόνια. 

 Υπό αυτά τα δεδοµένα είναι ανεπίτρεπτο οι Νοσηλευτές να αντιµετωπίζονται ως 

ο αποδιοποµπαίος τράγος του συστήµατος υγείας, να τους µετακυλύονται διαρκώς 

αλλότριες ευθύνες και αντί να ανταµείβονται για την πολύτιµη προσφορά τους, 

ουσιαστικά να «τιµωρούνται» διότι νοσήλευσαν τον ασθενή, τηρώντας τον όρκο που 

έδωσαν ως λειτουργοί της δηµόσιας υγείας. 
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  Αυτό ακριβώς συνέβη στο ΓΝ Κατερίνης όπου αυθαιρέτως και παρανόµως, οι 

Νοσηλευτές που έδει να τεθούν σε αποµόνωση λόγω επαφής τους µε ύποπτο κρούσµα 

δεν έλαβαν ειδική αναρρωτική άδεια αλλά «χρεώθηκαν» µε οφειλόµενα ρεπό, µε την  

αιτιολογία ότι «είναι µεγάλες οι οφειλές σε ρεπό». 

  Με την ενέργεια αυτή, ουσιαστικά επιβλήθηκε «ποινή» στους υπαλλήλους 

αυτούς για την ευσυνείδητη και φιλότιµη εκτέλεση των καθηκόντων τους και θεωρήθηκε 

εν τοις πράγµασι ότι κατά τις ηµέρες που τελούν σε αποµόνωση για την προστασία της 

δηµόσιας υγείας και του κοινωνικού συνόλου αυτοί αναπαύονταν, µε αποτέλεσµα την 

παράνοµη µείωση των οφειλόµενων ηµερών ανάπαυσης (που ήδη αποτελεί φαινόµενο 

παθογένειας του συστήµατος και έδει να καταβάλλονται προσπάθειες περιορισµού). 

  Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΠΝΠ (ΦΕΚ A' 42/25.02.2020): «Μέτρα 

πρόληψης, υγειονοµικής παρακολούθησης και περιορισµού της διάδοσης της νόσου. 1. 

Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εµφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού που 

ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία, µπορεί να επιβάλλονται 

µέτρα πρόληψης, υγειονοµικής παρακολούθησης, καθώς και περιορισµού της διάδοσης 

της νόσου. 2. Τα µέτρα αυτά συνίστανται: (α) Στην υποχρεωτική υποβολή σε κλινικό και 

εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, υγειονοµική παρακολούθηση, εµβολιασµό, φαρµακευτική 

αγωγή και νοσηλεία προσώπων, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι µπορεί να 

µεταδώσουν άµεσα ή έµµεσα τη νόσο…(ε) στον προσωρινό περιορισµό προσώπων των 

περιπτώσεων (α) και (β) υπό συνθήκες που αποτρέπουν την επαφή µε τρίτα πρόσωπα, 

από την οποία θα µπορούσε να προκληθεί µετάδοση της νόσου. Το µέτρο του 

προσωρινού περιορισµού δύναται να υλοποιείται σε κατάλληλο χώρο νοσοκοµείου, 

υγειονοµικής δοµής, θεραπευτικού ιδρύµατος, σε κατάλληλες δηµόσιες ή ιδιωτικές 

εγκαταστάσεις προσωρινής διαµονής, ή και κατ' οίκον, ανάλογα µε την απόφαση του 

αρµόδιου κάθε φορά οργάνου, και αναστολή µετακινήσεων για οποιονδήποτε λόγο του 

εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού και µαθητών, σπουδαστών, φοιτητών 

οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω σχολικών µονάδων, εκπαιδευτικών δοµών, φορέων και 

ιδρυµάτων.. (θ) στην προσωρινή επιβολή περιορισµού κατ' οίκον σε οµάδες προσώπων 

προς αποφυγή ενεργειών που θα µπορούσαν να προκαλέσουν τη διάδοση της νόσου. Το 

µέτρο του προσωρινού περιορισµού ευρύτερων οµάδων προσώπων δύναται να 

προσδιορίζεται µε αναφορά σε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές. Στα πρόσωπα της 

περίπτωσης αυτής δύνανται να επιβάλλονται και τα υπό περιπτώσεις (α) και (β) µέτρα. 

Κατά την επιβολή των µέτρων επιλέγεται από τα αρµόδια όργανα το ηπιότερο δυνατό για 
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την εκπλήρωση του σκοπού του, υπό το πρίσµα της συνταγµατικής αρχής της 

αναλογικότητας. 

 Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ευχερώς ότι τα ανωτέρω µέτρα επιβάλλονται 

λόγω επείγουσας ανάγκης στη χώρα µας προβλεπόµενης από το άρθρο 44 του 

Συντάγµατος και είναι απολύτως αναγκαία για την προστασία της δηµόσιας υγείας και 

την ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του κορωνοϊου και ουδεµία σχέση έχουν µε τις 

ηµέρες ανάπαυσης των σκληρά εργαζοµένων Νοσηλευτών. 

  Η επαφή του προσωπικού µε το ύποπτο κρούσµα στην Παθολογική Κλινική του 

ΓΝ Κατερίνης δεν αποτελεί λόγο ανάπαυσης του προσωπικού λόγω παροχής εργασίας 

και κόπωσης (ρεπό) αλλά λόγο χορήγησης αναρρωτικής αδείας άδειας ειδικού σκοπού 

για την αποµόνωσή τους. (Ήδη µε µεταγενέστερη ΠΝΠ και εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών καθιερώθηκε αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού για ευπαθείς οµάδες και 

νοσούντες) 

  Η απουσία του προσωπικού που κατά την άσκηση του καθήκοντος προς το 

συνάνθρωπο εκτέθηκε σε σοβαρό κίνδυνο ζωής και έδει να παραµείνει αποµονωµένο 

δυνάµει µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας µε οφειλόµενες ηµέρες 

ανάπαυσης συνιστά υποβιβασµό του σε «αναλώσιµο υλικό» και παραβιάζει το 

συνταγµατικά και από διεθνείς και ευρωπαϊκές συµβάσεις κατοχυρωµένο δικαίωµα 

στην ανάπαυση. 

  Επειδή είναι προδήλως αντικείµενο στο Νόµο να «χρεωθούν» µε οφειλόµενα 

ρεπό οι Νοσηλευτές που αναγκάστηκαν να απουσιάσουν από την εργασία τους λόγω 

έκθεσής τους σε κίνδυνο. 

 Επειδή είναι δικαιοπολιτικά µη ανεκτή η επιβολή «ποινής» αντί 

επιβράβευσης των υπαλλήλων ενός κλάδου που βρίσκεται στην πρώτη γραµµή 

αντιµετώπισης µιας τεράστιας κρίσης και µάχεται µε όλες του τις δυνάµεις 

προσφέροντας στον συνάνθρωπο και προσπαθώντας µε αυταπάρνηση να αποτρέψει 

την κατάρρευση του συστήµατος υγείας. 

  Επειδή πρέπει άµεσα να εφαρµοστεί η νοµιµότητα.  

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 

 Σας καλούµε όπως έκαστος στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του προβείτε σε κάθε 

απαιτούµενη ενέργεια για την άµεση αποκατάσταση της παράνοµης µείωσης 

(«χρέωσης») των οφειλόµενων ηµερών ανάπαυσης του νοσηλευτικού προσωπικού του 

ΓΝ Κατερίνης που αναγκάστηκε να τεθεί σε αποµόνωση δυνάµει των έκτακτων µέτρων 
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πρόληψης διάδοσης της νόσου COVID-19,λόγω επαφής µε ύποπτο κρούσµα κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Γ.   ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ      Μ. ΚΩΣΤΙΚΟΥ 


