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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θέµα: «Προτάσεις σχετικά µε τις αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς των Νοσηλευτών»

Οι συγκεκριµένες προτάσεις, αφορούν τα πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των
Νοσηλευτών και λαµβάνουν υπόψη, ότι το εν λόγω επάγγελµα έχει διαφοροποιηθεί ήδη
µισθολογικά µε το Ν. 3205/03, (ΦΕΚ 297 άρθρο 7 παρ. 5) µε βασικό κριτήριο τη βαρύτητά
του.

Επιπλέον, αποτελεί αντίφαση το γεγονός ότι για εργαζόµενους στον ίδιο χώρο, µε το ίδιο
αντικείµενο εργασίας, ισχύουν διαφορετικά πράγµατα, δηλαδή όσοι έχουν ασφάλιση δηµόσιου
υπαλλήλου να µη χαρακτηρίζεται η εργασία τους ως ΒΑΕ, ενώ συναδέλφων τους, µε το ίδιο
αντικείµενο εργασίας που ανήκουν στο ΙΚΑ, η εργασία τους να εντάσσεται τους στα ΒΑΕ και
να συνταξιοδοτούνται 5 χρόνια νωρίτερα.
Με δεδοµένες τις θέσεις µας για κατάργηση κάθε µορφής ελαστικής απασχόλησης
(προγράµµατα stage, συµβάσεις ορισµένου χρόνου, ωροµίσθιοι, ηµιαπασχολούµενοι), καθολική
εφαρµογή των διατάξεων του Π.Δ 88/1999 υπέρ της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους
εργασίας και εδραίωση του δηµόσιου χαρακτήρα της Υγείας, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, επισηµαίνει τα
ακόλουθα:
1. Οι Νοσηλευτές, δικαιούνται σύνταξη από το δηµόσιο εφόσον έχουν συµπληρώσει οι µεν άνδρες
το 60ο έτος, οι δε γυναίκες το 55ο έτος της ηλικίας τους. Οι υπαγόµενοι στο καθεστώς αυτό από
του διορισµού τους ή τη µονιµοποίηση τους δεν υπόκεινται στην καταβολή πρόσθετης ειδικής
εισφοράς προκειµένου να καταστούν δικαιούχοι των προνοµίων που προκύπτουν από το
χαρακτηρισµό του νοσηλευτικού επαγγέλµατος ως Βαρύ κι Ανθυγιεινό.

2. Οι Νοσηλευτές των µονάδων που ανήκουν στο ΕΣΥΚΑ που προσλαµβάνονται ή
διορίζονται µε βάση την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του σχετικού ΦΕΚ διορισµού και
απασχολούνται αποκλειστικά και µε πλήρες ωράριο, καθίστανται δικαιούχοι σύνταξης του
Δηµοσίου, εφόσον έχουν συµπληρώσει οι µεν άνδρες το 60ο και οι δε γυναίκες το 55ο
έτος της ηλικίας τους και έχουν συνολικά διανύσει δώδεκα (12) συντάξιµα έτη στη θέση
αυτή.
3. Οι Νοσηλευτές, δεν υπόκεινται στην καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς
(επασφάλιστρου) επί του βασικού µισθού και του Νοσοκοµειακού Επιδόµατος.
4. Το Νοσοκοµειακό Επίδοµα του Ν. 3205/23-12-07 (ΦΕΚ 297, άρθρο 7 παρ. 5) και
το επίδοµα ειδικής απασχόλησης (ανθυγιεινό) υπολογίζονται στις συντάξιµες αποδοχές.
5. Στους Νοσηλευτές που έχουν προϋπηρεσία πριν τη δηµοσίευση του εν λόγω νόµου και
απασχολείτο αποκλειστικά σε µονάδες που ανήκουν στο ΕΣΥΚΑ, χορηγείται κάθε πέντε
(5) χρόνια πραγµατικής απασχόλησης ένας (1) χρόνος πρόσθετης (και όχι «πλασµατικής»)
συντάξιµης υπηρεσίας.
6. Οι Νοσηλευτές που δεν συνταξιοδοτούνται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των ανωτέρω
διατάξεων, έχουν ενταχθεί όµως µε αίτησή τους στα ΒΑΕ, δικαιούνται προσαύξηση του
ποσού της επικείµενης σύνταξης που θα ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% για κάθε έτος
ασφάλισης.
7. Οι Νοσηλευτές που έχουν ήδη προσληφθεί ή διορισθεί σε φορείς του ΕΣΥΚΑ, δύνανται
να υπαχθούν στις αναδροµικά στις ρυθµίσεις των ΒΑΕ, ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται εντός συγκεκριµένης προθεσµίας.
8. Οι Νοσηλευτές αυτοί, για κάθε πέντε (5) χρόνια πραγµατικής υπηρεσίας στα ΒΑΕ,
λαµβάνουν ένα (1) µισθολογικό κλιµάκιο και επίδοµα ειδικής απασχόλησης (ανθυγιεινό)
ύψους 30% επί του µισθολογικού κλιµακίου του δικαιούχου.
9. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος ή επαγγελµατικής ασθένειας, η αναρρωτική άδεια είναι µετ’
αποδοχών, ανεξαρτήτου της προϋπηρεσίας του Νοσηλευτή. Επιπλέον, κατά το χρόνο της
αναρρωτικής άδειας λόγω εργατικού ατυχήµατος ή επαγγελµατικής ασθένειας δεν γίνεται
περικοπή του κινήτρου απόδοσης και του επιδόµατος ειδικής απασχόλησης (ανθυγιεινό). Κατά το
χρόνο της ανωτέρω αναρρωτικής άδειας, η χορήγηση των φαρµάκων τους γίνεται χωρίς
συµµετοχή του ασφαλισµένου.
10. Ορίζεται τακτικός υποχρεωτικός έλεγχος του εργασιακού περιβάλλοντος και της ασφάλειας των
υποδοµών από ειδική νοσηλευτική επιτροπή που συνεπικουρείται από τον γιατρό εργασίας, ώστε
να περιοριστεί στο ελάχιστο η πιθανότητα για εκδήλωση επαγγελµατικού κινδύνου (τραυµατισµοί,
µολύνσεις από τρυπήµατα, µυοσκελετικές κακώσεις, έκθεση σε τοξικούς παράγοντες).

Τέλος, επισηµαίνουµε ότι η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, γνωρίζοντας σε βάθος την εργασιακή
πραγµατικότητα και την επαγγελµατική ιδιαιτερότητα των Νοσηλευτών, αλλά και των υπολοίπων
υπαγοµένων κλάδων στη Νοσηλευτική Υπηρεσία των νοσοκοµείων, δεν θεωρεί την υπαγωγή τους στον
κατάλογο των ΒΑΕ ως παραχώρηση, αλλά ως αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας που από καιρό θα
έπρεπε να είχε υλοποιηθεί.
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