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Προς: 1.Το Διοικητή του Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
2.Τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
3.Το Διοικητή της Α’ Υ.ΠΕ.
Κοινοποίηση: Γραφείο Υπουργού

Θέµα: «Ωράριο Προσέλευσης – Αποχώρησης»
Με αφορµή το ζήτηµα που δηµιουργήθηκε προσφάτως µε το ωράριο λειτουργίας του
χειρουργείου του Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – ΕΣΥ επισηµαίνει τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1§1 της υπ’αριθµ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/2006
Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Καθιέρωση ωρών
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δηµοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., ΦΕΚ
B΄ 769/27.6.2006), όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους από τις διατάξεις της υπ’αριθµ.
ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄1659/26.7.2011), το ωράριο
εργασίας σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθ` όλη τη διάρκεια του έτους, στο
σύνολο της επικράτειας και κατ` επιλογή των υπαλλήλων, καθορίζεται ως εξής:
α) Ώρα προσέλευσης: 07.00
Ώρα αποχώρησης: 15.00
β) Ώρα προσέλευσης: 07.30
Ώρα αποχώρησης: 15.30
γ) Ώρα προσέλευσης: 08.00
Ώρα αποχώρησης: 16.00
δ) Ώρα προσέλευσης: 08.30
Ώρα αποχώρησης: 16.30
ε) Ώρα προσέλευσης: 09.00
Ώρα αποχώρησης: 17.00.
Η επιλογή του ωραρίου εργασίας γίνεται µε δήλωση των υπαλλήλων στη Διεύθυνση
Διοικητικού της οικείας υπηρεσίας, η οποία υποβάλλεται το δεύτερο δεκαπενθήµερο του µηνός
Ιουνίου κάθε έτους. Η δήλωση αυτή είναι δεσµευτική και ανέκκλητη και ισχύει µέχρι 30 Ιουνίου του
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επόµενου έτους. Κατά την πρώτη εφαρµογή του ανωτέρω ωραρίου η δήλωση θα υποβληθεί από
τη δηµοσίευση της παρούσας έως και 8 Αυγούστου 2011.
Ωστόσο, από το ανωτέρω ωράριο ρητώς εξαιρούνται, µεταξύ άλλων, τα νοσηλευτικά
ιδρύµατα του ΕΣΥ, τα εξωτερικά ιατρεία τους, τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ, τα Ειδικά Κέντρα Υγείας,
τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, τα Πολυδύναµα Ιατρεία, τα νοσοκοµεία,
Κέντρα Υγείας και Υπηρεσίες Υγείας των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και οι λοιποί
φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που συνδέονται µε το ΕΣΥ.
Σύµφωνα, δε, µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ως άνω Απόφασης,
«εξουσιοδοτούµε: α) Τους οικείους Υπουργούς να καθορίζουν µε απόφασή τους τις ώρες έναρξης
εργασίας του προσωπικού των υπηρεσιών των περ. β΄, δ΄ και ε΄ της προηγούµενης παραγράφου.
(η περίπτωση δ΄ αφορά τα νοσοκοµεία)
β) Τους κατωτέρω Υπουργούς να καθορίζουν µε απόφασή τους τις ώρες έναρξης εργασίας
του προσωπικού των ακόλουθων Υπηρεσιών του Υπουργείου τους και των εποπτευόµενων από
αυτά ΝΠΔΔ, λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης του έργου τους: (αα) …, (δδ) Τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των
Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) Α΄ Κύκλου Ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, η ώρα έναρξης και λήξεως της εργασίας του
προσωπικού των νοσοκοµείων του ΕΣΥ καθορίζεται µε ενιαίο τρόπο µέσω σχετικής Υπουργικής
Απόφασης, εκδιδοµένης από τον Υπουργό Υγείας, προς τον οποίο παρέχεται και η απαιτούµενη
εξουσιοδότηση. Τονίζεται, ότι η εν λόγω εξουσιοδότηση παρέχεται µόνον προς τον Υπουργό
Υγείας, όπερ σηµαίνει ότι ουδείς άλλος, όπως π.χ. ο διοικητής ή το διοικητικό συµβούλιο ή
οιοσδήποτε άλλος προϊστάµενος του νοσοκοµείου, νοµιµοποιείται να καθορίζει το ωράριο
απασχόλησης του προσωπικού.
Κάθε παρόµοια απόφαση περί του καθορισµού του ωραρίου είναι παράνοµη και
καταχρηστική ως εκδιδόµενη κατά παράβαση της σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης.
Ως εκ τούτου η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – ΕΣΥ θα εξαντλήσει κάθε νόµιµο µέσο ώστε να υπερασπιστεί
τα δικαιώµατα των µελών της.
Για το Διοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γ. Γραµµατέας

Αριστείδης Δάγλας

Γεώργιος Αβραµίδης
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