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EDITORIAL

Editorial
«Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών 2021 – ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ
ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ!!!»
Η 12η Μαΐου επανέρχεται και φέτος στο προσκήνιο για όλους τους Νοσηλευτές, θέλοντας να
τιμήσει τους αγώνες και τις θυσίες τους απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή για τη Δημόσια Υγεία. Καθώς
αντιμετωπίζουμε τα κύματα της πανδημίας ακατάπαυστα, δυστυχώς μετράμε απώλειες αγαπημένων
προσώπων και συναδέλφων, γεγονός το οποίο αφενός καταρρακώνει την ψυχολογία μας, αφετέρου
όμως, πεισμώνει ακόμα περισσότερο την ιδιοσυγκρασία μας, ώστε να παλέψουμε με ομοψυχία και να
μην επιτρέψουμε στην πανδημία να στερήσει αγαπημένα πρόσωπα από τις οικογένειες τους.
Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας η συμπαράσταση της κοινωνίας παραμένει καθηλωτική, ωστόσο
όμως δεν συμβαίνει το ίδιο σε ότι αφορά την πλευρά της Πολιτείας, η οποία εξακολουθεί να αλλάζει
τις «μάσκες προστασίας» απέναντι στους Νοσηλευτές, αποφεύγοντας κάθε διάλογο μαζί μας, παρά τα
συνεχόμενα αιτήματά μας. Ακόμη αναμένουμε να υλοποιηθούν οι δημόσιες κυβερνητικές δεσμεύσεις για
τη σύσταση κλάδου Νοσηλευτών στο Ε.Σ.Υ., ακόμα περιμένουμε να ενταχθούμε στα Β.Α.Ε.. Όλη αυτή η
ματαιότητα της πολιτείας απέναντι στους Νοσηλευτές μεταφράζεται αρνητικά σε ολόκληρο τον κοινωνικό
ιστό καθώς και στην επιστημονική κοινότητα με αποτέλεσμα οι Νοσηλευτές να δέχονται επικρίσεις για το
επιστημονικό τους υπόβαθρο, την κλινική πρακτική τους και εν γένει να αμφισβητείται το έργο τους από
επιστήμονες, τους οποίους οι ίδιοι οι Νοσηλευτές εκπαίδευσαν, όταν βρέθηκαν στο πρώιμο στάδιο της
καριέρας τους.
Η Πολιτεία η οποία ΣΕΒΕΤΑΙ τους επιστήμονες της, το αποδεικνύει με πράξεις κι όχι με άυλες
υποσχέσεις και «placebo» μεθόδους αποπροσανατολισμού, στην προσπάθεια της να ικανοποιήσει
μικροπολιτικές ονειρώξεις στις πλάτες των Νοσηλευτών. Αν η ίδια η Πολιτεία δεν ΣΕΒΕΤΑΙ το έργο των
Νοσηλευτών, τότε ποιος θα το κάνει; Τα χειροκροτήματα και τα χαμόγελα σε τελετές εγκαινίων διαρκούν
ελάχιστα και στη συνέχεια επανέρχονται οι γνωστές «μάσκες προστασίας» κι όχι για την πρόληψη του
COVID – 19, αλλά για την πρόληψη της Νοσηλευτικής αναβάθμισης και τον εμπαιγμό των Νοσηλευτών
σε επίπεδο μαριονέτας.
Οι Νοσηλευτές όμως δεν επαναπαυόμαστε κι αντλώντας δύναμη από τον κοινωνικό ιστό, θα
συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα πάγια και κοινωνικά αποδεκτά αιτήματά μας, έως ότου να μην μπορεί
καμία πολιτική ηγεσία να μας κοιτάξει κατάματα, όταν βρεθούμε πάλι σε εγκαίνια. Θα συνεχίσουμε να
προσφέρουμε άοκνα και ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες μας, από τα πιο απομακρυσμένα Κέντρα Υγείας,
μέχρι τα Νοσοκομεία Αναφοράς. Θα συνεχίσουμε να εξελίσσουμε το επιστημονικό μας πεδίο, διότι το
χρωστάμε στην επιστήμη την οποία πρεσβεύουμε και στον όρκο που δώσαμε απέναντι στην κοινωνία.
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ!!!
Τζαννής Πολυκανδριώτης
Γενικός Γραμματέας ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ
∆ΡΩΜΕΝΑ
Νοσηλευτικές
Παρεµβάσεις

2α
Εξώδικη διαμαρτυρία της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. προς τον Καθηγητή
του Ε.Κ.Π.Α. για τις απαράδεκτες και προσβλητικές του δηλώσεις
για τους Νοσηλευτές
06.04.2021
Απαράδεκτες και
προσβλητικές
δηλώσεις επί
του ζητήματος
της διενέργειας
εμβολιασμών
κατά του
κορωνοϊού για
τους Νοσηλευτές
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Αφορμή για την σύνταξη και αποστολή της παρούσας διαμαρτυρίας μας αποτέλεσαν οι τουλάχιστον ατυχείς
έως άστοχες δηλώσεις σας κατά την από μέρους σας παραχώρηση συνέντευξης στις 20-03-2021 στο βραδινό
δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού «MEGA».
Ειδικότερα, τοποθετούμενος επί του ζητήματος της διενέργειας εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού αναφέρατε
αυτολεξεί τα εξής επαίσχυντα: «…Το ποσοστό αποδοχής στους ιατρούς είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο απ’ ότι στους
νοσηλευτές που σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η μόρφωση τόσο λιγότερη είναι η αμφισβήτηση, η δεισιδαιμονία
και οι θεωρίες συνωμοσίας και πρέπει να σοβαρευτούμε κάποτε…».
Με το ως άνω περιεχόμενο οι επίμαχες δηλώσεις σας είναι τουλάχιστον προσβλητικές για τον κλάδο των
νοσηλευτών. Επί της ουσίας αμφισβητείτε την μόρφωση και το επίπεδο σπουδών των νοσηλευτών, καταλογίζοντας
εις αυτούς ένα σημαντικό έλλειμμα γνώσης και μόρφωσης, που δήθεν τους οδηγεί στην αμφισβήτηση της
αποτελεσματικότητας ή της ασφάλειας των εμβολίων, στη δεισιδαιμονία και στις θεωρίες συνωμοσίας.
Οι απόψεις σας αυτές ουδέν έρεισμα ευρίσκουν επί της πραγματικότητας, ούτε, βέβαια, τεκμηριώνονται με
ικανά στοιχεία, που να αποδεικνύουν έστω και σε μικρό βαθμό την όποια βασιμότητά τους. Αντιστρόφως η
τοποθέτησή σας στηρίζεται στην εσφαλμένη προϋπόθεση, ότι η μόρφωση των ιατρών είναι «μεγαλύτερη» εν
σχέσει με την αντίστοιχη μόρφωση των νοσηλευτών.
Χωρίς, ομολογουμένως, να αντιλαμβανόμεθα πλήρως την έννοια του όρου «μεγαλύτερη» μόρφωση, καθώς
και την από μέρους σας χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης της μόρφωσης, που την κατατάσσει σε μικρή,
μεγάλη, μικρότερη ή μεγαλύτερη, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι.
Η παρεχόμενη νοσηλευτική εκπαίδευση στην χώρα μας είναι ανωτάτου επιπέδου και ήδη πανεπιστημιακή, όπως
ακριβώς συμβαίνει και με την ιατρική εκπαίδευση. Εξάλλου, ως καθηγητής του ΕΚΠΑ θα έπρεπε να γνωρίζετε, ότι
στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο και δη εντός της Σχολής Επιστημών Υγείας, όπου ανήκει και το Τμήμα Ιατρικής,
λειτουργεί ήδη από το 1980, δηλαδή εδώ και σαράντα (40) και πλέον έτη το Τμήμα Νοσηλευτικής, με αποστολή
την ολοκληρωμένη μόρφωση επιστημόνων νοσηλευτών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.
Εξάλλου, όπως ενδεχομένως θα έχετε πληροφορηθεί, ήδη από το έτος 2001, ήτοι εδώ και είκοσι (20)
χρόνια, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που περιλάμβαναν και Τμήματα Νοσηλευτικής, αποτελούν
παράλληλο με τον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, κατά την χαρακτηριστική διατύπωση του
άρθρου 1 του Νόμου 2916/2001.
Πέραν, βέβαια, των ανωτέρω, που καταμαρτυρούν την προχειρότητα της σκέψης σας και την παραγνώριση
(ή ενδεχομένως την πλήρη άγνοια) του εν Ελλάδι ισχύοντος θεσμικού – εκπαιδευτικού πλαισίου, θα θέλαμε να
σας επισημάνουμε τα ακόλουθα.
Είναι μάλλον αισχρό, κατά την δική μας εκτίμηση, εν μέσω μιας πανδημίας, κατά την διάρκεια της οποίας
οι Νοσηλευτές πρώτοι στηρίζουν με την ψυχή και το σώμα τους (και φυσικά τις επιστημονικές τους γνώσεις)
το ΕΣΥ, παρέχοντας εξαιρετικά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φροντίδας και υγείας στους νοσηλευόμενους με
Covid-19 ασθενείς, να δέχονται τέτοιου είδους αήθη και απρόκλητη επίθεση, που φτάνει μέχρι του σημείου να
τους χαρακτηρίζει αμόρφωτους.
Το πλέον θλιβερό της ιστορίας είναι ότι η επίθεση και οι χαρακτηρισμοί προέρχονται από πρόσωπο, που
φέρει την ιδιότητα του μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας. Φρονώντας, λοιπόν, ότι αντίστοιχου είδους, φύσεως
και περιεχομένου δηλώσεις, πέραν του ότι δεν συνάδουν με την ιδιότητα καθηγητή πανεπιστημίου, προσβάλλουν

με βάναυσο τρόπο την προσωπικότητα, την επαγγελματική φήμη και την ηθική υπόσταση των Νοσηλευτών της
χώρας μας, σας καλούμε να προβείτε άμεσα στην ανεπιφύλακτη ανάκλησή τους.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με την ρητή επιφύλαξη παντός εννόμου συμφέροντός μας
▶ Διαμαρτυρόμεθα εντόνως για το περιεχόμενο των από 20-03-2021 δηλώσεών σας, όπως ανωτέρω
εκτίθενται
▶ Σας καλούμε να τις ανακαλέσετε άμεσα και δη εντός τριών (3) ημερών από την λήψη της παρούσας με
αντίστοιχη δημόσια δήλωσή σας
▶ Σε διαφορετική περίπτωση επιφυλασσόμεθα ρητώς για την προάσπιση παντός εννόμου συμφέροντός μας,
ενώπιον πάσης αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στον αποδέκτη, για να λάβει γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειες, αφού την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.
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Αθήνα, 5 Απριλίου 2021
Για την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Αβραμίδης

Άυλες πολιτικές δεσμεύσεις και απαξίωση των
Νοσηλευτών από το Υπουργείο Υγείας
Συμπληρώνοντας ένα χρόνο και παραπάνω, από την ημέρα έναρξης των έκτακτων μέτρων για την πανδημία
και καθώς το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει να αγνοεί προκλητικά τα πολλοστά δίκαια αιτήματά μας, επανερχόμαστε
και πάλι, διαμαρτυρόμενοι και αγανακτισμένοι προς αυτή την απαξιωτική συμπεριφορά.
Ειδικότερα:
1. Το Υπουργείο Υγείας δεν έχει πραγματοποιήσει καμία μονιμοποίηση των επικουρικών νοσηλευτών, των
συμβασιούχων νοσηλευτών Ο.Α.Ε.Δ., όπως έχει δεσμευθεί και πάραυτα εξακολουθεί να προκηρύσσει θέσεις
επικουρικού προσωπικού, με πρόσχημα τη μελλοντική μονιμοποίηση.
2. Η δημόσια δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας, για τη δημιουργία του Κλάδου Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ.
εξακολουθεί να βρίσκεται στο συρτάρι, όπως και οι διθυραμβικές αναρτήσεις και δηλώσεις σας.
3. Η τραγελαφική πλέον ένταξη των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε., είναι προφανές πλέον, ότι δεν σας
απασχολεί, καθώς το Ε.Σ.Υ. κατά τη γνώμη σας, αποτελεί το πιο «ασφαλές εργασιακό περιβάλλον» και οι
Νοσηλευτές δεν νοσούν, ούτε μετράνε απώλειες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά ούτε και εν γένει, εδώ και
δεκαετίες.
4. Το κατακερματισμένο και επαγγελματικά εξουθενωμένο νοσηλευτικό προσωπικό παραμένει σε αναστολή
κανονικών αδειών, με αποτέλεσμα το Υπουργείο Υγείας να παρατείνει το πετυχημένο πολιτικό καθεστώς
«νοσοκομειακής γαλέρας», το οποίο έχει επιβάλλει μεθοδευμένα και κρατάει ομήρους όλους τους νοσηλευτές,
ακόμα κι αυτούς που αυτοδίκαια αναμένουν τη χορήγηση των κανονικών αδειών για να συνταξιοδοτηθούν.
5. Φυσικά ούτε λόγος για χορήγηση επιδόματος λόγω Πάσχα στους Νοσηλευτές και σε όλους τους
υγειονομικούς. Κανένα κίνητρο, καμία αναγνώριση από την πολιτική ηγεσία.

26.04.2021
Επιστολή
διαμαρτυρίας
προς τον
Υπουργό
Υγείας για την
αδιαφορία
εκπλήρωσης των
διαχρονικών
αιτημάτων της
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. –
Ε.Σ.Υ.

Συμπερασματικά, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας εξακολουθεί να αγνοεί τον άνισο αγώνα των νοσηλευτών
κατά της πανδημίας στο υποστελεχωμένο Ε.Σ.Υ. και στις πλάτες τους, εξυπηρετεί απλώς πολιτικές φιλοδοξίες.
Αλήθεια, πως μπορεί να αντικρίζει τους Νοσηλευτές κατάματα, όταν επισκέπτεται τα Νοσοκομεία, τα Εμβολιαστικά
Κέντρα και εν γένει τις Υπηρεσίες Υγείας;
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2α

Απαιτούμε άμεσα:
1. Την ένταξη των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε.
2. Τη δημιουργία Κλάδου Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ.
3. Τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων (επικουρικού προσωπικού και Ο.Α.Ε.Δ.).
4. Τη μονιμοποίηση των ειδικευομένων Νοσηλευτών.
5. Την άρση της αναστολής των κανονικών αδειών.
6. Τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος για το Πάσχα προς όλους τους υγειονομικούς και τη χορήγηση ειδικών
κινήτρων.
Η κοινωνία έχει αναγνωρίσει τον αγώνα μας και το ανταποδίδουμε καθημερινά σε όλους τους πολίτες. Το
φετινό Πάσχα δεν επιθυμούμε πολιτικά χειροκροτήματα, χορτάσαμε από υποκρισία, απαιτούμε την
υλοποίηση των πολιτικών δεσμεύσεών σας.
Στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού και της διαφάνειας, παραμένουμε σταθεροί στις διεκδικήσεις μας και
δηλώνουμε τη διαθεσιμότητά μας, οποιαδήποτε στιγμή, για να συναντηθούμε με «ασφάλεια».
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης

Τζαννής Πολυκανδριώτης

ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.: «3ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ την
Παρασκευή 14 Μαΐου 2021»
13.05.2021
Στον πολιτικό
εμπαιγμό και
τις προκλητικές
δηλώσεις
περί ηθικής
ικανοποίησης,
απαντάμε με
συνδικαλιστικό
αγώνα, χωρίς
μικροπολιτικές
παρωπίδες

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. κηρύσσει 3ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, καλύπτοντας
συνδικαλιστικά τα μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων της σε όλη την επικράτεια, στο πλαίσιο του διαχρονικού
εμπαιγμού της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας, απέναντι στους Νοσηλευτές.
Η παγερή αδιαφορία του Υπουργείου Υγείας για να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για την ένταξη
των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε. αλλά και τη δημιουργία Κλάδου Νοσηλευτών στο Ε.Σ.Υ., επιβάλλει την κινητοποίηση
όλων των μελών μας και την καθολική συμμετοχή στη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Όλοι οι Νοσηλευτές ενωμένοι, ΑΠΑΝΤΑΜΕ:
Στον πολιτικό εμπαιγμό και τις προκλητικές δηλώσεις περί ηθικής ικανοποίησης, απαντάμε με συνδικαλιστικό
αγώνα, χωρίς μικροπολιτικές παρωπίδες, όντες υπέρ του διαλόγου και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
1. Ένταξη των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε.
2. Δημιουργία Κλάδου Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ.
3. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων (επικουρικού προσωπικού και Ο.Α.Ε.Δ.).
4. Μονιμοποίηση των ειδικευομένων Νοσηλευτών.
5. Χορήγηση ειδικών κινήτρων και ειδικών ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους Νοσηλευτές.
Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών, δεν αποτελεί ημέρα γιορτής, αλλά Ημέρα Αγώνα για το Νοσηλευτικό
Επάγγελμα, μέχρι να ικανοποιηθούν τα διαχρονικά αιτήματά μας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ.
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Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης

Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α
Τηλεδιάσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων των
Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Νοσηλευτών στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη της
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. με τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Νοσηλευτών πανελλαδικά, τη Τετάρτη 12 Μαΐου 2021.

13.05.2021
Η συμμετοχή των ΣΥ.ΝΟ. ήταν καθολική και όλοι οι Πρόεδροι, όπως και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων,
εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους και έκαναν τις προτάσεις τους, ώστε να ενδυναμωθεί περαιτέρω η
συνδικαλιστική δράση της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., καθώς η κυβερνητική αδιαφορία και ο εμπαιγμός του Υπουργείου
Υγείας, απέναντι στους Νοσηλευτές, έφτασαν στο τέλμα τους.

Καθολική η
συμμετοχή των
Διοικητικών
Συμβουλίων των

Κοινή απόφαση ήταν η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων όλων των ΣΥ.ΝΟ. και της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. και η
εντατικοποίηση της ενημέρωσης της κοινωνίας μέσω των τοπικών φορέων και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
σχετικά με τις διαχρονικές διεκδικήσεις των Νοσηλευτών.

ΣΥ.ΝΟ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης

Τζαννής Πολυκανδριώτης

10

2β
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ
∆ΡΩΜΕΝΑ
∆ελτία Τύπου
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.

2β
Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2021:
365+ ημέρες μάχης απέναντι στην πανδημία COVID–19
07.04.2021
«Όλοι οι
Νοσηλευτές,
παραμένουμε
στις θέσεις
μας για να
υπηρετούμε τον
συνάνθρωπο –
Όλοι οι
Νοσηλευτές

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, έρχεται σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία για όλα τα Εθνικά Συστήματα
Υγείας, τα οποία βρίσκονται σε μια παρατεταμένη μάχη με την πανδημία COVID – 19, στην προσπάθεια όλων των
φορέων να διασφαλίσουν τη Δημόσια Υγεία και να παρέχουν τις κατάλληλες υπηρεσίες υγείας σε όλους τους
ανθρώπους.
Στη χώρα μας, η κατάσταση δε διαφέρει. Οι απώλειες πολλές, οι μάχες αδυσώπητες και οι επαγγελματίες
υγείας με πρωταγωνιστές τους Νοσηλευτές, συνεχίζουν να παρέχουν τις επιστημονικές τους γνώσεις και κλινικές
πρακτικές, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες. Δε λογαριάζουν αργίες, σαββατοκύριακα, εργασία
χωρίς ρεπό, εξαντλητικές βάρδιες, τίποτα. Παραμένουν δίπλα στους ανθρώπους, οι οποίοι πέρσι τέτοια εποχή
τους χειροκροτούσαν, αποδεικνύοντας ξεκάθαρα την κοινωνική αναγνώριση και την ευγνωμοσύνη τους. Η
προσφορά στον συνάνθρωπο δεν ήταν ποτέ ανταποδοτική για τους Νοσηλευτές. Ήταν, είναι και θα είναι τρόπος
ζωής, ενσυναίσθηση, αλτρουισμός, ανιδιοτέλεια.

παραμένουμε
στις θέσεις μας
για να θυμίζουμε
στην πολιτεία
την αγνωμοσύνη
της απέναντι
μας» .

Αντιθέτως, όμως κι ενώ σύσσωμη η κοινωνία αναγνωρίζει το έργο των Νοσηλευτών, η πολιτεία κωφεύει,
εθελοτυφλεί, περιπαίζει και εννίοτε προσπαθεί να επιρρίψει ευθύνες στους Νοσηλευτές, εξυπηρετώντας
μικροπολιτικές πεποιθήσεις και ψηφοθηρικές ονειρώξεις. Ακόμα οι Νοσηλευτές δεν έχουν ενταχθεί στα Β.Α.Ε.,
ακόμα δεν έχουν Κλάδο στο Ε.Σ.Υ., ακόμα δεν έχουν μονιμοποιηθεί οι επικουρικοί Νοσηλευτές και οι συμβασιούχοι
Νοσηλευτές Ο.Α.Ε.Δ..
Το μήνυμα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας είναι: «Όλοι οι Νοσηλευτές,
παραμένουμε στις θέσεις μας για να υπηρετούμε τον συνάνθρωπο – Όλοι οι Νοσηλευτές παραμένουμε στις
θέσεις μας για να θυμίζουμε στην πολιτεία την αγνωμοσύνη της απέναντι μας».
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης

Τζαννής Πολυκανδριώτης

Πρωτομαγιά 2021: Οι Ήρωες συνεχίζουν τον αγώνα τους…
και η Πολιτεία τον εμπαιγμό τους…
01.05.2021
Η Πρωτομαγιά
είναι ημέρα τιμής
και διαρκούς
συνδικαλιστικού
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Καθώς οι ημέρες της επιστροφής στην «κανονικότητα» πλησιάζουν, οι ημέρες παραμονής των Νοσηλευτών
στις επάλξεις συνεχίζονται και θα συνεχίζονται όπως πάντα. Νοσηλευτική σημαίνει καθημερινός αγώνας, δε
γνωρίζει αργίες. Στις ανάγκες των ασθενών δεν υπάρχουν περιθώρια, δεν υπάρχουν εκκρεμότητες, υπάρχει
μόνο ανιδιοτέλεια, καθήκον και επαγγελματισμός, ώστε να επιστρέψουν όλοι στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι
Νοσηλευτές αυτό γνωρίζουν και πράττουν διαχρονικά, με ευσυνειδησία και αυτοθυσία.
Η Πρωτομαγιά είναι ημέρα τιμής και διαρκούς συνδικαλιστικού αγώνα. Το γεγονός ότι όλοι οι Νοσηλευτές
είμαστε αφοσιωμένοι στην υγειονομική κρίση, δεν αναιρεί ότι δεν διεκδικούμε τα διαχρονικά αιτήματά μας, για

τα οποία η πολιτική ηγεσία έχει δεσμευτεί δημόσια. Όσο η πολιτική ηγεσία κωφεύει και εθελοτυφλεί, πάντα οι
Νοσηλευτές θα βρίσκονται μπροστά στους «επισκέπτες εγκαινίων», να τους κοιτούν κατάματα, υπενθυμίζοντας
την πολιτική τους ανεπάρκεια και αναξιοπιστία.
Τα ταχυδακτυλουργικά πολιτικά τερτίπια, οι ατομικές κομματικές «εξυπηρετήσεις», δε χωρούν μεταξύ των
Νοσηλευτών, δεν θα βρουν ποτέ χώρο στον υγιή συνδικαλιστικό αγώνα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ..
Με την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. διεκδικούμε:
α) Ένταξη στο ασφαλιστικό καθεστώς των Β.Α.Ε.
β) Σύσταση κλάδου Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
γ) Άμεση μονιμοποίηση του επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού, των συμβασιούχων Ο.Α.Ε.Δ.,
των συμβασιούχων στις ΤΟΜΥ.
δ) Μόνιμες προσλήψεις Νοσηλευτών.
ε) Μονιμοποίηση των Ειδικευόμενων Νοσηλευτών.
στ) Ειδικό μισθολόγιο.
ζ) Ενισχυμένη χρηματοδότηση για τις υπηρεσίες υγείας.
η) Εξασφάλιση επάρκειας υγειονομικού υλικού και μέτρων ατομικής προστασίας.
θ) Εξασφάλιση ασφάλειας του εργασιακού περιβάλλοντος.

2β
...αγώνα. Το
γεγονός ότι όλοι
οι Νοσηλευτές
είμαστε
αφοσιωμένοι
στην υγειονομική
κρίση, δεν
αναιρεί ότι δεν
διεκδικούμε
τα διαχρονικά

Καλούμε όλα τους ΣΥ.ΝΟ. ανά την Επικράτεια, να συνεχίσουν τις δράσεις τους, υποστηρίζοντας διαρκώς, το
έργο των Νοσηλευτών και διεκδικώντας τα δικαιώματά τους.
Ο αγώνας είναι διαρκής και ενωμένοι θα τα καταφέρουμε.

αιτήματά μας,
για τα οποία η
πολιτική ηγεσία
έχει δεσμευτεί
δημόσια.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης

Τζαννής Πολυκανδριώτης

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών 2021:
Ημέρα Μνήμης – Τιμής – Αγώνα
11.05.2021

Είναι γεγονός ότι το 2020, αποτέλεσε το εφαλτήριο για την κοινωνική αναγνώριση των Νοσηλευτών από
ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό παγκοσμίως. Καθώς διανύσαμε ένα χρόνο και πλέον σε καθεστώς απομόνωσης
και αυστηρών περιοριστικών μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από την πανδημία, διαπιστώνουμε
ότι αφενός η κοινωνία αναγνώρισε το έργο μας, αφετέρου η πολιτική ηγεσία, δυστυχώς, εξακολουθεί να μην το
αναγνωρίζει και να απαξιώνει επιδεικτικά τις προσπάθειες όλων των Νοσηλευτών να κρατήσουν όρθιο το Εθνικό
Σύστημα Υγείας.
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2β
Η Παγκόσμια
Ημέρα
Νοσηλευτών,
δεν αποτελεί
ημέρα γιορτής,
αλλά Ημέρα
Μνήμης για τους
συναδέλφους
υγειονομικούς
που έχασαν
τη μάχη με το
COVID–19,
Ημέρα Τιμής
για όλους τους
Νοσηλευτές
οι οποίοι
συνεχίζουν να
υπηρετούν τους

Μαζί με όλες τις καθημερινές δυσκολίες και το έντονο ψυχοσωματικό άγχος, τα οποία βιώνουν οι Νοσηλευτές,
έως και τις ανθρώπινες απώλειες λόγω του COVID – 19, το τελευταίο διάστημα, έκπληκτοι οι Νοσηλευτές βιώνουν
και την αξεπέραστη ελληνική κουλτούρα της Πολιτικής Ηγεσίας, η οποία αρχικά τους αποθεώνει ως «ήρωες»
και ανάλογα της ωφελιμιστικής κατάστασης ματαιώνει το έργο τους, με τη διαχρονική τάση της συντριπτικής
καταστροφολογίας. Επιπλέον, καθώς η εμβολιαστική εκστρατεία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ορισμένοι
επιλέγουν να εκφράζουν την ντροπή τους προς τους Νοσηλευτές, διότι η χώρα μας βρίσκεται στην προτελευταία
θέση της εμβολιαστικής κάλυψης, σύμφωνα με προφανώς, αμφισβητούμενα στατιστικά στοιχεία, μεταξύ των
Νοσηλευτών, σε σύνολο 16 ευρωπαϊκών χωρών. Η τάση πολτοποίησης όλων των Νοσηλευτών, αποτελεί μια
άνευ προηγουμένου ανεκδιήγητη συμπεριφορά, απέναντι σε όλους τους επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας.
Αλήθεια…
Ντροπή!!! Δεν αισθάνεται η Κυβέρνηση για τον κατακερματισμό των Υπηρεσιών Υγείας και τη διαχρονική
υποστελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας;
Ντροπή!!! Δεν αισθάνεται η Κυβέρνηση για τη μειωμένη χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας;
Ντροπή!!! Δεν αισθάνεται η Κυβέρνηση που έχουν ξενιτευτεί στο εξωτερικό 3.000 Νοσηλευτές, επειδή δεν
υπάρχουν κίνητρα αξιοπρεπούς απασχόλησης στη χώρα μας;
Ντροπή!!! Δεν αισθάνεται η Κυβέρνηση που η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεν λειτούργησε ποτέ, όπως
έπρεπε… και λειτουργεί υποτυπωδώς με τη σημερινή της μορφή;
Ντροπή!!! Δεν αισθάνεται η Κυβέρνηση που οι Νοσηλευτές δεν υπάγονται στα Β.Α.Ε.;
Ντροπή!!! Δεν αισθάνεται η Κυβέρνηση που εξακολουθούν οι Νοσηλευτές να μην έχουν δικό τους Κλάδο στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως έχουν οι Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι κ.α.;
Ντροπή!!! Δεν αισθάνεται η Κυβέρνηση που ακόμα δεν έχουν μονιμοποιηθεί όλοι οι συμβασιούχοι,
παραμένοντας θύματα ψηφοθηρίας;
Ντροπή!!! Δεν αισθάνεται η Κυβέρνηση που οι συνθήκες εργασίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι
επισφαλείς;
Ντροπή!!! Δεν αισθάνεται η Κυβέρνηση για τη διαχρονική απαξίωση των Νοσηλευτών;

συνανθρώπους
μας, άοκνα και
με ανιδιοτέλεια,
στις Υπηρεσίες

Εφόσον, όμως ακόμη η πολιτική ηγεσία έχει το θράσος και κοιτάει κατάματα τους Νοσηλευτές, καθώς κόβει
τις κορδέλες… μη έχοντας ίχνος ευθιξίας απέναντι στις πολιτικές δεσμεύσεις τους… τότε: «η ντροπή… και ντροπή
έχει και χαρά τον που την έχει…».

Υγείας και Ημέρα
Αγώνα για το
Νοσηλευτικό
Επάγγελμα,
μέχρι να
ικανοποιηθούν
τα διαχρονικά
αιτήματά μας.

Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών, δεν αποτελεί ημέρα γιορτής, αλλά Ημέρα Μνήμης για τους συναδέλφους
υγειονομικούς που έχασαν τη μάχη με το COVID–19, Ημέρα Τιμής για όλους τους Νοσηλευτές οι οποίοι
συνεχίζουν να υπηρετούν τους συνανθρώπους μας, άοκνα και με ανιδιοτέλεια, στις Υπηρεσίες Υγείας και Ημέρα
Αγώνα για το Νοσηλευτικό Επάγγελμα, μέχρι να ικανοποιηθούν τα διαχρονικά αιτήματά μας.
Στον πολιτικό εμπαιγμό και τις προκλητικές δηλώσεις, απαντάμε με συνδικαλιστικό αγώνα, χωρίς
μικροπολιτικές παρωπίδες, όντες υπέρ του διαλόγου και εμμένοντας στις θέσεις μας:
1. Ένταξη των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε.
2. Δημιουργία Κλάδου Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ.
3. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων (επικουρικού προσωπικού και Ο.Α.Ε.Δ.).
4. Μονιμοποίηση των ειδικευομένων Νοσηλευτών.
5. Άρση της αναστολής των κανονικών αδειών.
6. Χορήγηση ειδικών κινήτρων και ειδικών ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους Νοσηλευτές.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης

Τζαννής Πολυκανδριώτης

2β
Επίδομα Προϊσταμένων – Δικαστική Δικαίωση Γ.Ν. Κορίνθου
Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. περί της θετικής έκβασης πλήθους αγωγών
νοσηλευτών – προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων, που αφορούν την αναδρομική και νομιμότοκη διεκδίκηση
της διαφοράς των σαράντα (40,00) ευρώ στο επίδομα θέσης, ευρισκόμεθα ήδη στην ευχάριστη θέση να σας
ανακοινώσουμε, ότι η δημοσίευση θετικών δικαστικών αποφάσεων συνεχίζεται.

13.05.2021

Ειδικότερα, προ ολίγων ημερών κοινοποιήθηκε απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την
οποία επιδικάζεται αναδρομικώς και νομιμοτόκως η διαφορά των 40,00 ευρώ στους Προϊσταμένους του Γενικού
Νοσοκομείου Κορίνθου.
Αναμένοντας την έκδοση αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων και για τους προϊσταμένους των υπολοίπων
νοσοκομείων, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συνεχίζει τις δράσεις της με τον ίδιο δυναμισμό, αποδεικνύοντας στην πράξη,
ότι υλοποιεί τις υποσχέσεις της και υπηρετεί τον νοσηλευτή με συνέπεια και ήθος.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης

Τζαννής Πολυκανδριώτης

Αεροβαπτίσεις εκπαιδευτικών επιδομάτων σε… bonus
Τις τελευταίες ημέρες γίναμε μάρτυρες σε ακόμη μια πρωτοτυπία από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας, η οποία «αεροβαφτίζει» εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους συναδέλφους του Ε.Κ.Α.Β., σε χορήγηση
επιδόματος προς αυτούς, επιχειρώντας εκ νέου να σπείρει τη διχόνοια μεταξύ των επαγγελματιών υγείας.
Ύστερα από το ηθικό επίδομα το οποίο έλαβαν οι Νοσηλευτές κατά τη διάρκεια του Πάσχα, αλλά και εν γένει
την κατακλυσμιαία συγκομιδή επιβραβεύσεων από την Πολιτεία, παρέμειναν και πάλι μόνοι τους στην αρένα
της πανδημίας, χωρίς να είναι ενταγμένοι στα Β.Α.Ε., χωρίς κλάδο Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ., υποστελεχωμένοι,
ψυχοσωματικά εξουθενωμένοι, κακοπληρωμένοι και παραπλανημένοι από τις ανεκπλήρωτες πολιτικές
δεσμεύσεις.

17.05.2021
Αεροβάφτισμα
εκπαιδευτικού
προγράμματος σε
διχαστικό επίδομα
bonus

Ακόμα και το επιχείρημα της άρσης των κανονικών αδειών, λανθασμένα και άτοπα χρησιμοποιήθηκε από την
Πολιτεία για να «χρυσώσει» το άκαμπτο κλίμα μεταξύ του Υπουργού Υγείας απέναντι στους Νοσηλευτές, τους
οποίους εξακολουθεί να αρνείται να συναντήσει παρά τα αλλεπάλληλα αιτήματά τους.
Σ’ αυτόν τον αγώνα όμως, οι Νοσηλευτές δεν είναι μόνοι πλέον, καθώς είναι μαζί τους όλοι οι ασθενείς, οι
οικογένειες τους και το σύνολο της κοινωνίας, της οποίας οι επιταγές για την ουσιαστική και έμπρακτη αναγνώριση
του έργου των Νοσηλευτών, παραμένουν ακάλυπτες, διαιωνίζοντας τόσο τον παθολογικό παραλογισμό των
περασμένων δεκαετιών, όσο και τον πάγιο πολιτικό εμπαιγμό απέναντι στους Νοσηλευτές.
Όσο πολιτικό θράσος έχετε, ώστε να κοιτάτε στα μάτια τους Νοσηλευτές, όταν κόβετε κορδέλες εγκαινίων…
τόσο περισσότερο θάρρος αποκτούν οι Νοσηλευτές για να διεκδικήσουν μέχρι τέλους τα δίκαια αιτήματά τους:
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2β

1. Ένταξη των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε.
2. Δημιουργία Κλάδου Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ.
3. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων (επικουρικού προσωπικού και Ο.Α.Ε.Δ.).
4. Μονιμοποίηση των ειδικευομένων Νοσηλευτών.
5. Χορήγηση ειδικών κινήτρων και ειδικών ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους Νοσηλευτές.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης

Τζαννής Πολυκανδριώτης

Η κακή πολιτική υγείας μπορεί να παίξει ρόλο, ακόμα και στην
επιβίωση... των Νοσηλευτών
25.06.2021
Διατυπώνουμε
ξεκάθαρα προς
κάθε πολιτική

Με αφορμή τις πρόσφατες απαξιωτικές δηλώσεις του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Νομό
Μαγνησίας Κώστα Μαραβέγια, ο οποίος διαβάζοντας ένα γραπτό μήνυμα, ξεκίνησε να επιρρίπτει ευθύνες στους
Νοσηλευτές και στο Νοσηλευτικό Προσωπικό αδιακρίτως και με «ελαφρά τη καρδία» για την κατάσταση στα
ελληνικά νοσοκομεία, διαμαρτυρόμαστε έντονα και καταγγέλλουμε κάθε προσπάθεια μικροπολιτικής και
εξυπηρέτησης κοντόφθαλμων συμφερόντων, με την «όλως τυχαία αναφορά» στο Γενικό Νοσοκομείο
της περιοχής εκλογής του Βουλευτή, στις πλάτες των πραγματικών ηρώων και στυλοβατών του ΕΣΥ,
διαχρονικά, όσο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

κατεύθυνση ότι
η ευθύνη για
την κατάσταση
του Εθνικού
Συστήματος
Υγείας είναι
ξεκάθαρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., εκπροσωπώντας χιλιάδες Νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίοι
μάχονται καθημερινά με αυταπάρνηση προσφέροντας τα μέγιστα στο συνάνθρωπο, πολλές φορές με πενιχρά
μέσα, μεγάλες ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού, υλικοτεχνικού εξοπλισμού και ανεπαρκών κτιριακών υποδομών,
ΔΕ ΦΕΡΟΥΝ και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο διαχρονικά οι
πολιτικές ηγεσίες της χώρας, απαξιώνουν μεθοδευμένα και προοδευτικά, όπως έγινε και χθες στη Βουλή των
Ελλήνων, από τον συγκεκριμένο Βουλευτή. Η ευθύνη που έχουν οι Νοσηλευτές και το Νοσηλευτικό Προσωπικό
είναι να υπηρετούν με αξιοπρέπεια και ήθος την επιστήμη την οποία επέλεξαν να ακολουθήσουν, ώστε να είναι
δίπλα στους συνανθρώπους τους και να προασπίζονται τη Δημόσια Υγεία, προς όφελος της κοινωνίας.
Καθώς την ημιμάθεια, δυστυχώς τη συναντάμε στα έδρανα της Βουλής, απ’ ότι διαπιστώσαμε, θα θέλαμε να
διατυπώσουμε ξεκάθαρα προς κάθε πολιτική κατεύθυνση ότι η ευθύνη για την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας είναι ξεκάθαρα ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
Προς επίσημη γνώση κι όχι μέσω γραπτών μηνυμάτων φίλων και γνωστών…
Οι οφειλές των κανονικών αδειών και των ρεπό των Νοσηλευτών ανέρχονται κατά μέσο όρο σε εκατοντάδες
και όλοι τους έχουν αγγίξει τα όρια της σωματικής και ψυχικής εξουθένωσης εργαζόμενοι ακατάπαυστα.
Τα προγράμματα εργασίας των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών της χώρας συντάσσονται κατά παρέκκλιση των
ελάχιστων προδιαγραφών στελέχωσης του πδ 88/1999 και οι διπλές βάρδιες είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.
Οι ευπαθείς ομάδες νοσηλευτών αναγκάζονται να εργάζονται, όντας εκτεθειμένοι διότι «δεν υπάρχει
ανθρώπινο δυναμικό», η υποστελέχωση είναι τραγική.
Οι Νοσηλευτές ως οι πλέον χαμηλόμισθοι, έχουν δαπανήσει χιλιάδες ευρώ από το υστέρημά τους για τη
φύλαξη των τέκνων τους, γιατί δεν ενεκρίθησαν οι άδειες ειδικού σκοπού κατά την αναστολή λειτουργίας των
σχολικών μονάδων και ήταν υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην υπηρεσία τους, μιας και δεν νοσηλεύουν εξ’
αποστάσεως, αλλά επί κλίνης (χαλασμένης και μη).
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Υπάρχουν νοσηλευτές δε συναντούν τις οικογένειες τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, για λόγους προστασίας
της υγείας τους και νοσηλευτές που έχουν νοσήσει και δεν είχαν καν την πολυτέλεια να αναρρώσουν πλήρως
πριν την επιστροφή τους.
Κυρίως όμως - και πραγματικά θλιβόμαστε γιατί κατά το μέρος αυτό οι δηλώσεις του Βουλευτή
αποτελούν έως και ύβρι- καθώς υπήρξαν συνάδελφοί μας που κατέληξαν, χάνοντας τη μάχη με τη ζωή,
μολυνόμενοι από το φονικό ιό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

2β

Επιπλέον για το ενημερωτικό σκέλος της υπόθεσης ο Νομοθέτης σαφώς και έχει φροντίσει για την υποβολή
παραπόνων των νοσηλευόμενων πολιτών μέσω των Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών
Υγείας και των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στις διαδικασίες αυτές δεν περιλαμβάνεται η άκριτη και ανέλεγκτη
παρουσίαση επιστολών απευθείας σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό ούτε η συλλήβδην σπίλωση ολόκληρου κλάδου
επιστημόνων υγείας, ούτε η διαστρέβλωση της πραγματικότητας των ελληνικών νοσοκομείων.
Η δε συζήτηση για την αξιολόγηση την οποία οι Νοσηλευτές υποστηρίζουμε με θέρμη κι αυτό αποδεικνύεται
από τους χιλιάδες τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών διατριβών, δηλώνουμε ευθαρσώς ότι
κανείς νοσηλευτής δεν τη «φοβάται» καθώς άπαντες εργάζονται με αυταπάρνηση και ηρωισμό, και επιπλέον
είναι αν μη τι άλλο ανεπίκαιρη όταν αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία συνάνθρωποί μας μάχονται για τη ζωή τους!
Δηλώνουμε λοιπόν ότι δεν θα επιτρέψουμε οι Νοσηλευτές, αντί να ανταμειφθούν για την τεράστια
συνεισφορά τους να θυσιαστούν στο βωμό μικροπολιτικών συμφερόντων, καλώντας παράλληλα οποιονδήποτε
πολίτη ανεξαρτήτως αξιώματος… να περάσει έστω ένα μισάωρο στο ΤΕΠ ενός ελληνικού Νοσοκομείου για να
διαπιστώσει τι σημαίνει «πόλεμος» και τι «ήρωας» και απαιτούμε την άμεση αποκατάσταση της αλήθειας και την
ανάκληση των προκλητικών και γεμάτων αγνωμοσύνη δηλώσεων.
Οι διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για όλες τις παθολογικές καταστάσεις που βιώνουν οι Νοσηλευτές και οι
επαγγελματίες υγείας μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής ημιμάθειας και των
μικροπολιτικών συμφερόντων.
«Η κακή πολιτική υγείας, ανέκαθεν διαδραμάτιζε και διαδραματίζει αρνητικό ρόλο στη στήριξη και
στην εξέλιξη του Δημόσιου Εθνικού Συστήματος Υγείας, τόσο όμως… όσο χρειάζεται για να ενδυναμωθεί
και να ενισχυθεί το Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας?… όπως θα μπορούσε κάλλιστα να αναφέρει σε μήνυμα
του κάποιος φίλος και γνωστός…».
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. μέσα από τον υγιή συνδικαλισμό, καταδικάζει τις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες πλήττουν
το κύρος και την επιστημονικότητα των Νοσηλευτών και εκμηδενίζουν τον ανιδιοτελή και άοκνο αγώνα τους.
Απαιτούμε την άμεση ανάκλησή τους.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης

Τζαννής Πολυκανδριώτης
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3
Ο ΛΟΓΟΣ
ΣΤΟΥΣ ΣΥ.ΝΟ.

3
Ο ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας στον
εργασιακό χώρο, πολλώ δε μάλλον όταν αυτή
προέρχεται από «συνάδελφο» που έχει εκλεγεί
για να εκπροσωπεί τους συναδέρφους του.
06.04.2021

Ειδικότερα, το μέλος μας ΛΥΔΙΑ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ, γνωστή σε όλους τους συναδέλφους της για την ακεραιότητα
της, μας κατήγγειλε ότι δέχτηκε φραστική επίθεση από τον κατά τα λοιπά εκπρόσωπο εργαζομένων, σχετικά με
πληροφορίες, που ο ίδιος είχε και αφορούσαν την επαγγελματική της εξέλιξη.
Έφτασε μάλιστα στο σημείο να την προειδοποιήσει πως ο ίδιος, άκουσον άκουσον (!) θα την παρεμποδίσει!
Δε μπορεί λοιπόν κανείς να μην αναρωτηθεί από πού ή μάλλον από ποιον αντλεί ο συγκεκριμένος υπάλληλος
την εξουσία και τη δύναμη να παρακωλύει τη νόμιμη εξέλιξη μίας ΤΕ Νοσηλεύτριας, με μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών, επαρκέστατης επαγγελματικά και με πλούσια προσόντα, αλλά και υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού;
Εκείνο δε που προκαλεί απορία και πρέπει να διερευνηθεί, καθώς είναι κοινή γνώση μεταξύ των υπαλλήλων
του Γ.Ν. Παπανικολάου, είναι η αληθής φύση των σχέσεων του εν λόγω υπαλλήλου με τη Διοίκηση του
Νοσοκομείου και το κατά πόσον αυτή εκφεύγει, αν εκφεύγει φυσικά, του θεσμικού πλαισίου των αρμοδιοτήτων
του ως εκπροσώπου των εργαζομένων . Είναι δε επιτακτική ανάγκη να ενημερωθούν οι συνάδερφοι για την
πορεία των αναφορών κατά του εν λόγω υπαλλήλου για επιλήψιμες συμπεριφορές εναντίον τους.
Το τελευταίο αυτό περιστατικό αποδεικνύει δε, ότι ορισμένοι δεν έχουν καν κατανοήσει ούτε τι πρεσβεύουν,
ούτε και ποια είναι θέση τους. Τέτοιες συμπεριφορές μας γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω και αποτελούν την άσχημη
πλευρά του συνδικαλισμού, την οποία ο ΣΥ.ΝΟ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αποτάσσεται και δη έμπρακτα.
Δια του παρόντος, στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού που υπηρετούμε πιστά όλα αυτά τα χρόνια,
εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας στην Νοσηλεύτρια και ζητούμε άμεση περαιτέρω διερεύνηση της
καταγγελίας της, λαμβανομένης υπόψιν και έτερης καταγγελίας εναντίον του ιδίου υπαλλήλου για σοβαρότατη
παραβίαση του υπηρεσιακού απορρήτου και του Γενικού Κανονισμού GPDR αναφορικά με συνεδρίαση του Δ.Σ.
του Γ.Ν. Παπανικολάου.
Τονίζουμε δε στην Διοικήτρια αλλά και στον Υποδιοικητή του Γ.Ν. Παπανικολάου την εκ του νόμου υποχρέωση
τους για επιβολή της νομιμότητας και παροχής σε όλους τους εργαζομένους ενός ασφαλούς εργασιακού
περιβάλλοντος, καταστέλλοντας κάθε συμπεριφορά λεκτικής και ψυχολογικής βίας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Μπαλιόζογλου

Σοφία Ζουρνατζή

3
ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Ξάνθης:
Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2021
Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, σήμερα 7 Απριλίου με θέμα: «Μαζί μπορούμε να φτάσουμε σε ένα πιο δίκαιο
και υγιέστερο κόσμο για όλους» και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο πλανήτης την τιμά μέσα σε συνθήκες
πανδημίας. Με αφορμή την ημέρα αυτή ο ΠΟΥ καλεί τους ηγέτες να διορθώσουν τις ανισότητες στον τομέα της

07.04.2021

υγείας και να διασφαλίζουν ότι όλοι οι άνθρωποι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας,
Άλλη μια χρονιά

όταν και όπου τις χρειάζονται.

βρίσκει τους

Άλλη μια χρονιά βρίσκει τους νοσηλευτές εξουθενωμένους, με διεκδικήσεις. Βρίσκει το Νοσοκομείο Ξάνθης
χωρίς ΜΕΘ, με ότι κινδύνους συνεπάγεται αυτό για την τοπική κοινωνία εν μέσω πανδημίας.

νοσηλευτές
εξουθενωμένους,
με διεκδικήσεις.
Βρίσκει το

Καλούμε τις διοικήσεις του Νοσοκομείου και του Υπουργείου να εξασφαλίσουν ΠΡΟΣΒΑΣΗ σε ποιοτικές
υπηρεσίες Υγείας και ένα πιο ΣΥΓΧΡΟΝΟ και ΔΙΚΑΙΟ περιβάλλον εργασίας.

Νοσοκομείο
Ξάνθης χωρίς
ΜΕΘ, με ότι
κινδύνους

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Καριώτης

Αλέξανδρος Μιτσικάρης

συνεπάγεται αυτό
για την τοπική
κοινωνία εν μέσω
πανδημίας.

ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Εύβοιας:
Προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία
της νοσηλευτικής υπηρεσίας του ξενώνα
Ν. Λαμψάκου
Α) Για την καλύτερη λειτουργία της νοσηλευτικής υπηρεσίας του ξενώνα Ν. Λαμψάκου να μετακινηθεί
νοσηλευτής ΤΕ όπως υπήρχε στο αρχικό οργανόγραμμα του προσωπικού αλλά η θέση ήταν προσωποπαγής και
όταν παραιτήθηκε ο υπάλληλος που είχε διοριστεί, δεν αναπληρώθηκε.

15.04.2021

Β) Να υπάρχει καθαρίστρια και τα Σαββατοκύριακα, γιατί από τότε που συνταξιοδοτήθηκε η μόνιμη υπάλληλοςκαθαρίστρια της δομής πηγαίνει καθαρίστρια μόνο τις καθημερινές.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Κιούσης

Χρύσα Μαργαρίτη
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ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής:
Πρόταση σύστασης εξειδικευμένης ομάδας
παρέμβασης στην ψυχολογική κρίση προς
την Υφυπουργό Υγείας κ. Ζωή Ράπτη και τη
Διοίκηση του Ψ.Ν.Α.
Η εκδήλωση επιθετικής και βίαιης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας ενός ψυχιατρικού ασθενή
δύναται να λάβει χώρα ως συνέπεια της υποτροπής της ψυχικής νόσου και λοιπών αρνητικών παραγόντων,

24.06.2021

όπως η υπερπληρότητα της δύναμης ασθενών, το επιβαρυντικό θεραπευτικό περιβάλλον κ.λπ.. Η αντιμετώπιση
της ψυχικής υποτροπής των ψυχικά πασχόντων ασθενών, οι οποίοι βρίσκονται υπό υποτροπή και εκδηλώνουν
ετεροκαταστροφική συμπεριφορά, αποτελούσε ανέκαθεν μείζον θέμα στην ψυχιατρική αποκατάσταση της υγείας
τους.
Η εκδήλωση επιθετικών και βίαιων συμπεριφορών, ιδιαιτέρως στις δομές ψυχικής υγείας, έχει διαπιστωθεί
από ερευνητικές μελέτες ότι υπερτερεί σε συχνότητα εμφάνισης από άλλα νοσηλευτικά πλαίσια. Σύμφωνα με
έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι το νοσηλευτικό προσωπικό των Ψυχιατρικών Τμημάτων θεωρεί πως η επιθετικότητα
των ασθενών είναι αναπόφευκτη στην εργασία τους κι ότι η πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση των επιθετικών
συμπεριφορών αποτελούν δύσκολες κλινικές προκλήσεις και ταυτόχρονα σημαντικούς παράγοντες νοσηλείας θεραπείας των ασθενών και επαγγελματικής και σωματικής ασφάλειας των εργαζομένων. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν
της περίπτωση της Γερμανίας, αναφέρεται ότι το 70% του νοσηλευτικού προσωπικού έχει δεχθεί κάποιου είδους
επίθεση από ασθενείς, εκ των οποίων το 50% των περιπτώσεων σημειώθηκαν σε ψυχιατρικές κλινικές, ενώ
το αντίστοιχο 40% των ψυχιάτρων στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ανέφεραν πως έχουν
υποστεί επίθεση.
Όλα τα προαναφερόμενα αναγνωρίζονται κι από την Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά
με τη βία στις Υπηρεσίες Υγείας, η οποία αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες υγείας δύναται να έρθουν
αντιμέτωποι με περιστατικά βίας στη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους. Επιπλέον ερευνητικές
μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η έκθεση σε περιστατικά επιθετικής και βίαιης συμπεριφοράς επηρεάζουν
μετατραυματικά τους εργαζόμενους στους υπηρεσίες υγείας, αποτελώντας μια ψυχοφθόρο και τραυματική
εμπειρία με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες όπως την επαγγελματική εξουθένωση, εκδήλωση χρόνιων
νοσημάτων, παρατεταμένη απουσία από την εργασία κ.λπ., καταστάσεις οι οποίες επιβαρύνουν επιπλέον το
φόρτο εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο εργάζεται διαχρονικά υποστελεχωμένο. Ωστόσο, αυτή
η έκθεση έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση άμεσων σωματικών τραυματισμών, με συχνότερα επεισόδια στο
ανδρικό νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς καλούνται να θέσουν σε προστατευτικό κλινοστατισμό ασθενείς σε
ψυχική υποτροπή. Αξιοσημείωτο δε, είναι το γεγονός ότι η συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού στην τέλεση
προστατευτικού κλινοστατισμού αντιτίθεται στο θεραπευτικό και νοσηλευτικό του ρόλο και καταφέρει σοβαρό
πλήγμα στη θεραπευτική σχέση με τον νοσηλευόμενο.
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Ο ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής, με γνώμονα όλα τα προαναφερόμενα, αλλά και τις διεθνείς πρακτικές,
θεωρεί επιβεβλημένη την ανάγκη σύστασης μιας εξειδικευμένης ομάδας παρέμβασης στην ψυχολογική κρίση. Η
συγκεκριμένη ομάδα ενδεικτικά θα πρέπει να αποτελείται από 12-15 μέλη ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει
τις υπηρεσίες της επί 24ωρου βάσης (ανά 3-4 μέλη) και να εντάσσεται στο δυναμικό της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας. Αποκλειστικός σκοπός της ομάδας θα είναι η παρέμβαση της σε περιστατικά τα οποία χρήζουν άμεσης
εφαρμογής τεχνικών και μέτρων αποκλιμάκωσης, όπως χορήγησης ενέσιμης φαρμακευτικής αγωγής, εφαρμογή
προστατευτικού κλινοστατισμού και εν γένει σε κάθε περίπτωση επικινδυνότητας για την σωματική ακεραιότητα
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θεραπευτών και νοσηλευόμενων. Οι παρεμβάσεις της ομάδας θα καθοδηγούνται και θα εποπτεύονται από τον
θεράποντα ιατρό και τους νοσηλευτές του τμήματος.
Βασική προϋπόθεση αποτελεί η στελέχωση της ομάδας με την ειδικότητα των Επιμελητών Ασθενών και
η διευκρίνιση για τα αποκλειστικά καθήκοντά τους, στην οποία θα αναφέρονται ρητά καθήκοντα τους και η
αποκλειστική εργασία τους μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό αφού η συνεχής εκπαίδευση της ομάδας καθώς και
η σταθερότητα της σύνθεσης της αποτελεί θεμέλιο λίθο της επιτυχίας της.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής
Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Αθανάσιος Τζιάτζιος

Ελένη Ντάτση
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

4
Συνέντευξη: Ιωάννης Τριανταφυλλούδης
			

(Πρόεδρος ΣΥ.Ν.Ο. Κέρκυρας)

«Μέσα από Κοινωνικές Συμμαχίες θα επιτευχθεί η κατοχύρωση του ρόλου των
Νοσηλευτών στο Ε.Σ.Υ.»
Συμπληρώθηκε ενάμιση περίπου έτος από την έναρξη
της πανδημίας του νέου κορονοιού, που έχει αλλάξει σειρά
δεδομένων και αντιλήψεων που επικρατούσαν, τόσο σε
υγειονομικό, όσο και σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο
παγκοσμίως.
Χώρες που θεωρούνταν πρότυπα οργάνωσης και
υγειονομικά θωρακισμένες αποδείχθηκε ότι κάθε άλλο
παρά έτσι ήταν, σε αντίθεση με άλλες, όπως ίσως και η χώρα
μας που διαχειρίστηκαν την υγειονομική τουλάχιστον κρίση,
σαφώς καλύτερα από το προσδοκώμενο.
Αναδείχθηκαν επίσης μέσα από αυτή την κρίση ο
αναντικατάστατος ρόλος του δημόσιου συστήματος υγείας,
που τόσο δογματικά και ενίοτε απαξιωτικά αντιμετωπιζόταν
στο προηγούμενο διάστημα, και η βαρύτητα που πρέπει
επιτέλους, ιδιαίτερα στη χώρα μας, να δοθεί στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που αν ήταν σωστά
δομημένη και οργανωμένη είναι βέβαιο ότι η διαχείριση
της υγειονομικής κρίσης, θα ήταν πιο επιτυχής, όχι μόνο
γι αυτήν καθαυτή την πανδημία, αλλά και για τα επιπλέον
ζητήματα που αυτή δημιούργησε και δημιουργεί, όπως π.χ. η
αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνια νοσήματα.
Τα συστήματα υγείας, πέρα από τα οικονομικά τους
μεγέθη, τον εξοπλισμό τους και τις υποδομές τους είναι
κυρίως και πρώτα απ όλα οι άνθρωποί τους. Είναι οι
επιστήμονες και οι επαγγελματίες που τα υπηρετούν.
Που βρίσκονται εκεί 24 ώρες το 24ωρο, δίπλα στους
χρήστες των υπηρεσιών τους, σε κάθε στιγμή, ευχάριστη
ή δυσάρεστη, ανεξάρτητα του μισθού που λαμβάνουν και
των ημερών αδείας που τους οφείλονται. Ανεξάρτητα της
σωματικής και ψυχολογικής τους εξουθένωσης.
Ο κυρίαρχος και καταλυτικός ρόλος των γιατρών αλλά
κυρίως των νοσηλευτών, αναδείχθηκε με τον πιο εμφατικό
τρόπο στο συγκεκριμένο διάστημα, με αποτέλεσμα κατά τη
γνώμη μου το πιο σημαντικό, την κοινωνική αναγνώριση του
έργου που επιτελείται από το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά
και το υψηλό επίπεδο γνώσης και επαγγελματισμού που
αυτό διαθέτει.
Δράσεις πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται
σε παγκόσμιο επίπεδο για να τιμηθούν οι νοσηλευτές
και να τους αποδοθεί η θέση που τους αρμόζει, τόσο
επαγγελματικά, όσο και κοινωνικά.
Σ’ αυτό το πλαίσιο θα ανέμενε κανείς, στη χώρα μας,
μετά τα χειροκροτήματα και τα λεκτικά μπράβο, απ όλους
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όσους διαχρονικά είχαν τους νοσηλευτές στο περιθώριο,
να υπάρξουν και οι πρακτικές και νομοθετικές εκείνες
πρωτοβουλίες, που τα πολιτικά «θα» και τις αντίστοιχες
δεσμεύσεις,, θα τα μετουσίωναν σε χειροπιαστή
πραγματικότητα. Διθυραμβικές δηλώσεις, συνεχείς
αναρτήσεις, με υποσχέσεις και εξαγγελίες εξακολουθούν
να παραμένουν απλά δελτία τύπου στις σελίδες όσων τα
ανήρτησαν.
Το πιο αυτονόητο αίτημα, η ένταξη των Νοσηλευτών στα
Β.Α.Ε. και παρά τη θετική εισήγηση της αρμόδιας γι αυτό
επιτροπής, εξακολουθεί να παραμένει μετέωρο, πιθανότατα
γιατί το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται οι νοσηλευτές
είναι υγειές και ασφαλές, οι νοσηλευτές είναι άτρωτοι, δεν
νοσούν, δεν χρήζουν προστασίας.
Από το σύνολο της νοσηλευτικής κοινότητας, των
οργάνων και των εκπροσώπων της, όλο αυτό το διάστημα,
δεν έγινε καμιά προσπάθεια λαϊκίστικης εκμετάλλευσης
της κατάστασης, αλλά με σοβαρότητα και τεκμηριωμένα
κατατέθηκαν στο δημόσιο διάλογο και προς την πολιτείας
αιτήματα θεσμικά, που απασχολούν επί δεκαετίες τον
κλάδο. Δυστυχώς η στάση της πολιτείας για άλλη μια φορά,
εξαντλείται σε μεγαλόστομες ευχαριστίες και μηδαμινές
πρωτοβουλίες επίλυσής τους.
Πέρα από την ένταξη στα Β.Α.Ε., εκκρεμούν ζητήματα
όπως η δημιουργία του κλάδου των Νοσηλευτών, που είναι
ξεχασμένος σε κάποιο συρτάρι του Υπουργείου Υγείας και
διερευνάται ακόμα ίσως, το κόστος το πολιτικό, σε σχέση με
την ένταξη σ αυτόν, ή όχι και άλλων κλάδων.
Είναι γνωστή η ιστορία του… διήμερου Φ.Ε.Κ., που
περιέγραφε για πρώτη φορά τις νοσηλευτικές πράξεις και
την κοστολόγησή τους, αλλά απεσύρθη μετά την παρέμβαση
του ισχυρού ιατρικού κατεστημένου.
Στη σημερινή συγκυρία η κοινωνία αναγνωρίζει το έργο
των νοσηλευτών, απαιτείται ωστόσο και η αναγνώριση
στην πράξη του ρόλου των νοσηλευτών από την πολιτεία,
συνθήκη αναγκαία και δυνατή για τη θωράκιση του Ε.Σ.Υ.
Αυτή τη συγκυρία οφείλουν οι ηγεσίες των νοσηλευτών
να την χρησιμοποιήσουν και να δημιουργήσουν τις
απαραίτητες εκείνες κοινωνικές συμμαχίες, περνώντας από
τα διαζευκτικά «ή» στα συζευκτικά «και».
Δυναμικά και αποτελεσματικά να καταθέτει συνεχώς
στους πολιτικούς σχηματισμούς, τα αιτήματα και τις προτάσεις
της νοσηλευτικής κοινότητας, για την επαγγελματική, θεσμική

και επιστημονική θωράκισή της.
Υπάρχουν οι άνθρωποι και το έχουν αποδείξει, που
ξεπερνώντας αστοχίες του παρελθόντος προχώρησαν τη
νοσηλευτική στη χώρα μας, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε
επαγγελματικό επίπεδο.
Μένουν ακόμα να γίνουν αρκετά, που ωστόσο δεν είναι

ανέφικτα. Μέσα από ένα συγκροτημένο σχέδιο δράσης, με
συγκεκριμένες ενέργειες και την πίεση που οι κοινωνικοί
μας εταίροι μπορούν να ασκήσουν, αυτά τα παραπάνω, που
αποτελούν το ελάχιστο χρέος της πολιτείας, απέναντι στο
Νοσηλευτή και στους Πολίτες κατ επέκταση, θα υλοποιηθούν.
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Συνέντευξη:
Γεώργιος Μανουσάκης (Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Λασιθίου)
«Νοσηλευτικά λάθη, αιτίες και η διαχείριση τους»
Επειδή κατά καιρούς επιχειρείται να παρουσιαστούν ως
μεμονωμένα περιστατικά με λάθος χορήγηση φαρμάκων
ή λανθασμένες πρακτικές, θα πρέπει να αναφερθούμε
στα νοσηλευτικά λάθη και στις βασικές τους αιτίες τους,
την υποστελέχωση και το φόρτο εργασίας. Δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα
ποσοστά απασχολούμενου νοσηλευτικού προσωπικού
προς τον πληθυσμό από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές μελέτες η
υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό προκαλεί
αύξηση του ποσοστού των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων
και αύξηση του αριθμού των ανθρωπίνων λαθών. Σε
έρευνα που έγινε το 2012 σε 8 δημόσια νοσοκομεία και
σε 3 ιδιωτικά (Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση
νοσηλευτικών λαθών στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής
και η διαχείρισή τους, Μήτσης Δημήτριος, Κελέση Μάρθα,
Καπάδοχος Θεόδωρος), πήραν μέρος 178 διπλωματούχοι
νοσηλευτές που εργάζονταν σε ΜΕΘ που στα καθήκοντα
περιλαμβάνεται η χορήγηση φαρμάκων. Αναφέρθηκε
ότι αιτιολογικοί παράγοντες για εμφάνιση λαθών είναι ο
φόρτος εργασίας, η απόσπαση προσοχής των νοσηλευτών,
η επαγγελματική εξουθένωση. Εννέα (9) στους δέκα (10)
Νοσηλευτές παραδέχονται ότι έκαναν φαρμακευτικά λάθη
σε ποσοστά 91,5% με λάθος δόση και ώρα χορήγησης.
Οι νοσηλευτές επιθυμούν την επίσημη καταγραφή λαθών
και εκτιμούν ότι θα βελτιώσει την φροντίδα υγείας.
Δείτε παρακάτω τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα
της συγκεκριμένης έρευνας: «Αποτελέσματα: Μετά τη
στατιστική ανάλυση των δεδομένων οι σημαντικότεροι
αιτιολογικοί παράγοντες για την εμφάνιση λαθών είναι ο
νοσηλευτικός φόρτος εργασίας (78,9%), η απόσπαση της
προσοχής των νοσηλευτών (75,8%), η επαγγελματική
εξουθένωση (56,8%). Περισσότεροι από 9 στους 10
νοσηλευτές αναλογικά έχουν υποπέσει σε φαρμακευτικά
λάθη (91,5%), με συχνότερα, τη λάθος δόση (34,7%), τη
λάθος ώρα χορήγησης (32,4%). Τέλος, οι ερωτηθέντες
σε ποσοστό 86,6% πιστεύουν ότι η επίσημη καταγραφή
των νοσηλευτικών λαθών θα βελτίωνε την παρεχόμενη
φροντίδα υγείας.
Συμπεράσματα: Τα νοσηλευτικά λάθη αποτελούν μία
πραγματικότητα για τα ελληνικά νοσοκομεία, με κυριότερους
αιτιολογικούς παράγοντες τον φόρτο εργασίας, την
επαγγελματική εξουθένωση και τις συχνές διακοπές των

νοσηλευτών κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και χορήγησης
της φαρμακευτικής αγωγής. Παρότι οι νοσηλευτές επιθυμούν
την επίσημη καταγραφή των λαθών, μεγάλο μέρος αυτών
αρνείται να αποκαλύψει τυχόν νοσηλευτικά λάθη, ενώ στην
Ελλάδα δεν υφίσταται κανένας μηχανισμός διαχείρισης των
λαθών αυτών».
Πρέπει η κοινωνία να αντιληφθεί ότι αν δεν βελτιωθεί
ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία
ώστε να φτάσει σε στοιχειώδη επίπεδα, τα ανθρώπινα
λάθη και οι νοσοκομειακές λοιμώξεις θα συνεχίζονται
ακατάπαυστα.
Επίσης θα πρέπει να καθιερωθεί επίσημο σύστημα
καταγραφής και διαχείρισης των νοσηλευτικών λαθών
στα Νοσοκομεία της χώρας. Να γίνεται καταγραφή των
λαθών και να υπάρχει σύστημα διαχείρισης τους ώστε μετά
από κάποιο λάθος να εντοπίζονται οι αιτίες και να γίνεται
προσπάθεια να μην επαναληφθεί.
Αυτά είναι σημαντικά θέματα για τα οποία θα πρέπει να
υπάρξουν πρωτοβουλίες από την πλευρά του Υπουργείου
Υγείας.
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ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΘΕΤΟΥΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ...
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
ΑΠΑΝΤΑ...
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Α) Άδεια ανατροφής τέκνου προκειμένου περί υπαλλήλου,
που έχει αποκτήσει το τέκνο προ του διορισμού
Αναλύει η Θεοδώρα Μεταξιώτη, Αναπληρώτρια Γραμματέας ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
Αναφορικά με το ζήτημα του υπολογισμού της χρονικής διάρκειας της άδειας ανατροφής τέκνου προκειμένου
περί υπαλλήλου, που έχει αποκτήσει το τέκνο προ του διορισμού του, επισημαίνονται τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 64/2008 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο
νεοδιοριζόμενος υπάλληλος που κατά τον διορισμό του έχει τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών
δικαιούται να λάβει άδεια ανατροφής παιδιού τόσης διάρκειας, όσο είναι, με βάση το ισχύον μειωμένο ωράριο,
το άθροισμα των ωρών οι οποίες απομένουν από την ημερομηνία του διορισμού του μέχρι την συμπλήρωση
του 4ου έτους της ηλικίας του, πέραν του οποίου η συνέχιση της άδειας δεν είναι επιτρεπτή. Η ως άνω άδεια
επ’ ουδενί λόγω δύναται να συνεχισθεί και μετά την συμπλήρωση του 4ου έτους της ηλικίας του παιδιού.
Κατά συνέπεια, με βάση την ως άνω Γνωμοδότηση, ο νεοδιοριζόμενος υπάλληλος που έχει ήδη τέκνο
ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών κατά τον χρόνο του διορισμού του, δεν λαμβάνει το σύνολο της
εννεάμηνης άδειας ανατροφής, αλλά μέρος αυτής, που υπολογίζεται με βάση τον παραπάνω κανόνα.
Σημειωτέον, ότι το περιεχόμενο της ως άνω Γνωμοδότησης επαναλαμβάνεται εν πολλοίς και στην υπ’αριθμ.
2001/2012 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που έχει ως εξής:
«Από το συνδυασμό της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της προστασίας της οικογένειας (άρθρο 21
παρ. 1 Σ), των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου για την εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής, όσο και της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας (25 παρ. 1 Συντ), σύμφωνα με την οποία οι
διευκολύνσεις για την ανατροφή τέκνου ώστε οι εργαζόμενοι γονείς να συνδυάσουν την οικογενειακή με την
επαγγελματική τους ζωή πρέπει να είναι οι πρόσφορες και οι αναγκαίες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου
από το νομοθέτη κοινωνικού σκοπού και του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 που ορίζει ότι οι γονείς δύνανται
να επιλέξουν είτε το μειωμένο ωράριο είτε την εννεάμηνη άδεια και δεδομένου ότι αθροιζόμενες οι ώρες
του μειωμένου ωραρίου αντιστοιχούν σε αυτές της εννεάμηνης άδειας, συνάγεται ότι δικαίωμα για πλήρη
συνεχόμενη εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 3528/2007,
έχουν όσοι ήδη είναι διορισμένοι κατά το χρόνο της τεκνοποίησης, ενώ όσοι γονείς εισέρχονται
στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα μετά την τεκνοποίηση, δικαιούνται να επιλέξουν
είτε το μειωμένο ωράριο, είτε συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου, που θα ισούται με τις ώρες
του μειωμένου ωραρίου που απομένουν έως τη συμπλήρωση του τέταρτου έτους της ηλικίας του τέκνου
τους, οι οποίες θα προσαυξάνονται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του
ν. 3528/2007, για τους γονείς που έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω. Διαφορετική ερμηνεία των
ως άνω διατάξεων θα οδηγούσε σε δυσανάλογη, κατά παραβίαση της αρχής της παροχής ίσων ευκαιριών,
πέρα του σκοπού των διατάξεων αυτών και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, διευκόλυνση γονέων, που
αρχίζουν την επαγγελματική τους ζωή στο Δημόσιο Τομέα μετά την γέννηση τέκνου. Εξάλλου, όσοι γονείς πριν
να διοριστούν στο Δημόσιο Τομέα εργάζονταν στον Ιδιωτικό Τομέα τυγχάνουν των διευκολύνσεων ανατροφής
τέκνων που προβλέπονται για αυτή την κατηγορία των εργαζομένων».
Κατά συνέπεια, υπάλληλος που διορίζεται μετά την απόκτηση τέκνου δικαιούται των ευεργετημάτων είτε
της άδειας ανατροφής, είτε του μειωμένου ωραρίου με τους χρονικούς περιορισμούς που τίθενται ανωτέρω.
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Β) Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης
Αναλύει ο Γεώργιος Σιδηράς, Α’ Αντιπρόεδρος Πρωτοβάθμιου ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Για τη συμμετοχή
του υπαλλήλου σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο
υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας καθιερώνεται προκειμένου
περί προγραμμάτων μετεκπαίδευσης ή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και όχι για την παρακολούθηση
προγραμμάτων προπτυχιακής εκπαίδευσης.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «1. Στους υπαλλήλους
που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των
τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές.
2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος
και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες
εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο (2) το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο
υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως δύο (2) ημερών».
Με τις παραπάνω διατάξεις καθιερώνεται η λεγόμενη άδεια εξετάσεων, η χορήγηση της οποίας αφορά και
προπτυχιακούς φοιτητές.
Αναφορικά με το ζήτημα της υπηρεσιακής μεταβολής της μετάθεσης επισημαίνονται τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7-8 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».
Κατά συνέπεια, η μετάθεση δύναται να διενεργηθεί μετά την πάροδο – ολοκλήρωση της διετούς
δοκιμαστικής υπηρεσίας.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, «Για τη διενέργεια μεταθέσεων
λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου, του χρόνου υπηρεσίας
κατά περιοχή, της οικογενειακής του κατάστασης, της ηλικίας, της συνυπηρέτησης και της εντοπιότητας,
αξιολογούμενα με συντελεστές βαρύτητας (μόρια). Η οικογενειακή κατάσταση αξιολογείται με συντελεστή τρία
(3) για τον σύζυγο, τρία (3) για το πρώτο και πέντε (5) για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει
σε σχολή ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Στους άγαμους,
διαζευγμένους, χήρους και εν διαστάσει γονείς τέκνων από τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, για τα
οποία τους έχει αποδεδειγμένα ανατεθεί η επιμέλεια, οι συντελεστές βαρύτητας προσαυξάνονται κατά ένα (1)
για κάθε τέκνο. Η ηλικία των ετών 40, 41-50 και 51-60 αξιολογείται με τους συντελεστές ένα (1), δύο (2)
και τρία (3), αντίστοιχα».
Με τις παραπάνω διατάξεις προσδιορίζονται τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο
αξιολόγησης μιας αίτησης μετάθεσης.
Η αίτηση απευθύνεται στους φορείς προέλευσης και υποδοχής.
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Γ) Αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών
Αναλύει η Παναγιώτα Καπουρελάκου, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Λακωνίας
Αναφορικά με το ζήτημα της παραίτησης δημοσίου υπαλλήλου προκειμένου να διοριστεί σε άλλη θέση του
δημόσιου τομέα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, απαγορεύεται ο διορισμός υπαλλήλου,
με οποιαδήποτε σχέση, σε δεύτερη θέση: α) δημοσίων υπηρεσιών, β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γ)
Ο.Τ.Α. συμπεριλαμβανομένων και των ενώσεων αυτών, δ) δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών,
ε) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού
τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου και στ) νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στα υπό στοιχεία β’, γ’, δ’ και ε’ νομικό πρόσωπα ή επιχορηγούνται από αυτά
τακτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή
κατά τα οικεία καταστατικά ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού
τους κεφαλαίου. Διατάξεις ειδικών νόμων που επιτρέπουν το διορισμό σε δεύτερη θέση, εξακολουθούν να
ισχύουν. Υπάλληλος που κατά παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων διορίζεται
σε δεύτερη θέση και αποδέχεται το διορισμό του, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδίκαια από την
πρώτη θέση.
Η παραπάνω διάταξη αποτυπώνει το κώλυμα της πολυθεσίας που ισχύει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, για
το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ συνάδει απόλυτα με το γράμμα και το πνεύμα των σχετικών
συνταγματικών διατάξεων περί της ελευθερίας ανάπτυξης της προσωπικότητας και της επαγγελματικής
ελευθερίας. Αποτέλεσμα του εν λόγω κωλύματος είναι ότι ο δημόσιος υπάλληλος που αποδέχεται τον διορισμό
του σε δεύτερη θέση, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από την πρώτη θέση.
Σε μια τέτοια περίπτωση, ερώτημα γεννάται αναφορικά με την τύχη της μισθολογικής και προαγωγικής
εξέλιξης του υπαλλήλου. Εν προκειμένω, ισχύουν τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Νόμου 4354/2015, «α. Ως προϋπηρεσία, που
αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά
κλιμάκια του άρθρου 9 του παρόντος, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου
1 του άρθρου 7 των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω
προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής
ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται
με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα
ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».
Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι ο διορισμός υπαλλήλου σε δεύτερη θέση και η ταυτόχρονη
παραίτηση από την πρώτη θέση δεν επιφέρει συνέπειες στην ομαλή μισθολογική εξέλιξή του, με βάση τα
θεσμοθετημένα μισθολογικά κλιμάκια, αφού, όπως προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις, για την εν λόγω
εξέλιξη λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος προγενέστερης υπηρεσίας στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.
Αναφορικά με τη βαθμολογική εξέλιξη του υπαλλήλου που αποδέχεται τον διορισμό του σε δεύτερη θέση,
παραιτούμενος από την πρώτη, αναφέρονται τα κάτωθι:
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Σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1-2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «1. Οι υπάλληλοι, που
έχουν πριν από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίηση
τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, με συνυπολογισμό πλεονάζοντος χρόνου
στο βαθμό αυτό, ύστερα από ουσιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ένταξη ανατρέχει στο χρόνο
κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
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2. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ.,
σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου
χρόνου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια
υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη».
Σύμφωνα με τη διατύπωση της παραπάνω διάταξης, ο υπάλληλος που διορίζεται έχοντας στο ενεργητικό
του χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, διανύει υποχρεωτικά διετή δοκιμαστική υπηρεσία, όπως αυτή
προβλέπεται στο άρθρο 40 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.
Κατόπιν της δοκιμαστικής υπηρεσίας, ενεργείται η ένταξη του υπαλλήλου μέχρι και τον αμέσως
προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό. Τονίζεται, ότι η ένταξη στον εν λόγω βαθμό πραγματοποιείται ανάλογα
με τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας, δηλαδή τον πριν και τον μετά τον διορισμό.

Δ) Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας, προ του διορισμού
σε οργανική θέση
Αναλύει ο Παναγιώτης Κυλούδης, Αντιπρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Θεσσαλονίκης
Αναφορικά με το ζήτημα της αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προ του διορισμού σε οργανική θέση,
προκειμένου περί της προαγωγικής εξέλιξης ενός υπαλλήλου, επισημαίνονται τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1-2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «1. Οι υπάλληλοι, που
έχουν πριν από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίηση
τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, με συνυπολογισμό πλεονάζοντος χρόνου
στο βαθμό αυτό, ύστερα από ουσιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ένταξη ανατρέχει στο χρόνο
κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
2. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ.,
σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου
χρόνου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια
υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη».
Εκ των ανωτέρω διατάξεων έπεται, ότι προκειμένου περί της εντάξεως ενός υπαλλήλου σε ανώτερο
βαθμό, μετά την ολοκλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας, λαμβάνεται υπόψη και προϋπηρεσία που
έχει παρασχεθεί υπό καθεστώς σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σημειωτέον, ότι
υπό αντίστοιχη μορφή εργασιακής σχέσης απασχολείται το επικουρικό προσωπικό, του οποίου, συνεπώς, η
παρασχεθείσα προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για την βαθμολογική ένταξη κατά τα ανωτέρω.
Ωστόσο, πέραν της βαθμολογικής ένταξης, η προϋπηρεσία ενός επικουρικού υπαλλήλου ή οποιαδήποτε
άλλη προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη προκειμένου περί του υπολογισμού των ημερών κανονικής άδειας
που δικαιούται ένας νεοδιοριζόμενος υπάλληλος.
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Ε) Άσκηση ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή εκ μέρους δημοσίου
υπαλλήλου
Αναλύει ο Νικόλαος Δημόπουλος, Γενικός Γραμματέας ΣΥ.ΝΟ. Αρκαδίας
Αναφορικά με την άσκηση ιδιωτικού έργου επ’αμοιβή εκ μέρους δημοσίου υπαλλήλου επισημαίνονται τα
ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα
(Νόμος 3528/2007) «1. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή,
εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.
2. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού
συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από
τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές
όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ο νομοθέτης έχει καθιερώσει ένα σύστημα προηγούμενης
αδειοδότησης προκειμένου ο δημόσιος υπάλληλος να δύναται νομίμως να ασκεί ιδιωτικό έργο με αμοιβή.
Για την έκδοση της εν λόγω άδειας, η οποία αφορά σύμβαση έργου ή εξαρτημένης εργασίας, ή ελεύθερης
απασχόλησης, ήτοι ελευθέριου επαγγέλματος αυτοτελώς, οιασδήποτε μορφής, απαιτείται η υποβολή σχετικής
αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Η αποδοχή ή μη της αιτήσεως εξαρτάται από την συνδρομή των λοιπών δύο
(2) προϋποθέσεων, ήτοι του συμβιβασμού του επίμαχου έργου με τα καθήκοντα της θέσης του
υπαλλήλου και την μη παρεμπόδιση της ομαλής εκτέλεσης της υπηρεσίας του.
Το έργο ή η εργασία πρέπει να είναι ιδιωτικό, δηλαδή να παρέχεται προς ιδιώτη εργοδότη και με σκοπό
την αμοιβή του υπαλλήλου. Το άπαξ ή επ’ευκαιρία έργο ή εργασία με αμοιβή δεν εντάσσεται στην
απαγόρευση. Απαιτείται σταθερή και συστηματική απασχόληση του υπαλλήλου, δοθέντος ότι
πρόκειται περί έντονου περιορισμού συνταγματικού δικαιώματος.
Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται, ότι η χορήγηση της εν λόγω άδειας θα πρέπει να προηγείται της
άσκησης ιδιωτικού έργου, διαφορετικά θεωρείται ότι έχει ήδη συντελεσθεί πειθαρχικό παράπτωμα, εκτός εάν
ο υπάλληλος τελούσε σε δικαιολογημένη πεποίθηση, ενόψει των επί σειρά ετών ενεργειών της υπηρεσίας του,
ότι ασκώντας την δραστηριότητα αυτή δεν διέπραττε πειθαρχικό παράπτωμα (ΣτΕ 2504/2001).
Το ζήτημα που γεννάται εν προκειμένω είναι το κατά πόσον η απασχόληση 3 φορές ανά εβδομάδα για
6 ώρες και για συνολική διάρκεια 4 εβδομάδων ως εκπαιδευτής ενηλίκων στις πρώτες βοήθειες, αποτελεί
συστηματική και σταθερή απασχόληση ή επ’ευκαιρία έργο.
Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ενόψει, ιδίως, της ανώτατης διάρκειας των 4 εβδομάδων, είναι
δυνατόν να υποστηριχθεί η άποψη, ότι ευρισκόμεθα ενώπιον ενός έργου που παρέχεται άπαξ και ευκαιριακώς.
Υπ’ αυτήν την έννοια για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου δεν απαιτείται η λήψη της προηγούμενης
άδειας.
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Στ) Λήψη κανονικής άδειας μετά από εννιαμήνου ανατροφής
Αναλύει ο Φώτης Οικονόμου, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Λέσβου
Αναφορικά με το δικαίωμα λήψεως κανονικής άδειας μετά την χορήγηση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής
τέκνου (ή διδύμων τέκνων) επισημαίνονται τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 63/2015 Γνωμοδότηση της Ολομελείας του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, η λήψη της άδειας ανατροφής τέκνου σε τέτοιο χρονικό σημείο εντός συγκεκριμένου έτους, ώστε
η εξάντλησή της να μην αφήνει χρονικό περιθώριο λήψης ολόκληρης ή τυχόν υπολειπομένου τμήματος της
ετήσιας κανονικής άδειας του υπαλλήλου, επιφέρει απώλεια του σχετικού δικαιώματος, κατά το μέρος
που δεν ασκήθηκε, και η υπηρεσία δεν έχει υποχρέωση να χορηγήσει την κανονική άδεια κατά
το επόμενο έτος εκείνου, εντός του οποίου έπρεπε, κατά τις οικείες διατάξεις να χορηγηθεί. Σε
περίπτωση, όμως, που η υπηρεσία για έκτακτους υπηρεσιακούς λόγους δεν χορηγήσει έγκαιρα την κανονική
άδεια, παρά το ότι αυτή είχε ζητηθεί σε κατάλληλο χρονικώς σημείο, με αποτέλεσμα ο υπάλληλος να μην
έχει το χρονικό περιθώριο, μετά τη λήξη της άδειας ανατροφής τέκνου, να λάβει και να εξαντλήσει εντός του
οικείου έτους και την κανονική άδεια που δικαιούται, τότε η υπηρεσία, κατ’ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του
άρθρου 49 παρ. 4 του Υπαλληλικού Κώδικα, έχει υποχρέωση να χορηγήσει την κανονική άδεια του υπαλλήλου
εντός του αμέσως επομένου έτους.
Με την παραπάνω Γνωμοδότηση του ΝΣΚ επιλύεται το ζήτημα της δυνατότητας μεταφοράς στο επόμενο
έτος της κανονικής άδειας που δεν χορηγήθηκε λόγω λήψης της εννεάμηνης άδειας ανατροφής. Αναλογικά
θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι τα ανωτέρω τυγχάνουν εφαρμογής και σε περίπτωση λήψεως άδειας
άνευ αποδοχών.
Επί του ειδικότερου ζητήματος της μεταφοράς της μη χορηγηθείσας κανονικής αδείας στο επόμενο έτος
λόγω λήψεως αναρρωτικής άδειας επισημαίνονται τα εξής:
Σύμφωνα με την προγενέστερη υπ’ αριθμ. 167/2014 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, η λήψη εκ μέρους δημοσίου υπαλλήλου εντός συγκεκριμένου έτους άδειας μητρότητας ως και
αναρρωτικής άδειας λόγω κύησης, κατά τρόπον ώστε το υπολειπόμενο μετά τη λήξη των αδειών αυτών
χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του έτους να μην επαρκεί για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας, που
δικαιούται η υπάλληλος αυτή, δημιουργεί υποχρέωση στην υπηρεσία να χορηγήσει την εν λόγω άδεια
εντός του αμέσως επόμενου ημερολογιακού έτους.
Συμπερασματικά, με τις ως άνω δύο γνωμοδοτήσεις επιλύονται τα ζητήματα εν σχέσει με την μεταφορά ή
μη της κανονικής άδειας που δεν χορηγήθηκε.
Ως εκ τούτου αποβαίνει προς το συμφέρον του υπαλλήλου να αιτηθεί την χορήγηση της κανονικής
άδειας προ της λήψεως της εννεάμηνης άδειας ανατροφής.
Κατ’ αναλογία παρατηρείται, ότι εφόσον ο υπάλληλος επιθυμεί να λάβει την άδεια άνευ αποδοχών
για ανατροφή τέκνου (άρθρο 53 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα), αποβαίνει ομοίως προς το
συμφέρον του να αιτηθεί προηγουμένως την χορήγηση τυχόν υπολοίπου κανονικής άδειας.
Όσον αφορά το ζήτημα της παροχής εργασίας, προκειμένου να θεμελιωθεί το δικαίωμα λήψεως κανονικής
άδειας, ομολογουμένως δεν υπάρχει θεσμοθετημένο ελάχιστο όριο ημερών απασχόλησης. Είναι, δε, βέβαιον,
ότι άνευ παροχής εργασίας ούτε για μια ημέρα, δεν θεμελιώνεται το σχετικό δικαίωμα. Κατά συνέπεια δέον
όπως παρασχεθεί εργασία για συγκεκριμένο αριθμό ημερών, σε προηγούμενη συνεννόηση με τον φορέα
απασχόλησης, και εν συνεχεία να υποβληθεί το αίτημα για την χορήγηση της κανονικής άδειας.
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Ζ) Ετοιμότητα παροχής εργασίας
Αναλύει ο Χρήστος Μαρνέρας, Αντιπρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Αχαΐας
Όπως έχει κριθεί με την υπ’αριθμ. 10/2009 Απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, «κατά
κανόνα, η εργασιακή σχέση προϋποθέτει ενεργό ή θετική παραδοχή πνευματικής ή σωματικής ανθρώπινης
δραστηριότητας για την επίτευξη κάποιου οικονομικού αποτελέσματος. Ωστόσο υπάρχει παροχή εξαρτημένης
εργασίας και όταν απλώς δεσμεύεται η ελευθερία του μισθωτού, με την υποχρέωσή του να παραμένει στον
καθοριζόμενο από τον εργοδότη τόπο και χρόνο, για να είναι έτοιμος προς παροχή της εργασίας του, αν από
τις περιστάσεις παραστεί ανάγκη.
Όπως συνάγεται από τα άρθρα 648, 649 και 653 ΑΚ, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των ν.
3239/1933, 1876/1990 και 3755/1957, η σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος αναλαμβάνει
την υποχρέωση να περιορίσει μερικώς την ελευθερία των κινήσεων του υπέρ του άλλου, χωρίς να διατηρεί
σε εγρήγορση τις σωματικές ή πνευματικές του δυνάμεις στη διάθεση αυτού κάθε στιγμή, φέρει μεν το
χαρακτήρα της συμβάσεως εργασίας, λόγω όμως της ιδιομορφίας της δεν υπόκειται στις διατάξεις ειδικών
νόμων ή συλλογικών συμβάσεων, αναφορικά με το ελάχιστο όριο αμοιβής και τις προσαυξήσεις για νυκτερινή,
υπερωριακή ή άλλη εργασία σε ημέρα γιορτής ή αναπαύσεως, γιατί αυτές, αν δεν συμφωνήθηκε το αντίθετο,
εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση πλήρους απασχολήσεως ή πάντως διατηρήσεως σε εγρήγορση των
σωματικών ή πνευματικών δυνάμεων του μισθωτού στις καθορισμένες για κάθε περίπτωση ώρες.
Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για “σχέση ετοιμότητας για εργασία”, η οποία ανάλογα με το βαθμό
ετοιμότητας, διακρίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες:
(α) μία πρώτη κατηγορία που είναι και η πιο συνηθισμένη στην πρακτική, συνιστά η λεγόμενη “γνήσια
ετοιμότητα για εργασία”, στην οποία έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και στην
οποία ο μισθωτός οφείλει να βρίσκεται σε ορισμένο τόπο (της επιχείρησης ή και εκτός αυτής από όπου
καλούμενος να έχει την δυνατότητα να προσέλθει στον τόπο εργασίας) και χρόνο, διατηρώντας τις σωματικές
και πνευματικές του δυνάμεις σε ένταση για να προσφέρει τις υπηρεσίες του μόλις παραστεί ανάγκη, οπότε σε
αυτήν τη μορφή ετοιμότητας θεωρείται ότι υπάρχει πλήρης απασχόληση, ανεξάρτητα αν θα παρουσιασθούν
περιστατικά για την παροχή εργασίας και έτσι η ετοιμότητα εξομοιώνεται ολότελα με την κανονική εργασία,
γιατί, εκτός από τη δέσμευση της ελευθερίας, υπάρχει και εγρήγορση των δυνάμεων του μισθωτού,
(β) μία δεύτερη κατηγορία είναι η λεγόμενη “μη γνήσια ετοιμότητα ή ετοιμότητα κλήσης”, κατά την οποία
ο μισθωτός δεν υποχρεούται να έχει σε εγρήγορση τις σωματικές ή πνευματικές του δυνάμεις, έχοντας τη
δυνατότητα να κοιμάται ή να βρίσκεται έξω από τον τόπο εργασίας, οπότε στην περίπτωση αυτή δεν έχουν
εφαρμογή όλες οι διατάξεις του εργατικού δικαίου και ειδικότερα οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για
τα ελάχιστα όρια αμοιβής και τις προσαυξήσεις για παροχή νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας ή άλλης
εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες, εκτός αν έχει συμφωνηθεί ειδικά το αντίθετο και
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(γ) μεταξύ της μιας και της άλλης κατηγορίας ετοιμότητας μπορούν να υπάρχουν “ενδιάμεσες βαθμίδες
ετοιμότητας” και μερική εγρήγορση του μισθωτού, οπότε ανάλογα με τα χρονικά διαστήματα υπολογίζονται και οι
αποδοχές του μισθωτού. Το ζήτημα για το είδος της ετοιμότητας εργασίας και ειδικότερα αν πρόκειται για γνήσια
ετοιμότητα ή μη γνήσια (απλή) ετοιμότητα κλήσης ή κάποια άλλη ενδιάμεση μορφή, είναι θέμα αποδείξεως των
πραγματικών εκείνων περιστατικών που μπορούν να υπαχθούν στη μία ή άλλη κατηγορία.
Η πάγια αυτή θέση της νομολογίας για την διάκριση, κατά την προδιαληφθείσα των όρων έννοια, μεταξύ
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της γνήσιας και της μη γνήσιας (απλής) ετοιμότητας προς εργασία αναφορικά με το θέμα αμοιβής του μισθωτού
δεν διαφοροποιείται με το π.δ. 88/1999, με το οποίο εναρμονίσθηκε το εσωτερικό δίκαιο με την 93/104
ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 23-11-1993, η οποία τροποποιήθηκε με την επακολουθήσασα 2000/34 ΕΚ
του Συμβουλίου της 22-6-2000 και σε συμμόρφωση προς αυτήν το π.δ. 88/1999 τροποποιήθηκε με το π.δ.
76/2005».
Από τα παραπάνω νομολογιακά πορίσματα προκύπτει, ότι στις περιπτώσεις της μη γνήσιας ετοιμότητας ή
άλλως ετοιμότητας κλήσης, οπότε ο εργαζόμενος δύναται να ευρίσκεται ακόμη και στην οικία του, δεν τυγχάνουν
εφαρμογής όλες οι ρυθμίσεις του εργατικού δικαίου.
Περαιτέρω σημειώνεται, ότι εκ της κείμενης νομοθεσίας δεν προβλέπεται ο ελάχιστος ή ο ανώτατος δυνατός
αριθμός ημερών ανά εβδομάδα ή μήνα, κατά τις οποίες ένας υπάλληλος μπορεί να ευρίσκεται σε καθεστώς μη
γνήσιας ετοιμότητας.
Βέβαια, στην περίπτωση κατά την οποία η ετοιμότητα εργασίας μετατρέπεται σε πραγματική παροχή εργασίας
μέσω της κλήσεως του υπαλλήλου για την επάνοδό του στον τόπο απασχόλησης, τότε θα πρέπει να ελέγχεται η
συνδρομή των ελαχίστων όρων για την οργάνωση του χρόνου απασχόλησης, όπως αυτοί προκύπτουν από το ΠΔ
88/1999, όπως εκάστοτε ισχύει.
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Ο ΤΥΠΟΣ
ΕΓΡΑΨΕ...

6
#1

27.04.2021

Μονιμοποίηση των συμβασιούχων στα δημόσια
νοσοκομεία ζητεί η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ.

#2

27.04.2021

Κορονοϊός: Τα 5 αιτήματα των νοσηλευτών που
έμειναν στο «συρτάρι» μετά από 15 μήνες πανδημίας

#3

27.04.2021

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.: Απαξίωση των νοσηλευτών από το
υπουργείο Υγείας

#4

12.05.2021

DION TV: Εκπομπή Ξυπνάμε Μαζί - Ξεκινάμε Μαζί Συνέντευξη Τζαννής Πολυκανδριώτης Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών

13.05.2021

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ.: Στάση εργασίας αύριο από το
μεσημέρι εως τις 3
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#5

6
#6

13.05.2021

Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία
του Ε.Σ.Υ.: Είμαστε απέναντι στην κυβέρνηση - Στάση εργασίας αύριο

#7

13.05.2021

Γιώργος Αβραμίδης: Ντροπή για την μη ένταξη των
νοσηλευτών στα Βαρέα…

#8

13.05.2021

Γιώργος Αβραμίδης: Τουλάχιστον 10.000 ελλείψεις
νοσηλευτών στο ΕΣΥ

#9

13.05.2021

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ.: Στάση εργασίας αύριο από το
μεσημέρι εως τις 3

#10

13.05.2021

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. κηρύσσει 3ωρη στάση
εργασίας την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021
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#11

14.05.2021

Γιώργος Αβραμίδης: Η κατάσταση είναι τραγική,
επισφαλής και επικίνδυνη

#12

14.05.2021

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ.: 3ωρη στάση εργασίας σήμερα Το Υπουργείο δεν υλοποιεί τις δεσμεύσεις του

#13

28.05.2021

Έτσι θα γίνουν οι προσλήψεις 4.000 μόνιμων
νοσηλευτών - Κικίλιας στα Παραπολιτικά: Έφτασε η
ώρα για όσους δίνουν σκληρή μάχη κατά του Covid-19

#14

08.06.2021

Τι λένε οι εκπρόσωποι των νοσηλευτών για τους εμβολιασμούς

11.06.2021

Επιφυλακτικός ο πρόεδρος της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ.
στις εξαγγελίες Κικίλια-Βορίδη
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#16

26.06.2021

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. – ΣΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ:
Δηλώσεις που εκμηδενίζουν τον ανιδιοτελή και άοκνο αγώνα των
νοσηλευτών απο βουλευτή της Ν.Δ, την άμεση ανάκλησή τους
ζητούν οι εργαζόμενοι

#17

27.06.2021

104fm.gr

#18

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ.: Απάντηση στις απαξιωτικές δηλώσεις
του βουλευτή Κ. Μαραβέγια

30.06.2021

Οι νοσηλευτές της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. εγκαλούν τον
βουλευτή Μαγνησίας της ΝΔ και απαιτούν «συγγνώμη»
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∆ιοικητικό Σύµβούλιο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ.:
Πρόεδρος: Αβραµίδης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Α΄: Σκουτέλης ∆ηµήτριος
Αντιπρόεδρος Β΄: Κωτσής Απόστολος
Γενικός Γραµµατέας: Πολυκανδριώτης Τζαννής
Αναπληρωτής Γραµµατέας: Μεταξιώτη Θεοδώρα
Ταµίας: Μπίζας Λάµπρος
Αναπληρωτής Ταµίας: Αρβανίτης Γεώργιος
Μέλη:
Κιούσης Νικόλαος
Μαντζανάς Μιχαήλ
Τζιάτζιος Αθανάσιος
Σαληκίδης ∆ηµοσθένης
Κοσκινάς Παναγιώτης
Ρουσσόπουλος Αναστάσιος
Μπαλιόζογλου Γεώργιος
Χονδρού Γεωργία

