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Editorial

«Καλό ταξίδι Νικόλα…»

Η Νοσηλευτική Οικογένεια της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. αποχαιρέτησε το Σεπτέμβριο ένα από τα πιο 

σημαντικά στελέχη της, τον καλό συνάδελφο Νικόλαο Παπανδρέου. 

Ο Νίκος μας υπηρέτησε με ήθος και ανιδιοτέλεια τη Νοσηλευτική Επιστήμη κι εργαζόταν επί 

σειρά ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». Υπηρέτησε 

με ανιδιοτέλεια δύο θητείες ως Πρόεδρος στο Πρωτοβάθμιο Σωματείο του Ν. Αττικής και ως 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας. 

Ακούραστος, ανθρώπινος, με χαμόγελο, κατανόηση και διάθεση προσφοράς και αλληλεγγύης 

στους συναδέλφους του. Πάντα στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων της Ομοσπονδίας, 

διεκδικούσε με ήθος και δυναμισμό τα δικαιώματα των Νοσηλευτών, χωρίς υπεκφυγές. Η 

παρουσία του στα δρώμενα της Νοσηλευτικής ηγετική και συνάμα διακριτική. Ο λόγος του 

πύρινος και η συμπεριφορά του ευγενική προς όλους.

«Ο αγώνας μας είναι συνεχής και αμείωτος….», είχες αναφέρει σε ένα παλιότερο τεύχος… και 

αυτή είναι η υπόσχεσή που σου δίνουμε!

Φίλε Νίκο θα μας λείψεις! Θα σε κρατήσουμε στη σκέψη μας και στην καρδιά μας! Δύναμη και 

κουράγιο στην οικογένειά σου…

Καλό ταξίδι Νικόλα μας!
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Καταγγελία της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. για την Υποβάθμιση της 
Νοσηλευτικής Διεύθυνσης στο Γ.Ν. Ημαθίας – Ν.Μ. Νάουσας

Με αφορμή την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της υπ’ αριθ. πρωτ. 8328/29-7-2022 απόφασης του 
Αναπληρωτή Διοικητή της Ν.Μ. Νάουσας με την οποία πραγματοποιείται αιφνιδίως σωρεία μετακινήσεων και 
επί τη βάσει διαφόρων δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο των οποίων λάβαμε γνώση, έχοντας σχετική θεσμική και 
καταστατική υποχρέωση, ως η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ του ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, δε μπορούμε παρά να καταγγείλουμε την πλήρη απαξίωση του θεσμού της Διεύθυνσης 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, που είναι πασίδηλη με μια απλή ανάγνωση της- αν μη τι άλλο «παράξενης» από 
άποψη χρονικής συγκυρίας- ριζικής αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Δεν είναι δυνατόν να μην παρατηρήσουμε ότι από την απόφαση απουσιάζει παντελώς από τα στοιχεία 
και έγγραφα που ελήφθησαν υπόψιν για την πραγματοποίηση ενός τέτοιου αριθμού μετακινήσεων της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, η εισήγηση/γνώμη ή η επίκληση έστω ενός εγγράφου της… Διευθύντριας 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, της καθ΄ύλην αρμόδιας υπαλλήλου που βρίσκεται στην κορυφή της νοσηλευτικής 
ιεραρχίας (!!!).

Από το σώμα της απόφασης προκύπτει ευθεία παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τις 
αρμοδιότητες του Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, καθώς λαμβάνονται αποφάσεις για το νοσηλευτικό και 
βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό και τη νοσηλευτική υπηρεσία χωρίς καν να ζητηθεί η γνώμη του καθ’ ύλην 
αρμοδίου Διευθυντή.

Όλες οι μετακινήσεις και οι τοποθετήσεις του προσωπικού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας έγιναν, σύμφωνα 
με το ίδιο το έγγραφο και όσα λήφθηκαν υπόψιν, μόνο από τον Αν. Διοικητή χωρίς καμία εισήγηση ή γνώμη 
από την καθ΄ύλην αρμόδια Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, που προβλέπεται ρητά στο Νόμο και 
αποτελεί καθημερινή πρακτική σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας, καθώς εκείνη κατά τεκμήριο τελεί σε πλήρη 
γνώση του ανθρώπινου δυναμικού, των προσόντων και της κατάστασης εκάστου υπαλλήλου, αλλά και των 
συγκεκριμένων αναγκών κάθε νοσηλευτικού τμήματος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005, «ο Διοικητής του Νοσοκομείου έχει τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες: 1. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού, ελέγχου και εύρυθμης λειτουργίας 
όλων των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου… 8. Επεξεργάζεται και αξιολογεί όλες τις προτάσεις και αιτήματα των 
Υπηρεσιών και του προσωπικού και τα υποβάλλει στα αρμόδια όργανα.»

Αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αυτές αναφέρονται στον Οργανισμό του 
Νοσοκομείου και είναι οι ακόλουθες: « α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με 
τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων 
σε κάθε περίπτωση ιατρών. β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό. γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του 
προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών. δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως 
καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού αυτού. ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες 
του νοσοκομείου. στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, 

2α
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2α
διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων. ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και 
φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών. η. Η οργάνωση, ο 
προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.».

Στη δε υπ’ αριθ. Γ6/Γ.Π.οικ.92189 ΦΕΚ Β 5622 2018 απόφαση του Αν. Υπουργού Υγείας περιγράφονται 
τα καθήκοντα του Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, καθιερωμένα στην πράξη επί σειρά ετών. Ειδικότερα 
προβλέπεται:

«Ι. α) Ο Διευθυντής-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι επικεφαλής στη διοικητική ιεραρχία της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και αναφέρεται απευθείας στον Διοικητή του Νοσοκομείου. Επιβλέπει και συντονίζει 
μέσω των Τομεαρχών της Ν.Υ. και των Προϊσταμένων των Νοσηλευτικών Τμημάτων την παροχή νοσηλευτικής 
φροντίδας των ληπτών υπηρεσιών υγείας και την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των Τμημάτων, Μονάδων και 
λοιπών υπηρεσιών υγείας ευθύνης του/της.

β) Έργο του/της Διευθυντή-τριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τους Τομεάρχες και τους 
Προϊσταμένους των Νοσηλευτικών Τμημάτων, είναι η παροχή ποιοτικής Νοσηλευτικής / Μαιευτικής Φροντίδας 
και η συνεχής βελτίωση της, ο άρτιος προγραμματισμός και συντονισμός των νοσηλευτικών υπηρεσιών και ο 
έλεγχος της αποτελεσματικής και εύρυθμης λειτουργίας τους…

γ) Ο Διευθυντής-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας συνιστά την ανώτερη διοικητική θέση ευθύνης της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Αναλαμβάνει αρμοδιότητες διοίκησης και ελέγχου της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Οργανισμό του κάθε Νοσοκομείου 
καθώς και όποια άλλη αρμοδιότητα του/της έχει εκχωρηθεί με διάταξη νόμου ή άλλη απόφαση. Αναλαμβάνει:

 • Τον στρατηγικό σχεδιασμό των εφαρμογών και υπηρεσιών της Ν.Υ. σύμφωνα με την πολιτική υγείας της 
υγειονομικής μονάδας. 

 • Τον καθορισμό της φιλοσοφίας, των αξιών και των σκοπών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 
 • Τον διοικητικό έλεγχο όλων των Νοσηλευτικών Τομέων. 
 • Την εποπτεία και αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 
 • Την αξιολόγηση και την εισήγηση αλλαγών στον τρόπο παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών των Τμημάτων 

μετά από εισήγηση των Προϊστάμενων των Τμημάτων και των Τομεαρχών της Ν.Υ. 
 • Την ενθάρρυνση της διακίνησης ιδεών και την εισαγωγή καινοτομίας μέσα από ένα οργανωμένο πλαίσιο 

αξιολόγησης και εφαρμογής. 
 • Τη συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Διοικητή, τον Αναπληρωτή Διοικητή και τους Διευθυντές 

των άλλων υπηρεσιών, στα πλαίσια της αντιπροσώπευσης στα ανώτερα όργανα διοίκησης, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, για την επίτευξη των στόχων της Διοίκησης και την εύρυθμη και αποτελεσματική 
λειτουργία της υγειονομικής μονάδας. 

 • Την υλοποίηση των στόχων της Διοίκησης σε ό,τι αφορά τη Νοσηλευτική Διεύθυνση. 
 • Τη μέριμνα για την άρτια στελέχωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας».

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Οι αρμοδιότητες του/της Διευθυντή-τριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας διακρίνονται σε κλινικές, διοικητικές, 

εκπαιδευτικές και ερευνητικές. Ειδικότερα, αυτές περιλαμβάνουν: «….
Την άσκηση αποτελεσματικής Νοσηλευτικής Διοίκησης και τον έλεγχο Ποιότητας των προσφερομένων 

υπηρεσιών διαμέσου:
α) Εφαρμογής των επαγγελματικών υποχρεώσεων σύμφωνα με την περιγραφή των θέσεων εργασίας 

τους, για τα στελέχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
β) θέσπισης δεικτών αποτελεσματικότητας, ποιότητας και εφαρμογής των διαδικασιών της Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας και της υγειονομικής μονάδας,
γ) αποτελεσματικού συντονισμού και εποπτείας των Νοσηλευτικών Τομέων,
δ) προγραμματισμού και ελέγχου των παρεχομένων νοσηλευτικών υπηρεσιών,
ε) θέσπισης κανόνων λειτουργίας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
στ) θέσπισης κριτηρίων αξιολόγησης ποιότητας και ασφάλειας της παρεχόμενης φροντίδας,
Την εισήγηση τοποθετήσεων – μετακινήσεων για τη στελέχωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών, 

λαμβάνοντας υπόψη:
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2α
α) Τα διεθνή πρότυπα – Δείκτες στελέχωσης
β) Τον Οργανισμό, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της υγειονομικής μονάδας και την κείμενη 

νομοθεσία.
γ) Την κάλυψη σύγχρονων και προβλεπόμενων αναγκών, αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης των εκτάκτων.
Για την επίτευξη τους εισηγείται στο Διοικητή τοποθετήσεις – μετακινήσεις νοσηλευτικού προσωπικού.
Την εξασφάλιση ετοιμότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς
α) Για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών
β) Για την αντιμετώπιση απρόσμενων συμβάντων
γ) Για τη διαχείριση μαζικών καταστροφών και κρίσεων.
Τον προσδιορισμό και την εφαρμογή των στόχων της Νοσηλευτικής Πολιτικής, …».
Δια της παντελούς επομένως αγνόησης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (όπως αυτή προκύπτει από το 

ανωτέρω έγγραφο) καταστρατηγείται ο Νόμος και παρατηρείται σαφής απαξίωση του θεσμού του Διευθυντή 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και ολοσχερής απαξίωση του νοσηλευτικού επαγγέλματος, την οποία δεν μπορούμε 
παρά να καταγγείλουμε διαμαρτυρόμενοι για τέτοιου είδους απολυταρχικές και συγκεντρωτικού χαρακτήρα 
ενέργειες που κάθε άλλο συμβατές με τα σύγχρονα μοντέλα δημόσιας διοίκησης είναι.

Η δε λήψη αποφάσεων που αφορούν άμεσα τη Νοσηλευτική Υπηρεσία χωρίς ο αρμόδιος Διευθυντής 
να κληθεί να ασκήσει τις νόμιμες αρμοδιότητες του, θέτει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και σεβασμού 
της διοικητικής ιεραρχίας. Με μεγάλη μας θλίψη διαπιστώνουμε ότι μετά από 30 και πλέον έτη ισχύος της 
νομοθεσίας για την οργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την ισοτιμία και αυτοτέλεια των Υπηρεσιών 
του Νοσοκομείου, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας εγγράφως παραγκωνίζεται και δεν αντιμετωπίζεται 
ως η επικεφαλής στη διοικητική ιεραρχία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με αρμοδιότητες διοίκησης και ελέγχου 
αυτής, με καθήκον το στρατηγικό σχεδιασμό των εφαρμογών και υπηρεσιών της, όπως προβλέπει ο ΝΟΜΟΣ! 

Λόγω της μακράς πείρας μας στη νοσηλευτική καθημερινότητα, μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η ήμερα 
και η ώρα της ανάρτησης της απόφασης (Παρασκευή, 29/07/2022 13:35:03), ώρα κατά την οποία είθισται 
να έχουν συνταχθεί και καθοριστεί τα προγράμματα του προσωπικού για το επόμενο χρονικό διάστημα με 
βάση το τμήμα στο οποίο υπηρετούν. Η δε χρονική στιγμή της χορήγησης κανονικών αδειών προκαλεί σοβαρά 
ερωτήματα αναφορικά με την υλοποίηση της απόφασης και την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας χωρίς σοβαρή 
παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων (πχ δια ενδεχόμενης ανάκλησης ή μεταβολής αδειών).

Απορίας άξιον είναι επίσης πως δε γίνεται καμία αναφορά στη Νοσηλευτική Επιτροπή (δεν υπάρχει επίκληση 
κάποιου σχετικού εγγράφου), δεδομένου ότι 24 το σύνολο μετακινήσεις δε μπορεί παρά να θεωρηθούν εκ 
βάθρων μεταβολή στο ανθρώπινο δυναμικό της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και πολύ σοβαρή αλλαγή σε αυτό, 
και η γνώμη του μόνο «συμβουλευτικού οργάνου της νοσηλευτικής υπηρεσίας σε θέματα που αφορούν το 
σχεδιασμό και λήψη αποφάσεως για τα νοσηλευτικά θέματα», κρίνεται παραπάνω από απαραίτητη.

Η παντελής έλλειψη αναφοράς στο χρονοδιάγραμμα ισχύος της απόφασης, δεδομένης της σύνταξης των 
προγραμμάτων εργασίας καθώς επρόκειτο για Παρασκευή, πώς διασφαλίζεται ότι δε να προκαλέσει σοβαρά 
ζητήματα ασφάλειας δικαίου και να θέσει σε διακινδύνευση την ομαλή λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
χωρίς πρόκληση αναστάτωσης στο προσωπικό; Επειδή μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, καθώς η 
απόφαση ουδέν αναφέρει, αν αυτή ως διοικητικό έγγραφο με εκτελεστότητα είναι εφαρμοστέα από την επόμενη 
ημέρα (δεδομένης της λειτουργίας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε επταήμερη και εικοσιτετράωρη βάση), πότε 
και από ποιον υπάλληλο έγιναν όλες οι απαιτούμενες τροποποιήσεις στα προγράμματα και πώς τηρήθηκαν 
όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε να μην προκληθεί αναστάτωση και διαταραχή στην ομαλή λειτουργία 
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας; Εργάστηκαν άραγε κάποιοι υπάλληλοι υπερωριακά για την διεκπεραίωση όλων 
των εργασιών που απαιτεί για την πλήρη εφαρμογή της μια τέτοιας «έκτασης» απόφαση εκδοθείσα Παρασκευή 
μεσημέρι, με καταβολή έκτακτων κονδυλίων υπερωριών (ενώ όλοι γνωρίζουμε τη διαδικασία προέγκρισης 
του νόμου 4354/2015 και των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων που δεν αφήνουν τέτοια περιθώρια);

Αναφορικά με τα Τμήματα στα οποία απαιτείται ειδική εμπειρία ή εξειδίκευση και δεδομένου ότι δεν υπάρχει 
στην απόφαση καμία σχετική μνεία, δημιουργείται απορία, περί του αν έχει τηρηθεί η ειδική Νομοθεσία 
στελέχωσης και σχετικά με το αν οι μετακινούμενοι στα Τμήματα για τα οποία προβλέπονται ειδικά προσόντα 
(π.χ. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Αναισθησιολογικό) πληρούν τις ειδικές προδιαγραφές εξειδίκευσης και 
εκπαίδευσης, με γνώμονα την ασφαλή παροχή νοσηλευτικής φροντίδας.
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Δεδομένης της παντελούς έλλειψης οποιασδήποτε αναφοράς στα προσόντα των μετακινούμενων και της 
ανάθεσης πολλών καθηκόντων «Υπευθύνου», έχουν άραγε τηρηθεί τα άκρα όρια της διακριτικής ευχέρειας 
του αποφασίζοντος οργάνου με λήψη υπόψιν των συνολικών προσόντων των δικαιούμενων να ασκήσουν 
καθήκοντα ευθύνης υπαλλήλων;

Υπάρχει ασφαλής πρόβλεψη υλοποίησης της απόφασης χωρίς να τεθεί σε διακινδύνευση η ποιοτική 
νοσηλευτική φροντίδα, ενόψει και της εφαρμογής των εντύπων του Ο.ΔΙ.Π.Υ. και της ηλεκτρονικής 
καταγραφής, όταν τόσο μεγάλος αριθμός υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας μετακινείται και δη χωρίς 
να γνωρίζει από πότε; Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να μην «τιναχτεί» το σύστημα στον αέρα με τελικό αποδέκτη 
της αναστάτωσης αυτής τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας;

Αναφορικά τέλος με την τοποθέτηση υπαλλήλου σε θέση Προϊσταμένης λόγω κένωσης της θέσης λόγω 
συνταξιοδότησης (στο Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων- σχετ. 7 της απόφασης), αυτή δεν ανήκει στις αρμοδιότητες 
του Αν. Διοικητή κατά τα οριζόμενα από την υπ’ αρίθ. 1628/7-10-2020 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. 
Ημαθίας περί χορήγησης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας 
Μονάδα Νάουσας (ΦΕΚ 4601/τ.Β’/19-10-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρίθ. 1796/4- 11-
2020 (ΦΕΚ.5037/τ.Β’./13-11-2020) της οποίας γίνεται επίκληση στην ίδια την απόφαση. Η απόφαση αυτή 
όπως ισχύει σήμερα προβλέπει την ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Αν. Διοικητή και όχι την ΑΠΟΦΑΣΗ για την «τοποθέτηση 
των Προϊσταμένων των Τμημάτων και Γραφείων της Μονάδας του», έννοιες απόλυτα διακριτές στη δημόσια 
διοίκηση. Κατά συνέπεια η ως άνω απόφαση καθό μέρος αναθέτει καθήκοντα Προϊσταμένης είναι ανυπόστατη 
ελλείψει νόμιμης αρμοδιότητας, άλλως άκυρη ελλείψει τήρησης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και έχει 
εκδοθεί σε αντίθεση με τις νομοθετικές προβλέψεις.

Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται η μη τήρηση της νομιμότητας αλλά και η πλήρης ανασφάλεια και 
αναστάτωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας από την ενδεχόμενη υλοποίηση της απόφασης αυτής, με ταυτόχρονη 
αδικαιολόγητη παράκαμψη και αγνόηση της ΔΝΥ σε κρίσιμα και νευραλγικά για τη Νοσηλευτική Υπηρεσία 
ζητήματα.

Επειδή έχει παραβιαστεί η Νομοθεσία σχετικά με τις αρμοδιότητες του ΔΝΥ, αλλά και η αρχή της χρηστής 
διοίκησης, η οποία υποχρεώνει τα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους με βάση το περί 
δικαίου αίσθημα τους, με αναλογικότητα και επιείκεια και στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας της δημόσιας 
διοίκησης, της αρχής της καλής πίστης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου.

Επειδή τέτοιες αναχρονιστικές πρακτικές, απαξιωτικές του θεσμικού ρόλου του Διευθυντή Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας δε μπορεί να μένουν αναπάντητες.

Επειδή έχουμε θεσμική υποχρέωση προάσπισης των δικαιωμάτων των Νοσηλευτών που θίγονται 
ποικιλοτρόπως από αιφνίδιες ενέργειες και θα κληθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ασθενή σε 
συνθήκες αναστάτωσης και πλήρους ανασφάλειας.

Επειδή είναι επιβεβλημένη η άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας και η απρόσκοπτη άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του ΔΝΥ, προς όφελος όπως λειτουργίας του νοσοκομείου και η διάκριση των αρμοδιοτήτων 
του Αν. Διοικητή και ΔΝΥ όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επειδή είναι άκρως αντιδεοντολογική η απαξίωση στο θεσμό της ΔΝΥ και συνιστά στην ουσία της προσβολή 
και υποτίμηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος για την οποία έχουμε υποχρέωση παρέμβασης.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
Σας καλούμε όπως έκαστος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια 

για την αποκατάσταση του σεβασμού στο θεσμό της ΔΝΥ στο Γ.Ν. Ημαθίας – Ν.Μ. Νάουσας και προβείτε σε 
άμεση ανάκληση της της υπ’ αριθ. πρωτ. 8328/29-7-2022 απόφασης του Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν. 
Ημαθίας – Ν.Μ. Νάουσας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α
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Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες στο έλεος της υποστελέχωσης και η 
πολυδιαφημιζόμενη προκήρυξη των 4.000 θέσεων μ.Χ.

Εκφράζουμε την 
πλήρη αγανά-

κτηση όλων των 
Νοσηλευτών, 

που στελεχώνουν 
τις δημόσιες 

υπηρεσίες υγείας 
πανελλαδικά, για 
τον συνεχόμενο 

εμπαιγμό απέναντι 
μας, σχετικά με 

την πολυδιαφημι-
ζόμενη προκήρυξη 

μέσω Α.Σ.Ε.Π., η 
οποία αναμένε-
ται να καλύψει 

τα κενά στις 
αποδεκατισμένες 

Νοσηλευτικές 
Υπηρεσίες.

07.08.2022

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε καταγγελία προς το Υπουργείο Υγείας, σχετικά με την καθυστέρηση 
της έκδοσης της αναμενόμενης προκήρυξης για την πρόσληψη Νοσηλευτών μέσω Α.Σ.Ε.Π., αναλυτικά η 
καταγγελία:

Καθώς διανύουμε τα μέσα του θέρους και η υποστελέχωση συνεχίζει να θερίζει….τους Νοσηλευτές 
στις Υπηρεσίες Υγείας, σας εκφράζουμε την πλήρη αγανάκτηση όλων των Νοσηλευτών, που στελεχώνουν 
τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας πανελλαδικά, για τον συνεχόμενο εμπαιγμό απέναντι μας, σχετικά με την 
πολυδιαφημιζόμενη προκήρυξη μέσω Α.Σ.Ε.Π., η οποία αναμένεται να καλύψει τα κενά στις αποδεκατισμένες 
Νοσηλευτικές Υπηρεσίες.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι για να μπορέσει ένας Νοσηλευτής να λάβει μια τυπική κανονική άδεια 
δέκα εργάσιμων ημερών, θα πρέπει να εργαστεί στην καλύτερη των περιπτώσεων με ένα εβδομαδιαίο 
ρεπό ανάπαυσης. Γενικότερα, θα πρέπει να εργάζεται μέχρι τελικής πτώσης…σε όλες τις περιπτώσεις, ώστε 
να μπορέσουν όλοι οι συνάδελφοι να «κλέψουν» εκ περιτροπής λίγες ημέρες ξεκούρασης. Όπως είναι 
αυτονόητο, για να μπορέσει να έρθει εις πέρας το συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας, θα πρέπει να μην 
προκύψουν ασθένειες και καραντίνες λόγω COVID – 19 στο υπόλοιπο προσωπικό, ούτε φυσικά οποιαδήποτε 
άλλη έκτακτη ανάγκη.

Οι άθλιες εργασιακές συνθήκες εργασίας όμως έχουν έναν κοινό παρονομαστή, κι αυτός δεν είναι άλλος 
από την κωλυσιεργία και τις λανθασμένες πολιτικές υγείας, οι οποίες κρατάνε δέσμιους τους Νοσηλευτές, 
στο έλεος της υποστελέχωσης και των άυλων δηλώσεων στελεχών του Υπουργείου Υγείας, στις κατά τόπους 
περιοδείες κοπής κορδελών και λοιπών «τουριστικών ξεναγήσεων», στους χώρους των Υπηρεσιών Υγείας.

Ως ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., εκπροσωπώντας χιλιάδες Νοσηλευτές, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να σταματήσετε τον εμπαιγμό 
και τις μικροπολιτικές στρατηγικές και να εκδώσετε άμεσα (χθες) την προκήρυξη για τις 4.000 θέσεις! 
Επιπλέον, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τη μέγιστη ταχύτητα διεκπεραίωσης όλων των διαδικασιών, ώστε οι Νοσηλευτές, οι 
οποίοι θα εισέλθουν στις Υπηρεσίες Υγείας να τοποθετηθούν όσο πιο άμεσα στις κενές θέσεις, κι όχι ύστερα 
από 1,5 – 2 χρόνια, όπως συμβαίνει με την υφιστάμενη διαδικασία.

Σαφώς και το πρόβλημα της υποστελέχωσης θα είχε λυθεί εφόσον είχε δημιουργηθεί ο Κλάδος των 
Νοσηλευτών, όπου με ειδική ρύθμιση θα αναπληρωνόντουσαν άμεσα οι οργανικές θέσεις…αλλά ακόμα 
είμαστε, κατά πως φαίνεται, στον «κάδο», αντί για τον Κλάδο. Όσο για την επόμενη εναλλακτική, η οποία 
αφορά τη θέσπιση ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων για άμεσες προσλήψεις των Νοσηλευτών…αποτελεί 
πιθανά κι αυτό ένα «όνειρο θερινής νυκτός», όπως της περιόδου που διανύουμε, αρχές Αυγούστου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να δώσετε άμεσα λύση και να προκηρύξετε τις κενές οργανικές θέσεις.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τη δημιουργία Κλάδου Νοσηλευτών.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για το καθεστώς των προσλήψεων στις Υγειονομικές 
Υπηρεσίες.
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13.08.2022

Για πολλοστή 
φορά, αποδεικνύ-
εται ότι το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας, 
δεν είναι σε θέση 
να παρέχει ούτε
τη στοιχειώδη πρo-
στασία, απέναντι 
στην εκδήλωση 
βίαιων συμπερι-
φορών προς τους 
υποστελεχωμένους 
εργαζομένους του, 
εθελοτυφλώντας 
και «παρηγορώ-
ντας», τα εκάστοτε 
θύματα, τα οποία 
σαφώς και εναπο-
θέτουν, καθημε-
ρινά τη σωματική 
τους ακεραιότητα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τις μονιμοποιήσεις ΟΛΩΝ των Συμβασιούχων και των Ειδικευόμενων Νοσηλευτών, με τις 
ίδιες «ευνοϊκές προϋποθέσεις», όπως έχουν πραγματοποιηθεί και με τους ιατρούς!
Κατανοώντας απόλυτα τις κρίσιμες ώρες και καταστάσεις τις οποίες βιώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, 

δηλώνουμε για πολλοστή φορά τη διαθεσιμότητά μας για να συνδράμουμε με ρεαλιστικές λύσεις, μέσω του 
υγιούς συνδικαλισμού και της διαφάνειας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

Οι Νοσηλευτές στο έλεος της βιαιοπραγίας – Απαιτούμε την 
άμεση καταδίκη και τον πειθαρχικό έλεγχο του δράστη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ του Ε .Σ .Υ .

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  Η Μ Ε Ρ Α  Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ω Ν  2 0 2 1

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε έγγραφη καταγγελία προς τους εμπλεκόμενους φορείς, σχετικά 
με το αποτρόπαιο περιστατικό βίας, το οποίο έλαβε χώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, εις βάρος του 
Νοσηλευτικού Προσωπικού. Αναλυτικά η καταγγελία:

Στις 11 Αυγούστου 2022, ολόκληρη η νοσηλευτική κοινότητα συγκλονίστηκε, από την αποτρόπαια και 
καταδικαστέα πράξη, ενός συνοδού νοσηλευόμενου ασθενούς, η οποία έλαβε χώρα στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λαμίας, απέναντι στο Νοσηλευτικό Προσωπικό, κατά την οποία, ο συνοδός άσκησε σωματική βία και λεκτικές 
απειλές κατά της ζωής των εργαζομένων, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των θυμάτων και των αντίστοιχων 
δημοσιευμάτων.

Κατόπιν πληθώρας καταγγελιών Νοσηλευτών τόσο από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όσο και 
πανελλαδικά, ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ την αποτρόπαια αυτή πράξη και σας εκφράζουμε την ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ όλων 
των μελών μας, για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και για τα αλλεπάλληλα κρούσματα βίας, τα οποία 
λαμβάνουν χώρα καθημερινά σε όλες τις Υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ως πότε οι Νοσηλευτές και όλοι οι επαγγελματίες υγείας θα είναι έρμαια απέναντι στα περιστατικά βίας, 
τα οποία διαπράττονται από ασθενείς και συνοδούς μέσα στους χώρους παροχής νοσηλευτικής φροντίδας;

Θα πρέπει να θρηνήσουμε συναδέλφους, ώστε να εξασφαλίσουμε ένα «αυτονόητο» ασφαλές εργασιακό 
περιβάλλον ή μήπως θεωρείτε δεδομένο ότι είμαστε εκπαιδευμένοι στις πολεμικές τέχνες;

Για πολλοστή φορά, αποδεικνύεται ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν είναι σε θέση να παρέχει ούτε 
τη στοιχειώδη προστασία, απέναντι στην εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών προς τους υποστελεχωμένους 
εργαζομένους του, εθελοτυφλώντας και «παρηγορώντας», τα εκάστοτε θύματα, τα οποία σαφώς και 
εναποθέτουν, καθημερινά τη σωματική τους ακεραιότητα στις εκάστοτε διαθέσεις των πολιτών. Και 
αναφερόμαστε τόσο στη σωματική… όσο και στην ψυχική ακεραιότητα, η οποία παραμένει μονίμως 
κακοποιημένη, εξ’ ίσου βάναυσα!!!
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2α
Σαφώς και επικροτούμε τα άμεσα αντανακλαστικά σε ότι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο και παρακολουθούμε 

στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ την παραδειγματική απόδοση πειθαρχικών ευθυνών στο 
συνοδό.

Καταλήγοντας, εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας, απέναντι στις συναδέλφους μας και σας 
φέρνουμε προ των ευθυνών σας, ώστε ΟΛΟΙ οι επαγγελματίες υγείας, να επιστρέφουν στις οικογένειες τους 
αρτιμελείς μετά τις βάρδιες τους!!! Ως ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., θα υπερασπιστούμε στο ακέραιο, το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ 
δικαίωμα των μελών μας, να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον και επιφυλασσόμεθα για οποιεσδήποτε, 
σχετικές με το τραγικό περιστατικό, νομικές ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

στις εκάστοτε 
διαθέσεις των 

πολιτών. Και ανα-
φερόμαστε τόσο 
στη σωματική… 

όσο και στην ψυ-
χική ακεραιότητα, 

η οποία παραμένει 
μονίμως κακοποι-

ημένη, εξ’ ίσου 
βάναυσα!!!

Οικογένειες Νοσηλευτών σε καθεστώς ομηρίας, λόγω της 
επιλεκτικής εφαρμογής της νομοθεσίας από την 1η Υγειονομική 
Περιφέρεια Αττικής

Η απαγόρευση 
υπηρεσιακών 

μεταβολών 
Νοσηλευτών προ 

της διετίας από 
το διορισμό τους 
έχει εξαίρεση δια 

ΡΗΤΗΣ πρόβλε-
ψης σε εγκύκλιο 

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΓΕΊΑΣ που είναι 

σε πλήρη ισχύ από 
το 2016 και ουδέ-
ποτε ανακλήθηκε: 

την απόσπαση 

14.09.2022

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε καταγγελία προς το Υπουργείο Υγείας και τους αρμόδιους φορείς, σχετικά 
με την πρωτοφανή απόρριψη αιτημάτων Νοσηλευτριών για την απόσπασή τους λόγω συνυπηρέτησης με τον 
ένστολο σύζυγό τους, με την αιτιολογία ότι «βρίσκονται σε περίοδο δοκιμότητας». Αναλυτικά η καταγγελία: 

Σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεών μας, αναφορικά με την πρωτοφανή -μετά από πολλά έτη 
συμμόρφωσης με τη νομιμότητα- απόρριψη αιτημάτων Νοσηλευτριών για την απόσπασή τους λόγω 
συνυπηρέτησης με τον ένστολο σύζυγό τους, με την αιτιολογία ότι «βρίσκονται σε περίοδο δοκιμότητας», κατ’ 
επίκληση παρωχημένης (προ 11 ετών) γνωμοδότησης του ΝΣΚ που εξεδόθη καθ’ ερμηνεία ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ 
νομοθετήματος (άρθρο 10 Ν. 3754/2009), που δεν εισακούστηκαν, με αποτέλεσμα δεκάδες νοσηλευτές 
να παραμένουν σε καθεστώς «ομηρίας» με σοβαρό κίνδυνο διάλυσης των οικογενειών τους, απευθύνουμε 
έκκληση στους αρμοδίους για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Η απαγόρευση υπηρεσιακών μεταβολών Νοσηλευτών προ της διετίας από το διορισμό τους έχει εξαίρεση 
δια ΡΗΤΗΣ πρόβλεψης σε εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΊΑΣ που είναι σε πλήρη ισχύ από το 2016 και 
ουδέποτε ανακλήθηκε: την απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης με ένστολο σύζυγο ή λόγω συνυπηρέτησης σε 
παραμεθόριο.

Το προβαλλόμενο επιχείρημα στα σχετικά έγγραφα της 1ης ΥΠΕ (και του επικληθέντος σε αυτή υπ’ αριθ. 
Γ4Βγπ/59900/5-10-2021 εγγράφου του Τμήματος Β, εκδοθέντος επί ατομικής περίπτωσης), με τα οποία 
απορρίπτονται οι αιτήσεις απόσπασης των μελών μας ότι: «η απαγόρευση της απόσπασης των υπαλλήλων 
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πριν παρέλθει διετία από το διορισμό τους ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις απομάκρυνσης τους από την 
υπηρεσία της οργανικής τους θέσης για οποιοδήποτε λόγο (συνυπηρέτηση, λόγοι υγείας) και με οποιονδήποτέ 
τρόπο(μετακίνηση, απόσπαση, μετάταξη κτλ), σαφώς και είναι όλως ΑΒΑΣΙΜΟ και εξόχως αυθαίρετο.

Η όψιμη και επιλεκτική απόρριψη αιτημάτων απόσπασης λόγω συνυπηρέτησης με ένστολο μόνο από την 
1η ΥΠΕ σε όλη την Ελλάδα δε, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το Νόμο αλλά και τη ρητή πρόβλεψη εγκυκλίου 
του Υπουργείου, ενώ είναι εκτός λογικής η επίκληση γνωμοδότησης του ΝΣΚ που εξεθόδη επί καταργηθείσας 
διάταξης νόμου στην οποία βασιζόταν το τότε ερώτημα της Διοίκησης.

Οι διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 3754/2009 έχουν καταργηθεί εν τοις πράγμασι από τις διατάξεις 
του άρθρου 50 του Νόμου 4368/2016 ενώ ρητά έχουν διατηρηθεί σε ισχύ διατάξεις για την κατά παρέκκλιση 
και κατά προτεραιότητα απόσπαση νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 
που είναι σύζυγοι ενστόλων.

Στην υπ΄αριθ. Α2β/Γ.Π. 40032 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας που εξεδόθη την 8/7/2016 και 
εφαρμόζεται έκτοτε σε όλες τις ΥΠΕ της χώρας χωρίς αδικαιολόγητες εξαιρέσεις, ρητώς αναφέρεται: « 5. 
… οι αποσπάσεις υπαλλήλων για συνυπηρέτηση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.3946/01 και 
της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 287/1976- ήτοι με ένστολο ή σε παραμεθόριο περιοχή- δεν εμπίπτουν 
στους περιορισμούς της παρ. 9 του άρθρου 68 του 3528/07, και μπορούν να διενεργούνται και πριν την 
παρέλευση της διετίας από τον διορισμό, δεδομένου ότι οι ανωτέρω διατάξεις είναι προστατευτικές για την 
οικογένεια, σύμφωνα με την επιταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος.»

Εν προκειμένω δεν είναι δυνατόν να μην αναρωτηθεί κάνεις, πώς Τμήμα του Υπουργείου Υγείας εκδίδει 
έγγραφα αντικείμενα σε Υπουργική Εγκύκλιο σε ισχύ η οποία εφαρμόζεται απαρέγκλιτα σε όλες τις ΥΠΕ 
της χώρας και πώς η 1η ΥΠΕ που έχει κάνει αποδεκτές δεκάδες αποσπάσεις δοκίμων νοσηλευτών λόγω 
συνυπηρέτησης με ένστολο, απεφάνθη ότι είναι ειδικώς μη νόμιμες συγκεκριμένες αποσπάσεις Νοσηλευτριών 
λόγω συνυπηρέτησης με ένστολο, διότι ειδικώς αυτές και όχι οι συνάδελφοι τους που έχουν ήδη αποσπασθεί, 
παρεμποδίζονται από το κώλυμα της δοκιμότητας!

Να υπενθυμίσουμε δε ότι και το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42/4969/ 
20002/12-10-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού έκανε δεκτό ότι «με τις 
ανωτέρω διατάξεις (εννοείται αυτές του άρθρου 21 του Ν.2946/2001) εισάγεται εξαίρεση ως προς την 
απόσπαση υπαλλήλων από τις διατάξεις του Υ.Κ., ή τυχόν άλλες διατάξεις, δεδομένου ότι σε συνδυασμό προς 
την επιταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος οι διατάξεις αυτές είναι προστατευτικές για την οικογένεια και ως 
εκ τούτου θεωρούνται ειδικές και επομένως κατισχύουν, κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, των διατάξεων 
της παρ. 9 του άρθρου 68 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) που απαγορεύουν την απόσπαση του 
υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.».

Επειδή δια των ανωτέρω ενεργειών και παραλείψεων έχουμε σοβαρή παραβίαση της νομιμότητας, εις 
βάρος των οικογενειών Νοσηλευτών και ενστόλων (προς αντιστάθμισμα των συνεχών μεταθέσεων των 
οποίων θεσπίστηκε η ανωτέρω εξαίρεση από την απαγόρευση υπηρεσιακών μεταβολών κατά τη διετία).

Επειδή η επικληθείσα Γνωμοδότηση του ΝΣΚ δεν είναι δυνατόν να ισχύει όταν έχει καταργηθεί η διάταξη 
για την ερμηνεία της οποίας εξεδόθη.

Επειδή οι αποσπάσεις (και ο μετακινήσεις) λόγω συνυπηρέτησης με ένστολό πραγματοποιούνται επί σειρά 
ετών σε και από όλες τις ΔΥΠΕ της χώρας, μεταξύ των οποίων και σε και από την 1η ΥΠΕ η οποία αρνείται 
επιλεκτικά την συνυπογραφή ορισμένων μόνο αποσπάσεων.

Επειδή συντρέχει σοβαρή παραβίαση της αρχής της ισότητας και του δικαιώματος των μελών μας στην 
οικογένεια, έχουν δε ήδη επέλθει δυσμενέστατες συνέπειες για δεκάδες οικογένειες, ενόψει και της έναρξης 
της σχολικής χρονιάς.

Επειδή παραβιάζονται προδήλως τα δικαιώματα των μελών μας στην οικογένεια αλλά και την ίση 
μεταχείριση αδικαιολόγητα και αυθαίρετα.

Επειδή παραβιάζεται η ιεραρχία κανόνων δικαίου και εφαρμόζονται με πρωτοβουλία κάποιων υπαλλήλων 
καταργηθείσες διατάξεις νόμου.

Επειδή ενδεχομένως να συντρέχουν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες των αρμοδίων υπαλλήλων.

2α
λόγω συνυπηρέ-
τησης με ένστολο 
σύζυγο ή λόγω 
συνυπηρέτησης 
σε παραμεθόριο.



15

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:

Διαμαρτυρόμαστε για την παραβίαση της Νομοθεσίας και την προσβολή των δικαιωμάτων των μελών μας 
και σας καλούμε, όπως επιτέλους προβείτε αρμοδίως έκαστος σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την εφαρμογή 
της νομιμότητας και την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων αποσπάσεων, με σκοπό την «απελευθέρωση» των 
οικογενειών που ζουν σε καθεστώς αβεβαιότητας, με τα μέλη μας να οδηγούνται ακόμη και σε παραιτήσεις, 
και όπως παύσετε αυτή την ανεπίτρεπτη αδικία και άρετε την πρόδηλη αυτή ανισότητα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2α



2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ
∆ΡΩΜΕΝΑ

∆ελτία Τύπου
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.

β



Οι Νοσηλευτές δε θα αποτελέσουν τα εξιλαστήρια θύματα, των 
ανεύθυνων εφαρμοζόμενων πολιτικών, που αφορούν το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας

22.07.2022

2β

Καθώς βιώνουμε μια ανείπωτη τραγωδία τις τελευταίες ημέρες, η οποία έχει συγκλονίσει συθέμελα όλη 
τη νοσηλευτική κοινότητα πανελλαδικά, επιθυμούμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας, ως Πανελλήνια 
Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προς την οικογένεια και τους 
οικείους του συνανθρώπου μας, ο οποίος απεβίωσε μετά την αποχώρησή του από το Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».

Δυστυχώς, οι τραγικές συνθήκες υποστελέχωσης επιβεβαίωσαν με το χειρότερο τρόπο την πλήρη αποτυχία 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να προστατεύσει τη ζωή ενός ασθενή και το γεγονός αυτό είναι ανεπίτρεπτο. 
Σαφώς και οι ευθύνες θα αποδοθούν και πρέπει να αποδοθούν, αλλά όχι μέσω της αδηφαγίας του ίδιου του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο αναζητά να ξεπλύνει στην «κολυμπήθρα» των Πειθαρχικών Συμβουλίων 
τη διαχρονική ανικανότητά του, αντί να παρέχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον προς τους Νοσηλευτές και 
όλους τους επαγγελματίες υγείας.

Ας αναλογιστούμε όλοι μας, πόσες φορές με τη βοήθεια της τύχης και του εκάστοτε «Αγίου Προστάτη» κάθε 
Νοσοκομείου, δεν έχουμε βιώσει παρόμοιες απώλειες, για χάρη της «ανεμελιάς» των απανταχού απόντων 
υπευθύνων. Το πένθος είναι βαρύ για όλους μας. Κανένας Νοσηλευτής δεν θέλει να χάνει Κανέναν Ασθενή!!!

Ωστόσο, έφτασε η ώρα να αντιμετωπίσουμε τη «Λερναία Ύδρα» του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πρόσωπο 
με πρόσωπο και να καταλογίσουμε τις ευθύνες στις ανεύθυνες πολιτικές υγείας, οι οποίες εξακολουθούν και 
διατηρούν τα ποσοστά υποστελέχωσης σε τραγικά επίπεδα, στο βωμό της εξοικονόμησης πόρων, αφήνοντας 
χωρίς εφημερεύοντες ιατρούς τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στις «κλειστές εφημερίες», μεταβιβάζοντας 
τις ευθύνες λειτουργίας στα εξιλαστήρια θύματα παντός καιρού και συνθηκών, τους Νοσηλευτές! Άλλωστε, 
διαχρονικά, στην κουλτούρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι ευθύνες βαραίνουν ανέκαθεν, όσους 
εργάζονται υπέρ του δέοντος, για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους νυχθημερόν. Και να που έφτασε η μοιραία 
στιγμή που βύθισε στο πένθος όλους τους Νοσηλευτές, επιβεβαιώνοντας ότι τελικά παλεύουμε ΜΟΝΟΙ μας, 
έχοντας ως αντίπαλο το ίδιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο υπηρετούμε!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας να επιλύσει άμεσα και ολιστικά τις χρόνιες 
παθογένειες των κλειστών εφημεριών στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η σκέψη όλων μας είναι στο πλευρό της οικογένειας του άτυχου συνανθρώπου μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από 
την Πολιτεία και 

το Υπουργείο 
Υγείας να επιλύσει 

άμεσα και ολι-
στικά τις χρόνιες 

παθογένειες 
των κλειστών 

εφημεριών στα 
Νοσοκομεία του 

Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας. 
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11.08.2022

Καθηκοντολόγιο Νοσηλευτών (Φ.Ε.Κ. 4262/10-08-2022)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Αποδοχή δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γε-

νικό Επιτελείο Στρατού).

2 Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των 
Ν.Π.Ι.Δ.: α) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 
ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ «Η ΑΓΑΠΗ», β) ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΣ-
ΤΑΘΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ για τη δομή 
του Βρεφονηπιακού Σταθμού με διακριτικό τίτ-
λο «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ» και γ) ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙ-
ΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

3 Αρμοδιότητες  - Καθήκοντα Νοσηλευτών -τριών 
των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς και των δημόσιων δο-
μών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γε-
νικό Επιτελείο Στρατού). 

 Με την υπό στοιχεία Φ.894/47/825370/Σ.1432/27-7-22 
απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις:

α. Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 
«Κώδικας Κοινωφελών Παρουσιών - Σχολαζουσών Κλη-
ρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185) όπως αναδιατυ-
πώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρο 32 του ν. 4223/2013 
«Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 287) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 28 του 
ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της οδηγίας (Ε.Ε) 2016/881 (Α’ 110).

β. Του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

γ. Των άρθρων 496, 498, 499 του Αστικού Κώδικα.
1. Γίνονται αποδεκτές οι παρακάτω δωρεές προς το 

Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού):
α. Του Συλλόγου Συνδρόμου Down, η οποία συνί-

σταται στη δωρεά ενός λεωφορείου 18+1 θέσεων, 
μάρκας IVECO, μοντέλου 5/2002 με αριθμό κυκλοφο-
ρίας ΝΖΗ 2006, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων ευρώ 
(2.000,00 €).

β. Του ιδιώτη Ιωσήφ Τσάκαλου, η οποία συνίσταται 
στη δωρεά ενός κλιματιστικού μηχανήματος, συνολικής 
αξίας επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €).

2. Ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι  

 Αριθμ. 73049 (2)
Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των 
Ν.Π.Ι.Δ.: α) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟ-
ΤΩΝ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ «Η ΑΓΑΠΗ», β) ΙΔΡΥ-
ΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ για 
τη δομή του Βρεφονηπιακού Σταθμού με δια-
κριτικό τίτλο «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ» και γ) 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ-
ΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟ-
ΛΕΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ .

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 236).

2. Την παρ. 1 και το εδ. δ’ της παρ 2 του άρθρου 7 του 
ν. 3106/2003 (Α’ 30) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συ-
στήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Την παρ. 3 του άρθρου 283, του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

4. Την παρ. 1 του άρθρου 3, του ν. 3895/2010 «Κατάρ-
γηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φο-
ρέων του δημοσίου τομέα» (Α’ 206).

5. Το άρθρο 9 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότη-
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή 
του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρημα-
τοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλά-
δος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγου-
σες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους 
και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 41).

6. Το άρθρο 7 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορ-
τοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοι-
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 22).

7. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπ. Εργασίας, Κοιν. 
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

11. Την υπό στοιχεία Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο 
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο-
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής» (Β’ 1310).

12. Την υπό στοιχεία Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα 
μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού 
χαρακτήρα» (Β’ 1163).

13. Τις εισηγήσεις σκοπιμότητας των αρμόδιων Περι-
φερειακών Ενοτήτων.

14. Τη γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α σχετικά με την πι-
στοποίηση των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, 
που μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 8743/26-7-2022 έγ-
γραφό του.

15. Το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μη-
τρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φο-
ρέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Β’ 22) 

έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή των φορέων στο Ηλε-
κτρονικό Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής 
Φροντίδας.

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την Ειδική Πιστοποίηση ως φορέων παροχής υπηρε-
σιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.

α) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΝΕΑΣ ΝΙ-
ΚΟΜΗΔΕΙΑΣ «Η ΑΓΑΠΗ», με έδρα στη Νέα Νικομήδεια 
Ημαθίας.

β) ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ για 
τη δομή του Βρεφονηπιακού Σταθμού με διακριτικό τίτ-
λο «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ», με έδρα στην Αθήνα.

γ) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ-
ΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΩΣ 
ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, με 
έδρα στην Καρδίτσα.

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι τέσσερα (4) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2022

 Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΥ   

Ι

   Αριθμ.Γ6/Γ.Π.οικ. 45664 (3)
Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Νοσηλευτών -τριών 
των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς και των δημόσιων δο-
μών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3754/2009 «Ρύθ-

μιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών 
του Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με το π.δ. 76/2001 κ.λπ. διατάξεις» 
(Α’ 43), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 
του ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργεί-
ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 129).

β) Του άρθρου 58 και του άρθρου 59 του ν. 4690/2020 
«Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδη-
μίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις» (A’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικό-
τητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104), όπως τροπο-
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ποιήθηκαν με το άρθρο 32 του ν. 4715/2020 (Α’ 149), το 
άρθρο 6 του ν. 4812/2021 (Α’ 110), τα άρθρα 40 και 41 
του ν. 4876/21 (Α’ 251), το άρθρο 78 του ν. 4921/2022 (Α’ 
75) και το άρθρο 41 του ν. 4950/2022 (Α’ 128).

γ) Της παρ.  5 του άρθρου 52 «Εθνικό Πρόγραμμα 
Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19» του 
ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας 
υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφο-
ράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη 
ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 40 του 
ν. 4790/2021 (Α’ 48).

δ) Του άρθρου 162 «Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.)» 
του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση 
θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστι-
τούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).

ε) Της παρ. 3.γ. του άρθρου 7 «Ομάδα Υγείας», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) 
και του άρθρου 45 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» (Α’ 115).

στ) Του άρθρου 35 του ν. 4272/2014 «Προσαρμογή στο 
εθνικό δίκαιο της εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ και 
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 
του ν. 4931/2022 (Α’ 94).

ζ) Του άρθρου 2 του ν.  4238/2014 «Πρωτοβάθμιο 
Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 40 του ν. 4272/2014 (Α’ 145), το άρθρο 14 του 
ν. 4316/2014 (Α’ 270), το άρθρο 26 του ν. 4486/2017 
(Α’ 111) και του άρθρου 4.

η) Της περ. Ζ του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 «Δη-
μόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμι-
στική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 216).

θ) Του άρθρου 4 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιό-
τητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή 
του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματο-
δοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α’ 41).

ι) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ια) Του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστη-
μα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.λπ. διατά-
ξεις» (Α’ 81), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 3527/2007 (Α’ 25), τα άρθρα 8 και 26 του ν. 3868/2010 
(Α’ 129), το άρθρο 69 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), το άρθρο 
69 του ν. 3984/2011 (Α’ 150), τα άρθρα 15 και 22 του 

ν. 4025/2011 (Α’ 228), τα άρθρα 8 και 29 του ν. 4316/2014 
(Α’ 270), το άρθρο 171 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), το άρθρο 
24 του ν. 4737/2020 (Α’ 204) και του άρθρου 12.

ιβ) Της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3252/2004 «Σύ-
σταση Ένωσης Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών Ελλάδας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 132).

ιγ) Του άρθρου 8 του ν. 3235/2004 «Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας» (Α’ 53).

ιδ) Του άρθρου 17 του ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση 
του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 30).

ιε) Του άρθρου 22 «Άσκηση επαγγέλματος νοσηλευτή» 
του ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις 
άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας» (Α’ 296).

ιστ) Των άρθρων 6, 8 και 13 της παρ. 10 του ν. 2889/2001 
«Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας κα. διατάξεις» (Α’ 37), όπως τροποποιήθηκαν με 
το άρθρο 13 του ν. 2955/2001 (Α’ 256), το άρθρο 2 του 
ν. 3204/2003 (Α’ 296), το άρθρο 55 του ν. 3918/2011 
(Α’ 31), τα άρθρα 4 και 6 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), το άρ-
θρο 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63) και το άρθρο 60 του 
ν. 4368/2016 (Α’ 21).

ιζ) Των άρθρων 14, 56 και 106 του ν. 2071/1992 «Εκσυγ-
χρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α’ 123), 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 8 του ν. 2194/1994 
(Α’ 34), το άρθρο 14 του ν. 2889/2001 (Α’ 37) και του άρ-
θρου 30 του ν. 4715/2020 (Α’ 149)

ιη) Των παρ. 1 και 2Α του άρθρου 5 του ν. 1579/1985 
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του ΕΣΥ και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 217), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 22 του ν. 3204/2003 (Α’ 296).

ιθ) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Α’ 137), όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α’ 154) 
και αντικαταστάθηκε από την παρ. 2α του άρθρου 1 του 
ν. 2469/1997 (Α’ 38).

κ) Του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νο-
μοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 
2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων» (Α’ 78), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 21 
του άρθρου 1 του π.δ. 51/2017(Α’ 82).

κα) Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

κβ) Του άρθρου 8 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών/Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

κγ) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του 
ν. 4600/2019 (Α’ 43), το άρθρο 61 του ν. 4616/2019 (Α’ 70), 
το άρθρο 28 του ν. 4633/2019 (Α’ 161) και το άρθρο 10 
του ν. 4693/2020 (Α’ 116).

κδ) Του π.δ.  216/2001 «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεο-
ντολογίας» (Α’ 167).

κε) Του άρθρου 1 του π.δ. 351/1989 «Καθορισμός 
Επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των 
τμημάτων α) Νοσηλευτικής, β) Μαιευτικής, γ) Επισκε-
πτών και Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμά-
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των Υγείας και Πρόνοιας και δ) του Τμήματος Διοίκησης 
μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των» (Α’ 159).

κστ) Του π.δ. 87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των 
Νοσοκομείων» (Α’ 32), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
125 του ν. 4600/2019 (Α’ 43).

2. Την υπό στοιχεία Γ6γ 5740/1968 υπουργική από-
φαση «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού καθηκόντων 
Νοσηλευτικού προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων» 
(Β’ 172).

3. Την υπό στοιχεία Υ7/3147/93 υπουργική απόφα-
ση «Σύνθεση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου 
Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν)» (Β’ 700), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ7/Γ.Π.οικ.16556/2003 
(Β’ 191) και αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Γ6α/
Γ.Π.οικ.73537/17.10.2019 (Β’ 3983) και τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. οικ.μ 42842/8.07.2021 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού (Β’ 3175).

4. Την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.92189/28-11-2018 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, «Αρμοδιότητες - 
Καθήκοντα των Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων του ΕΣΥ», (Β’ 5622) (ΑΔΑ: 6Α04465ΦΥΟ-1ΑΠ).

5. Την υπό στοιχεία Υ32/09.09.2021 απόφαση «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, 
Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

6. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.39226/2020 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας «Καθορισμός δι-
αδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) “Επείγουσας και 
Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) “Νοσηλευτικής Δημόσιας 
Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής”» (Β’ 2656), όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.57113/2020 
(Β’  4041), Γ6α/Γ.Π.οικ.31888/2021 (Β’  2216) και Γ6α/
Γ.Π.οικ.74128/2021 (Β’ 28) αποφάσεις.

7. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.16237/9.05.2022 απόφαση 
της Αναπληρώτριας Υπουργού «Γνωστικό αντικείμενο 
και κατανομή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης 
των ειδικευομένων νοσηλευτών για τις νοσηλευτικές 
ειδικότητες της: α) «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», 
β)«Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής 
Φροντίδας», γ)«Γεροντολογικής Νοσηλευτικής», δ) «Νο-
σηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», ε) «Ογκολογι-
κής Νοσηλευτικής», στ) «Παθολογικής Νοσηλευτικής», 
ζ) «Νοσηλευτικής Παίδων» και η) «Χειρουργικής Νοση-
λευτικής» (Β’ 2346).

8. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.16923/1.04.2022 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση 
και ορισμός μελών στο Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης 
Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν)».

9. Το υπ’ αρ. 798/30.06.2022 έγγραφο της Ένωσης Νο-
σηλευτών -τριών Ελλάδας «Διαβίβαση υπομνήματος της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος για το καθηκοντολόγιο 
των Νοσηλευτών και των υπαγόμενων ειδικοτήτων 
επαγγελματιών υγείας στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας».

10. Την υπ’  αρ. 1 απόφαση της 3ης Συνεδρίασης/
23-06-2022, της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου 
Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν).

11. Το από 28-7-2022 Ενημερωτικό Σημείωμα «Εισήγη-
ση σχετικά με την υπ’ αρ. 1 απόφαση της 3ης Ολομέλειας/
23.06.2022 του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοση-
λευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.) αναφορικά με το καθηκοντολόγιο των 
Νοσηλευτών -τριών και των υπαγόμενων κλάδων στη Νο-
σηλευτική Υπηρεσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ)».

12. Την αναγκαιότητα θέσπισης καθηκοντολογίου των 
νοσηλευτών -τριών, ως μέσο κατοχύρωσης του επαγγέλ-
ματος, αποσαφήνισης ρόλων, αντικειμένων απασχόλη-
σης και δραστηριοτήτων, καθώς και διασφάλισης της 
ποιοτικής παροχής υπηρεσιών υγείας και της ασφάλειας 
των ασθενών.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της εν λόγω από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/
οικ.44658/29-7-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τις αρμοδιότητες - καθήκοντα των Νοσηλευ-
τών - Νοσηλευτριών Νοσοκομείων και των λοιπών Νοση-
λευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς και των δημόσιων 
δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, με την επιφύλαξη του «Ενιαίου πλαισίου οργάνω-
σης των Νοσοκομείων» και των διατάξεων που διέπουν 
την Οργάνωση και τη Διοίκηση των Νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ, όπως κάθε φορά ισχύουν, ως ακολούθως:

Άρθρο μόνο
Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Νοσηλευτή -τριας

Ο Νοσηλευτής-τρια εκτελεί τις κάτωθι ενέργειες κατά 
περίπτωση:

(α) Αυτόνομες Νοσηλευτικές Πράξεις Νοσηλευτή -τριας
1. Η παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης νο-

σηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με βάση τις γενικές 
και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις του, εφαρμό-
ζοντας επιστημονικές μεθόδους.

2. Η αξιολόγηση των βιολογικών, ψυχικών, διανοητι-
κών, κοινωνικών και πολιτισμικών αναγκών, καθώς και 
των προβλημάτων υγείας - υπαρχόντων ή/και δυνητικών 
των ασθενών και του οικογενειακού περιβάλλοντος.

3. Η λήψη νοσηλευτικού ιστορικού:
α) Η συλλογή δεδομένων μέσω της συνέντευξης και 

της παρατήρησης.
β) Η διενέργεια κλινικής νοσηλευτικής εξέτασης και η 

έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών όλων των 
οργανικών λειτουργιών.

γ) Η νοσηλευτική αξιολόγηση και η συνεκτίμηση των 
διαθέσιμων διαγνωστικών ευρημάτων.

δ) Η μέτρηση, η καταγραφή και η αξιολόγηση των ζω-
τικών σημείων.

4. Η συνεκτίμηση της κλινικής σημασίας των ευρημά-
των της αξιολόγησης του ασθενούς με τα υπόλοιπα μέλη 
του νοσηλευτικού προσωπικού και τη διεπιστημονική 
ομάδα.

5. Η αναγνώριση των υπαρκτών και δυνητικών προ-
βλημάτων υγείας, ο ορισμός και η ιεράρχηση των νοση-
λευτικών διαγνώσεων και των προβλημάτων που μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν με αυτόνομες νοσηλευτικές 
παρεμβάσεις ή σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες 
υγείας.
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6. Η ανάπτυξη και η ανάλογη τροποποίηση του σχεδί-
ου νοσηλευτικής φροντίδας με βάση τα ευρήματα της 
αξιολόγησης, τις επιθυμίες, τις αξίες, τις πολιτισμικές ιδι-
αιτερότητες και τις προτεραιότητες του ασθενούς.

7. Η εφαρμογή, η επίβλεψη και η υλοποίηση του σχε-
δίου νοσηλευτικής φροντίδας, με βάση επιστημονικές 
αρχές και δεδομένα (evidence based practice), για κάθε 
ασθενή για τον οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη και η 
εφαρμογή των ισχυόντων νοσηλευτικών πρωτοκόλλων 
και κατευθυντήριων οδηγιών μέσω της νοσηλευτικής 
διεργασίας.

8. Η επεξήγηση και η αποσαφήνιση των διαδικαστικών 
μέτρων και θεραπευτικών διαδικασιών στον ασθενή, 
προκειμένου να εξασφαλίσει την κατανόηση και τη συ-
νεργασία του.

9. Η προετοιμασία και η ενημέρωση των ασθενών για 
τις διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες.

10. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή προγραμμάτων εκ-
παίδευσης των ασθενών και των οικογενειών με βάση 
τις τρέχουσες ή/και δυνητικές τους ανάγκες για αυτο-
φροντίδα και προαγωγή της ανεξαρτησίας τους και η 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

11. Η άσκηση συμβουλευτικής σε συγκεκριμένες ομά-
δες ασθενών, ανάλογα με την ειδίκευσή του/της.

12. Η εκπαίδευση και η υποστήριξη του ψυχικά ασθε-
νούς για τη βελτίωση και ανάπτυξη ατομικών, και κοινω-
νικών δεξιοτήτων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των ατόμων.

13. Η εφαρμογή τεχνικών αποκλιμάκωσης της έντασης 
και η διαχείριση της ψυχοκινητικής διέγερσης.

14. Η εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών και συ-
στάσεων, των ορθών κλινικών και νοσηλευτικών πρακτι-
κών, για τις διαδικασίες χορήγησης, φύλαξης, ασφάλειας 
των φαρμάκων και των ελεγχόμενων φαρμάκων.

15. Η ανάθεση, η καθοδήγηση και η επίβλεψη της ερ-
γασίας των βοηθών νοσηλευτών και του βοηθητικού 
υγειονομικού προσωπικού.

16. Η καθοδήγηση, ο συντονισμός, η επίβλεψη και η 
εκπαίδευση των ειδικευόμενων νοσηλευτών, φοιτητών, 
των σπουδαστών και των μαθητευόμενων των σχολών 
νοσηλευτικής.

17. Η καθοδήγηση και ο προσανατολισμός του νεο-
εισερχόμενου στην υγειονομική μονάδα νοσηλευτικού 
προσωπικού, καθώς και η μέριμνα για τη συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση του.

18. Η αναγνώριση των κλινικών προβλημάτων, η ανά-
πτυξη ερευνητικών προτάσεων και η διεξαγωγή κλινικών 
ερευνών με σκοπό την πρόοδο της επιστημονικής γνώ-
σης και της βελτίωση της παρεχόμενης νοσηλευτικής 
φροντίδας, τηρώντας τους κανόνες ηθικής και δεοντο-
λογίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους κα-
νονισμούς και συστάσεις του Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

19. Η εισήγηση κριτηρίων ποιότητας και ασφάλειας της 
παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας και η τροποποί-
ηση νοσηλευτικών πρακτικών με βάση τα ερευνητικά 
δεδομένα και τις κατευθυντήριες οδηγίες των επιστη-
μονικών και θεσμοθετημένων οργάνων.

20. Η συμμετοχή σε επιτροπές αντίστοιχες των νοση-
λευτικών αρμοδιοτήτων του.

21. Η συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 
υγείας και με εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων υγείας σε περίπτωση μαζικών 
καταστροφών και άλλων έκτακτων καταστάσεων.

22. Η συμμετοχή στον καθορισμό της πολιτικής υγείας 
στον εργασιακό του/της χώρο και σε όλα τα επίπεδα 
λήψης αποφάσεων του συστήματος υγείας.

23. Η άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριό-
τητας που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς 
του/της με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις 
ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.

24. Η παροχή πληροφοριών στον ασθενή και τους οι-
κείους του σε θέματα που αφορούν:

α) Τη λειτουργία του νοσοκομείου.
β) Τη νομοθεσία των υπηρεσιών υγείας.
γ) Την εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή.
δ) Την κάλυψη προϊόντων και υπηρεσιών από ασφα-

λιστικούς φορείς.
25. Η συμμετοχή στη διαλογή ασθενών στα Τμήματα 

Επειγόντων Περιστατικών, θέτοντας προτεραιότητες 
και παραπέμποντας στους αρμόδιους κατά περίπτωση 
επαγγελματίες υγείας.

26. Η διενέργεια περιφερικής προσπέλασης για τοπο-
θέτηση φλεβοκαθετήρα.

27. Η διενέργεια οξυμετρίας και καπνομετρίας και η 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων τους.

28. Η διενέργεια μέτρησης κεντρικής φλεβικής πίεσης.
29. Η λήψη μέτρων για την πρόληψη και φροντίδα 

επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση.
30. Η περιποίηση και η θεραπεία των κατακλίσεων.
31. Η περιποίηση των στομιών και η εκπαίδευση του 

ασθενούς και των φροντιστών του.
32. Η υποβοήθηση, η φροντίδα και η αξιολόγηση της 

λειτουργίας απέκκρισης εντέρου και ουροδόχου κύστης.
33. Η υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας του 

ασθενούς με όλες τις μεθόδους.
34. Η παρακολούθηση των ασθενών για έγκαιρη δι-

απίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο, τις 
διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήματα.

35. Η διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος και η εκτί-
μηση των επειγουσών παθολογικών καταστάσεων αυτού.

36. Η διενέργεια μέτρησης και καταγραφής των προ-
σλαμβανόμενων και αποβαλλόμενων υγρών, καθώς και 
η αξιολόγηση των ευρημάτων.

37. Η διενέργεια αναρρόφησης (ενδοτραχειακή - ρινο-
τραχειακή - ρινική - στοματικής κοιλότητας, γαστρικού 
υγρού) στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και στις Μο-
νάδες Αυξημένης Φροντίδας.

38. Η εξέταση αίματος και ούρων για σάκχαρο και οξό-
νη με χρήση stick.

39. Η περιποίηση, η αξιολόγηση και η αλλαγή τραυ-
μάτων και χειρουργικών τομών, καθώς και η αφαίρεση 
ραμμάτων.

40. Η συμμετοχή στη διενέργεια της εξωσωματικής 
λιθοτριψίας, της αιμοκάθαρσης και της περιτοναϊκής 
κάθαρσης.

41. Η εφαρμογή πρωτοκόλλων επειγουσών ενεργειών 
σε χώρους ή μονάδες, όπου μπορεί να υπάρξουν προ-
βλεπτά οξέα συμβάντα.



23

2β
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ43086 Τεύχος B’ 4262/10.08.2022

42. Η εφαρμογή πρώτων βοηθειών.
43. Η εφαρμογή συνδυασμένων μέτρων υποστήριξης 

της ζωής, βασική και εξειδικευμένη καρδιοαναπνευστική 
αναζωογόνηση.

44. Η εφαρμογή πρωτοκόλλων και η βρογχοαναρρό-
φηση τραχειοστομίας, ενδοτραχειακού σωλήνα για την 
αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων.

45. Η παροχή ανακουφιστικής, υποστηρικτικής και 
παρηγορητικής νοσηλευτικής φροντίδας

46. Η εκπαίδευση του ασθενούς για αυτοφροντίδα, 
εκπαίδευση οικογένειας, φροντιστών για συνέχιση της 
φροντίδας στην οικία και τη συμμόρφωση στη θερα-
πευτική αγωγή.

47. Η λήψη μέτρων για την ασφάλεια των ασθενών.
48. Η υποστήριξη στη διαχείριση του πένθους.
49. Η τήρηση του κώδικα νοσηλευτικής δεοντολογίας, 

των κανόνων, οδηγιών και συστάσεων που προκύπτουν 
από την κείμενη νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό λει-
τουργίας της υγειονομικής μονάδας, τα διεθνή πρότυπα.

β) Νοσηλευτικές Πράξεις Νοσηλευτή/τριας σε εφαρ-
μογή νοσηλευτικών πρωτοκόλλων κατόπιν ιατρικής 
οδηγίας:

1. Η εφαρμογή βασικών και εξειδικευμένων τεχνικών 
θεραπευτικής φροντίδας, υποστήριξης οργανικών λει-
τουργιών, διαδικασίες συνεχούς επεμβατικής και μη 
επεμβατικής παρακολούθησης, χορήγησης φαρμακευ-
τικών ουσιών από όλες τις οδούς, χορήγησης οξυγόνου, 
χορήγησης υγρών, ολικής παρεντερικής και εντερικής 
διατροφής και παροχής πρώτων βοηθειών, βρογχικής 
παροχέτευσης εκκρίσεων, μεταβολικής υποστήριξης και 
φυσικής αποκατάστασης.

2. Η υποβοήθηση και η φροντίδα της λειτουργίας 
απέκκρισης εντέρου και ουροδόχου κύστης.

3. Η υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας του 
ασθενούς με όλες τις μεθόδους.

4. Ο καθετηριασμός ουροδόχου κύστης και οι πλύσεις 
ουροδόχου κύστης με μόνιμο καθετήρα και κλειστό κύ-
κλωμα παροχέτευσης.

5. Οι πλύσεις οφθαλμών, ώτων, παραρρινικών κοιλο-
τήτων, στομάχου και συριγγίων.

6. Η τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα.
7. Η διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης και εκπαίδευ-

ση του ασθενούς, της οικογένειας, των φροντιστών.

8. Η λήψη αίματος από αρτηριακή γραμμή για την ανά-
λυση των αερίων σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και 
σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας.

9. Η διενέργεια λήψης ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος.
10. Η προσπέλαση αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης 

για τη διενέργεια αιμοκάθαρσης στις Μονάδες Τεχνητού 
Νεφρού.

11. Η διενέργεια εμβολιασμών.
12. Η χορήγηση μετάγγισης αίματος και παραγώγων, η 

πρόληψη και η αντιμετώπιση επιπλοκών από την εφαρ-
μογή τους.

13. Η διενέργεια καθορισμού ομάδος αίματος και δι-
ασταύρωσης αίματος από τους Νοσηλευτές που εργά-
ζονται στα Τμήματα Αιμοδοσίας.

14. Η εφαρμογή ναρθήκων άνω και κάτω άκρων και η 
αφαίρεση γύψινων επιδέσμων.

15. Η εφαρμογή και αφαίρεση δερματικών και σκελε-
τικών έλξεων.

16. Η λήψη αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις.
17. Η διενέργεια αλλεργικών τεστ (νυγμού, ενδοδερ-

μικά κ.ά.) στα αλλεργιολογικά ιατρεία, η, καθώς και η 
χορήγηση ορών (αντιτετανικός, αντιοφικός κ.α.).

18. Η απομόνωση, η διαχείριση και δήλωση κρουσμά-
των λοιμωδών - μεταδοτικών νοσημάτων κα οιουδήποτε 
επικίνδυνου παράγοντα για τη δημόσια υγεία.

19. Η πρόληψη και ο έλεγχος των λοιμώξεων που σχε-
τίζονται με την υγειονομική περίθαλψη.

20. Η εφαρμογή συστημάτων, πρωτοκόλλων καταγρα-
φής και διαχείρισης ανεπιθύμητων συμβαμάτων.

Οι διατάξεις της υπό στοιχεία Γ6γ 5740/1968 υπουρ-
γικής απόφασης «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού κα-
θηκόντων Νοσηλευτικού προσωπικού Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων» (Β’ 172) ισχύουν στο μέτρο που δεν αντί-
κεινται στις διατάξεις της παρούσας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Αυγούστου 2022

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   
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Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 η ποδοσφαιρική ομάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., συμμετείχε σε 
ποδοσφαιρικό τουρνουά, το οποίο έλαβε χώρα στο Δημοτικό Γήπεδο Π.Α.Ο. Ρουφ, στο πλαίσιο της 4ης 
Εβδομάδας Αστυνομικού Αθλητισμού, η οποία συνδιοργανώθηκε από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και τελούσε υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Ο σκοπός ιερός και η παρουσία επιβεβλημένη για να τιμήσουμε τη μνήμη του ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ Νίκου…και να 
στηρίξουμε το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις «Η Πίστη».

Συμπαραστάτες στο σκοπό μας ήταν οι ποδοσφαιρικές ομάδες των Παλαίμαχων Αθλητικής Ένωσης 
Αστυνομικών Ελλάδος και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Κορινθίας, των οποίων τα μέλη τίμησαν 
το σκοπό μας.

Οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις ήταν αντάξιες του σκοπού τους και όλοι στάθηκαν στο ύψος της έντονης 
ψυχοσυναισθηματικής περίστασης.

Για την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. αγωνίστηκαν: Κούρτης, Μεγαρχιώτης, Πολυκανδριώτης, Αβραμίδης, Κιούσης, 
Μαραγκού, Εμμανουηλίδης, Καπελάνος, Τζιάτζιος, Μεταξάς, Πίτσος, Θωμάς, Φουρτζής, Παπαγεωργίου.

Για την Ομάδα των Παλαίμαχων Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος αγωνίστηκαν: Δεσποτίδης, 
Γαρατζιώτης, Βασιλειάδης, Θεολόγης, Παπακωνσταντίνου, Παπαγεωργόπουλος, Κολυδάς, Αϊβαλής, Χασάπης, 
Χίντζιος, Κελεπούρης, Τσιτλακίδης, Λύτρας, Κανακάκης, Κλειτσίκας, Μπρόλιας, Τρίγκας, Κατσαβριάς.

Για την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Κορινθίας αγωνίστηκαν: Γαβαλάκης, Παρασκευόπουλος, 
Γιάννου, Σκούπας, Μπουφής, Γκουριώτης, Κανδύλας, Λιμνιάτης, Κατσανάκης, Γκιώνης, Στάρφας, Καρνασιώτης, 
Στριμενόπουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο – Ε.Σ.Υ. εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του, προς τον Πρόεδρο 
της Ποδοσφαιρικής Ομάδας των Παλαίμαχων Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος και Υπεύθυνο 
Επικοινωνίας & Δημόσιων Σχέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, κ. 
Ιωάννη Δρακόπουλο, τον Πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομάδας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. 
Κορινθίας, το «Δάσκαλο» και αρωγό του Συλλόγου «Η Πίστη» κ. Ευάγγελο Γιαννακουδάκη, καθώς και προς τους 
Διαιτητές των αναμετρήσεων με πρωτοστάτη τον τ. Διαιτητή FIFA κ. Μελέτη Βουτσαρά, οι οποίοι διαιτήτευσαν 
αφιλοκερδώς το παιχνίδι.

Είμαστε σίγουροι ότι ο ΔΙΚΟΣ μας Νίκος ήταν μέσα στο γήπεδο και αγωνιζόταν μαζί μας. Η καλοσύνη, η 
ανιδιοτέλεια, ο αλτρουϊσμός, η συναδελφικότητα, η αλληλεγγύη και οι αμέτρητες αρετές του, είναι ο οδηγός 
μας.

Νίκο θα είσαι στις καρδιές μας για πάντα!!!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης Τζαννής Πολυκανδριώτης

2β
Η Οικογένεια της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. τίμησε τη μνήμη του δικού της 
Νίκου…στο πλαίσιο της 4ης Εβδομάδας Αστυνομικού Αθλητισμού

30.09.2022

Είμαστε σίγουροι 
ότι ο ΔΙΚΟΣ μας 
Νίκος ήταν μέσα 
στο γήπεδο και 
αγωνιζόταν μαζί 
μας. Η καλοσύνη, 
η ανιδιοτέλεια, ο 
αλτρουϊσμός, η 
συναδελφικότη-
τα, η αλληλεγγύη 
και οι αμέτρητες 
αρετές του, είναι 
ο οδηγός μας. 
Νίκο θα είσαι 
στις καρδιές μας 
για πάντα!!!
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Ο ΛΟΓΟΣ
ΣΤΟΥΣ ΣΥ.ΝΟ.
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ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής:
Επίσκεψη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην 
Παιδοψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων 
«Η Αγία Σοφία»

Στις 28 Ιουλίου 2022, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής, 
πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», κατά τη διάρκεια της οποίας συναντήθηκαν 
με τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Ευφροσύνη Βλαχιώτη, την Υποδιευθύντρια Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας κ. Βασιλική Ντρε και τους Νοσηλευτές της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου. 

Συζητήθηκαν ενδελεχώς τα φλέγοντα ζητήματα, της επαγγελματικής εξουθένωσης, τα οποία προκύπτουν 
από την τραγική υποστελέχωση και επιβαρύνουν το έργο των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας, καθώς καλούνται 
καθημερινά να προσφέρουν πέρα από το 100% των δυνάμεων τους, για να μπορούν να παρέχουν άρτια 
νοσηλευτική φροντίδα. Η σωματική – ψυχική κόπωση, η επιβάρυνση της υγείας των Νοσηλευτών λόγω των 
εξαντλητικών ωραρίων, σε συνδυασμό με την πανδημία COVID – 19, έχουν δημιουργήσει ένα επισφαλές πλέον 
εργασιακό περιβάλλον για τους Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας. Ωστόσο, λόγω του υψηλού επαγγελματικού – 
επιστημονικού επιπέδου τους και με την αρωγή της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, καταφέρνουν, ακόμα 
να ανταπεξέρχονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του Τμήματος, διατηρώντας ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο. 

Κρίθηκε αναγκαία η άμεση στελέχωση της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής τόσο με Νοσηλευτές, όσο και με 
ειδικευμένους – ειδικευόμενους Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας, όπως και η συμμετοχή και των υπόλοιπων 
ειδικοτήτων από τη διεπιστημονική ομάδα ψυχικής υγείας σε επίπεδο απογευματινής απασχόλησης των 
θεραπευόμενων, ώστε να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. 

Επιπλέον συζητήθηκαν προτάσεις για την εκπαίδευση των Νοσηλευτών σε εξειδικευμένα θέματα Νοσηλευτικής 
Ψυχικής Υγείας παιδιών και εφήβων και η αναγκαιότητα διεύρυνσης των παρεχόμενων Υπηρεσιών Ψυχικής 
Υγείας για παιδιά και εφήβους, καθώς οι υφιστάμενες αδυνατούν να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ένα ιδιαιτέρως γόνιμο κλίμα αμοιβαίας σύμπνοιας απόψεων, θέτοντας ισχυρά 
θεμέλια για συνεχιζόμενη επικοινωνία, με κοινό προσανατολισμό, τη διασφάλιση ενός υγειούς συστήματος 
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς 
τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» και τους συναδέλφους 
Νοσηλευτές από την Παιδοψυχιατρική Κλινική, για την ένθερμη φιλοξενία και τον εποικοδομητικό διάλογο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Αθανάσιος Τζιάτζιος Αφροδίτη Βλαχάκου

28.07.2022

3

ΣΥ.
ΝΟ

.Ψ
Υ.
ΝΟ

. - 
Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗ

Σ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών
Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής

Συζητήθηκαν 
ενδελεχώς 

τα φλέγοντα 
ζητήματα, της 

επαγγελματικής 
εξουθένωσης, τα 

οποία προκύπτουν 
από την τραγική 
υποστελέχωση 

και επιβαρύνουν 
το έργο των 

Νοσηλευτών 
Ψυχικής Υγείας, 

καθώς καλούνται 
καθημερινά να 

προσφέρουν πέρα 
από το 100% των 

δυνάμεων τους, 
για να μπορούν 

να παρέχουν 
άρτια νοσηλευτική 

φροντίδα.
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Ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ. Ν. Ευρυτανίας – Φθιώτιδας – Φωκίδας απέστειλε έγγραφη καταγγελία προς 
τους αρμόδιους φορείς, σχετικά με το περιστατικό βίας, το οποίο έλαβε χώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, 
καταδικάζοντας την πράξη και θέτοντας τις αρχές προ των ευθυνών τους. Αναλυτικά η καταγγελία:

Με την παρούσα καταγγελία, σας εκφράζουμε τον αποτροπιασμό και την αγανάκτηση όλων των μελών του 
ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, μέλους της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής 
Ομοσπονδίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σχετικά με το απερίγραπτο περιστατικό βίας, το οποίο έλαβε 
χώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, στις 11 Αυγούστου 2022 και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό των 
συναδέλφων μας, από συνοδό, νοσηλευόμενου ασθενή.

Το συγκεκριμένο περιστατικό, απλά έρχεται να επιβεβαιώσει τις διαχρονικές ελλείψεις, παροχής ενός ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος για τους Νοσηλευτές και τους επαγγελματίες υγείας, γεγονός το οποίο αποτελεί την 
απόρροια της τραγικής υποστελέχωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε όλα τα επίπεδα απασχόλησης του 
ανθρώπινου δυναμικού του. Το 90% της φροντίδας που λαμβάνουν οι ασθενείς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας 
τους, παρέχεται από το νοσηλευτικό προσωπικό. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εξαρτάται σε πολύ 
μεγάλο βαθμό από το νοσηλευτικό προσωπικό, και ειδικότερα από την αριθμητική και ποιοτική του στελέχωση. Εάν 
επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα υγείας, που παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, ικανοποιεί 
τις ανάγκες φροντίδας των ασθενών και να συμβάλει στη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου της Δημόσιας 
Υγείας, θα πρέπει να βελτιώσουμε άμεσα τη νοσηλευτική στελέχωση όλων των επίπεδων φροντίδας υγείας.

Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες αντίστοιχων περιστατικών και είμαστε εκτεθειμένοι στο έλεος του εκάστοτε 
ψυχισμού των πολιτών, ο οποίος εκφράζεται με πολλών ειδών μορφών βίαιων συμπεριφορών, που περιλαμβάνει 
συχνά επεισόδια λεκτικής βίας και πλέον επεισόδια σωματικής βίας. Και όλα αυτά σε βάρος ενός διαχρονικά 
εξουθενωμένου και αποδεκατισμένου νοσηλευτικού προσωπικού, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ΕΣΥ. Στη 
προκειμένη περίπτωση, σαφώς και δεν χωρούν λόγια… και «παρηγορητικά» τηλεφωνήματα, αλλά πράξεις! Είμαστε 
επιστήμονες υγείας και απαιτούμε την εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Έχουν εδώ και 
χρόνια εκδοθεί οδηγίες από Διεθνείς Οργανισμούς (ΠΟΥ, Joint Commission) για τον τρόπο διασφάλισης ενός 
εργασιακού περιβάλλοντος, όπου προλαμβάνονται και αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά επεισόδια σωματικής και 
λεκτικής βίας. Εκτιμούμε ότι πρέπει και στην χώρα μας να ξεκινήσει μία τέτοια σοβαρή προσπάθεια.

Χρέος μας είναι να παρέχουμε νοσηλευτική φροντίδα προς τους ασθενείς μας κι όχι να γνωρίζουμε αυτοάμυνα 
και πολεμικές τέχνες, για να υπερασπιστούμε τη σωματική μας ακεραιότητα.

Όλοι οι αρμόδιοι φορείς είστε ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να μας προστατεύετε από τα περιστατικά βίας κι όχι να 
παίζουμε τις ζωές μας κορώνα ή γράμματα, ανάλογα με τις ψυχικές διαθέσεις των πολιτών, αποτελώντας τα 
θύματα τους.

Καταδικάζουμε το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και σας καλούμε να μας παρέχετε ένα ασφαλές εργασιακό 
περιβάλλον! Οι Υπηρεσίες Υγείας δεν αποτελούν εμπόλεμες ζώνες και είναι απαράδεκτο το γεγονός να δεχόμαστε 
οποιαδήποτε μορφή βίας.

Αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες για την παραδειγματική καταδίκη του συνοδού, με όλες τις 
προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες, δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας, προς τις συναδέλφισες 
μας και επιφυλασσόμεθα για οποιεσδήποτε, σχετικές με το συμβάν, νομικές ενέργειες, μέσω της Πανελλήνιας 
Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Τριπόδης Αναστασία Σκύλαρη

ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Ευρυτανίας – Φθιώτιδας – 
Φωκίδας: Καταδικαστέα και αποτρόπαιη η πράξη 

βίας απέναντι στο Νοσηλευτικό Προσωπικό του 
Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

13.08.2022

ΣΥ.Ν
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Ν. Ε
ΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙ∆

Α
Σ, Φ

Ω
Κ

Ι∆
ΑΣ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας

Καταδικάζουμε το 
απαράδεκτο αυτό 
περιστατικό και 
σας καλούμε να 
μας παρέχετε ένα 
ασφαλές εργασια-
κό περιβάλλον! Οι 
Υπηρεσίες Υγείας 
δεν αποτελούν 
εμπόλεμες ζώνες 
και είναι απαρά-
δεκτο το γεγονός 
να δεχόμαστε 
οποιαδήποτε 
μορφή βίας.
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ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής:
Καλό ταξίδι Νίκο!

14.09.2022

Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη ένα από τα 
εξέχοντα στελέχη του, τον Νίκο Παπανδρέου. Διετέλεσε επί 2 θητείες Πρόεδρος 
του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής. Μάχιμος νοσηλευτής επί σειρά ετών στο Γενικό 
Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», αγνός συναγωνιστής, 
ανιδιοτελής ως άνθρωπος, καλός οικογενειάρχης. Πάντα πρόθυμος να ακούσει, να 
βοηθήσει, να συνδράμει με κάθε τρόπο στα προβλήματα των συναδέλφων. Κι όλ’ 
αυτά με χαμόγελο, ένα καλό λόγο για όλους, με ενθάρρυνση, ακούραστα. Με βαθιά 
πίστη στη συνδικαλιστική προσφορά και στη συναδελφική αλληλεγγύη. Ο χαμός του 
μας έχει συγκλονίσει όλους.

Ως ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.- Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην 
οικογένειά του. Καλό ταξίδι φίλε Νίκο! Θα ζεις πάντα στις καρδιές μας…

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Κούρτης Σοφία Τάνη

Καλό ταξίδι 
φίλε Νίκο! Θα 

ζεις πάντα στις 
καρδιές μας…

ΠΑ
.Σ
Υ.
Ν
Ο.

 - 
Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗ

Σ

Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Αττικής
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
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Ειρήνη Θεολογίδου
Γενική Γραμματέας ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ. - Π.Φ.Υ.

Από τη Διακήρυξη της Άλμα Άτα το 1978 και το «Υγεία για όλους»… πως 
φτάσαμε στο 2022 με το Ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους», είναι απορίας 
άξιον…

Επιχειρώντας μια μικρή αλλά συγχρόνως γραφική ανάδρομη, αναφορικά με τη θέση των Νοσηλευτών στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας, φαίνεται πως για σχεδόν μισό αιώνα περίπου οι Νοσηλευτές βρίσκονται εγκλωβισμένοι 
σ’ ένα λαβύρινθο από Νομοθετήματα και Προεδρικά Διατάγματα, αγκομαχώντας να διεκδικήσουν τη θέση 
που επιτέλους τους αρμόζει στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Να διεκδικήσουν δηλαδή τα αυτονόητα, 
παράλληλα, με μια πολιτεία που διαχρονικά απαξιώνει την επιστημονική τους υπόσταση, αφήνοντας τους 
διαχρονικά έρμαια σ’ ένα μεσαιωνικό εργασιακό καθεστώς, χωρίς καμιά ασπίδα προστασίας, χωρίς οργανισμό, 
χωρίς Νοσηλευτική Διεύθυνση και μέχρι προσφάτως με ένα απαρχαιωμένο καθηκοντολόγιο. Παράλληλα 
παραμένουν εκτεθειμένοι στην κάθε αυταρχική, εκφοβιστική και υποτιμητική διάθεση του εκάστοτε Διευθυντή 
Ιατρού, η οποία αφομοιώνεται μιμητικά στη συνείδηση ακόμα και των χρηστών υγείας. 

Αυτοί είναι οι Νοσηλευτές, οι είλωτες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτοί που κάνουν όλα όσα 
περισσεύουν από όλες τις άλλες ειδικότητες. Κι αν καμιά φορά έρχεται και καμία υγειονομική κρίση και πέσουν 
τα φώτα πάνω τους, τότε γίνονται και ήρωες. Ήρωες ως μικροί Άτλαντες που σηκώνουν στις πλάτες τους 
το βάρος όλης της παθογένειας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κάπου εκεί ανάμεσα στα χειροκροτήματα, 
εκεί που ακόμα και οι κάπως πιο απαισιόδοξοι Νοσηλευτές βλέπουν μια ακτίνα ελπίδας, πως επιτέλους θα 
αναγνωριστεί το έργο τους, η αυτοθυσία τους, η αυταπάρνησή τους… έρχεται πάλι η Πολιτεία μ’ έναν νόμο 
«σκούπα» για να τους βάλει στη θέση τους…. εκεί που ήταν πάντα, πίσω από τη σκηνή.

Έναν νόμο όμως, που φαίνεται να χωλαίνει εξ’ αρχής… γιατί τοποθετώντας τα πράγματα στη σωστή τους 
βάση, η έννοια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι εξ’ ορισμού αντίθετη με το «Γιατρός για όλους». 
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας λειτουργεί με διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών υγείας, που ο καθένας 
από τη θέση του προσφέρει, με σκοπό το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, το οποίο είναι η υγεία του ασθενή. Η 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεν είναι μόνο ο γιατρός και το σύστημα επιτέλους πρέπει να σταματήσει να 
είναι ιατροκεντρικό. 

Μια ευγενική υπενθύμιση λοιπόν στους «υπεύθυνους» που καθώς φαίνεται κωφεύουν κατά το δοκούν: Οι 
Νοσηλευτές είναι η πολυπληθέστερη επιστημονική ομάδα, επανδρώνουν όλες τις βάρδιες και αφιερώνουν τον 
περισσότερο χρόνο για τη φροντίδα των χρηστών υγείας, έχοντας ολιστική εικόνα για το σχέδιο φροντίδας. 
Αποτελούν τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι είναι η πρώτη και η τελευταία επαφή με τον χρήστη υγείας 
κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ως εκ τούτου, οι Νοσηλευτές δε γίνεται να παραγκωνιστούν, ούτε να αντικατασταθούν. Τόσο απλό. Ούτε 
μπορούν να ομαδοποιηθούν με κανέναν άλλον επαγγελματία υγείας. Τόσο ξεκάθαρο, επίσης. Οι Νοσηλευτές 
πρέπει να έχουν μια αυτόνομη Νοσηλευτική Διεύθυνση και να τη διοικούν αυτόνομα. Πρέπει επιτέλους να 
ηγηθούν στις Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας. 

Γιατί πρέπει οι νοσηλευτές να βρούν επιτέλους τη θέση που τους αξίζει!!!

Νοσηλευτικό Ιστορικό:

ΠΑ
.Σ
Υ.
ΝΟ

. -
 Ε.Σ.Υ. - Π.Φ

.Υ.

Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσηλευτών
Ε.Σ.Υ. - Π.Φ.Υ.
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Ιωάννης Τσολάκογλου

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥ.ΝΟ. Θεσσαλονίκης ΣΥ

.Ν
Ο.

 -
 Ε

.Σ
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. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝ
ΙΚΗ

Σ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Θεσσαλονίκης

Νοσηλευτική εξειδίκευση: Παρόν και Μέλλον για τη Νοσηλευτική

Σε ένα παράλληλο νοσηλευτικό όχι και τόσο μακρινό ίσως μέλλον… Ο R. Έχει πολύ δουλειά στο 
Νοσηλευτήριο του. Είναι άλλωστε ο μόνος ειδικευμένος νοσηλευτής στην περιποίηση του διαβητικού 
ποδιού και όλοι οι συνεργάτες του ιατροί παραπέμπουν όλα τα αντίστοιχα περιστατικά σε αυτόν. Του άρεσε 
πάντα η χειρουργική γι αυτό και αποφάσισε μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών στη Νοσηλευτική 
να παρακολουθήσει την χειρουργική ειδικότητα. Παράλληλα παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο 
σακχαρώδη διαβήτη και παρότι εργάστηκε για κάποια χρόνια στο σύστημα υγεία αποφάσισε να ανοίξει 
δικό του Νοσηλευτήριο. Ξόδεψε αρκετά για τα εξειδικευμένα σεμινάρια περιποίησης διαβητικού ποδιού 
και κουράστηκε όμως δεν το μετάνιωσε. Στην αρχή ήταν δύσκολο να έχει ασθενείς και ο κύριος όγκος της 
δουλειάς του ήταν οι κατ΄οίκον νοσηλείες ασθενών από την περιοχή με παραπεμπτικό και αποζημίωση από 
το σύστημα υγείας, όμως σταδιακά απέκτησε τη δική του πελατεία ασθενών με διαβητικό πόδι. Σκέφτεται να 
συστεγαστεί με έναν συνάδελφο νοσηλευτή που γνωρίζονται από την ειδικότητα και είναι εξειδικευμένος στην 
περιποίηση στομίων. Πλέον τον καλούν να δίνει διαλέξεις και να διδάσκει νέους; Επιστήμονες υγείας πάνω 
στο αντικείμενο του.

Η K. μόλις τελείωσε μια πολύ κουραστική βάρδια στη ΜΕΘ. Ξέρει ότι θα μπορούσε να επιλέξει να ειδικευθεί 
πάνω σε ένα νοσηλευτικό αντικείμενο με λιγότερες απαιτήσεις, βάρδιες και ευθύνη, όμως οι νοσηλευτές ΜΕΘ 
στην εποχή μας είναι περιζήτητοι και η αμοιβή της είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο άλλων ειδικοτήτων. 
Τελευταία σκέφτεται σοβαρά να αποδεχθεί την οικονομική πρόταση από νοσοκομείο άλλης πολιτείας και να 
μετακομίσει. 

Η F. έχει μεγάλες ελπίδες να επιλεγεί για την θέση διδάσκοντα στο αντικείμενο «Αναισθησιολογική 
Νοσηλευτική», στη νοσηλευτική σχολή της πόλης της. Άλλωστε τα 20 χρόνια κλινικής αναισθησιολογικής 
νοσηλευτικής εμπειρίας στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο, το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό της στην 
αναισθησιολογική νοσηλευτική, σε συνδυασμό με της δημοσιεύσεις της σε επιστημονικά περιοδικά και τις 
πολλές συμμετοχές σε συνέδρια και ημερίδες πάνω στο αντικείμενο την καθιστούν την ιδανική υποψήφια.

Όταν ο P. επέλεξε από τα μαθήματα επιλογής του τρίτου έτους της σχολής τη Νεφρολογική Νοσηλευτική δεν 
φανταζόταν ότι θα γίνει Νοσηλευτής Νεφρολογίας. Στο μάθημα όμως ήρθε σε επαφή με αυτήν την ιδιαίτερη 
ομάδα ασθενών και πληροφορήθηκε για την εξειδικευμένη εργασία που εκτελούν οι Νεφρολογικοί Νοσηλευτές 
καθώς και για τις εργασιακές δυνατότητες στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού. Έχοντας κι ο ίδιος στην πόλη του 
ιδιωτική όσο και δημόσια μονάδα αποφάσισε να εξειδικευτεί στο αντικείμενο, Μετά την παθολογική ειδικότητα 
ακολούθησε την εξειδίκευση την Νεφρολογική Νοσηλευτική και τώρα αποτελεί πολύτιμο επιστημονικό μέλος 
της υγειονομικής ομάδας της Νεφρολογικής Ιδιωτικής κλινικής της περιοχής του.

Ο A. αποφάσισε ότι θα παραμείνει στην γενική νοσηλεία. Του αρέσει άλλωστε να αλλάζει τμήμα εργασίας 
και οι θέσεις γενικών νοσηλευτών είναι πάντα περισσότερες από τις ειδικευμένες και έτσι πιστεύει ότι πάντα θα 
έχει εξασφαλισμένη εργασία. Άλλωστε αν βρει την ειδική του κλίση ή αν αλλάξουν οι κοινωνικό – οικονομικές 
συνθήκες στη ζωή του μπορεί πάντα να ξεκινήσει μια ειδικότητα.

Η D. όσο μεγάλη προσπάθεια κι αν έκανε να εγκλιματιστεί σε νοσοκομειακό περιβάλλον κατά τα χρόνια 
των σπουδών της, ποτέ δεν της άρεσε. Έφτασε μέχρι το σημείο να σκεφτεί να αφήσει τις σπουδές της στη 
Νοσηλευτική. Ευτυχώς διαπίστωσε γρήγορα ότι οι νοσηλευτές δεν απασχολούνται μόνο σε νοσοκομεία. Σαν 
σχολική νοσηλεύτρια που είναι γνωρίζει ότι θα πρέπει ενδεχομένως για αρκετά ακόμη χρόνια να μετακινείτε 
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από περιοχή σε περιοχή, όπου υπάρχουν ανάγκες κι ότι ο μισθός της θα ήταν μεγαλύτερος αν ήταν σε 
νοσοκομείο, όμως εργάζεται σε ένα περιβάλλον με παιδιά που πάντα αγαπούσε και νιώθει ότι τους διδάσκει 
πολλά μέσα από την αγωγή υγείας και είναι η προστάτιδα της σωματικής και ψυχικής τους υγείας κι αυτό την 
αποζημιώνει.

Ο Ε. δεν χρειάστηκε τελικά νοσηλεία σε κλινική Covid. Ο πρωτοβάθμιος νοσηλευτής Home – Care της 
γειτονιάς του, αντιλήφθηκε νωρίς τα συμπτώματα του, και σε συνεργασία με τον οικογενειακό του ιατρό, 
εκτιμούσε καθημερινά την αναπνευστική του κατάσταση στο σπίτι, εφάρμοσε οξυγονοθεραπεία και την 
συνιστώμενη φαρμακευτική αγωγή και τελικά τα συμπτώματα υποχώρησαν. Ευτυχώς που υπάρχει πλέον ο 
νοσηλευτής Home – Care και ο προσωπικός ιατρός, γιατί στο προηγούμενο κύμα της πανδημίας τα νοσοκομεία 
γέμισαν από ασθενείς ενώ πολλοί θα μπορούσαν να παρακολουθούνται και να αντιμετωπιστούν στο σπίτι. Στο 
προηγούμενο κύμα έχασε έναν στενό συγγενή του και δύο φίλους, γιατί άργησαν να αναζητήσουν ιατρική 
βοήθεια και δεν είχαν κάποιον υγειονομικό να τους εκτιμήσει και να τους συμβουλεύει…

Τι σημαίνει Νοσηλευτική ειδίκευση για εμάς τους Νοσηλευτές στην Ελλάδα…
Εξειδίκευση στις επιστήμες σημαίνει ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε έναν τομέα – κλάδο – αντικείμενο της 

εκάστοτε επιστήμης. 
Για εμάς τους νοσηλευτές τι σημαίνει;
Σημαίνει να έχουμε πολυετή εργασιακή εμπειρία σε έναν τομέα- αντικείμενο; 
Σημαίνει μετά τη λήψη του πτυχίου να έχουμε παρακολουθήσει πρόγραμμα ειδικότητας ή/και εξειδίκευσης; 
Να έχουμε παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σχετικά με την εξειδίκευση μας προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών; Πιστοποιημένα σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες; 
Σημαίνει άραγε να είμαστε μέλη των αντίστοιχων με την ειδικότητα μας επιστημονικών συλλόγων; 

Να έχουμε επιστημονικό έργο σχετικό με την ειδικότητα μας με εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και 
ανακοινώσεις σε σχετικά συνέδρια; 

Και τελικά μετά από έτη εργασιακής και επιστημονικής εμπειρίας στο αντικείμενο μας να καλούμαστε 
να μεταλαμπαδεύσουμε την εξειδικευμένη μας γνώση και εμπειρία σε νέους σπουδαστές, φοιτητές, 
ειδικευόμενους νοσηλευτές κ.ο.κ; 

Για τους Καρδιολογικούς Νοσηλευτές, τους Νοσηλευτές Χειρουργείου, τους Περιαναισθησιολογικούς 
Νοσηλευτές, τους Νοσηλευτές Μ.Ε.Θ., τους Κοινοτικούς Νοσηλευτές κ.ο.κ μπορεί ειδικευμένος νοσηλευτής 
να σημαίνει κάτι, κάποια ή και όλα τα παραπάνω.

Τι σημαίνει όμως νοσηλευτική ειδίκευση για το σύστημα υγείας, δημόσιο και ιδιωτικό κάθε βαθμίδας; 
Την αποδέχεται κι αν ναι πως ορίζει τους ειδικούς νοσηλευτές; Δημιουργεί και προασπίζει εξειδικευμένες 

θέσεις εργασίας; Δημιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την εκάστοτε ειδικότητα; Παρέχει κίνητρα 
εξειδίκευσης; Προωθεί την αυτονομία της επιστήμης και του επαγγέλματος; Στηρίζει το ελεύθερο επάγγελμα 
του νοσηλευτή; 

Με πολύ κόπο τα πρώτα βήματα έγιναν (Καθηκοντολόγιο, θέσπιση Νέων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων, 
Σχολικός Νοσηλευτής, Βοήθεια στο σπίτι). Ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια μέσα από της διεκδικήσεις των 
νοσηλευτών και την απαίτηση της κοινωνίας να δούμε άλματα στον επιστημονικό και επαγγελματικό μας 
κλάδο.
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Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών
Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής

Επιτακτική η ανάγκη στελέχωσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με 
εκπαιδευμένους νοσηλευτές!!!

Η σημασία της ψυχικής υγείας, η αλληλεξάρτηση της με τη σωματική υγεία και η επιβάρυνση που προκαλούν 
οι ψυχικές διαταραχές σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο αποκτά αυξανόμενη αναγνώριση από 
το ευρύ κοινό την εποχής μας. Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας αποτελούν το μέσο, δια του οποίου παρέχονται 
αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την ψυχική υγεία. Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας επιδρά σημαντικά στην αποτελεσματικότητα τους και τελικά στο κατά πόσο ανταποκρίνονται 
στο σκοπό και στους στόχους μιας πολιτικής ψυχικής υγείας. 

Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας παρέχονται σε Πρωτοβάθμιο, Δευτεροβάθμιο και Τριτοβάθμιο επίπεδο. Η 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Ψυχικής Υγείας περιλαμβάνει θεραπευτικές παρεμβάσεις καθώς και δραστηριότητες 
πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας που παρέχονται από επαγγελματίες της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους 
επαγγελματίες υγείας.

Η Δευτεροβάθμια Φροντίδα Ψυχικής Υγείας περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχονται από Περιφερειακά, 
Πανεπιστημιακά και Γενικά Νοσοκομεία που αποτελούν μέρος του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Περιλαμβάνουν 
ψυχιατρικά τμήματα ενδονοσοκομειακής νοσηλείας, ψυχιατρικές κλινικές, τμήματα επειγόντων περιστατικών 
και εξωτερικά ιατρεία. Μπορεί ακόμη να περιλαμβάνουν και εξειδικευμένες υπηρεσίες, για παιδιά, 
εφήβους και ηλικιωμένους. Επίσης στη Δευτεροβάθμια Φροντίδα Ψυχικής Υγείας υπάγονται τα αμιγώς 
Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Υπηρεσίες μετανοσοκομειακής παρακολούθησης. 
Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας όπως ψυχιάτρους, 
παιδοψυχιάτρους, νοσηλευτές ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, κοινωμικούς λειτουργόυς, εργοθεραπευτές κ.λπ.

Τέλος η Τριτοβάθμια φροντίδα ψυχικής υγείας περιλαμβάνει Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 
(ξενώνες, οικοτροφεία, προστατευόμενα διαμερίσματα κ.τλ.). 

Τα τελευταία χρόνια και μετά από επαναλαμβανόμενες κρίσεις (οικονομική κρίση, υγειονομική κρίση 
λόγω του COVID - 19, κρίση λόγω πολέμου, ενεργειακή κρίση), οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στη χώρα 
μας βρίσκονται στα όρια τους. Σε γενικές γραμμές όλες οι προσπάθειες και τα βήματα που έχουν γίνει τα 
προηγούμενα χρόνια, τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και στον τομέα της θεραπείας και της αποκατάστασης 
και εν γένει της ένταξης των ψυχικά πασχόντων στην κοινωνία έχουν τελματώσει. Οι επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας που εργάστηκαν με το όραμα μιας κοινωνίας όπου οι ψυχικά πάσχοντες θα είναι ισότιμα μέλη και θα 
απολαμβάνουν μια ζωή με αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής, ματαιώνονται καθημερινά. Το μείζων πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει η ψυχική υγεία στην εποχή μας είναι η υποστελέχωση τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο 
και στον τομέα της θεραπείας και της αποκατάστασης. Οι Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας αποτελούν το κυριότερο 
θύμα της υποστελέχωσης και της απαξίωσης γενικότερα.

Εν κατακλείδι, ενώ δημιουργούνται νέες μονάδες ψυχικής υγείας, συνήθως είναι υποστελεχωμένες και το 
νοσηλευτικό προσωπικό είναι ανεκπαίδευτο. Οι Νοσηλευτές των προϋπάρχουσων μονάδων είναι στα όρια 
της κατάρρευσης. Οι Νοσηλευτές αποτελούν έναν από τους κύριους πυλώνες στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 
και τις περισσότερες φορές αναλαμβάνουν καθήκοντα που δεν τους αναλογούν. 

Είναι επιτακτική η ανάγκη στελέχωσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με εκπαιδευμένους νοσηλευτές, 
οι οποίοι αποτελούν ισότιμα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Η συνεχής 
επιμόρφωση, η εποπτεία των κλινικών ψυχιατρικών νοσηλευτών και η αναγνώριση του έργου τους, αποτελούν 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και την προαγωγή 
της ψυχικής υγείας στην κοινωνία. 

Κίμωνας Καβάγιας
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. Ν. Αττικής 
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Α) Άδεια ανατροφής μετά από υπηρεσία 
στον ιδιωτικό τομέα 
Αναλύει η Αθηνά Θεοχάρη, Γενική Γραμματέας Διοικητικού 
Συμβουλίου ΣΥ.ΝΟ. Λάρισας

5

Αναφορικά με τις διευκολύνσεις υπέρ των γονέων 
δημοσίων υπαλλήλων επισημαίνονται τα εξής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 
2 εδάφια α΄ και β΄ του Δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα, «Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου 
μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον 
έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία 
(1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) 
έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος 
δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές 
για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση 
του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου 
ωραρίου».

Εκ τούτων έπεται, ότι ο γονέας υπάλληλος 
δικαιούται να υποβάλει αίτηση για την χορήγηση 
της εννεάμηνης άδειας ανατροφής εφόσον το 
τέκνο δεν έχει εισέτι συμπληρώσει το τέταρτο έτος 
της ηλικίας του.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 3 και 4 του ιδίου ως άνω άρθρου, 
«3. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή 
τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους 
καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση 
του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, 
εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση 
καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας 
θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα 
στα χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου. 
Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της 
υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, 
εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς 
διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος 
δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της 
παραγράφου 2 κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού 
ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της 
ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος 

που αυτά υπολείπονται των διευκολύνσεων της 
παραγράφου 2. 

4. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. 1 
του παρόντος, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει 
χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου 
αυτού για το ίδιο διάστημα». 

Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι 
ο νομοθέτης λαμβάνει μέριμνα, ώστε να μην 
επωφελούνται των ιδίων ή παρεμφερών 
διευκολύνσεων αμφότεροι οι σύζυγοι και γονείς, 
είτε απασχολούνται και οι δύο στον δημόσιο τομέα, 
είτε ο ένας στο δημόσιο και ο άλλος στον ιδιωτικό 
τομέα.

Ωστόσο, ουδεμία μέριμνα λαμβάνεται για την 
περίπτωση που ένας γονέας – υπάλληλος έχει 
ήδη απολαύσει των όποιων διευκολύνσεων 
ως απασχολούμενος στον ιδιωτικό τομέα ή στο 
δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου και εν συνεχεία εισέρχεται στον δημόσιο 
τομέα ως μόνιμος, πλέον, υπάλληλος προ της 
συμπλήρωσης του τετάρτου έτους της ηλικίας του 
τέκνου του. 

Σε μια τέτοια περίπτωση και με βάση μια αυστηρά 
γραμματική ερμηνεία των επίμαχων διατάξεων, ο 
υπάλληλος δικαιούται να λάβει την συγκεκριμένη 
μορφή άδειας. Βέβαια, εφόσον ο εν λόγω 
υπάλληλος είναι νεοδιοριζόμενος στον δημόσιο 
τομέα θα πρέπει πρώτα να διανύσει την διετή 
δοκιμαστική υπηρεσία. Στην άποψη αυτή καταλήγει 
και η νομολογία του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 
που έχει κρίνει ότι οι νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι 
διανύουν υποχρεωτικώς διετή δοκιμαστική 
περίοδο, κατά την οποία απαγορεύεται η 
απομάκρυνση από τη θέση τους, οπότε δεν είναι 
δυνατή η λήψη της άδειας ανατροφής σε χρονική 
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Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Λάρισας
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διάρκεια τέτοια ώστε να ακυρώνεται η φύση και 
ο σκοπός της δοκιμαστικής υπηρεσίας (ΔΕφΑθ 
1006/2012). 

Περαιτέρω και ειδικώς επί υπαλλήλων που 
εισέρχονται στον δημόσιο τομέα μετά την 
τεκνοποίηση χαρακτηριστική αποβαίνει η κρίση της 
υπ’αριθμ. 2001/2012 Απόφασης 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».

Η παραπάνω δικαστική απόφαση, πέραν του ότι 
επιλύει το ζήτημα του τρόπου χορήγησης της άδειας 
ανατροφής σε υπάλληλο που τεκνοποίησε προ του 
διορισμού του στον δημόσιο τομέα, ενδεχομένως 
και με έμμεσο τρόπο αποκρούει την δυνατότητα 
χορήγησης της συγκεκριμένης άδειας σε υπάλληλο, 
ο οποίος κατά την προηγηθείσα σταδιοδρομία του 
στον ιδιωτικό τομέα είχε κάνει χρήση αντίστοιχων 
διευκολύνσεων (βλέπε τελευταία σκέψη με 
υπογράμμιση).

Στην ίδια άποψη καταλήγουμε και αν ξεπεράσουμε 
την στενά γραμματική ερμηνεία των επίμαχων 
διατάξεων και περάσουμε σε μια τελολογική 
ερμηνεία τους, ήτοι αναζητήσουμε τον σκοπό που 
εξυπηρετούν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις, που δεν 
είναι άλλος από την διευκόλυνση των υπαλλήλων 
με παιδιά κατά τα πρώτα, πλέον κρίσιμα και 
δύσκολα χρόνια της ζωής τους. Στην περίπτωση, 
λοιπόν, που ένας υπάλληλος έχει ήδη λάβει την 
σχετική άδεια από τον ιδιωτικό τομέα, η εκ νέου 
χορήγηση εις αυτόν της ίδιας άδειας στον δημόσιο 
τομέα αποτελεί μια μορφή άνισης μεταχείρισης 
του εν λόγω υπαλλήλου, κατά πολύ ευνοϊκότερης 
εν σχέσει με την μεταχείριση ενός υπαλλήλου 
που παραμένει σταθερός είτε στον δημόσιο, είτε 
στον ιδιωτικό τομέα και απολαμβάνει των όποιων 
διευκολύνσεων άπαξ και όχι διαδοχικώς.

Συμπερασματικά, το εξεταζόμενο ζήτημα επαφίεται 
στην ερμηνεία που θα επιλέξει καθένας, με τελικό 
κριτή τα Διοικητικά Δικαστήρια, εφόσον υπάρξει 
σχετική προσφυγή. 
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Β) Άδεια ασθένειας τέκνου
Αναλύει η Αναστασία Σκύλαρη, Γενική Γραμματέας Διοικητικού 
Συμβουλίου ΣΥ.ΝΟ. Ευρυτανίας – Φθιώτιδας – Φωκίδας ΣΥ.Ν

Ο.
 -

 Ε
.Σ

.Υ
. 

Ν. Ε
ΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙ∆

Α
Σ, Φ

Ω
Κ

Ι∆
ΑΣ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας

Αναφορικά με το ζήτημα της χορήγησης άδειας 
ένεκα ασθένειας τέκνου επισημαίνονται τα 
ακόλουθα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 8 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν 
μετά την πρόσφατη αντικατάστασή τους από το 
άρθρο 76 του Νόμου 4590/2019 (ΦΕΚ Α΄ 
17/07-02-2019), «Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα 
τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις 
(4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος 
σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους 
υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως άνω άδεια 
ανέρχεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες για κάθε 
ημερολογιακό έτος και για τους υπαλλήλους που 
είναι πολύτεκνοι σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. 
Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως 
άνω άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες 
για κάθε ημερολογιακό έτος».

Με τις παραπάνω διατάξεις καθιερώνεται το 
δικαίωμα υπέρ των γονέων υπαλλήλων να 
λαμβάνουν άδεια λόγω ασθένειας των ανηλίκων 
τέκνων τους. Η άδεια αυτή προσδιορίζεται στις 
τέσσερεις (4) ημέρες κατ’έτος, χωρίς να υπάρχει 
ειδικότερη πρόβλεψη περί του τρόπου χορηγήσεώς 
της, δηλαδή είτε σε συνεχόμενη μορφή, είτε σε 
μεμονωμένες ημέρες. Ελλείψει, λοιπόν, ειδικής 
πρόβλεψης, ερμηνευτικώς θα πρέπει να γίνει 
δεκτό, ότι η συγκεκριμένη μορφή άδειας δύναται 
να χορηγηθεί είτε συνεχόμενη, δηλαδή μια άδεια 
τεσσάρων (4) συνεχόμενων ημερών εντός του 
ιδίου έτους, είτε διακεκομμένη, δηλαδή τέσσερεις 
άδειες μιας (1) ημέρας ή δύο άδεις δύο (2) ημερών 
εντός του ιδίου έτους κ.ο.κ.

Σημειωτέον, ότι οι παραπάνω διατάξεις 
εφαρμόζονται επί των μονίμων δημοσίων 
υπαλλήλων, χωρίς να προκύπτει ευθέως η 

αναλογική εφαρμογή τους επί υπαλλήλων, που 
συνδέονται με τον φορέα απασχόλησης με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Για τους λοιπούς υπαλλήλους ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 42 του Νόμου 4808/2021, 
σύμφωνα με τις οποίες «1. Οι εργαζόμενοι γονείς, 
κατά την έννοια του άρθρου 33, έχουν ατομικό 
και αμεταβίβαστο δικαίωμα, ανεξάρτητα από 
δικαιώματα που παρέχονται από άλλες διατάξεις, 
να λαμβάνουν, κατόπιν αιτήσεως τους, άδεια άνευ 
αποδοχών, που δεν υπερβαίνει τις έξι (6) εργάσιμες 
ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση 
ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών 
της οικογένειας, όπως αυτά προσδιορίζονται στην 
παρ. 2. Η άδεια αυτή είναι δυνατό να χορηγείται 
εφάπαξ ή τμηματικά και αυξάνεται σε οκτώ (8) 
εργάσιμες ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει 
δύο παιδιά και σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες 
ημέρες, εάν προστατεύει περισσότερα από δύο.

2. Στην έννοια των όρων «εξαρτώμενα παιδιά ή 
άλλα μέλη της οικογένειας» που έχουν ανάγκη για 
φροντίδα ή υποστήριξη περιλαμβάνονται:

α) Τα παιδιά έως δεκαέξι (16) ετών, φυσικά ή 
υιοθετημένα, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλειά 
τους.

β) Τα παιδιά άνω των δεκαέξι (16) ετών που έχουν 
αποδεδειγμένα ανάγκη από ειδική φροντίδα, για 
λόγους βαριάς ή χρόνιας ασθένειας, ή αναπηρίας, 
εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλειά τους.

γ) Ο ή η σύζυγος, εφόσον για λόγους οξείας, βαριάς 
ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας δεν μπορεί να 
αυτοεξυπηρετηθεί.

δ) Οι γονείς και οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές 
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που, για λόγους οξείας, βαριάς ή χρόνιας 
ασθένειας ή αναπηρίας ή ηλικίας, δεν μπορούν 
να αυτοεξυπηρετηθούν, εφόσον ο εργαζόμενος 
έχει τη φροντίδα τους και το ετήσιο εισόδημά τους 
δεν είναι μεγαλύτερο από το ετήσιο εισόδημα του 
ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη που αμείβεται 
με το γενικό κατώτερο όριο ημερομισθίου που 
ισχύει κάθε φορά, υπολογιζόμενο με είκοσι πέντε 
(25) ημερομίσθια το μήνα».

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 9 του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Χορηγείται μία 
(1) ημέρα τον χρόνο με αποδοχές για ετήσιο 
γυναικολογικό έλεγχο. Η άδεια χορηγείται έπειτα 
από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού». Η 
συγκεκριμένη διάταξη εφαρμόζεται προκειμένου 
περί υπαλλήλων, που υπάγονται πλήρως 
στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Γ) Νέος διορισμός – Κώλυμα πενταετίας
Αναλύει η Αγγελική Παπαϊωάννου, Μέλος Διοικητικού 

Συμβουλίου ΣΥ.ΝΟ. ΑρκαδίαςΣΥ
.Ν
Ο

. -
 Ε

.Σ.
Υ. Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑ

Σ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Αρκαδίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 
17 του Νόμου 2190/1994, όπως ίσχυαν μέχρι 
την κατάργησή τους από τις διατάξεις του Νόμου 
4765/2021, «Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α και β’ βαθμίδας, που 
διορίστηκαν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, 
δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαδικασία 
πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου 
14 παρ. 1, με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, πριν 
παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού 
τους». 
 
Με τις ως άνω διατάξεις τίθεται ένα κώλυμα 
συμμετοχής σε νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, που 
διαρκεί μια πενταετία από την ημερομηνία του 
διορισμού. Εν προκειμένω προκύπτει, ότι κρίσιμο 
στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό 

της πενταετίας είναι η ημερομηνία του διορισμού, 
όπως αυτή προφανώς προκύπτει από το οικείο 
Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 
 
Κατά συνέπεια, για διορισμούς που έλαβαν χώρα 
κατά την χρονική περίοδο ισχύος και εφαρμογής 
των ως άνω διατάξεων, αναγκαστικώς διέπονται 
από το συγκεκριμένο πλαίσιο, που θέτει το κώλυμα 
της πενταετίας. 
 
Διαφορετικό τυγχάνει το ζήτημα της προβολής 
λόγου περί της μη εισέτι εφαρμογής των επίμαχων 
ρυθμίσεων λόγω της κατάργησής τους από νεότερο 
νομοθέτημα. Ωστόσο, οσάκις η κατάργηση αυτή δεν 
φαίνεται να αναπτύσσει ρητώς αναδρομική ισχύ, η 
προβολή αντίστοιχου επιχειρήματος δεν φαίνεται 
να είναι βάσιμη.
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Δ) Άδεια άνευ αποδοχών κατά τη 
δοκιμαστική περίοδο
Αναλύει η Σοφία Κώνστα, Αντιπρόεδρος Διοικητικού 
Συμβουλίου ΣΥ.ΝΟ. Ηπείρου

Σύμφωνα με το άρθρο 40§1 του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 
3528/2007), οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι 
υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου, που διορίζονται σε οργανικές θέσεις, 
διανύουν δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας 
κατά τη διάρκεια της οποίας απολύονται για λόγους 
που ανάγονται στην υπηρεσία τους μόνο μετά από 
απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. 

Η ως άνω διάταξη εισάγει εξαίρεση από τον κανόνα 
της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, 
ειδικώς για την πρώτη διετία της απασχόλησής 
τους, η οποία χαρακτηρίζεται ως δοκιμαστική. 

Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 40§2 του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, οι δόκιμοι 
υπάλληλοι, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής 
υπηρεσίας τους, παρακολουθούν προγράμματα 
εισαγωγικής εκπαίδευσης που οργανώνονται 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 47 του 
παρόντος. 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 47§2 του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, η εισαγωγική 
εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, τόσο για την 
υπηρεσία όσο και για τον υπάλληλο. Γίνεται κατά 
την πρώτη διετία από το διορισμό του υπαλλήλου 
και έχει ως σκοπό την εξοικείωση του υπαλλήλου με 
τα αντικείμενα της υπηρεσίας του και τα καθήκοντα 
του ως δημοσίου υπαλλήλου γενικότερα. Οι 
αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να φροντίζουν 
για την πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων στον 
οικείο προϋπολογισμό. Δεν γίνεται προαγωγή 
υπαλλήλου στον επόμενο του εισαγωγικού 
βαθμό εάν δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
εισαγωγική εκπαίδευση. Ευθύς ως ο υπάλληλος 
ολοκληρώσει την εισαγωγική εκπαίδευση, η 
προαγωγή διενεργείται αναδρομικώς με όλες τις 
συνέπειες. 

Από το σύνολο των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτει 
ότι ο νομοθέτης σκοπίμως καθιέρωσε ένα 
εξαιρετικό καθεστώς για τους νεοδιοριζόμενους 
υπαλλήλους, προκειμένου αυτοί αφενός μεν να 
δοκιμαστούν ως προς την καταλληλότητά τους για 
την κατοχή της συγκεκριμένης θέσης, αφετέρου 
δε να εξοικειωθούν τόσο με το αντικείμενο της 
εργασίας τους όσο και με το γενικότερο πλαίσιο 
που διέπει την οργάνωση και λειτουργία μιας 
δημόσιας υπηρεσίας.

Δοθέντος του ως άνω εξαιρετικού καθεστώτος, οι 
δόκιμοι υπάλληλοι δεν απολαμβάνουν μια σειρά 
προνομίων, που απονέμονται αποκλειστικά στους 
συμπληρώσαντες μια διετία εργασίας υπαλλήλους. 
Ειδικότερα, ο δόκιμος υπάλληλος δεν δικαιούται 
άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας 
οποιασδήποτε μορφής, απόσπαση, μετάταξη, 
επιλογή ως Προϊσταμένου, προαγωγή σε 
οποιοδήποτε βαθμό. 

Οι παραπάνω εξαιρετικές ρυθμίσεις - απαγορεύσεις 
αίρονται ταυτοχρόνως και αυτοδικαίως με την 
συμπλήρωση δύο ετών υπηρεσίας, οπότε πλέον ο 
υπάλληλος μονιμοποιείται. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι η άδεια άνευ αποδοχών 
δεν χορηγείται προκειμένου ο υπάλληλος να έχει 
την δυνατότητα να παρέχει τις υπηρεσίες του σε 
άλλο φορέα.

ΣΥ
.Ν
Ο.

 - 

Ε.Σ
.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ

Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
Ν. Ηπείρου
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01.07.2022 #1

07.07.2022#2

12.07.2022 #3

13.07.2022#4

16.07.2022 #5

https://www.capital.gr/epikairotita/3644708/th-pleuris-ston-asep-gia-anartisi-i-prokiruxi-gia-tin-proslipsi-4-000-nosileuton
https://www.astratv.gr/symvoliki-anagnorisi-stous-yperaspistes-tis-zois/
https://www.e-dimosio.gr/dimosio/201930/olo-to-chronodiagramma-gia-3-700-monimes-proslipsis-stin-igia/
https://www.agriniosite.gr/sygkentroseis-diamartyrias-ayrio-exo-apo-ta-exoterika-iatreia-ton-nosokomeion-agrinioy-kai-mesologgioy/
https://ergasiakanea.eu/oles-tis-pathogeneies-systimatos-ygeias-ftaiei/
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22.07.2022#6

24.07.2022 #7

25.07.2022#8

26.07.2022 #9

26.07.2022#10

https://www.tovima.gr/2022/07/22/society/i-mayri-trypa-tou-esy-to-maziko-kyma-paraitiseon-oi-elleipseis-kai-ta-nisia/
https://www.in.gr/2022/07/24/greece/mayri-trypa-tou-esy-tromazoun-oi-elleipseis-se-giatrous-kai-nosileytes/
https://www.parapolitika.gr/ellada/article/1205109/nosokomeio-irakleiou-andras-se-katastasi-amok-epitethike-se-giatrous-kai-nosileutes/
https://www.pireasnews.gr/epitethike-se-giatro-kai-nosileftries-epeidi-tou-eipan-na-kleisei-rantevou/
https://www.newsbreak.gr/ellada/361524/chaos-sta-dimosia-nosokomeia-sos-ekpempoyn-oi-ygeionomikoi/
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31.07.2022 #11

12.08.2022#12

12.08.2022 #13

13.08.2022#14

30.08.2022 #15

https://kozan.gr/archives/420306
https://www.real.gr/koinonia/arthro/astynomikos_synodos_astheni_xtypise_dyo_nosileutries_sto_nosokomeio_lamias_apeilouse_na_kapsei_tin_poli-853889/
https://www.tromaktiko.gr/537757/armodiotites-kathikonta-nosileuton-dimosieuthike-se-fek-to-kathikontologio/
https://www.ethnos.gr/greece/article/220090/sepsyxiatrikhklinikhoastynomikospoyepitethhkesenoshleytriesstonosokomeiolamias
https://www.agriniopress.gr/sos-ekpempoyn-nosileytes-tis-pathologikis-toy-nosokomeioy-agrinioy/
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01.09.2022#16

07.09.2022 #17

09.09.2022#18

09.09.2022 #19

09.09.2022#20

https://www.ygeiamou.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82/295450/sto-fek-i-prokirixi-gia-tis-proslipsis-3-720-nosilefton/
https://www.argolidaportal.gr/news/70024/drasi-toy-genikoy-nosokomeioy-argolidas-oi-nosileytes-dinoyn-orama-elpidas
https://www.kalimera-arkadia.gr/atzenta/item/145728-panarkadiko-nosokomeio-ethelontiki-drasi-doreas-myeloy-oston-oi-nosileftes-dinoun-orama-elpidas.html
https://korinthostv.gr/%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85-%CF%83/
https://www.efsyn.gr/ellada/ygeia/358492_kanoyn-pos-den-blepoyn-ta-kena-sto-esy
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https://www.agriniopress.gr/nosokomeio-agrinioy-symmetechei-stin-1i-panellinia-ethelontiki-drasi-doreas-myeloy-oston/
https://www.real.gr/kosmos/arthro/ipa_triimeri_apergia_pragmatopoioun_15_000_meli_tou_nosileutikou_prosopikou_se_nosokomeia_tis_minesota_kai_tou_ouiskonsin-861324/
https://www.thestival.gr/eidiseis/draseis-polis/thessaloniki-oi-nosileytes-toy-nosoko/
https://politic.gr/ygeia/ethelontiki-drasi-doreas-myelou-ton-oston/#.Y15PxXZBxPY
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https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/391996_irakleio-kritis-kinitopoiisi-goneon-gia-tin-proslipsi-nosileyton-sta-sholeia
https://cyclades24.gr/2022/09/syros-elleipseis-se-scholikous-nosileftes-anagkaia-i-lysi-tou-provlimatos-chthes/
https://www.naftemporiki.gr/story/1905586/summetoxi-stratiotikon-nosokomeion-se-ethelontiki-drasi-doreas-muelou-ton-oston
https://www.newsit.gr/topikes-eidhseis/kalamata-xoris-nosileyti-to-eidiko-dimotiko-kai-to-eidiko-nipiagogeio/3603145/
https://www.healthweb.gr/politiki-ygeias/aystralia-i-kyvernisi-diplasiazei-ton-arithmo-ton-nosileyton-pou-entassontai-stin-sa-health
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