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              Ιωάννινα, 23 Μαΐου 2019 
      Αρ. Πρωτ.: 1523 

 

Θέμα: «Αίτηση χορήγησης ειδικής ετήσιας άδειας» 

 

Με την παρούσα αίτηση, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσηλευτικού μας Ιδρύματος, 

σας καλεί όπως επανεξετάσετε και χορηγήσετε εν τέλει την ειδική άδεια του άρθρου 105 του 

Νόμου 2071/1992, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και σε κατηγορίες 

εργαζομένων, που μέχρι σήμερα έχουν αποκλειστεί από την απόληψη αυτής. Ειδικότερα: 

Με το άρθρο 105 του Νόμου 2071/1992 οριζόταν ότι: 

«1.Σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους 

απασχόλησης που εργάζονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και χειρουργεία των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νοσοκομεία Ι.Κ.Α., 

όπως επίσης και σε άλλες ειδικές μονάδες των νοσηλευτικών αυτών ιδρυμάτων, που 

καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί 

να χορηγείται επιπρόσθετη ειδική ετήσια μετ` απαδοχών, τουλάχιστον 6 εργάσιμων ημερών 

πέραν της κανονικής και ειδικό επίδομα. 

2. Οι προϋποθέσεις για την πρόσθετη ειδική άδεια, το ύψος και ο χρόνος έναρξης 

καταβολής του ειδικού επιδόματος και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής της 

προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της 

Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 

Σε εφαρμογή του ως άνω Νόμου, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Υ4α/1994 (ΦΕΚ Β’ 

726/1994) Υπουργική Απόφαση, με την οποία ορίστηκαν τα ακόλουθα: 

 Σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους 

απασχόλησης που εργάζονται σε χειρουργεία, ανάνηψη, μονάδες εντατικής θεραπείας, μονάδες 

αυξημένης φροντίδας, μονάδες στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, 

μονάδες AIDS, μονάδες προώρων, αίθουσες τοκετών, αίθουσες παραλαβής, υπηρεσίες 
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αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορροφυλικών, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 

Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Νοσοκομεία ΙΚΑ, θα χορηγείται ειδική 

πρόσθετη άδεια και ειδικό επίδομα». 

Εν συνεχεία με το άρθρο 51 του Νόμου 4368/2016 φέρον τον τίτλο   «Επιπρόσθετη 

ειδική ετήσια άδεια υγειονομικού προσωπικού», ρητά αναφέρεται ότι:    «Οι διατάξεις του 

άρθρου 105 του ν. 2071/1992 (Α`123) και της κ.υ.α. 2003075/204/0022 (Β`33/20.1.1995), 

αναφορικά με την επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, καταλαμβάνουν όλους τους, 

πλήρους απασχόλησης (πλην των ιατρών), εργαζόμενους στα τμήματα και τις μονάδες που 

αναφέρονται στην παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υγείας, η ειδική άδεια του 

προηγουμένου εδαφίου δύναται να επεκταθεί και σε εργαζόμενους και άλλων ειδικών τμημάτων 

ή ειδικών μονάδων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.. 

Σε εκτέλεση της διάταξης αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Γ2α/65797/ΦΕΚ Β’/5489/2018, 

σύμφωνα με την οποία: «Η ειδική ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών του άρθρου 105 του ν. 

2071/1992 επεκτείνεται σε όλους τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης (πλην ιατρών) που 

υπηρετούν στα κάτωθι τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και 

Ν.Π.Ι.Δ. [(πέραν των τμημάτων και ειδικών μονάδων που ορίζονται στην αριθμ. 

2003075/204/0022 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 33/τ.Β/1995)]: α) Επειγόντων 

Περιστατικών, β) Ακτινοδιαγνωστικό, γ) Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων (Αξονικός-

Μαγνητικός), δ) Ακτινοθεραπευτικό, ε) Πυρηνικής Ιατρικής στ) Αιμοδυναμικό, ζ) 

Μεταμοσχεύσεων, η) Ειδικών Λοιμώξεων, θ) Ψυχιατρικά τμήματα, που υποδέχονται τουλάχιστον 

30% οξέα περιστατικά, ι) Χημειοθεραπείας, Ογκολογίας, ια) τραπεζών γάλακτος, ιβ) 

προγεννητικού ελέγχου, ιγ) αντιμετώπισης στειρότητας και υπογονιμότητας, ιδ) αιματολογικό 

εργαστηριακού τομέα, ιε) Βιοπαθολογικό, καθώς και ιστ) στους υπαλλήλους που απασχολούνται 

με τη διάλυση κυτταροστατικών και άλλων βιολογικών φαρμάκων. 

Τέλος  στις 12/03/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου Γ2α/οικ.19064 εκδόθηκε Εγκύκλιος 

του Υπουργείου Υγείας, κοινοποιούμενη προς όλες τις Δ.Υ.ΠΕ., με την οποία διευκρινίζεται ότι, 

περαιτέρω, δικαιούχοι της ειδικής άδειας είναι και: 

Α) Οι εργαζόμενοι στην αποστείρωση κάθε Νοσοκομείου, καθόσον εντάσσονται στη 

λειτουργία των χειρουργείων, 

Β) όσοι εργαζόμενοι δεν συμπληρώνουν την πλήρη απασχόληση σε ένα από τα τμήματα 

και τις ειδικές μονάδες των Νοσοκομείων που ορίζονται στις σχετικές Κ.Υ.Α., αλλά σε δύο ή και 

περισσότερα από αυτά (όπως τραυματιοφορείς) και  

Γ) Οι εργαζόμενοι στους υπερήχους. 
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Από τα παραπάνω συνάγεται και γίνεται με ευχέρεια αντιληπτό, ότι η ειδική αυτή 

πρόσθετη άδεια, χορηγείται εξαιτίας της ιδιαιτερότητας και της φύσης των καθηκόντων που 

αναλαμβάνει όλο το υγειονομικό προσωπικό που εργάζεται στα προαναφερόμενα τμήματα και 

μονάδες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας. 

Με βάση τα ανωτέρω και με δεδομένη την άρρηκτη σχέση και ιδιαίτερη συνάφεια που 

παρουσιάζουν τα καθημερινά ανατιθέμενα καθήκοντα των κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενων 

Κλινικών και Τμημάτων του Νοσοκομείου μας σε συσχετισμό με όσες Μονάδες και Τμήματα ήδη 

λαμβάνουν την ειδική αυτή άδεια, σύμφωνα με το νόμο και την απόφαση,  συγκεκριμένα 

προτείνουμε: 

Α) Η Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου μας, δεν λαμβάνει μέχρι σήμερα την  ειδική 

αυτή άδεια, καθότι με την ΚΥΑ 5489/τ.Β’/2018 αποφασίστηκε να επεκταθεί η ειδική ετήσια άδεια 

μετ’ αποδοχών σε όλους τους εργαζόμενους που υπηρετούν μεταξύ των άλλων και στις 

Μονάδες  Ειδικών Λοιμώξεων.   Όμως, όπως είναι σε όλους μας γνωστό, οι ασθενείς που 

πάσχουν από λοιμώδη νοσήματα, λόγω ακριβώς της μη λειτουργίας Μονάδας Λοιμώξεων 

στο Νοσοκομείο μας, νοσηλεύονται στις Παθολογικές Κλινικές, με άμεσο αποτέλεσμα το 

προσωπικό της παθολογικής κλινικής να επωμίζεται όλο το βάρος της νοσηλείας των ασθενών 

αυτών. Οι κλινικές αυτές έχουν επωμιστεί τη διάγνωση και τη νοσηλεία ανάλογων ασθενών, 

όπως πάσχοντες από HIV, ηπατίτιδα, ελονοσία και άλλα παρόμοια νοσήματα.  Επιπλέον, ήδη 

στις παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου μας, έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες 

(διαμόρφωση θαλάμων) για την νοσηλεία των ασθενών αυτών. 

Β) Ακολούθως η ειδική αυτή άδεια, σε ό,τι σχετίζεται με τις ειδικές λοιμώξεις, όπως 

ρητώς αναφέρεται στην Κ.Υ.Α., θα πρέπει να χορηγηθεί και στους εργαζόμενους της 

πνευμονολογικής κλινικής, καθότι είναι γνωστό, ότι ασθενείς που πάσχουν από λοιμώδη 

νοσήματα (φυματίωση, Η1Ν1 κλπ),  λόγω ακριβώς της μη λειτουργίας Μονάδας Λοιμώξεων 

στο Νοσοκομείο μας, νοσηλεύονται στην Πνευμονολογική Κλινική, με άμεση συνέπεια όλο το 

βάρος της νοσηλείας τους να το επωμίζεται η Πνευμονολογική Κλινική. Επιπρόσθετα, στην 

κλινική αυτή λειτουργεί άτυπα ΜΑΦ, όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μηχανική υποστήριξη, 

όπου απαιτείται αυξημένο επίπεδο φροντίδας. 

Γ) Εν συνεχεία, αναφέρεται ότι, σχετικά με την ειδική ετήσια άδεια, μπορούν να την 

λαμβάνουν άτομα που εργάζονται στον εργαστηριακό τομέα, ήτοι εργαστήρια Αιματολογίας και 

Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας). 

Με βάση το γεγονός αυτό, η ειδική αυτή άδεια θα πρέπει να χορηγηθεί και στους 

εργαζόμενους στο Τμήμα Αιμοληψιών του Νοσοκομείου μας, διότι το Τμήμα αυτό ανήκει 

αναπόσπαστα στον εργαστηριακό τομέα και το κυριότερο καλύπτει εργαστήρια όπως το 

Μικροβιολογικό και το Αιματολογικό, το Τμήμα Προγεννητικού Ελέγχου και της Πυρηνικής 

Ιατρικής. Οι αιμοληψίες που γίνονται στο Τμήμα αυτό αφορούν όλα τα παραπάνω εργαστήρια. 



Δ) Αναφορικά με την Ψυχιατρική Κλινική βραχείας νοσηλείας του ΠΓΝΙ, σημειώνεται ότι 

πληροί απόλυτα τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που τίθενται από τον νομοθέτη. Ειδικότερα 

όσον αφορά το ποιοτικό κλινικό κριτήριο της υποδοχής οξέων περιστατικών σημειώνεται ότι η 

κλινική υποδέχεται περιστατικά σε οξεία φάση της ψυχοπαθολογίας από: α.  αρχικές εισαγωγές 

στην κλινική με εισαγγελική παραγγελία και αρχικές εισαγωγές περιστατικών χωρίς εισαγγελική 

παραγγελία και β.  διακομιδές από την ειδική Μονάδα Οξέων περιστατικών ενόσω είναι ακόμη  

σε ισχύ η εισαγγελική εντολή ή/και δεν έχει παρέλθει η οξεία φάση της ψυχοπαθολογίας. 

Όσον δε αφορά το ποσοτικό κριτήριο του 30%, το οποίο πρέπει να υπολογίζεται κατ’ 

έτος, αθροιστικά οι εισαγγελικές παραγγελίες για την ψυχιατρική κλινική για τα δύο τμήματα για 

το έτος 2018 είναι 100 και οι διακομιδές από Μ.Ο.Π. 25.  Οι εισαγγελικές παραγγελίες Μ.Ο.Π. 

για το 2018 ήταν συνολικά 101 ενώ οι διακομιδές από το Τμήμα Βραχείας 32. 

Ε) Επιπλέον και η Παιδιατρική Κλινική δικαιούται αναμφίβολα την ειδική άδεια καθότι η 

ίδια η ΚΥΑ αναφέρει ότι αυτή χορηγείται μεταξύ άλλων και στους υπαλλήλους που 

απασχολούνται με τη διάλυση κυτταροστατικών και άλλων βιολογικών φαρμάκων. 

Στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου μας, νοσηλεύονται παιδιά με νόσο crohn , των 

οποίων η θεραπεία περιλαμβάνει εκτός των άλλων και βιολογικούς παράγοντες, όπου η 

διάλυση και η χορήγηση αυτών γίνεται αποκλειστικά από τους νοσηλευτές της κλινικής. 

Επίσης οι μεταγγίσεις αίματος σε παιδιά με θαλασσαιμίες γίνονται στην Παιδιατρική 

κλινική και όχι στην Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας. 

ΣΤ) Τέλος και στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία λειτουργεί το παιδιατρικό ιατρείο ως 

Επείγον ιατρείο στις ημέρες εφημερίας του νοσοκομείου μας για όλο το 24ωρο. Σε αυτό το 

ιατρείο απασχολείται μία νοσηλεύτρια πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στην πρωινή 

βάρδια και 12 νοσηλευτές καλύπτουν την απογευματινή και τη βραδινή βάρδια. 

Επειδή το πνεύμα του νομοθέτη για τη χορήγηση της εν λόγω ειδικής άδειας μετ’ 

αποδοχών, είναι να δύναται να αποσυμφορηθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα στο έτος ο 

εργαζόμενος του νοσηλευτικού ιδρύματος  που ασχολείται καθημερινά με ένα ιδιαίτερα 

βεβαρημένο και εξαιρετικά απαιτητικό αντικείμενο καθηκόντων, όπως αυτά περιγράφονται 

στους παραπάνω νόμους, υπουργικές αποφάσεις και στην τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου 

Υγείας. 

Επειδή τα ειδικότερα καθήκοντα των εργαζόμενων στις παραπάνω αναφερθείσες 

κλινικές και τμήματα προσιδιάζουν, συσχετίζονται απόλυτα και ουδόλως διαφέρουν, με τα 

αναφερόμενα στις συγκεκριμένες διατάξεις. 

Επειδή,  με βάση τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του Συντάγματος, η οποία ορίζει ότι 

"οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου", καθιερώνει όχι μόνο την ισότητα των Ελλήνων 

πολιτών έναντι του νόμου, αλλά και την ισότητα του νόμου έναντι αυτών. Συνεπώς, αν γίνει 



από το νόμο ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων και αποκλεισθεί από τη 

ρύθμιση αυτή, άλλη κατηγορία προσώπων, για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος, που 

επέβαλε την ειδική εκείνη μεταχείριση, ως μόνος τρόπος αποκατάστασης της συνταγματικής 

αρχής της ισότητας απομένει το να επεκταθεί υπέρ εκείνων που εξαιρέθηκαν , η διάταξη 

που ισχύει για την κατηγορία υπέρ της οποίας θεσπίστηκε η ειδική ρύθμιση, ακόμη και αν 

αυτή αφορά μισθό, σύνταξη ή άλλη παροχή –όπως η ειδική άδεια εν προκειμένω- προς δημόσιο 

λειτουργό ή υπάλληλο και γενικώς μισθωτό. 

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ 

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ 

Να χορηγηθεί άμεσα η ειδική ετήσια άδεια του άρθρου 105 του Νόμου 2071/1992, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και στους εργαζόμενους των προαναφερθέντων τμημάτων 

και κλινικών του Νοσοκομείου μας, για όλους τους αναλυτικά παρατιθέμενους και επαρκέστατα 

τεκμηριωμένους λόγους. 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Γεώργιος Φλούδας 

Η Γραμματέας 

 

  Γιολάντα Ζήκα 

 

 


