ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αριθμ. Δ3/536/1981 “Περί ωρών εργασίας προσωπικού
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ/τος 2529/1953 και των Σχολών τους”
(ΦΕΚ 294 ΤΒ).
Καθορίζουμε τις ώρες εργασίας του προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
Ν. Δ/τος 2529/53 και των Σχολών τους ως ακολούθως:
Μόνιμο Προσωπικό:

•

Εμφανιστές – Χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων, παρασκευαστές
ραδιοϊσοτόπων και λοιπό προσωπικό που αποδεδειγμένα εργάζεται στα
εργαστήρια αυτά πεντέμισι (5 ½ ) ώρες:

•

Από 08:00-13:30 από 16 Μαίου μέχρι 15 Οκτωβρίου

•

Από 08:30-14:00 από 16 Οκτωβρίου μέχρι 15 Μαίου
Ειδικά για το Νοσοκομείο “ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ” η έναρξη και η λήξη
εργασίας του προσωπικού αυτού θα γίνεται μισή ώρα νωρίτερα.
Όλες οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού μπορούν να εργάζονται σε
εναλλασσόμενες βάρδιες για να καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες στο
24ώρο.
Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα συμμετέχει σε κάθε βάρδια καθώς και
οι ώρες που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους θα καθορίζεται με
απόφαση του Διοικητικού Διευθυντού ανάλογα με τις ανάγκες κάθε
Ιδρύματος και μετά από σχετική εισήγηση των Προϊσταμένων των
Τμημάτων ή της Διευθυνούσης αδερφής προκειμένου για το νοσηλευτικό
προσωπικό.
Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου.
Το προσωπικό αυτό θα εργάζεται τις ώρες εργασίας που προβλέπονται
από τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, την Εθνική Γενική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας ή τις αποφάσεις των Διαιτητικών Δικαστηρίων.

ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αριθμ. Α2γ/22190/81 “Περί καθιερώσεως πενθήμερης
εβδομάδας εργασίας στο προσωπικό των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
κλπ” (ΦΕΚ 625 ΤΒ).

•

Επεκτείνουμε την καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας στο
προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53 και των σχολών
αυτών, των Θεραπευτηρίων του ΙΚΑ καθώς και των Σχολών
Επισκεπτριών και Αδελφών Νοσοκόμων Αθηνών και Θεσ/νίκης.

•

Ημερομηνία ενάρξεως της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας για κάθε ένα
από τα ανωτέρω Ιδρύματα, ορίζεται η πρώτη ημέρα της επομένης
εβδομάδας από της πληρώσεως των θέσεων που συστήθηκαν με το Π.
Διάταγμα Αριθμ. 1165/1.10.81 “περί προσθήκης θέσεων Ιατρικού
Νοσηλευτικού, Παραϊατρικού- Βοηθητικού-Τεχνικού Προσωπικού στα
Νοσηλευτικά Ιδρύματα” Ν.Δ. 2592/53 (ΦΕΚ Α΄ 285/1981) και εν πάση
περιπτώσει από της εξασφαλίσεως των ιδίων μέχρι τώρα δυνατοτήτων
λειτουργίας του Ιδρύματος, διαπιστουμένων με απόφαση του οικείου
Διοικητικού Συμβουλίου, προς αποφυγή επιπτώσεων στη νοσηλεία των
ασθενών.
ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αριθμ. 1321/81 “Περί ωρών εργασίας προσωπικού
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53 και των Σχολών τους που
εφαρμόζουν το σύστημα της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας”
(ΦΕΚ 729 ΤΒ)

•

Το προσωπικό των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53 και των
Σχολών εκπαιδεύσεως Υγειονομικού Δυναμικού των Ιδρυμάτων αυτών
που με το σύστημα της εβδομάδας εργασίας των έξι ημερών εργάζεται,
σύμφωνα με την 636/13.5.1981 απόφασή μας, 6 Ό, 6,5 ½, 5, ή 3 ½ ώρες
την ημέρα, σε περίπτωση εφαρμογής του συστήματος της εβδομάδας
εργασίας των 5 ημερών θα εργάζεται αντίστοιχα 7 ½, 7 1/6, 6 1/3, 6 ή 4 Ό
ώρες την ημέρα.

•

Για το ιδιωτικού δικαίου προσωπικό το σύνολο των ωρών της
εβδομαδιαίας εργασίας του θα κατανέμεται εξ ίσου στις πέντε μέρες της
εβδομάδας.

•

Η έναρξη της εργασίας θα γίνεται τις ίδιες ώρες που καθορίζει η
536/13.5.81 απόφασή μας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί εν τω μεταξύ ως
προς το σημείο αυτό για ορισμένα νοσοκομεία.

•

Οι ανωτέρω ώρες ενάρξεως εργασίας τροποποιούνται με την παρούσα
και ως προς τα Νοσοκομεία.

•

Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών,
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιώς “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”, Δημόσιο
Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων Αθηνών και Μαιευτήριο “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”,
για τα οποία ώρα ενάρξεως εργασίας για το μόνιμο προσωπικό τους :
διοικητικό, φαρμακοποιούς, βοηθούς φαρμακείου, κοινωνικούς
λειτουργούς, επισκέπτριες αδελφές, διαιτολόγους-οικονόμους,
φυσικοθεραπευτές απασχολησιοθεραπευτές, παρασκευαστές,
ορθοπιστές, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, καθορίζεται για όλο το
χρόνο η 7η πρωινή.

•

Ειδικά επίσης για το Γενικό Νοσοκομείο Νικαίας Πειραιώς <ΑΓ.
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ> η ώρα ενάρξεως εργασίας για το κατώτέρω
προσωπικό γι όλο το χρόνο καθορίζεται :

•

Για τους εμφανιστές-χειριστές Ακτινολογικών Εργαστηρίων η 7η πρωινή.

•

Για τους Διευθυντές Κλινικών, Τμημάτων, Ιατρείων και Εργαστηρίων η 9η
πρωινή.

•

Για τους Επιμελητές Κλινικών, Τμημάτων, Ιατρείων και Εργαστηρίων η 8η
πρωινή.

•

Για τους Βοηθούς Ιατρούς η 8η πρωινή.

•

Μείωση των ωρών εργασίας για τις μητέρες παιδιών (με σχέση εργασίας
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου).

•

Μητέρες που έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι δύο χρόνων και έχουν κανονικό
ωράριο εργασίας πάνω από 5 ½ ώρες θα εργάζονται 5 ½ μόνο ώρες,
χωρίς όμως η μείωση του χρόνου ημερησίας εργασίας να υπερβαίνει τις
δυο (2) ώρες.

•

Στις περιπτώσεις που το κανονικό ωράριο είναι μικρότερο από 5 ½ ώρες
θα εργάζονται το κανονικό τους ωράριο.

•

Μητέρες που έχουν παιδιά ηλικίας από δύο μέχρι τεσσάρων χρόνων και
έχουν κανονικό ωράριο πάνω από 6 ½ ώρες θα εργάζονται μόνο 6 ½
ώρες χωρίς όμως η μείωση του χρόνου ημερησίας εργασίας να
υπερβαίνει την μία (1) ώρα.
Στις περιπτώσεις που το κανονικό τους ωράριο είναι μικρότερο από 6 ½
ώρες θα εργάζονται το κανονικό τους ωράριο.

