
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σ~ σχέόιο νομού για την «κύρωση της 149/1977 Διεθνούς

Σύμβασης Εργασίας, για την αχαχόληστ χα: το.ς όρου;
εργ-ατιας χα: ζωής w νοσηλευτικού χροσωχικού».

Ποο: τ ir ftni / t: //nv l·, // tivf-yj
Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η Κυβέρνηση του Π ΑΣΟΚ.- iiM στα tmitij της xpo- 
σχάθε’.ας για ί·/;υγχρονισυ.ό των σιαταξεω» τη; ελληνικής 
νομοθεσίας χα: αχΟβλεχοντχς. ταυτόχρονα στην εξαγωγή θε
σμών ν.α: χχ/ονων τον 6σ τυμοά/.λουν στην υλοχοιηση ττγ πο
λιτικής τη;. σχετικά με την χροσταπα της υγείας του 
ελληνικού /.τ'., χα: τη ρ:ζ:κτ ανχαορ ρωση τ» τομέα τη; 
υγείας. συμςω·, α με τις τττο εν.λογικής της εξαγγελίες. φερνε: 
ττη Βουλή τ κύρωση χα: την· ! 49 Λ.Σ -για την αχασχο- 
ληση -/.ζ: τίτΤ „ ί^;Τΐέ£^£5ϊ£Τϊ.ζ: ζωή; του νοσηλευτικού 
προσωπικού».

Με τή·/"»τώτη της τ^ζΑ^^ϊ ΖΤτης στοχεύεται. πέρα αχό 
την ανύψωση τον xoicTBSSraWBilfi-f--) του νοσηλευτικού χροσω- 
χικ-ού και τη οελτίωστ των-υνόηχών εργασία; του χα: η 
δημιουργία των προϋποθέσεων παροχής καλύτερης ποιότητας 
υπηρεσιών y.z:. -/.ατά συνέχετζ: ^&εε?«·τερη αντιαετώχεση τα/ 
προβλήματος υγείας τ;ΤΓΛ·Χη¥?%5»·λαοέ.
’ Η 149 Δ. Σύμβαση, χου έχει, κυρωθεί μέχρι σήμεοζ αχό 
1δ Κράτη — Μέλη της ΔΟΕΕ-ψηφίστηκε ττη Γενεύη, αχό 
τη Γενική ΣυνΒιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 
στη Β:άρκ.ε:α της 63ης συνόϊου της.

■• Τα προβλήματα τ» νοσηλευτικού προσωπικού, ο: συνθήκες 
εργασίας καθώς ν.α: οι προοπτικές εξέλιξής του. είχαν
αχετελέσε: χ/τ:κείμ*ενο ιΒιαίτερου ενοιαφέροντος της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας. χρ:ν ακόμα το Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Το ενοιαφερον αστό εκδηλώθηκε, με τη/ υιοθέτηση 
ενός οιεθνούς κειμένου της σύμβασης 39 «γ:α τη ρύθμιση της 
διάρκειας της εργασίας (νοσοκοχεία χλχ.)», το 1930. Κατά 
τη τ:άρχε:α σου Δεύτερον Παγχόσ.μ:ου Πολέμα/, η Συνδιάσκε
ψη υιοθέτησε τη σύσταση 69, «γιι τ:ς ιατρικές φρόντισες» 
1944. χου α/ασερότζν μεταξύ άλλων, στο καθεστώς και τις 
συνθήκες εργασίας των γιατρών αχ: των αχζσχολούμενων σ: 
συναφή επαγγέλματα, όχως ήταν Αα: το νοσηλευτικό εχάγγελ- 
μα. Οι συνθήκες εργασίας τοο προσωπικού των νοσοκομείο/» 
χα: άλλων υχηρεσιών υγείας, αχοτέλεσαν στη συνεχεία αντι
κείμενο εξέτασης αχό τη Συμβουλευτική Εχ.τροχή Τχζλλή- 
λων -/.α: Δ:α'/οητ:χά Εργαζομένων της ΔΟΕ χα: τ: 1958 
συγκλήθηκε στη Γενεύη, χάτω αχό την αιγίΒα της ΔΟΕ. ει- 
c:χή σύνοίος γ:α τις συνθήκες εργασίας ν.α: τη/ αχασχόληση 
του νοσηλευτ.Αού προσωπικού. χου υιοθέτησε μ:α σειρά συστά- 
σεων. χάνω τ' χυτό το θέμα.

Π*.ο πρόσφατα. το 1967. η ίΒια Εχ’.τροχή χρότεινε ύτ: το
θέμα να όχρεχε να χεριληφθε! στην ημερήσ:σ Βιάταξη μ:ας 
προσεχούς συν ο: ο. τη; Συνδιάσκεψης.

Το επόμενο μεγάλο βήκα υχήρξε η σύγκληση μ:ας Κοινής 
ΣυνόΒου. μεταξύ της Διεθνούς Οργάνωσης Εσγασίας ν.α: τη; 
Π αγκόσμ: ας Γΐργάνωσης Τγείας. τά·/ω στ:ς Σσννήχες Εργα

σίας χα: Ζωής τοο Χοσηλουτ'.Αού Προσωχίχού το 1973.
Σ’ αστή τη σύνοσο. .',οόετή-όηΑε μ:α σειρά αχό χορίχμασα. 

με τη μορφή χώί:·χζ χραΑΤσχών οΒηγιών, ο Οχοίος χροτά-Sή
χε να ενσωματωλε: σ ένα Β:ε·5νές χείμενο με το σχοχό 
να Βολούν στ:ς χυίερνήσε'.ς ο: χατεο-3ο·/τηριες γραμμές, για 
τη Βελτίωση των συνληχων εργασίας χα: ζωής, αυτού του 
χλάοου των εργαζομένων.

'Εχείτα αχό αυτά, το 1974. το Δ:ο·.χητ;τ-ό Συμίούλιο 
του Δ:ε·3νούς Γραφείου Εργασίας. αχοράσ:σε ν; χερίλάόε! το 
-3έμα της αχασχόλησης χα: των όρων εργασία; χα: ζωής του 
νοσηλευτ:χού χροσωχ’.χού. στην ημεοήσ’.α Βιάταξη της συνά
σου της Δ.Σ.Ε., του 1976, χροχε’.μενου να εξετασ-ύεί με τη 
Βια;:χασία_της Β:χλ.ής .συζήτησης. .

Στη, Βιάρνοεια αυτών, των συζητήσεων. το/ίστη·χε η σημα
σία του νοσηλευτ'.χού εχαγγέλματος. χα-όώς χα: ο: εξαιρετι- 
χά Βύοχολες ουν-3ήχες χάτω αχό τ:ς οχοίες ασχείτο χα: 
-λεωρή-5ηχε α-ζαγχαίο 6τ: ·5α έχσεχε να ληφλοόν μίτρα γ:α 
την άνοόο χου τ:οτ:χού εχ·.χόΒθυ χα: τη όελτίοχτη των συν-

->ηχω·, εργασίας του νοσηλευτιχού χροσωχ.χού χου. )xvw -ε,ς 
ρύση; των χα-3ηχόντων του. ήτχ/ υχοχρεωαένο να εο-^άζετα: 
σο/./.ες ν.α: αχατάλληλες ώρες, ενώ η υγεία του ήτχ; εχτε- 
-υε.νεντ τ; :Β:α:τερους χ:νΒύνοος. Η σύγχρονη υγιεινή εξάλλου 
αχ»:το·υσ: χροτωχιν.ό. χου -3α είχε λάόε: την αχαραίτητη γε- 
v-y-η ./.σα:Βευση χα: την χατάλληλη εχαγγε/μεατιχη χα-
ταρτ·ση /.ζ: χου -3α είχε την ευκαιρία για συνεχή επιμόρφω
ση. ;υν-3ήν.ες χου Βεν χ/.ηρθύντχ/ με συνέχεια ο: νέο: να
μην τροσελχυοντα: στο εχάγγε/μια.

Η Γεν.χη ΣυνΒιάσχεώη. αφού ελάτι υχόόη της τα χαρα- 
χανω α.α: Β:αχ:στωσε οτ: η χατάσταση αυτή, στην οχοία 
τρ:σχόταν το νοσηλευτικό χροσωχ'.χό. σε χολλές χώρες, αχο- 
τελουσε εμχόοιο στην αναχτυξη αχοτελεσματιχών υχηρεσιών 
τγε:ας χα: οτ: το χροτωχ:χο αυτό καλύχτονταν αχό χολυά- 
ρι-3μες Β:ε-3νε:ς συμοάσε:; χα: συστάσεις εργασίας, χου r-αύό
ριζαν χχ/όνες γεν.χη; φύσης στα όέματα της αχασχόλησης 
κα: τωνεργασίας. ενώ αχό την άλλη χλευρά 
αναγνώρισε το 6ασ:χό ρόλο χου αυτό Βιαοροςεατιζε; στον το
μέα της υγε:ας. εκρινε ότ: -3α έχρεχε να γίνουν αχοΒεκτά 
κείμενα, χου να χεριέχουν ο:ατάξε:ς χροσαρμοσμένες στις ιο:- 
α:τερ:ς συνυήν.ες, χάτω αχό τις οχοίες ασχείτα: το νοσηλευ
τικό εχάγγε/μεα, 0: οχοίες -3α τυμχληρώνουν τους γενικούς 
χχ/όνες χα: -5α οιασφαλίζουν στους αχασχολούμενους ο’ αυτό 
μια χατάσταση, η οχοία να ανταχοχρίνετα: στο ρόλο τοο; μέ
σα στον τον.έα της υγείας ν.α: να γινετα: αχοοεχτή αχό αυ
τούς τους ίσιους.

Η 149 Δ. Βύμόαση, στην ψήφιση της οχοίας κατέληξε η 
Συνϊιάσχεψη χα: η 157 Δ. Σύσταση, χου τη σΰνοε.εύε'.ζχμ'Τ 
τη συμχληρώνει. χεριέχουν οιατάξεις, σχετικής, με την χολ:- 
τιχή των νοσηλευτικών υχηρεσιών χα: του χροσωχικού, χου 
-5α χρέχε: να χκολου-3είτα: αχό τα Κράτη — Μέλη, με την 
εχχαίοευση χα: κατάρτιση χυτού του χροσωχικού, τις συνθή
κες για την άσκηση του εχαγγέλματος, τη συμμετοχή του 
'στις αχοφάσεις χου το αφορούν, την αμο.όή του, τη Βιάρχε::. 
και την οργάνωση του ωραρίου του και την χροστχσία του 
στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής χσφάλείας. όχο- 
τελώντας ένα κώόικα χρακτικής κα: οίνοντας κατευθυντή
ριες γρχσμές στ:ς κυβερνήσεις, για την εφαρμογή μιας χο- 
λιτιχής, χου -3α χροσελκύει. αλλά κα: -5α συγκρατεί το 
νοσηλευτικό χρυσωτικό στο εχά-'χελασ.

Β. ΕΙΔΠ4Α
α) Ως χρος τ:ς Βιατάξε:: του r/εόίου νόκου.
1. Στο άρ-5ρο χρώτο: Με το άρ-5ρο αυτό γίνεται η κύρωση 

τη; Λ:ε-5νθύς Σύχόασης 149/1977 χα: χαράλληλα. καταχω
ρίζεται σ αυτό, το κείμενο της σύμβασης χου κυρώνοται. στο 
γακλικό χρωτοτυχο και σε ελληνική μετάοραση.

2. Στο άρ-5ρο Βεύτερο: Με το άρ-Spo χυτό ορίζετα: ότ: οι 
ο:ατάξε:ς τόσο σου κυρωτικού νόμου όσο και της Δ:ε·5νού; 
’Σηαβατης χου κυρωνετχ.. -5α αρχίσουν να .σχύουν αχό την ηαί- 
:α της Βηχοτί-υσης του κυρωτικού -/όμου στην Εφημ/ερίΒα της 
Κυβέρνησης.

ί) Ως σρος τ:ς σιστάξεις της Διε-3νούς Σύμβασης 149/
1977.

1. Στο ά:·5ρο 1 : Με το άρ-3ρο αυτό καθορίζεται η σημασία 
του όρου «νοσηλευτικό χροσωχ:κό». χου χρέχε: να λαμβάνετα: 
με την ευρύτερη Βυνατή έννοια χα: να καλύχτει όλες τιί 
κ,ζτηγορίες των εργαζοταένοιν. χου χαρέχουν νοσηλευτικές 
φρΟντίΒες κα: τχηρϊσίες. οχουΒήχοτε κ,α: χ/ αχ/.ούν τα κα- 
-λήκ.οντά τους. Με το ίί:ο άρ-5ρο Βίνετα: η ευχέρεια, στην αρ- 
•μόΒια κ,ρατιχή αρχή, να αχοόέχετα: ε:Β:κές Βιατάξε.ς για το 
νοσηλευτικό χροσωχικό, χου χροσφέρε: εθελοντικά νοσηλευτι
κές φροντίΒες χα: υχηρεσίες. με τον χεριορισμό ότ:. ο: Β'·α- 
τάξε.ς αυτές Βε -3α είναι αντίθετες με τις Βιατάξε:; της 
σύμβασης, χου χ/αφέρσντα: στις συνθήκες αχασχόλησης και 
εργασίας, στην ε-κταιΒευση κα: μόρφωση, στις χροϋχοθέσεις 
άσκησης του εχχ-γέλματος κα: στην υγιεινή κα: ασφάλεια 
“του νοσηλευτικού χροσωχικού και ότι θα γίνονται αχοΒεκτέ; 
μετά αχό συνεννόηση με τις ενΒιαφερόμενες -εργοίοτικές κα: 
εργατικής οργανώσεις.

2. Στο άρθρο 2: Με τ:ς Β:ατάξεις του άρθρου χυτού χρο- 
βλέχιτα: ότι. κάθε Μέλος θα χρέχε: στα χλαίσια ενός γένι-
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χβύ gp ογραμματισμού για tijv υγεία. εφόσον υχάρχει τέτοιος 
τρογραμματισμός, να εκτουεί και να εφαρμόζει μια αολιτική 
σχετικά με τι; νοσηλευτικές υαηρεσίε; κα; το χροσωτικό, 
τεου ταρεχε: νοσηλευτικέ;' φροντεδες, η οτοία δα έχε: σαν στό
χο να εξασφαλίσει τις απαραίτητες, τόσο τοιοτικά, όσο κα: 
τοσοτικά. νοσηλευτικέ; φροντίδες ώστε να οδηγηδεί ο αληδυ- 
σμός στο ανώτερο δυνατό ετίτεδο υγεία;, αφού δέδαια ληφδουν 
υτόψη οι τιαδέσιμοι gopo: για το σύνολο του τομέα τη; υγείας.

Η τολιτική αυτή δα τρετε: να τεριλαμδάνε:, ειδικότερα, 
μέτρα, του να διασφαλίζουν στο νοσηλευτικέ τροσωτ.κυ, κα- 
•τάλληλη εκταίδεοση χα: μόρφωση για την άσκηση των κβ- 
δηκόντων του, καδώ; χαι συνδήκε; ατασχόληση; χα; εργα
σίας, του να μτορούν να τροσελκύουν. αλλά χα; να συγκρα
τήσουν το τροσωτιχό στο ετάγγελμά χαι να εκτονείται αφε
νός σε συνεννόηση με τις ενδιαφερόμενε; εργοίοτικε; και 
εργατιχές οργανώσει; χαι αφετέρου σε συνδυασμό με τις το- 
λιτιχες, του χ^αρέροντα; χα; στου; άλλου; εργαζόμενους 
στον τομέα τη; υγείας.

3. Στο άρδρο 3. Στο άρδρο αυτό ορίζεται ότι, οι δασικέ; 
ανάγχε; στον τομέα τη; διδασκαλίας και τη; εκταίϊευση; 
του νοσηλευτικού τροσωτιχού χα: ο σχετικό; έλεγχος, δα 
τρέχει να τροδλέτοντα· ατό την εδνιχή νομΟ&εσία ή την εδνι- 
χή αρχή ή τι; αρμόδιε; εταγγελματιχίς οργανώσεις, χου 
*δα έχουν εξουσιοδοτηδεί, για το σχοτό .χυτό, ατό την εδνι- 
χή νομοδεσία. ενώ δα τρέτε: να υτάρχει συντονισμό; τη; δι
δασκαλίας χαι εχταίδευση; του νοσηλευτιχού τροσωτιχού, με 
τη διδασκαλία χαι εχταίδευση, του ταρέχετα; στους άλλους 
εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.

4. Στο άρδρο 4. Με τις διατάξεις του άρδραυ αυτού τρο- 
όλέτεται όρι η εδνιχή νομοδεσία δα τρέτει να τροσϊιορίσει 

.τους όρους αηώ τους οτοίους δα εξχρτηδεί το δικαίωμα άσχη- 
. σης νσσηλευτιν.ών φροντίδων χαι υτηρεσιών χα; να ετιφυλά- 
ίξει το δικαίωμα αυτό, στα τρόσωτα του τληρούν αυτούς τους 
όρους, ώστε να υτάρχει χατοχύρωση του νοσηλευτιχού εταγ- 
γέλματος.

3. Στο άρδρο '5. Στο άρδρο δ ορίζεται ότι τα Κράτη— 
Μέλη, του κυρώνουν τη σύμδαση. δα τρέτε: να λάδουν μέ
τρα, σύμφωνα με μεδόδους τροσαρμοσμένε; στις εδνιχός συν- 
δήχες, για να ενδαρρύνουν. αφενός, τη συμμετοχή του νοσηλευ- 
τιχού τροσωτιχού στο» τρογραμματ:σμό των νοσηλευτιχών υ- 
τηρεοιών χα. αφετέρου, τη συνεννόηση με το τροσωτιχό αυ
τό, όταν τρόχετα: για ατοφάσει; του το αφορούν.

Στο ίδιο άρδρο τροίλέτεται ότι, οι συν-δήχες ατασχόληση; 
χαι εργασίας δα τρέτε: να καδορίζονται, χατά τροτίμηση 
έτειτα ατό διατραγματεύσεις. μεταξύ των ενδιαφερομένων ερ- 
γοδοτιχών χα: εργατιχών οργανώσεων. ενώ η ρύδμιση των 
■σχετικών διαφορών, δα τρέτει να ετιδιώχετα: με τη Εια- 
τραγμάτευ·ση μεταξύ των μερών ή με άλλο τράτο, του να 
εμτνεε: εμτσιττεσύνη στα ενδιαφερόμενα μέρη, σύμοωνα με μία 
διαδικασία του να τορέχε: εγγυήσε.ς ανεξαρτησίας χαι αμερο- 
ληψίας. ότως είνα: η αεσολάδηση. η συνδιαλλαγή ή η εκού
σια διαιτησία.

6. — *ο αρδρ-ο 6. —το αρ-δρο αυτό ορίζεται οτι, δα τρε- 
τει. το νοσηλευτικό τροσωτιχό να ατολαμδάνε: τουλάχιστον 
ίσες συνδήχες, με του; εργαζόμενου; τη; συγκεκριμένη; χώ
ρας, του ατασχολούντα: σε άλλου; τομείς, σχετικά με τη διάρ
κεια τη; εργασίας, στην οτοία τεριλαμδάνετα: η ρύόμιση και 
ο συμψηφισμό; των υτερωριών. καδώ; χα; η ρύδμιση των 
ακατάλληλων ή χατατιεστιχών ωρών -χα; τη; εργασία; με

δάρδιες, την εδδομάδιαία σνάτΧ/ση. την ετήσια άδεια με ατο- 
δοχές, την -εκταιδεοτική άδετα, την άδεια μητρότητας και 
ασδενείας κα: την κοινωνική ασφάλεια.

7. Στο άρδρο 7. Με το άρδρο χυτό τροδλέτετα: ότι, κά
δε Μέλος δα τρέτε; να τροσταδήσει να όελτιώσει τις νομοδε- 
τιχέ; διατάξεις, του αναφέρσνται στη» εταγγελματική ασφά
λεια και υγιεινή του νοσηλευτικού τροσωτιχού και να τις 
τοοσοκ*«τε: στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη; εργασία; του 
κα του τερ.δάλλοντος. ότου ταρέχοντα: οι νοσηλευτικέ; φρον
τίδες χα: υτηρεσίες. ενόψη των ιδιαίτερων κινδύνων του αυ
τό ταρ θυσιάζει.

8. Στο-άρδρο 8. Στο άρδρο χυτό ορίζεται ότι, σι διατά- 
'ξει; αυτή; τη; σύμδασης, εφόσον δεν εφαρμοστούν με συλλο
γική σύμδαση, με κανονισμό ετιχείρησης, με διαιτητική ή 
δικαστική ατόφαση ή με άλλο τράτο, σύμφωνα με την εδνι- 
κή τραχτική χαι εφόσον ληφδούν -υτόψη οι ιδιαίτερε; συν- 
δήκίτηϊάδε" χώρας, -δα τρέτε: να εφαρμοστούν διαμέσου τη; 
εδνική; νομοδεσίας.

9. Στα άρδρα 9 έω; 16: Με τι; διατάξει; των άρδρων 
αυτών ρυόμίζοντα: κυρίως δέματα, του αναφέροντα: ειδικότε
ρα, στην καταχώριση των ετίσημων ετικυρώοεων των Κρατών 
—Μελών, ατό το Γενικό Διευδυντή του Διεδν&ύ; Γραφείου 
Εργασίας, στην έναρξη ισχύος τη; σύμδασης, τόσο διεδνώς, όσο 
και ατέναντι στο Μέλος του την κυρώνει, καδώ; και στη 
δυνατότητα καταγγελία; και αναδεώρησή; της.

Ποοίλέτετ» ετίσης στα άρδρα αυτά, υτοχρέωση του Γενι
κού Διευδυντή του ΔΓΕ να ανακοινώνει, τόσο στο Γενικό 
Γραμματέα του Ο.Ν.Ε.. όσο και στις Κυβερνήσεις των Κρα
τών—Μελών, τληροφορίες, σχετικέ; με όλε; τι; κυρώσεις 
και δηλώσει; καταγγελία; τη; Διεδνού; Σύμδασης, του έ
χουν κιαταχωρηδει. καδώ; και την ηυεερομηνία ατό την 
οτοία αρχίζουν να ισχύουν ο: τιο τάνω κυρώσει; και δηλώ
σει; καταγγελία;.

Αδήνα, 22 Νοεμδρίου 1985 
Οι Τ τΟυργο:

. Τγείας, Πρόνοιας κα:
Εξωτερικών Κοινωνικ. Ασφαλίσεων

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ ΓΑΣ
Εργασία:

ΕΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΓΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
Κύρωση τη; 149/1977 Διεδνού; Σύμδασης Εργασίας σγια την 

ατασχόληση και του; όρου; εργασίας και ζωής του νοσηλευ
τικού τροσωτιχού».

Άρδρο τρώτο.

Κυρώνεται και έχε· ισχύ νόμου η 149 Διεδνή; Σύμδαση 
Εργασία; «για την ατασχόληση κα τους όρου; εργασία; κα: 
ζωή; του νοσηλευτικού τροσωτιχού». τθο ψηφίστηκε ατό τη 
Γενική Συνδιάσκεψη τη; Διεδνού; Οργάνωση; Εργασίας, στην 
εξηκοστή τρίτη σύνοδό τη; στη Γενεύη το 1977.

Το κείμενε τη: σύμδασης στο γαλλικό τρωτότυτο κα: 
στην ελληνική του μετάφραση, εινα: το ακόλουδο:


