
ΤΤο ∆.Σ. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, εύχε-
ται σε όλους τους Νοσηλευτές και σε όλες τις
Νοσηλεύτριες της χώρας, καλές γιορτές και

ευτυχισµένο το νέο έτος. 

Ένα νέο έτος γεµάτο µε όµορφες στιγµές και εικό-
νες, µακριά από αντιπαραθέσεις, βία και ό,τι άλλο
µας πληγώνει. 

Ένα νέο έτος, που θα φέρει στον καθένα ξεχωρι-
στά, αυτά για τα οποία αγωνίστηκε, αυτά στα οποία
πίστεψε και όλα αυτά που θα συµπληρώσουν την
ευτυχία του. 

Κάθε χρονιά που φεύγει, «παρασύρει» µαζί της
και το µυαλό σε µια αναζήτηση των καλών, των
κακών, των αδιάφορων και των ξεχωριστών στιγ-
µών. Ας κρατήσουµε από αυτόν τον απολογισµό
ως αναµνήσεις όλα τα καλά κι ας «χρησιµοποιή-
σουµε» όλα αυτά που µας ενόχλησαν, ως µαθή-
µατα ζωής, που θα µας βοηθήσουν να προχωρή-
σουµε πιο «σωστά». 

Οι γιορτινές µέρες, εκτός από ευκαιρία για τη σύσφι-
ξη των ανθρωπίνων σχέσεων, αποτελούν και µια
θαυµάσια ευκαιρία για την επισήµανση των παρα-
µεληµένων εννοιών του αλτρουισµού, της ανιδιο-
τέλειας και της ενότητας, σε κάθε έκφανση και
έκφραση της καθηµερινής µας δραστηριότητας.  

Ας «αρπάξουµε» αυτή την ευκαιρία κι ας προσπα-
θήσουµε αυτές τις παραµεληµένες έννοιες, να τις
εντάξουµε στην καθηµερινότητά µας. Μπορούµε
µε αυτό τον τρόπο να βελτιώσουµε πολλά πράγ-
µατα. Μπορούµε µαζί, να πετύχουµε όλα αυτά που
επιθυµούµε. Είτε αφορούν σε προσωπικούς στό-
χους, είτε στην κατάκτηση των δίκαιων επαγγελ-
µατικών µας αιτηµάτων.

Μαζί µε τις θερµότερες µας ευχές, «ανανεώνου-
µε» και για το νέο έτος την υπόσχεση που σας δώσα-
µε από τα «πρώτα βήµατά» µας, ότι θα είµαστε πάντα
δίπλα σας και πάντα κοντά σε όλα αυτά που απα-
σχολούν και ενδιαφέρουν τον κάθε Νοσηλευτή. 

ΜΜε συµµετοχή που
ξεπέρασε κατά
πολύ το προη-

γούµενο, το 9ο συνέδριο
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στη
Θεσσαλονίκη άφησε τις
καλύτερες εντυπώσεις,
καθώς κατόρθωσε να ικα-
νοποιήσει, τόσο τις επι-
στηµονικές αναζητήσεις
των συµµετεχόντων, όσο
και τις επαγγελµατικές τους
ανησυχίες.Επιστηµονικά,
Επαγγελµατικά και πάνω
απ’ όλα…Νοσηλευτικά,
κύλησαν οι τρεις µέρες
που διήρκησε το Συνέ-
δριο, το οποίο, από την
έναρξη των εργασιών του,
κατόρθωσε να κερδίσει το
ενδιαφέρον των παρευρι-
σκοµένων.

Εκτός από τον υπουρ-
γό Υγείας κ. ∆. Αβραµό-
πουλο και το νοµάρχη
Θεσσαλονίκης κ.Π.Ψωµιά-
δη,στην έναρξη του συνε-
δρίου παρευρέθηκαν, ο
πρόεδρος της Ε.Ν.Ε. κ.∆.
Σκουτέλης, η πρόεδρος
της FEPI κ. Loredanna

Sasso,στελέχη του υπουρ-
γείου Υγείας, διοικητές
νοσοκοµείων και άλλες
σηµαντικές προσωπικό-
τητες του χώρου. Ο κ. ∆.
Αβραµόπουλος, εξήγγει-
λε τη βούλησή του για άµε-
σες προσλήψεις νοση-
λευτών εκτός ΑΣΕΠ, τη
θεσµική κατοχύρωση της
Ο∆Ε, µέσω υπουργείων
Εσωτερικών και Οικονο-
µίας µε θέµα την εκπαί-
δευση,τη δηµιουργία Νοση-
λευτικής ∆ιεύθυνσης στο
υπουργείο Υγείας και την
υπαγωγή του κλάδου στα
ΒΑΕ..

Στο επιτυχηµένο συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ  
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Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 
- Οι επιλεκτικά «ευαίσθητοι»…       σελ. 6

- Ο διοικητής… στυλίστας!                 σελ. 7

- Υπεύθυνα και… στην ώρα του           σελ. 8

- ∆εν θα ξεχάσουµε τον Αλέξη         σελ. 9

∆∆εν είναι λίγες οι φορές, που οι
φοιτητές σε ολόκληρη την Ελλά-
δα, βγαίνουν στους δρόµους,

αναζητώντας την ποιοτική, αλλά κυρίως,
την περιβόητη ∆ωρεάν Παιδεία. Κι όσοι
δεν βγαίνουν στους δρόµους, δεν είναι
επειδή δεν νιώθουν την ανάγκη να δια-
δηλώσουν για κάτι. Απλά…βρήκαν «την

ησυχία τους» σε κάποιο πανεπιστήµιο
του εξωτερικού.
Η Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ανεβά-
ζει το θερµόµετρο σε όλες τις χώρες
της Ευρώπης και, ειδικά στην Ελλά-
δα, ο υδράργυρος χτυπάει ήδη κόκ-
κινο, µε το θέµα της αναγνώρισης
των κολλεγίων…

Πυρετός στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση  
Με…«Οδηγία χρήσης»…  
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ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ     
∆ικαίωµα και ανάγκη  σελ. 5

Ε.Ν.Ε.ΓΡΑΨΑΝ    
Επαγγελµατική Eξουθένωση
Νοσηλευτών  σελ. 14

∆εσµεύσεις από την
(πλατεία) Αριστοτέλους  Με τις πιο 

θερµές ευχές...
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ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ    

ΤΤοο ΠΠννεεύύµµαα ττωωνν ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν  
Η απόπειρα που αποτόλµησα, της συρραφής και άµε-

σης παράθεσης δηλαδή, αυτούσιων χωρίων του αρι-
στουργήµατος του µέγιστου πεζογράφου µας Αλέξαν-
δρου Παπαδιαµάντη, ελπίζω να µου συγχωρεθεί, για έναν
και µόνο λόγο: Επειδή το έκανα απλώς για να επισηµά-
νω και να µεταφέρω στα καθ’ ηµάς,  το πνεύµα της αλλη-
λεγγύης, που τόσο αβίαστα ξεπηδά από το θαυµάσιο τού-
το διήγηµα.

Οι γιορτινές µέρες των Χριστουγέννων, εκτός από
ευκαιρία για τη σύσφιξη των ανθρωπίνων σχέσεων, απο-
τελούν και µια θαυµάσια ευκαιρία για την επισήµανση
των παραµεληµένων εννοιών του αλτρουϊσµού, της ανι-
διοτέλειας και της ενότητας, σε κάθε έκφανση και έκφρα-
ση της καθηµερινής µας δραστηριότητας.

Παραβλέποντας µικρότητες, µικροψυχίες κι άσχηµες
συµπεριφορές και µεταφέροντας το πνεύµα...   σελ. 18
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ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΖΖ ΗΗ ΜΜ ΙΙ ΩΩ ΣΣ ΗΗ   

ΤΤαα ««λλάάθθηη»» 
ππλληηρρώώννοοννττααιι…… 

Αναφορικά µε την θεµελίωση δικαι-
ώµατος αποζηµίωσης κατά του Ελληνι-
κού ∆ηµοσίου, εξαιτίας καθυστέρησης
της διαδικασίας µετάταξης δηµοσίου υπαλ-
λήλου, επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία των
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, µε το άρθρο
105 του Εισαγωγικού Νόµου του Αστι-
κού Κώδικα θεσπίζεται η ευθύνη του
Ελληνικού ∆ηµοσίου για αποζηµίωση
από τις παράνοµες πράξεις ή παραλεί-
ψεις των οργάνων του, κατά την άσκη-
ση από αυτά της δηµόσιας εξουσίας, η
οποία τους έχει ανατεθεί. Από τη διά-
ταξη αυτή συνάγεται ότι, για την έγερ-
ση αξιώσεως προς αποζηµίωση, κατ'
εφαρµογή της, απαιτείται, µεταξύ άλλων,
η πράξη ή η παράλειψη ή η υλική ενέρ-
γεια των οργάνων του Ελληνικού ∆ηµο-
σίου να είναι παράνοµη, δηλαδή µε
αυτή να παραβιάζεται κανόνας δικαί-
ου, µε τον οποίο προστατεύεται ορι-
σµένο ατοµικό δικαίωµα ή συµφέρον
(ΣτΕ 2171/2000, ΣτΕ 3587/1987). Περι-
λαµβάνει δε η αποζηµίωση αυτή, την
αποκατάσταση της θετικής και αποθε-
τικής ζηµίας εκείνου που ζηµιώθηκε.
Συνεπώς, στην αποζηµίωση αυτή περι-
λαµβάνεται: α) η αποκατάσταση της
ζηµίας, που προκλήθηκε στην περιου-
σία εκείνου που ζηµιώθηκε… σελ. 7

∆∆ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΙΙ ΩΩ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΑΑ   

ΠΠεερρίί ααδδεειιώώνν οο λλόόγγοοςς……  
Αναφορικά µε την γέννηση δικαιώµατος αποζηµίωσης, λόγω µη χορήγησης της

κανονικής άδειας σε δηµόσιο υπάλληλο επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Οι διατάξεις του άρθρου 48 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα αναγνωρίζουν το

δηµόσιο δικαίωµα κανονικής αδείας, δηλαδή δικαίωµα που είναι αγώγιµο και θεµε-
λιώνει αξίωση του υπαλλήλου ενώπιον της ∆ιοίκησης ή ενώπιον ∆ικαστηρίου. 

Περαιτέρω έχει κριθεί ότι, ο υπάλληλος που έχει συµπληρώσει τριετή πραγµα-
τική υπηρεσία, δικαιούται να λάβει αποζηµίωση, αν για οιονδήποτε λόγο δεν έλα-
βε την κανονική του άδεια, η γέννηση δε της αξίωσης, δεν εξαρτάται από το αν ο
υπάλληλος ζήτησε ή όχι στο πρώτο ή στο δεύτερο εξάµηνο του έτους να την λάβει
(ΑΠ 118/1987, ΝοΒ 1987, σελ. 1398).

Επιπλέον έχει κριθεί ότι, ο υπάλληλος δικαιούται ετήσιας άδειας, έστω και αν
δεν την ζητήσει ο ίδιος, άλλως δικαιούται αποζηµιώσεως. Το δικαίωµά του, όµως,
αυτό τελεί υπό την προϋπόθεση ότι, έχει παρασχεθεί εργασία και ως εκ τούτου έχει
επέλθει ουσιώδης ανάλωση των παραγωγικών δυνάµεων του υπαλλήλου… σελ. 6

ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΚΚ ΡΡ ΙΙ ΘΘ ΗΗ   

ΣΣχχοολλεείίοο γγιιαα ππααιιδδιιάά…… 
µµααθθήήµµαατταα γγιιαα µµεεγγάάλλοουυςς……
Η πραγµατικότητα και η αλήθεια που βιώνουν τα παιδιά µε «βαριές ασθένειες», σχε-
δόν πάντα φανερώνουν πόνο, κούραση και ανάγκη συµπαράστασης. Πολλές φορές,
η πρώτη επαφή µε την εκπαιδευτική διαδικασία, ενός παιδιού που πάσχει από κάποιο
«ανίατο» νόσηµα, γίνεται µέσα σε κάποιο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο. 
Στα δύο µεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκοµεία της χώρας, στο «Αγία Σοφία» και στο
«Αγλαΐα Κυριακού», λειτουργούν δύο νηπιαγωγεία, τα οποία κάθε χρόνο έχουν 220-
250 µικρούς µαθητές ηλικίας 4-5 ετών, για τους οποίους οι ώρες που περνούν µε
τους υπεύθυνους των νηπιαγωγείων είναι, ίσως, οι καλύτερες ώρες του µεγάλου
δρόµου που διαβαίνουν καθηµερινά και για πολύ καιρό, µέσα σε αυτά τα µεγάλα
κτίρια που δεν µπορούν να χωρέσουν στο µυαλό τους.
Παρά το γεγονός ότι βιώνουν ένα Γολγοθά και λαµβάνουν µια βαριά θεραπεία τα
παιδιά αυτά έχουν πολύ µεγάλη θέληση. Μαθαίνουν πιο εύκολα, συχνά έχουν
καλύτερες επιδόσεις από τα παιδιά εκτός νοσοκοµείου και µέσα από την εµπει-
ρία της ασθένειάς τους αποκτούν µεγάλη ωριµότητα..… σελ. 20

ΑΑ ΞΞ ΙΙ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ ΣΣ ΗΗ   

ΑΑπποορρώώ κκααιι……εεννίίσσττααµµααιι!!   
Η διαδικασία αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων διέπε-

ται από τις διατάξεις του προεδρικού ∆ιατάγµατος 318/1992
(ΦΕΚ Α΄). Σύµφωνα, δε, µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ως
άνω Προεδρικού ∆ιατάγµατος:

«1. Ο αξιολογούµενος δικαιούται να ασκήσει τις ακόλουθες
εντάσεις για τις οποίες αποφαίνεται το υπηρεσιακό συµβούλιο.
α) Ένσταση διόρθωσης της βαθµολογίας, στην περίπτωση που
η διαφορά βαθµολογίας στις οµάδες κριτηρίων µεταξύ του πρώ-
του και δεύτερου αξιολογητή είναι µεγαλύτερη των δύο (2) βαθ-
µών, µε αίτηση τη διόρθωση της βαθµολογίας στις οµάδες αυτές
κριτηρίων στον ανώτερο βαθµό του άλλου προϊσταµένου.

β) Ένσταση διόρθωσης της βαθµολογίας του επιθεωρητή αν
αυτή είναι κατώτερη του πρώτου ή του δεύτερου αξιολογητή
κατά τρεις (3) τουλάχιστον βαθµούς στις αντίστοιχες οµάδες κρι-
τηρίων. γ) Ένσταση µεροληψίας του ενός ή και των δύο αξιολο-
γητών ή του επιθεωρητή µε αίτηση την… σελ. 9
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∆εκέµβριος 2008

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

2009Ε.Ν.Ε.τειΕ.Ν.Ε.τει 

4

Ξεκινώντας κάπως απότοµα την εισαγωγή
µου, θεωρώ ότι η αδιαφορία των νοσηλευ-
τών για τα τεκταινόµενα, µάλλον βρίσκεται

ταυτόχρονα στην αρχή και στο τέλος ενός κύκλου,
που έχει όλα τα στοιχεία για να χαρακτηριστεί ως
φαύλος.

Η εντατικοποίηση της εργασίας, το τραγικά ελλι-
πές προσωπικό, η ύπαρξη ισχνού νοµοθετικού
πλαισίου του επαγγέλµατος, ο συντηρητισµός και
η απόλυτη αδράνεια που κληροδότησε το σώµα
των νοσηλευτών ο τότε µοναδικός «ιστορικός»
εκπρόσωπος του κλάδου, οδήγησαν τους «πολ-
λούς» στη διαµόρφωση της ακλόνητης πεποίθη-
σης, ότι τα πράγµατα δεν πρόκειται, ούτε και υπήρ-
χε λόγος να αλλάξουν...

Η στεγανοποίηση του συστήµατος ανέλιξης στην
ιεραρχία,ο αποκλεισµός των «ταραξιών» και το «µοί-
ρασµα» των προνοµίων στους «συνετούς και φρό-
νιµους» Νοσηλευτές, δηµιούργησαν έναν απόρθη-
το και απρόσιτο οικοδόµηµα για ολίγους κι εκλεκτούς.

Η σαθρή αυτή κατάσταση, τύγχανε της εύνοιας
και της υποστήριξης του εκάστοτε κοµµατικού κατε-
στηµένου,που µε κύριο εκπρόσωπό του τον παρα-
ταξιακό συνδικαλισµό, είχε καταφέρει να θέσει και
δεύτερη ασφαλιστική δικλείδα στις όποιες διαρρο-
ές ενοχλούσαν το σύστηµα.

Τη δεκαετία του ’80 µε την ίδρυση του ΕΣΥ,αχνο-
φάνηκε µια ελπίδα στα µάτια αυτών που οραµατί-
στηκαν την αλλαγή του σκηνικού και την επικρά-
τηση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας κατά την

εξέλιξη στην υπαλληλική ιεραρχία.
Αλήθεια, την εποχή εκείνη, µε την ψήφιση του

συνδικαλιστικού νόµου  1264/82 άρχισε να ακού-
γεται περισσότερο η φωνή των εργαζοµένων και οι
ίδιοι απέκτησαν µεγαλύτερη διαπραγµατευτική δύνα-
µη απέναντι στην κρατική εξουσία.

Αναµφισβήτητα ο Ν. 1264, άλλαξε πολλά προς
την ενδυνάµωση των εργασιακών δικαιωµάτων και
αν ο συνδικαλισµός (που ως έννοια είναι απαραί-
τητη και αναγκαία για να λειτουργήσει κάθε δηµο-
κρατικά δοµηµένη κοινωνία), διατηρούσε το χαρα-
κτήρα που έπρεπε, ασφαλώς τα πράγµατα θα ήταν
σήµερα πολύ διαφορετικά.

Τα δυό κόµµατα εξουσίας, αξιοποιώντας το κοι-
νωνικό δίκτυο που είχαν υφάνει όλα τα προηγού-

µενα χρόνια οι συντηρητικές (αλλά και οι κεντρώ-
ες) κυβερνήσεις µεταπολεµικά και αντιγράφοντας τις
«πετυχηµένες» συνταγές που εφάρµοσαν οι δυτικές
οικονοµίες στην άσκηση της εργατικής τους πολιτι-
κής, άπλωσαν τα πλοκάµια τους εισχωρώντας στις
οργανωτικές δοµές των φίλα προσκείµενων συνδι-
καλιστικών οµάδων, νοθεύοντας και µολύνοντας
έτσι τη λαϊκή βούληση µε στοιχεία εντελώς ξένα και
ταυτοχρόνως αντικρουόµενα προς αυτήν.

Όλοι θυµόµαστε τις «κλαδικές» και την άµεση
σύνδεση που αυτές είχαν µε την ιεραρχική ανέλιξη
των εκάστοτε «ηµετέρων».

Έτσι ο παραταξιακός συνδικαλισµός, αποτέλεσε
ένα σύστηµα συγκοινωνούντων δοχείων µε την
εκάστοτε κυβερνητική εξουσία και διαδραµάτισε
σε πολλές περιπτώσεις το ρόλο του κοινωνικού
πυροσβέστη.

Σε οµοσπονδίες που επί σειρά ετών η πλειο-
ψηφία του διοικητικού τους συµβουλίου προερ-
χόταν από την κυβερνητική παράταξη, το µόνο που
φάνηκε να αλλάζει ήταν οι θέσεις των συνδικαλι-
στών: Από τις οµοσπονδίες στην κυβέρνηση…

Το ερώτηµα που γεννάται, λοιπόν, εδώ είναι το
ακόλουθο:Πώς µπορεί κάποιος ηγέτης µιας συνδι-
καλιστικής παράταξης,του οποίου ο οµφάλιος λώρος
είναι ριζωµένος στα µύχια του κοµµατικού του πυρή-
να, να ορθώσει το ηθικό του ανάστηµα και να αντι-
ταχθεί στις επιταγές αυτών, στους οποίους ουσιαστι-
κά οφείλει την πολιτική του ύπαρξη και στους οποίους
στηρίζει τη µελλοντική του «καριέρα»;

Εξάλλου,ποιος χρειάζεται µάρτυρες όταν η κατά-
σταση µιλάει από µόνη της;

Οι εργαζόµενοι στην υγεία δείχνουν να αδια-
φορούν στα καλέσµατα των συγκεκριµένων συνδι-
καλιστών για τρίωρες στάσεις εργασίας (τουφεκιές
στον αέρα ουσιαστικά), που στην ουσία περνάνε
απαρατήρητες και σε τίποτα δεν ενοχλούν το κατε-
στηµένο… Μαζί µε αυτά όµως, γυρίζουν την πλάτη
και στην ανάγκη για επαγρύπνηση, έχοντας πάθει
ένα είδος επιδεινούµενου µιθριδατισµού…

Μόνη πνοή αισιοδοξίας φαίνεται η απόλυτη
κλαδική εκπροσώπηση, τόσο σε συνδικαλιστικό,
όσο και σε επαγγελµατικό επίπεδο, µακριά από
οποιαδήποτε κοµµατική ή άλλη εξάρτηση.Οι δοµές
πλέον υπάρχουν.

Αυτό που µένει, είναι να αποκατασταθεί η βαριά
πληγωµένη εµπιστοσύνη των νοσηλευτών,από τους
κάθε είδους τυχάρπαστους και αυτόκλητους σωτή-
ρες, που, είτε αγεληδόν, είτε κατά πεντάδες, αποφα-
σίζουν για ευνόητους λόγους να αλυσοδεθούν όπου
κάθε φορά τους βολεύει, έχοντας προηγουµένως
εξαργυρώσει κάθε ικµάδα του προσωπικού τους
καταπιστεύµατος…  

Ας γυρίσουµε σελίδα. xz

Τέλος εποχής…

«Μόνη πνοή αισιοδοξίας φαίνεται η απόλυτη 
κλαδική εκπροσώπηση, τόσο σε συνδικαλιστικό,
όσο και σε επαγγελµατικό επίπεδο, µακριά από

οποιαδήποτε κοµµατική ή άλλη εξάρτηση»

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς ∆∆άάγγλλααςς
Γεν. Γραµµατέας ∆.Σ. Ε.Ν.Ε.
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TTοο θθέέµµαα ττωωνν εεππααγγγγεελλµµάάττωωνν πποουυ θθαα εεννττααχχθθοούύνν
σσττηηνν ααννααθθεεωωρρηηµµέέννηη λλίίσστταα ττωωνν ΒΒααρρέέωωνν κκααιι
ΑΑννθθυυγγιιεειιννώώνν,, ααππαασσχχόόλληησσεε πποολλύύ ττηηνν εεππιι--

κκααιιρρόόττηητταα κκααιι έέδδωωσσεε ττηηνν ααφφοορρµµήή σσττοουυςς εερργγααζζόό--
µµεεννοουυςς σσττοο χχώώρροο ττηηςς ΥΥγγεείίααςς,, νναα δδυυννααµµώώσσοουυνν αακκόό--
µµηη ππιιοο πποολλύύ ττηη φφωωννήή ττοουυςς κκααιι νναα δδιιεεκκδδιικκήήσσοουυνν
ττηηνν έέννττααξξήή ττοουυςς σσττηηνν κκααττηηγγοορρίίαα ααυυττήή.. ∆εν είναι
λίγοι οι πολιτικοί, από όλες τις κοµµατικές παρα-
τάξεις, που τόνισαν επανειληµµένως όχι µόνο το
δικαίωµα, αλλά και την ανάγκη να ενταχθούν οι
νοσηλευτές στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλµα-
τα. ΣΣττοο ππρρόόσσφφααττοο σσυυννέέδδρριιοο ττηηςς ΠΠααννεελλλλήήννιιααςς ΣΣυυνν--
δδιικκααλλιισσττιικκήήςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ΟΟµµοοσσπποοννδδίίααςς ττοουυ ΕΕΣΣΥΥ
σσττηη ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,, οο υυπποουυρργγόόςς ΥΥγγεείίααςς,, κκ.. ∆∆ηηµµήή--
ττρρηηςς ΑΑββρρααµµόόπποουυλλοοςς,, ααννέέφφεερρεε όόττιι,, ηη κκυυββέέρρννηησσηη θθαα
ττηηρρήήσσεειι ττηη δδέέσσµµεευυσσήή ττηηςς ααππέέννααννττιι σσττοουυςς ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς,, υυπποοσσττηηρρίίζζοοννττααςς ππααρράάλλλληηλλαα ππωωςς,, ππρρααγγµµαα--
ττιικκάά ττοο ααξξίίζζοουυνν.. ΗΗ ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς,,
ππααρράάλλλληηλλαα µµεε ττιιςς άάλλλλεεςς εεννέέρργγεειιεεςς εεννηηµµέέρρωωσσηηςς ττωωνν
ααρρµµόόδδιιωωνν φφοορρέέωωνν,, ααππέέσσττεειιλλεε σσχχεεττιικκήή εεππιισσττοολλήή
ππρροοςς ττοουυςς υυπποουυρργγοούύςς ΥΥγγεείίααςς,, ΟΟιικκοοννοοµµίίααςς κκααιι ΕΕρργγαα--
σσίίααςς,, ττοοννίίζζοοννττααςς γγιιαα αακκόόµµηη µµίίαα φφοορράά,, ττηηνν ααννάάγγκκηη
έέννττααξξηηςς ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ εεππααγγγγέέλλµµααττοοςς,, σστταα ΒΒααρρέέαα
κκααιι ΑΑννθθυυγγιιεειιννάά..  

«Είναι γεγονός, ότι οι συνθήκες απασχόλησης,
οι ώρες εργασίας, η µισθολογική κατάσταση και το
συνταξιοδοτικό καθεστώς του εργατικού δυναµι-
κού της χώρας αποτελούν µείζονα ζητήµατα κοι-
νωνικοπολιτικής και οικονοµικής σηµασίας. Σε
αυτό το πεδίο προβληµατισµού εντάσσεται και η
συζήτηση περί των βαρέων και ανθυγιεινών επαγ-
γελµάτων, τα οποία συνδέονται µε µια σειρά ειδι-
κών ευνοϊκών ρυθµίσεων για τους εργαζοµένους.

∆∆ιιαα ττηηςς ππααρροούύσσηηςς,, ηη ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάά--
δδοοςς εεννεερργγώώννττααςς ωωςς οο εεππίίσσηηµµοοςς εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς
φφοορρέέααςς ττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν,, ττοοννίίζζεειι ττηηνν ααννάάγγκκηη έένντταα--
ξξηηςς ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ εεππααγγγγέέλλµµααττοοςς σστταα ΒΒααρρέέαα κκααιι
ΑΑννθθυυγγιιεειιννάά εεππααγγγγέέλλµµαατταα,, όόππωωςς εεππιιττάάσσσσεειι ηη φφύύσσηη
ττηηςς εερργγαασσίίααςς ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν,, ααλλλλάά κκααιι υυππααγγοορρεεύύεειι
ηη κκοοιιννήή λλοογγιικκήή..

ΥΥπποογγρρααµµµµίίζζοουυµµεε δδεε,, όόττιι εεννώώ οοιι ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς ττοουυ
ιιδδιιωωττιικκοούύ ττοοµµέέαα έέχχοουυνν ήήδδηη εεννττααχχθθεείί σσττηη λλίίσστταα ττωωνν
ββααρρέέωωνν κκααιι ααννθθυυγγιιεειιννώώνν εεππααγγγγεελλµµάάττωωνν,, οοιι ΝΝοοσσηη--
λλεευυττέέςς πποουυ ππααρρέέχχοουυνν ττιιςς υυππηηρρεεσσίίεεςς ττοουυςς σσττοονν δδηηµµόό--

σσιιοο  ττοοµµέέαα ααδδιικκααιιοολλοογγήήττωωςς εευυρρίίσσκκοοννττααιι εεκκττόόςς ττωωνν
εενν λλόόγγωω κκααττααλλόόγγωωνν.. Το παράδοξο αυτό φαινόµε-
νο έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την εν τοις πράγµα-
σι καθιέρωση µιας διάκρισης µεταξύ εργαζοµένων,
που διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα και παρέ-
χουν τις ίδιες υπηρεσίες. Η διαιώνιση του ως άνω
παράδοξου δεν µπορεί να συνεχιστεί. ΤΤοο ααίίττηηµµαα
όόλλωωνν ττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ππεερρίί εεννττάάξξεεωωςς σστταα ββααρρέέαα
κκααιι ααννθθυυγγιιεειιννάά ααπποοττεελλεείί δδιιεεκκδδίίκκηησσηη ττοουυ κκλλάάδδοουυ,,
µµηη εεππιιδδεεχχόόµµεεννηη ππεερρααιιττέέρρωω ααννααββοολλήήςς..

Η ικανοποίηση, δε, του εν λόγω αιτήµατος κρί-
νεται ως επιτακτική, λαµβανοµένων υπόψη των εξαι-

ρετικά δυσχερών συνθηκών εργασίας των Νοση-
λευτών, που οφείλονται πρωτίστως στις τραγικές
ελλείψεις προσωπικού, αλλά και στην πολλαπλή
έκθεσή τους σε επικίνδυνους τοξικούς και λοιµο-
γόνους παράγοντες.

Η Ε.Ν.Ε. καλεί όλους τους αρµόδιους φορείς,
κυρίως δε την πολιτική ηγεσία των εµπλεκοµένων
Υπουργείων, όπως ικανοποιήσουν άµεσα το δίκαιο
αίτηµα των Νοσηλευτών, προκειµένου να διαφυ-
λάξουν και να κατοχυρώσουν την επαγγελµατική
και κοινωνική δικαιοσύνη», αναφέρει η σχετική
επιστολή της Ε.Ν.Ε.. xz

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ 

«Το αίτηµα όλων των Νοσηλευτών περί εντάξεως
στα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελεί διεκδίκηση του κλάδου, 

µη επιδεχόµενη περαιτέρω αναβολής»

∆ικαίωµα και ανάγκη…

Παρακαλούµε τους συναδέλφους που έχουν εκκρεµότητα σχετικά µε την ανανέωση της εγγραφής τους για το έτος 2008, αλλά και για τυχόν προηγούµενα έτη, να
φροντίσουν άµεσα  για την τακτοποίησή της, σε συνεννόηση µε τα Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειακών Τµηµάτων που ανήκουν, προκειµένου να διευκολυν-
θεί το έργο του ετήσιου οικονοµικού απολογισµού και του προγραµµατισµού για το έτος 2009.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
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Σκκλληηρρήή εεππιισσττοολλήή –– ααππάάννττηησσηη ααππέέ--
σσττεειιλλεε ππρροοςς ττοονν υυπποουυρργγόό ΥΥγγεείί--
ααςς κκααιι όόλλοουυςς ττοουυςς ααρρµµόόδδιιοουυςς

φφοορρεείίςς,, ηη ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάά--
δδοοςς,, κκααττηηγγοορρώώννττααςς σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκόό
φφοορρέέαα γγιιαα υυπποοκκρριισσίίαα,, φφααρριισσααϊϊσσµµόό κκααιι
δδιιαασσττρρέέββλλωωσσηη ττηηςς ππρρααγγµµααττιικκόόττηηττααςς,,
κκααθθώώςς εεππίίσσηηςς κκααιι γγιιαα ππααρρόόττρρυυννσσηη ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν σσττηηνν ππααρρααννοοµµίίαα.

«Με έκπληξη πληροφορηθήκαµε την
κυκλοφόρηση επιστολής από συνδικα-
λιστικό φορέα,µε την οποία για µια ακό-
µη φορά επιχειρείται µια άνευ προη-
γουµένου διαστρέβλωση της πραγµατικότητας,
σχετικά µε την υποχρέωση εγγραφής
των νοσηλευτών στην Ε.Ν.Ε. και µε τη
συνακόλουθη ενεργοποίηση της πει-
θαρχικής διαδικασίας.

ΈΈχχοοννττααςς ωωςς ααρρχχήή ττοουυςς ττοο χχάάοοςς κκααιι
ττηηνν οοχχλλοοκκρρααττίίαα,, δδεενν δδιισσττάάζζοουυνν νναα υυπποο--
ππέέσσοουυνν ξξααννάά σσττοο ααττόόππηηµµαα ττηηςς ππααρρόό--
ττρρυυννσσηηςς ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν σσεε ππααρρααννοο--
µµίίαα,, αασσχχέέττωωςς αανν οοιι ττεελλεευυττααίίοοιι γγννωωρρίίζζοουυνν
κκααλλάά ππλλέέοονν ττοο πποοιιόόνν ττοουυςς κκααιι έέχχοουυνν τταα
ααυυττιιάά ττοουυςς κκλλεειισσττάά σσεε ττέέττοοιιοουυ εείίδδοουυςς
κκεελλεεύύσσµµαατταα..

ΗΗ εεγγγγρρααφφήή ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν σσττηηνν
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,, εεκκττόόςς ττοουυ όόττιι ππεερριιγγρράάφφεεττααιι ωωςς
υυπποοχχρρεεωωττιικκήή ααππόό ττοο ννόόµµοο,, εείίννααιι ααπποο--
λλύύττωωςς χχρρήήσσιιµµηη γγιιααττίί σσυυννττεελλεείί σσττηηνν οορριιοο--
θθέέττηησσηη ττηηςς άάσσκκηησσηηςς ττηηςς ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
κκααιι σσυυµµββάάλλλλεειι ααπποοφφαασσιισσττιικκάά σσττηηνν ππρροο--

σστταασσίίαα ττοουυ εεππααγγγγεελλµµααττιικκοούύ µµααςς ττίίττλλοουυ..
Πέραν της ουσίας όµως, που όπως

φαίνεται από τον αριθµό των εγγεγραµ-
µένων 23.500 συναδέλφων, έχει κατα-
στεί απολύτως κατανοητή από την πλει-
οψηφία των νοσηλευτών,αξίζει τον κόπο
να δούµε πίσω από τις πραγµατικές προ-
θέσεις αυτών, που διαισθάνονται πανι-
κόβλητοι, ότι τα πράγµατα άλλαξαν και
ότι οι νοσηλευτές από δω και στο εξής
θα εκπροσωπούν οι ίδιοι τον εαυτό τους.

ΈΈδδεειιξξαανν άάρρααγγεε ττηηνν ίίδδιιαα ««εευυααιισσθθηη--
σσίίαα»» οοιι ααυυττόόκκλληηττοοιι υυππεερραασσππιισσττέέςς ««όόλλωωνν

ττηηςς γγηηςς ττωωνν ααδδιικκηηµµέέννωωνν»»,, κκάάθθεε φφοορράά
πποουυ ττοο ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο ττοουυ
ΙΙααττρριικκοούύ ΣΣυυλλλλόόγγοουυ αασσχχοολλεείίττααιι µµεε ττοουυςς
γγιιααττρροούύςς πποουυ δδεενν εείίννααιι εεγγγγεεγγρρααµµµµέέννοοιι
σσττοο µµηηττρρώώοο ττοουυ;;

Η υποκρισία και ο φαρισαϊσµός λοι-
πόν περισσεύουν,σε όσους από την αρχή
προσπάθησαν µάταια να ακυρώσουν τη
δηµιουργία της Ε.Ν.Ε., να νοθεύσουν
την κλαδική της ταυτότητα, να δυσκολέ-
ψουν το έργο της, παροτρύνοντας τους
νοσηλευτές να µην εγγραφούν, να ακυ-
ρώσουν τις εκλογές της µε ασφαλιστικά

µέτρα, να κατασυκοφαντήσουν κάθε
πεπραγµένο της και τέλος να ενδυθούν
τη λεοντή των εργατοπατέρων,χύνοντας
κροκοδείλια δάκρυα για τους συναδέλ-
φους, που ελέγχονται από τα πειθαρχι-
κά συµβούλια, χωρίς ίχνος αναφοράς
στις δικές τους ευθύνες…

ΌΌπποοιιοοιι ννοοµµίίζζοουυνν,, όόττιι µµπποορροούύνν νναα
εεµµππααίίζζοουυνν ττηη σσυυννττρριιππττιικκήή ππλλεειιοοψψηη--
φφίίαα ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν,, υυπποοκκρριιννόόµµεεννοοιι
όόττιι δδεενν ααννττιιλλααµµββάάννοοννττααιι ττηηνν οορριισσττιικκήή
ααλλλλααγγήή πποουυ εεππήήλλθθεε σσττοονν κκλλάάδδοο,, ττοουυςς
εεννηηµµεερρώώννοουυµµεε όόττιι,, οοιι ααππεειιλλέέςς κκααιι οοιι
φφττηηννοοίί λλααϊϊκκιισσµµοοίί δδεενν ααγγγγίίζζοουυνν ππλλέέ--
οονν κκααννέένναανν..

∆ηλώνουµε δε,ότι η πειθαρχική δια-
δικασία που ξεκίνησε θα προχωρήσει
κανονικά, τόσο ως νοµική, όσο κυρίως
ως ηθική υποχρέωση απέναντι στους
23.500 εγγεγραµµένους και σε καµία
περίπτωση ως διαδικασία δίωξης, εκδί-
κησης ή εµπάθειας.

ΕΕνν κκαατταακκλλεείίδδιι,, ττοοννίίζζοουυµµεε όόττιι ηη ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..
εείίννααιι ΝΝοοµµιικκόό ΠΠρρόόσσωωπποο ∆∆ηηµµοοσσίίοουυ ∆∆ιικκααίί--
οουυ µµεε σσααφφέέςς κκααιι κκααθθοορριισσµµέέννοο ππλλααίίσσιιοο
λλεειιττοουυρργγίίααςς,, πποουυ λλοογγοοδδοοττεείί ααννεελλλλιιππώώςς
κκααιι µµεε σσυυννέέππεειιαα σστταα ννοοµµιικκώώςς ππρροοββλλεε--
ππόόµµεενναα εεπποοππττεεύύοονντταα όόρργγαανναα κκααιι όόχχιι
κκάάπποοιιοο ππεεδδίίοο ιικκααννοοπποοίίηησσηηςς ππρροοσσωωππιι--
κκώώνν µµααττααιιοοδδοοξξιιώώνν  κκααιι εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς
µµιικκρροοκκοοµµµµααττιικκώώνν σσυυµµφφεερρόόννττωωνν»»,, αανναα--
φφέέρρεειι ηη ααππάάννττηησσηη ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.... xz

ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε.

Οι επιλεκτικά «ευαίσθητοι»…   

Περί αδειών ο λόγος…
Επιµέλεια: 

ΓΓιιώώρργγοοςς ΣΣιιώώχχοοςς, 
µέλος 6ου Π.Σ. του Π.Τ. 

της  Ε.Ν.Ε.

Αναφορικά µε την γέννηση
δικαιώµατος αποζηµίωσης, λόγω
µη χορήγησης της κανονικής
άδειας σε δηµόσιο υπάλληλο
επισηµαίνονται τα ακόλουθα:

Οι διατάξεις του άρθρου 48
του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα αναγνωρίζουν το δηµόσιο
δικαίωµα κανονικής αδείας,
δηλαδή δικαίωµα που είναι αγώ-
γιµο και θεµελιώνει αξίωση του
υπαλλήλου ενώπιον της ∆ιοί-
κησης ή ενώπιον ∆ικαστηρίου. 

Περαιτέρω έχει κριθεί ότι,
ο υπάλληλος που έχει συµπλη-
ρώσει τριετή πραγµατική υπη-
ρεσία, δικαιούται να λάβει
αποζηµίωση, αν για οιονδή-
ποτε λόγο δεν έλαβε την κανο-
νική του άδεια, η γέννηση δε
της αξίωσης, δεν εξαρτάται
από το αν ο υπάλληλος ζήτη-
σε ή όχι στο πρώτο ή στο δεύ-
τερο εξάµηνο του έτους να
την λάβει (ΑΠ 118/1987, ΝοΒ
1987, σελ. 1398).

Επιπλέον έχει κριθεί ότι,
ο υπάλληλος δικαιούται ετή-
σιας άδειας, έστω και αν δεν
την ζητήσει ο ίδιος, άλλως
δικαιούται αποζηµιώσεως. Το
δικαίωµά του, όµως, αυτό τελεί
υπό την προϋπόθεση ότι, έχει
παρασχεθεί εργασία και ως
εκ τούτου έχει επέλθει ουσιώ-
δης ανάλωση των παραγωγι-
κών δυνάµεων του υπαλλή-
λου κατά το έτος στη διάρκεια
του οποίου ζητείται η αποζη-

µίωση για µη χορήγηση αδεί-
ας. Αυτό σηµαίνει ότι, αν κατά
το συγκεκριµένο έτος ο υπάλ-
ληλος δεν παρείχε καµία εργα-
σία, έστω και εξ υπαιτιότητας
του ∆ηµοσίου, το οποίο κατέ-
στη υπερήµερο ως προς την
αποδοχή των υπηρεσιών του,
δεν γεννάται δικαίωµα αδεί-
ας, ούτε αποζηµιώσεως για
την  µη χορήγησή της  
(ΑΠ 753/1984, ΝοΒ 1985, σελ.
463). xz

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ



ΚΚααττααγγγγεελλίίαα ππρροοςς ττοονν
υυπποουυρργγόό ΥΥγγεείίααςς,, ττοονν
∆∆ιιοοιικκηηττήή ττηηςς 66ηηςς ΥΥ..ΠΠΕΕ..,,

όόλλοουυςς ττοουυςς ααρρµµόόδδιιοουυςς φφοορρεείίςς
κκααιι τταα ΜΜΜΜΕΕ,, ααππέέσσττεειιλλαανν οοιι ΠΠρροοϊϊ--
σσττάάµµεεννοοιι ττηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
ΥΥππηηρρεεσσίίααςς ττοουυ ΠΠααννεεππιισσττηηµµιιαα--
κκοούύ ΓΓεεννιικκοούύ ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοουυ
ΠΠααττρρώώνν,, κκααττααδδιικκάάζζοοννττααςς ττηηνν
ααυυττααρρχχιικκήή κκααιι ααππααρράάδδεεκκττηη,,
όόππωωςς ττηηνν χχααρραακκττηηρρίίζζοουυνν,, σσυυµµππεε--
ρριιφφοορράά ττοουυ ∆∆ιιοοιικκηηττήή ττοουυ εενν
λλόόγγωω ιιδδρρύύµµααττοοςς.. «Σας ενηµε-
ρώνουµε ότι, σε προγραµµα-
τισµένη συνάντηση (4/12/08
και ώρα 10:30 π.µ.) της ∆ιευ-
θύντριας, των Τοµεαρχών και
των Προϊσταµένων της Νοση-
λευτικής Υπηρεσίας µε το ∆ιοι-
κητή του Νοσοκοµείου, κατό-
πιν δικής του «πρωτοβουλίας»
συνέβη το εξής απαράδεκτο
γεγονός: ΟΟ ∆∆ιιοοιικκηηττήήςς,, µµεε ττηηνν
εείίσσοοδδόό ττοουυ σσττηηνν ααίίθθοουυσσαα,, ααππααίί--
ττηησσεε µµεε ααγγέέννεειιαα κκααιι ααυυττααρρχχιικκόό
ττρρόόπποο ααππόό ττηη ∆∆ιιεευυθθύύννττρριιαα ττηηςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ΥΥππηηρρεεσσίίααςς κκααιι
ττηηνν ΤΤοοµµεεάάρρχχηη νναα φφοορρέέσσοουυνν τταα
σσαακκάάκκιιαα ττοουυςς.. ΌΌτταανν ηη ∆∆ιιεευυθθύύ--

ννττρριιαα δδεενν υυππάάκκοουυσσεε ττηηςς εείίππεε
ήή νναα ττοο φφοορρέέσσεειι ήή νναα φφύύγγεειι.. ΗΗ
σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη έέφφυυγγεε κκααιι ττηηνν
αακκοολλοούύθθηησσαανν κκααιι όόλλοοιι οοιι υυππόό--
λλοοιιπποοιι,, θθεεωωρρώώννττααςς ππρροοσσββλληη--
ττιικκήή κκααιι ααππααξξιιωωττιικκήή ττηη σσυυµµππεε--
ρριιφφοορράά ττοουυ ∆∆ιιοοιικκηηττήή ππρροοςς ττοο
θθεεσσµµόό ττοουυ ∆∆ιιεευυθθυυννττήή ττηηςς ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς ΥΥππηηρρεεσσίίααςς,, εεννώώ οο
ίίδδιιοοςς ααππεειιλλοούύσσεε φφρραασσττιικκάά ααυυττοούύςς
πποουυ ααπποοχχωωρροούύσσαανν.. Θα θέλα-
µε να καταγγείλουµε προς κάθε
κατεύθυνση την παραπάνω στά-

ση του ∆ιοικητή. Θα θέλαµε η
Υπηρεσία µας να έχει την αρµό-
ζουσα συµπεριφορά που καθο-
ρίζεται από τις βασικές αρχές
της ∆ιοίκησης Υπηρεσιών Υγεί-
ας», αναφέρει η σχετική επι-
στολή-καταγγελία.
ΆΆµµεεσσηη ήήτταανν κκααιι ηη ααννττίίδδρραασσηη
ττοουυ ΣΣυυλλλλόόγγοουυ ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
ΑΑχχααΐΐααςς,, µµέέλλοουυςς ττηηςς ΠΠααννεελλλλήή--
ννιιααςς ΣΣυυννδδιικκααλλιισσττιικκήήςς ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς ΟΟµµοοσσπποοννδδίίααςς ττοουυ ΕΕΣΣΥΥ,,
οο οοπποοίίοοςς κκααττααδδίίκκαασσεε κκιι ααυυττόόςς

ττηη σσυυµµππεερριιφφοορράά ττοουυ ∆∆ιιοοιικκηηττήή
κκααιι κκάάλλεεσσεε ττοουυςς ννοοσσηηλλεευυττέέςς σσεε
σσττάάσσηη εερργγαασσίίααςς.. «Ο Σύλλογος
Νοσηλευτών Αχαΐας,µέλος της
ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ, ως ο µονα-
δικός οµοιοεπαγγελµατικός
συνδικαλιστικός φορέας των
Νοσηλευτών, καταγγέλλει την
φασιστική συµπεριφορά του
∆ιοικητή του Π.Γ.Ν.Π. κ. Λια-
στή,απέναντι στην ∆ιευθύντρια
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
απαξιώνοντας και καταρρακώ-

νοντας µε τον χειρότερο τρό-
πο το θεσµό του ∆ιευθυντή.
Οι Νοσηλευτές, που κάτω από
αντίξοες και απαράδεκτες συν-
θήκες εργασίας δίνουν καθη-
µερινά τον αγώνα τους και την
ψυχή τους στον συνάνθρωπο,
δεν ανέχονται να υποτιµάται και
να καταπατάται το ήθος και η
αξιοπρέπειά τους, µε οποιοδή-
ποτε τρόπο και από οποιον-
δήποτε. ΣΣττεεκκόόµµαασσττεε δδίίππλλαα σσττοο
θθεεσσµµόό ττηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς κκααιι
κκααλλοούύµµεε οολλόόκκλληηρροο ττοονν κκλλάάδδοο
ττηηνν ΠΠααρραασσκκεευυήή 0055--1122--0088 σσεε
σσττάάσσηη εερργγαασσίίααςς ωωςς ττοο εελλάάχχιισσττοο
πποουυ µµπποορροούύµµεε νναα κκάάννοουυµµεε ααππέέ--
ννααννττιι σσττοουυςς ΣΣυυννααδδέέλλφφοουυςς µµααςς..
Στηρίζουµε την διαµαρτυρία
όλων των προϊσταµένων της
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του
Π.Γ.Ν.Π.και δηλώνουµε προς
κάθε κατεύθυνση ότι,οι Νοση-
λευτές της Αχαΐας, έχουν πλέ-
ον την ικανότητα να διαχειρι-
στούν αυτόνοµα και ανεξάρτητα
τις πολυποίκιλες προκλήσεις
των καιρών», τονίζει το σχετικό
∆ελτίο Τύπου. xz
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Ο διοικητής…στυλίστας!     
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ   

Επιµέλεια: 
ΕΕλλέέννηη ΠΠααππααθθαανναασσίίοουυ,, 
αντιπρόσωπος 2ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.

Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία
των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων,
µε το άρθρο 105 του Εισαγω-
γικού Νόµου του Αστικού
Κώδικα θεσπίζεται η ευθύνη
του Ελληνικού ∆ηµοσίου για
αποζηµίωση από τις παράνο-
µες πράξεις ή παραλείψεις
των οργάνων του, κατά την
άσκηση από αυτά της δηµό-
σιας εξουσίας, η οποία τους
έχει ανατεθεί. Από τη διάταξη
αυτή συνάγεται ότι, για την
έγερση αξιώσεως προς απο-
ζηµίωση, κατ' εφαρµογή της,
απαιτείται, µεταξύ άλλων, η

πράξη ή η παράλειψη ή η υλι-
κή ενέργεια των οργάνων του
Ελληνικού ∆ηµοσίου να είναι
παράνοµη, δηλαδή µε αυτή
να παραβιάζεται κανόνας
δικαίου, µε τον οποίο προστα-
τεύεται ορισµένο ατοµικό
δικαίωµα ή συµφέρον (ΣτΕ
2171/2000, ΣτΕ 3587/1987).
Περιλαµβάνει δε η αποζηµίω-
ση αυτή, την αποκατάσταση
της θετικής και αποθετικής
ζηµίας εκείνου που ζηµιώθη-
κε. Συνεπώς, στην αποζηµίω-
ση αυτή περιλαµβάνεται: α) η
αποκατάσταση της ζηµίας,

που προκλήθηκε στην περι-
ουσία εκείνου που ζηµιώθη-
κε, η οποία (περιουσία) υπήρ-
χε πριν από την παράνοµη
πράξη ή παράλειψη των
οργάνων του Ελληνικού
∆ηµοσίου και β) η αποκατά-
σταση της ζηµίας, η οποία
προκλήθηκε σ' αυτόν µε τη
στέρηση, λόγω της παράνο-
µης πράξεως ή παραλείψεως
των οργάνων του Ελληνικού
∆ηµοσίου, παροχών, τις οποί-
ες µε πιθανότητα, κατά τη
συνηθισµένη πορεία των
πραγµάτων ή τις ειδικές περι-

στάσεις, θα αποκόµιζε (∆ιοι-
κητικό Εφετείο Αθηνών
4043/2003, 608/2004). 
Με βάση τα πιο πάνω, προκύ-
πτει µε σαφήνεια ότι, για την
θεµελίωση δικαιώµατος απο-
ζηµίωσης απαιτείται παράνο-
µη πράξη ή παράλειψη των
οργάνων του Ελληνικού ∆ηµο-
σίου. Συνεπώς, εν προκειµέ-
νω, είναι ζήτηµα κρίσεως του
∆ικαστηρίου το κατά πόσο η
καθυστέρηση διενέργειας
µετάταξης ενός υπαλλήλου
συνιστά πράγµατι παράνοµη
πράξη ή παράλειψη. xz

Τα «λάθη» πληρώνονται…
ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ  ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
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Επιµέλεια:
ΓΓιιώώρργγοοςς ∆∆όόννττσσιιοοςς,, 
πρόεδρος 4ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.

ΑΑννααφφοορριικκάά µµεε ττοο ζζήήττηη--
µµαα ττηηςς ππλλήήρροουυςς έένντταα--
ξξηηςς σσττοο σσύύννηηθθεεςς κκυυκκλλιι--

κκόό ωωρράάρριιοο υυππηηρρεεσσίίααςς ττωωνν
δδιιεευυθθυυννττώώνν,, ππρροοϊϊσσττααµµέέννωωνν,,
ττοοµµεεααρρχχώώνν κκααιι υυππεευυθθύύννωωνν ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν υυππηηρρεεσσιιώώνν ττωωνν
ννοοσσοοκκοοµµεείίωωνν κκααιι ττωωνν ΚΚέέννττρρωωνν
ΥΥγγεείίααςς όόλληηςς ττηηςς χχώώρρααςς,, ηη ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..
εεππιισσηηµµααίίννεειι τταα αακκόόλλοουυθθαα::

ΌΌππωωςς εείίννααιι γγννωωσσττόό κκααιι
ααυυττοοννόόηηττοο,, ηη σσυυννοολλιικκήή οορργγάά--
ννωωσσηη κκααιι λλεειιττοουυρργγίίαα κκάάθθεε
δδηηµµόόσσιιααςς υυππηηρρεεσσίίααςς σσττηηρρίίζζεε--
ττααιι,, ππρρωωττίίσσττωωςς,, σσεε µµιιαα ιιεερρααρρ--
χχιικκήή δδοοµµήή κκααιι δδιιάάρρθθρρωωσσηη
ππυυρρααµµιιδδοοεειιδδοούύςς µµοορρφφήήςς.. Βασι-
κό γνώρισµα της δοµής αυτής
είναι η προαγωγική εξέλιξη
των δηµοσίων υπαλλήλων. ΗΗ
ιιεερρααρρχχίίαα σσττηη δδηηµµόόσσιιαα δδιιοοίί--
κκηησσηη εεξξαασσφφααλλίίζζεειι ττηηνν εεύύρρυυθθ--
µµηη λλεειιττοουυρργγίίαα ττωωνν δδηηµµοοσσίίωωνν
υυππηηρρεεσσιιώώνν,, κκααθθιιεερρώώννοοννττααςς
έένναα κκααθθεεσσττώώςς δδυυννααττόόττηηττααςς εελλέέγγ--
χχοουυ κκααιι εεπποοππττεείίααςς ττωωνν εεννεερρ--
γγεειιώώνν κκααιι ττηηςς δδρράάσσηηςς ττωωνν υυφφιι--
σσττααµµέέννωωνν υυππααλλλλήήλλωωνν ααππόό ττοουυςς
ππρροοϊϊσσττααµµέέννοουυςς ααυυττώώνν.. Αυτό
είναι, άλλωστε, το νόηµα του
ιεραρχικού ελέγχου,που συνί-
σταται στην αρµοδιότητα του
ανώτερου οργάνου (ιεραρχι-
κά προϊσταµένου) να δίνει
οδηγίες και εντολές προς το
κατώτερο και ιεραρχικώς υφι-
στάµενο,σχετικές µε την άσκη-
ση των αρµοδιοτήτων του και
την αντίστοιχη υποχρέωση του
κατώτερου οργάνου, να εκτε-
λεί τις εντολές αυτές.

Επιπλέον, µε την συγκε-
κριµένη µορφή διάρθρωσης

του ανθρώπινου δυναµικού,
επιτυγχάνεται ο προγραµµατι-
σµός της δράσης και καθί-
σταται πιο ευχερής η επίτευ-
ξη των στόχων, που κάθε
υπηρεσία οφείλει να θέτει,
προκειµένου να εξυπηρετεί
κατά τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο το κοινωνικό σύνολο.ΣΣυυννοο--
ψψίίζζοοννττααςς,, ηη ιιεερρααρρχχίίαα σσττηη δδηηµµόό--
σσιιαα δδιιοοίίκκηησσηη εεξξαασσφφααλλίίζζεειι ττηηνν
εεννόόττηητταα ττηηςς δδρράάσσηηςς ττωωνν δδηηµµοο--
σσίίωωνν υυππηηρρεεσσιιώώνν.. 

Παράλληλα, δια της ιεραρ-
χικής δοµής, εξυπηρετείται η
κατευθυντήρια αρχή της αξιο-
κρατίας, όπως καθιερώνεται
ήδη στο άρθρο 1 του ∆ηµο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα.

ΆΆµµεεσσαα σσυυννυυφφαασσµµέέννηη µµεε
ττηηνν ωωςς άάννωω ιιεερρααρρχχιικκήή δδοοµµήή

ττωωνν δδηηµµοοσσίίωωνν υυππηηρρεεσσιιώώνν,,
εείίννααιι κκααιι ηη ααννττίίσσττοοιιχχηη κκαατταα--
ννοοµµήή ααρρµµοοδδιιοοττήήττωωνν µµεεττααξξύύ
ττωωνν υυππααλλλλήήλλωωνν πποουυ σσττεελλεε--
χχώώννοουυνν ττιιςς εεππάάλλλληηλλεεςς ββααθθµµίί--
δδεεςς,, ααππόό ττηηνν ββάάσσηη µµέέχχρριι ττηηνν
κκοορρυυφφήή ττηηςς ππυυρρααµµίίδδααςς.. Η
ορθολογική κατανοµή αρµο-
διοτήτων µεταξύ ιεραρχικώς
προϊσταµένων και υφισταµέ-
νων υπαλλήλων, είναι ο µόνος
τρόπος αποτελεσµατικής και
αποδοτικής λειτουργίας µιας
υπηρεσίας, καθώς και βασική
προϋπόθεση για την εν τοις
πράγµασι δυνατότητα άσκη-
σης ιεραρχικού ελέγχου.

ΜΜεε άάλλλλαα λλόόγγιιαα,, οοιι ααρρµµοο--
δδιιόόττηηττεεςς ττωωνν υυππααλλλλήήλλωωνν εεκκεείί--
ννωωνν πποουυ κκααττέέχχοουυνν ττιιςς λλεεγγόό--
µµεεννεεςς θθέέσσεειιςς εευυθθύύννηηςς ππρρέέππεειι

νναα εείίννααιι δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς ααππόό ααυυττέέςς
ττωωνν υυφφιισσττααµµέέννωωνν υυππααλλλλήήλλωωνν..
Ειδικότερα, όσοι κατέχουν
θέσεις ευθύνης, έχουν έναν
επιτελικό ρόλο, χαράσσοντας
τις κατευθυντήριες γραµµές
δράσης της οργανωτικής µονά-
δας στην οποία προΐστανται.

ΛΛόόγγωω αακκρριιββώώςς ττηηςς µµεείίζζοο--
ννοοςς σσηηµµαασσίίααςς ττοουυ έέρργγοουυ ττοουυςς,,
οοιι σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοοιι υυππάάλλλληηλλοοιι
δδιικκααιιοούύννττααιι κκααιι ττοουυ ααννααλλόόγγοουυ
εεππιιδδόόµµααττοοςς θθέέσσεεωωςς εευυθθύύννηηςς,,
όόππωωςς ααυυττόό κκααττοοχχυυρρώώννεεττααιι ααππόό
ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ άάρρθθρροουυ 1122
ττοουυ ΝΝόόµµοουυ 11558866//11998866..

Με βάση τα πιο πάνω καθί-
σταται σαφές ότι, οι υπάλληλοι
που κατέχουν θέσεις ευθύνης,
είτε κατόπιν κρίσης τους από
τα αρµόδια συλλογικά όργανα,

είτε κατόπιν πράξης ανάθεσης,
τυγχάνουν διαφορετικής αντι-
µετώπισης τόσο µισθολογικά,
όσο και σε επίπεδο αρµοδιο-
τήτων σε σχέση µε το λοιπό
προσωπικό της συγκεκριµένης
οργανωτικής µονάδας.

ΠΠεερρααιιττέέρρωω,, όόππωωςς ππρροοκκύύππττεειι
ααππόό ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ άάρρθθρροουυ
110033 ττοουυ ΝΝόόµµοουυ 22007711//11999922,, οοιι
θθέέσσεειιςς εευυθθύύννηηςς ττωωνν ννοοσσηηλλεευυ--
ττιικκώώνν υυππηηρρεεσσιιώώνν εείίννααιι οοιι θθέέσσεειιςς
ττωωνν δδιιεευυθθυυννττώώνν,, ττωωνν ππρροοϊϊσστταα--
µµέέννωωνν,, ττωωνν ττοοµµεεααρρχχώώνν κκααιι ττωωνν
υυππεευυθθύύννωωνν.. ΣΣυυννεεππώώςς,, όόσσοοιι
ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς κκααττέέχχοουυνν µµιιαα εεκκ
ττωωνν ααννωωττέέρρωω θθέέσσεεωωνν εευυθθύύννηηςς,,
ααυυττοοµµάάττωωςς κκααιι ααυυττοοδδιικκααίίωωςς
ττεελλοούύνν σσεε δδιιααφφοορρεεττιικκόό κκααθθεε--
σσττώώςς ααππαασσχχόόλληησσηηςς,, σσεε σσχχέέσσηη
µµεε ττοο ννοοσσηηλλεευυττιικκόό ππρροοσσωωππιικκόό
ττηηςς σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηηςς ννοοσσηηλλεευυττιι--
κκήήςς υυππηηρρεεσσίίααςς.. Το ειδικό αυτό
καθεστώς επιβάλλει την καθη-
µερινή παρουσία τους κατά τις
πρωινές βάρδιες, ως αυτονόη-
τη συνέπεια του ιδιαίτερου ρόλου
τους και της ειδικής φύσεως του
έργου που τους έχει ανατεθεί.

Η καθηµερινή,δε,παρουσία
τους κατά την πρωινή βάρδια
καθιστά ανέφικτη, νοµικά και
πρακτικά, την ένταξή τους στο
κυκλικό ωράριο, αφού σε µια
τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να
εργάζονταν πέραν των νοµίµων
ωρών απασχόλησης κάθε ηµέ-
ρα, ενώ η σωµατική και ψυχο-
λογική εξουθένωσή τους θα ήταν
τέτοιου µεγέθους, που θα τους
καθιστούσε εντελώς αναποτε-
λεσµατικούς κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους.

ΣΣυυµµππεερραασσµµααττιικκάά,, ηη ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,
σσττηηρριιζζόόµµεεννηη σσττιιςς ππααρρααππάάννωω
σσκκέέψψεειιςς,, θθεεωωρρεείί όόττιι εείίννααιι ααδδύύ--
ννααττηη κκααιι κκααττααχχρρηησσττιικκήή ηη έένντταα--
ξξηη σσττοο κκυυκκλλιικκόό ωωρράάρριιοο ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν εεκκεείίννωωνν,, πποουυ κκααττέέ--
χχοουυνν θθέέσσεειιςς εευυθθύύννηηςς σσττιιςς ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκέέςς ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς ττωωνν ΝΝοοσσοο--
κκοοµµεείίωωνν κκααιι ττωωνν ΚΚέέννττρρωωνν
ΥΥγγεείίααςς.. xz

ΥΥππεεύύθθυυνναα κκααιι…… σσττηηνν ώώρραα ττοουυ 
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Η Ε.Ν.Ε. ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΤΟ ΚΥΚΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ

«είναι αδύνατη και καταχρηστική
η ένταξη στο κυκλικό ωράριο των νοσηλευτών

εκείνων, που κατέχουν θέσεις ευθύνης»
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Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

2009Ε.Ν.Ε.τειΕ.Ν.Ε.τει 
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ΤΤoo ∆∆..ΣΣ.. ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. κκααιι ττοο ∆∆..ΣΣ.. ττηηςς ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--
ΕΕΣΣΥΥ εεξξέέφφρραασσαανν ττηηνν έέννττοοννηη ααπποοσσττρροοφφήή ττοουυςς
γγιιαα ττηηνν εενν ψψυυχχρρώώ δδοολλοοφφοοννίίαα ττοουυ 1166χχρροο--

ννοουυ ΑΑλλέέξξηη σστταα ΕΕξξάάρρχχεειιαα σσττιιςς 66//1122//0088..
Μια απροκάλυπτη ενέργεια που δυναµιτίζει τα

θεµέλια της δηµοκρατίας.Τέτοιες ενέργειες,σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθούν ως µεµονω-
µένες, αλλά οφείλουν να εξεταστούν ως απότοκες
µιας βαθιά ριζωµένης φασίζουσας νοοτροπίας, σε
µια µεγάλη µερίδα των κατασταλτικών δυνάµεων.

ΟΟιι ννέέοοιι ττηηςς χχώώρρααςς,, ηη µµοοννααδδιικκήή εελλππίίδδαα ααννααννέέωωσσηηςς
κκααιι ααννααττρροοππήήςς ττοουυ κκααττεεσσττηηµµέέννοουυ,, ππρρέέππεειι νναα ππεερριιββάάλλ--
λλοοννττααιι µµεε φφρροοννττίίδδαα κκααιι εεµµππιισσττοοσσύύννηη ααππόό ττηηνν εεκκάάσσττοοττεε
κκυυββεερρννηηττιικκήή εεξξοουυσσίίαα κκααιι όόχχιι νναα ααφφήήννοοννττααιι έέρρµµααιιοο σσττιιςς
οορρέέξξεειιςς ττοουυ κκάάθθεε υυππάάννθθρρωωπποουυ κκαατταασσττοολλέέαα..

ΚΚααττααδδιικκάάζζοοννττααςς ααππεερρίίφφρραασστταα ττέέττοοιιεεςς σσυυµµππεερριι--
φφοορρέέςς,, δδηηλλώώννοουυµµεε υυππέέρρµµααχχοοιι ττηηςς ννεεοολλααίίααςς µµααςς σσεε
κκάάθθεε ππρροοσσππάάθθεειιαα ααπποοκκόόλλλληησσηηςς ααππόό ττοο δδιιααµµοορρ--
φφωωµµέέννοο κκοοιιννωωννιικκόό ττέέλλµµαα,, µµεε όόππλλαα ττηηνν ππααιιδδεείίαα κκααιι
ττηηνν ππννεευυµµααττιικκήή κκααλλλλιιέέρργγεειιαα κκααιι όόχχιι ττιιςς σσφφααίίρρεεςς κκααιι
ττηηνν ωωµµήή ββίίαα.. ΣΣυυµµµµεεττέέχχοουυµµεε µµεε όόλληη µµααςς ττηηνν κκααρρδδιιάά
σσττηη λλααϊϊκκήή δδυυσσααρρέέσσκκεειιαα..

Εκφράζουµε την αµέριστη µας συµπάθεια και
συµπαράσταση στην οικογένειά του.

Καλούµε όλους τους συναδέρφους µας νοση-
λευτές να δείξουν έµπρακτα τη δική τους οργή και
αγανάκτηση για το τραγικό γεγονός.Να δείξουν ότι

τέτοια γεγονότα δεν είναι δυνατόν να συµβαίνουν
στην Ελληνική κοινωνία του 2008. Να δείξουν ότι
∆ΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ να ξανασυµβούν. Και

κυρίως να διαλαλήσουµε, προς κάθε κατεύθυνση,
ότι η εποχή των κάθε λογής νταήδων έχει περάσει
ανεπιστρεπτί. xz

∆εν θα ξεχάσουµε τον Αλέξη…
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΛΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επιµέλεια: 
ΠΠααννααγγιιώώτταα ΝΝιικκοολλοούύδδηη--

ΜΜεερρκκοουυρράάκκηη, 
Αντιπρόσωπος 2ου

Π.Τ. Ε.Ν.Ε.

Η
διαδικασία αξιολόγησης
των δηµοσίων υπαλλή-
λων διέπεται από τις δια-

τάξεις του προεδρικού ∆ιατάγ-
µατος 318/1992 (ΦΕΚ Α΄).
Σύµφωνα, δε, µε τις διατάξεις
του άρθρου 19 του ως άνω Προ-
εδρικού ∆ιατάγµατος:
«1. Ο αξιολογούµενος δικαι-
ούται να ασκήσει τις ακόλου-
θες εντάσεις για τις οποίες
αποφαίνεται το υπηρεσιακό
συµβούλιο.
α) Ένσταση διόρθωσης της βαθ-
µολογίας, στην περίπτωση που

η διαφορά βαθµολογίας στις οµά-
δες κριτηρίων µεταξύ του πρώ-
του και δεύτερου αξιολογητή
είναι µεγαλύτερη των δύο (2)
βαθµών, µε αίτηση τη διόρθω-
ση της βαθµολογίας στις οµάδες
αυτές κριτηρίων στον ανώτερο
βαθµό του άλλου προϊσταµένου.
β) Ένσταση διόρθωσης της βαθ-
µολογίας του επιθεωρητή αν
αυτή είναι κατώτερη του πρώ-
του ή του δεύτερου αξιολο-
γητή κατά τρεις (3) τουλάχι-
στον βαθµούς στις αντίστοιχες
οµάδες κριτηρίων.

γ) Ένσταση µεροληψίας του
ενός ή και των δύο αξιολογη-
τών ή του επιθεωρητή µε αίτη-
ση την εξολοκλήρου διαγρα-
φή της έκθεσης,  µόνο σε
περίπτωση του αξιολογούµε-
νος βαθµολογήθηκε µε βαθ-
µό 6 ή κατώτερο σε δύο (2)
τουλάχιστον οµάδες κριτηρίων.
δ) Ένσταση διαγραφής γεγο-
νότων, που τυχόν διαλαµβά-
νονται στην αιτιολογία της αξιο-
λόγησής τους ως ανακριβών,
σε περιπτώσεις βαθµολόγη-
σης µε βαθµό 4 και κάτω, µε

αίτηµα τη διόρθωση της βαθ-
µολογίας.
2. Οι ενστάσεις ασκούνται µέσα
σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από
την κατά την παρ. 1 του άρθρου
21 γνωστοποίηση της έκθεσης
στον υπάλληλο ή από τη συµπλή-
ρωση τριµήνου από τότε που
έλαβε γνώση.
3. Η ένσταση πρέπει να περι-
λαµβάνει αναλυτικά τα συγκε-
κριµένα στοιχεία και πραγµα-
τικά περιστατικά στα οποία ο
υπάλληλος θεµελιώνει τους
ισχυρισµούς του». xz

ΑΑπποορρώώ κκααιι…… εεννίίσσττααµµααιι!! 



Του ΣΣααλληηκκίίδδηη ∆∆ηηµµοοσσθθέέννηη,
Μέλους του ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε.,
Νοσηλευτή στο νοσοκοµείο
«ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»   

ΤΤαα εείίκκοοσσιι ττοουυλλάάχχιισσττοονν
ττεελλεευυττααίίαα χχρρόόννιιαα έέχχοουυνν
δδηηµµιιοουυρργγηηθθεείί εελλλληηννιικκέέςς

ππααρροοιικκίίεεςς σσεε δδιιάάφφοορρεεςς εευυρρωω--
ππααϊϊκκέέςς ππρρωωττεεύύοουυσσεεςς,, ααππόό ΈΈλλλληη--
ννεεςς φφοοιιττηηττέέςς οοιι οοπποοίίοοιι,, εείίττεε εεππεειι--
δδήή ααππέέττυυχχαανν σσττιιςς ΠΠααννεελλλλααδδιικκέέςς
εεξξεεττάάσσεειιςς σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα,, εείίττεε γγιιαα--
ττίί εεππέέλλεεξξαανν σσύύµµφφωωνναα µµεε ττηη δδιικκήή
ττοουυςς άάπποοψψηη κκααλλύύττεερρηη εεκκππααίί--
δδεευυσσηη,, ππρροοττίίµµηησσαανν ττιιςς σσπποουυδδέέςς
σσττοο εεξξωωττεερριικκόό.. Ιδιαίτερη θέση
στις προτιµήσεις των Ελλήνων
φοιτητών στο εξωτερικό κατέχει
το Λονδίνο, όπου σχεδόν ένας
στους πέντε φοιτητές από χώρες
της Ε.Ε. σε Βρετανικά Πανεπι-
στήµια είναι Έλληνας. ΜΜεε ββάάσσηη
τταα σσττοοιιχχεείίαα ττοουυ οοδδηηγγοούύ ττωωνν TTiimmeess
ττοουυ 22000077 ((GGoooodd UUnniivveerrssiittyy GGuuiiddee)),,
οοιι ΈΈλλλληηννεεςς φφοοιιττηηττέέςς φφττάάννοουυνν
ττοουυςς 77..550000,, ττοο 1188,,55%% ττοουυ σσυυννόό--
λλοουυ ττωωνν ππρροοππττυυχχιιαακκώώνν φφοοιιττηη--
ττώώνν ααππόό χχώώρρεεςς ττηηςς ΕΕ..ΕΕ.. σσεε ΒΒρρεε--
ττααννιικκάά ΙΙδδρρύύµµαατταα.. Ο αριθµός,
µάλιστα,αυξάνεται µε δεδοµένο
ότι, υπάρχουν πολλοί Έλληνες
που κάνουν µεταπτυχιακές σπου-
δές σε Βρετανικά Ιδρύµατα,ενώ
κάποιοι άλλοι, διακόπτουν τη
φοίτησή τους,αλλά παραµένουν
στην Αγγλία κυρίως για λόγους
εργασίας. Με βάση το δεδοµέ-
νο αυτό, ο αριθµός των Ελλή-
νων φοιτητών στη Βρετανία είναι
κατά προσέγγιση στις 23.000
(περίπου 10.000 για προπτυ-

χιακά και 13.000 για µεταπτυ-
χιακά).

««ΠΠυυρρεεττόόςς»» σστταα ∆∆ηηµµόόσσιιαα ΕΕλλλληη--
ννιικκάά ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιαα κκααιι τταα ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ..
γγιιαα ττηηνν εεππιικκεείίµµεεννηη ααννααγγννώώρριισσηη
ττωωνν κκοολλεεγγίίωωνν,, ««ππυυρρεεττόόςς»» κκααιι σστταα
ΕΕυυρρωωππααϊϊκκάά ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιαα,, πποουυ
σσππεεύύδδοουυνν νναα εεννηηµµεερρώώσσοουυνν τταα
ΕΕλλλληηννόόπποουυλλαα γγιιαα τταα ππρροογγρράάµµ--
µµααττάά ττοουυςς.. ΟΟ σσττόόχχοοςς εείίννααιι ππρροο--
φφααννήήςς:: πποολλλλοοίί δδεεκκααοοχχττάάχχρροοννοοιι
ΈΈλλλληηννεεςς,, πποουυ δδεενν εειισσήήχχθθηησσαανν

σσεε ΕΕλλλληηννιικκάά ΑΑ..ΕΕ..ΙΙ..,, ααπποοφφαασσίί--
ζζοουυνν κκάάθθεε χχρρόόννοο νναα σσπποουυδδάά--
σσοουυνν σσεε ΕΕυυρρωωππααϊϊκκάά ΠΠααννεεππιι--
σσττήήµµιιαα,, γγιιαα νναα ααπποοκκττήήσσοουυνν έένναα
ππττυυχχίίοο,, ππρροοκκεειιµµέέννοουυ νναα ααννττιιµµεε--
ττωωππίίσσοουυνν ττηη δδύύσσκκοολληη ααγγοορράά
εερργγαασσίίααςς.. ΕΕίίννααιι χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό
όόττιι,, ηη ΕΕλλλλάάδδαα εείίννααιι οο µµεεγγααλλύύττεε--
ρροοςς µµεεττααξξύύ ττωωνν χχωωρρώώνν ττηηςς ΕΕ..ΕΕ..
««εεξξααγγωωγγέέααςς»» φφοοιιττηηττώώνν ππρροοςς ΕΕυυρρωω--
ππααϊϊκκάά ΑΑ..ΕΕ..ΙΙ.... Με βάση τα στοι-
χεία της τελευταίας έκθεσης του

Οργανισµού Οικονοµικής Συνερ-
γασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.),
η Ελλάδα έχει 51.138 φοιτητές
στο εξωτερικό και βρίσκεται στην
έκτη θέση,µετά τη Νότιο Κορέα
(98.103), τη Γερµανία (61.845),
την Ιαπωνία (61.437), τη Γαλλία
(57.231) και την Τουρκία (54.381).
ΌΌµµωωςς,, εεάάνν ηη φφοοιιττηηττιικκήή µµεεττααννάά--
σσττεευυσσηη µµεεττρρηηθθεείί µµεε ββάάσσηη ττοονν
ππλληηθθυυσσµµόό ττηηςς κκάάθθεε χχώώρρααςς ηη
ΕΕλλλλάάδδαα ππρροοηηγγεείίττααιι,, κκααθθώώςς ααννττιι--
σσττοοιιχχοούύνν 44..778844 φφοοιιττηηττέέςς εεξξωωττεε--
ρριικκοούύ σσεε κκάάθθεε έένναα εεκκααττοοµµµµύύ--

ρριιοο ππλληηθθυυσσµµοούύ.. Μέσα σε αυτή
την λογική του παραλόγου συνε-
χίζεται και φέτος η παράδοση
που θέλει τα βρετανικά Α.Ε.Ι.να
παρουσιάζουν τα προγράµµατά
τους στην Ελλάδα. Έτσι στις 9
και 10 Νοεµβρίου 2008 στο πλαί-
σιο έκθεσης που διοργανώνει
το Βρετανικό Συµβούλιο,εκπρό-
σωποι 60 Βρετανικών Α.Ε.Ι.βρέ-
θηκαν στο Μέγαρο Μουσικής

Αθηνών, και έδωσαν πληρο-
φορίες σχετικά µε τα προγράµ-
µατα (προπτυχιακά και µετα-
πτυχιακά),τη διαδικασία αίτησης,
τα απαραίτητα προσόντα,τα δίδα-
κτρα και τη διαµονή.

ΟΟ ννέέοοςς ννόόµµοοςς γγιιαα ττηηνν αανναα--
γγννώώρριισσηη ττωωνν κκοολλεεγγίίωωνν,, πποουυ
ψψηηφφίίσσττηηκκεε ττηηνν 0011//0088//22000088 έέχχεειι
δδηηµµιιοουυρργγήήσσεειι µµιιαα εεννττεελλώώςς κκααιι--
ννοούύρργγιιαα κκααττάάσστταασσηη σστταα εεκκππααιι--
δδεευυττιικκάά ππρράάγγµµαατταα ττηηςς χχώώρρααςς..
ΚΚααττααρρχχάάςς,, θθαα εεππηηρρεεάάσσεειι σσίίγγοουυ--

ρραα ττηη λλεειιττοουυρργγίίαα
ττωωνν ΕΕλλλληηννιικκώώνν
ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίωωνν κκααιι
ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ..,, τταα οοπποοίίαα
ήήδδηη ααννττιιµµεεττωωππίί--
ζζοουυνν τταα ΚΚοολλέέγγιιαα
σσαανν ττοονν ττρρίίττοο
ππόόλλοο σσττοο χχώώρροο
ττηηςς ΤΤρριιττοοββάάθθµµιιααςς
ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς..
Επίσης,θα επη-
ρεάσει τον τρό-
πο λειτουργίας
των κολεγίων,
τα οποία ανα-
µένουν περισ-
σότερους και
καλύτερου επι-
πέδου σπου-
δαστές και θα
πρέπει να
κάνουν αντί-
στοιχες επεν-
δύσεις σε
κτίρια,εργα-
στήρια,προ-

σωπικό και προγράµµατα
σπουδών.ΠΠοολλύύ ννεερρόό,, όόµµωωςς,, θθαα
κκυυλλήήσσεειι,, έέωωςς όόττοουυ δδοούύµµεε ααππόό--
φφοοιιττοο ΕΕλλλληηννιικκοούύ ΚΚοολλεεγγίίοουυ νναα
ββγγααίίννεειι ααππόό ττηη γγωωννίίαα πποουυ ττοονν
έέχχοουυνν ββάάλλεειι οοιι ππττυυχχιιοούύχχοοιι ττωωνν
δδηηµµοοσσίίωωνν εελλλληηννιικκώώνν ππααννεεππιι--
σσττηηµµίίωωνν.. ΑΑκκόόµµηη κκααιι αανν ττοο ΥΥπποουυρρ--
γγεείίοο ΠΠααιιδδεείίααςς ααννααγγννωωρρίίσσεειι εεππααγγ--
γγεελλµµααττιικκάά δδιικκααιιώώµµαατταα σσττοουυςς
ααπποοφφοοίίττοουυςς ττωωνν κκοολλεεγγίίωωνν,, οοιι
µµεεγγάάλλοοιι ΕΕππιισσττηηµµοοννιικκοοίί ΣΣύύλλλλοο--

∆εκέµβριος 2008

Η «ΕΞΑΓΩΓΗ» ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ 

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

2009Ε.Ν.Ε.τειΕ.Ν.Ε.τει 
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Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

Η απάντηση του αρµόδιου τµήµατος του υπουργείου Παιδείας, σε ερώτηση της
Ε.Ν.Ε. για το θέµα της ενσωµάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στο εθνικό µας
δίκαιο 



∆εκέµβριος 2008

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

2009Ε.Ν.Ε.τειΕ.Ν.Ε.τει 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΤΗΣ Ε.Ε.   

µε… «Οδηγία χρήσης»…

Οι αντιπρόσωποι της Ε.Ν.Ε.
σε όλη την Ελλάδα  

ΑΒΡΑΜΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΣΟΦΙΑ, ΑΓΟΥΡΙ-
∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ, ΑΛΕ-
ΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΑΛΙΑΓΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ,
ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΙ∆ΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ, ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΒΑΛΑ-
ΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ, ΒΑΧΑ-
ΡΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΙ∆Α-
ΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΒΙ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΛΑΧΑΚΟΥ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ, ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΑΡΜΠΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΙΟΦΤΣΙ-
∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΙΩΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΓΛΑΣ ΑΡΙ-
ΣΤΕΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΟΛΓΑ, ∆ΗΜΟΥ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ, ∆ΟΓΑΝΚΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ∆ΟΝΤΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΡΑΧΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΥΚΑΡΠΙ-
∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΖΑΓΑΝΑ ΒΑΪΑ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΖΙΩΓΑ ΑΓΛΑΪΑ,
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΘΕΟ-
∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟ-
∆ΩΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΦΑΙ∆ΡΑ,
ΚΑΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΕΥΣΤΑ-
ΘΙΑ, ΚΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ,
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΕΜΑΝΕ-ΛΑΖΟΥ ΑΦΡΟ-
∆ΙΤΗ, ΚΕΣΙ∆ΟΥ-ΚΟΤΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΛΙΟΥ-ΠΛΕΞΙ∆Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ ΜΕΡΩΠΗ, ΚΟΝΤΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ,
ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΑΓΛΑΪΑ, ΚΟΣΜΑ∆ΑΚΗ ΜΕΛΑ-
ΧΡΟΙΝΗ, ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΚΟΥΚΗ ΒΙΡ-
ΓΙΝΙΑ, ΚΟΥΝΕΛΗΣ-ΜΥΚΗΡΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ,
ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΒΑΪΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΚΡΗΤΙ-
ΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΩΣΤΑ∆ΙΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΚΩΣΤΑ-
ΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΑ-
ΚΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΛΕΜΟΝΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΝΟΥΚΑ ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΕΛΕΤΙΑ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ, ΜΕΡΑΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΗΤΚΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΟΡΦΑΚΙ∆ΟΥ ΛΟΥΛΟΥ-
∆ΙΑ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΜΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙ-
ΛΙΚΗ, ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΓΙΑΤΗ-ΛΕΒΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΛΙΟΖΟ-
ΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΜΠΑΦΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΗ, ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ,
ΜΠΛΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΟΥ-
ΤΖΙΩΝΑ-ΝΤΑΛΙΟΥ ΧΑΪΜΑ∆Η, ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΑΟΥΜ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΕΑΡΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΕΟ-
ΦΥΤΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΝΗΣΙ∆Η ∆ΕΣΠΟΙΝΑ, ΝΙΑ-
ΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΥ∆Η-
ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΤΖΙΛΕΠΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ,
ΝΤΟΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ -ΒΡΕΤΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΓΚΑΛΙ∆ΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ,
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ, ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΝΤΕ-

ΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙ-
ΚΗ, ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΪΑ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙ-
ΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΑ, ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΧΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΠΑΣΧΑΛΗ-ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ ΑΝΕΖΙ-
ΝΑ, ΠΙΛΑΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΙΣΤΟ-
ΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ, ΠΟΙ-
ΜΕΝΙ∆ΟΥ-ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΠΟΛΥΖΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ, ΠΟΝΤΙΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΥΡΓΙΛΗ-
ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΡΟΚΑ ΕΛΕΝΗ, ΡΟΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΑΛΗΚΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΣΑΡΙ∆Η ΜΑΡΙΑ, ΣΕΛΑΜΑΝΙ-
∆ΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ, ΣΕΜΙΛΙΕΤΩΦ ΜΙΧΑΗΛ,
ΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΣΙΩΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΚΕΝ-
∆ΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΟΥΛ-
ΤΟΥΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΠΥΡΙ∆Ο-
ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΕΡΡΥΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΟ-
ΦΑ ΜΑΡΙΑ, ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΖΩΪΤΣΑ, ΤΑΜΠΟΥ-
ΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΑ-
ΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,
ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ ΧΑΪ∆Ω, ΤΣΑΜΠΙΡΑ-ΤΣΑΠΑΡΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ, ΤΣΕΠΡΑΗΛΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ, ΤΣΙΛΗ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ, ΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΙΑ, ΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΣΙΡΑΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ,
ΤΣΟΛΚΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΣΟΥΚΑΛΑ-ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΛΟΥ∆Α
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΟΥΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ, ΧΑΒΕΛΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΧΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΑ, ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΡΟΝΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

11οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: Σοφία Κωσταδιού

Αντιπρόεδρος: Γεωργία Κουτσοβάϊου
Γ. Γραµµατέας: Μιχαήλ Κουράκος

Αν. Γραµµατέας: Κωνσταντία
Μπελαλή

Ταµίας: Λάµπρος Μπίζας
Μέλη: ∆ηµήτριος Σκουτέλης,
Γεώργιος ∆ραχτίδης, Γεωργία

Μπλάντα, ∆ηµήτριος Πιστόλας

22οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: Βασιλική Μούγια

Αντιπρόεδρος: Ελένη Πισιµίση
Γ. Γραµµατέας: Ευαγγελία Τσιότσιου

Αν. Γραµµατέας: Παναγιώτης Ψας
Ταµίας: Ελένη Σπυριδοπούλου

Μέλη: Αριστείδης ∆άγλας, Μαρία
Μελετιάδου

33οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: Γεώργιος Μπαλιόζογλου

Αντιπρόεδρος: ∆ηµήτριος
Παλητζήκας

Γ. Γραµµατέας: Γεώργιος
Χρυσοµαλλίδης

Αν. Γραµµατέας: Ιωάννης
Κουτσονίκος

Ταµίας: Χρήστος Καργιώτης
Μέλη: Φίλιππος Κακάνης, Στέφανος

Παπουτσάκης

44οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: Γεώργιος ∆όντσιος
Αντιπρόεδρος: Ελένη Αβράµη

Γ. Γραµµατέας: Φαίδρα Ιωαννίδου

Αν. Γραµµατέας : Κων/νος
Μπουµπάρης

Ταµίας: Όλγα ∆ηµητριάδου
Μέλη: Τριαντάφυλλος Παγκαλίδης,

Μελανία Κοσµαδάκη

55οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: Απόστολος Κωτσής

Αντιπρόεδρος: Μαρία Σουλτούκη
Γ. Γραµµατέας: Μαγδαληνή

Σελαµανίδου
Αν. Γραµµατέας: Μαρία Γκιτέρσου

Ταµίας: Κων/νος Νιανιόπουλος
Μέλη: Γεώργιος Ρότσας, Νικόλαος

Κιούσης

66οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: Γεωργία
Θεοδωρακοπούλου

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Ορφανός
Γ. Γραµµατέας: Γεώργιος Αρβανίτης
Αν. Γραµµατέας: Γεώργιος Σιώχος

Ταµίας: Ελένη Αλµπάνη
Μέλη: Κυριάκος Κούφαλης, ∆ήµητρα

Τσίλη, Γεώργιος Τζιτζίκος, Χρήστος
Μαρνέρας

77οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: Νικόλαος Σαββίδης

Αντιπρόεδρος: Πηνελόπη Ντζιλέπη
Γ. Γραµµατέας: Γεώργιος

Μεραµβελιωτάκης
Αν. Γραµµατέας: Εµµανουήλ

Αστυρακάκης
Ταµίας: Μιχαήλ Ζωγραφάκης-

Σφακιανάκης

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Ε.Ν.Ε.

γγοοιι ττηηςς χχώώρρααςς,, όόππωωςς εείίννααιι ττοο
ΤΤεεχχννιικκόό ΕΕππιιµµεελληηττήήρριιοο ΕΕλλλλάάδδοοςς,,
οο ∆∆ιικκηηγγοορριικκόόςς ΣΣύύλλλλοογγοοςς ΑΑθθηη--
ννώώνν κκααιι οο ααννττίίσσττοοιιχχοοςς ΙΙααττρριικκόόςς
ΣΣύύλλλλοογγοοςς δδηηλλώώννοουυνν µµέέσσωω ττωωνν
εεκκππρροοσσώώππωωνν ττοουυςς όόττιι,, εείίννααιι ααπποο--
λλύύττωωςς ααρρννηηττιικκοοίί σσττηηνν ππρροοοοππττιι--
κκήή ττηηςς έέννττααξξηηςς ττωωνν ααπποοφφοοίίττωωνν
ΚΚοολλεεγγίίωωνν σσττιιςς ττάάξξεειιςς ττοουυςς.. ΤΤοο
δδιικκαασσττήήρριιοο ττωωνν ΕΕυυρρωωππααϊϊκκώώνν
ΚΚοοιιννοοττήήττωωνν ααννααµµέέννεεττααιι νναα εεκκδδώώ--
σσεειι ααππόόφφαασσηη κκααττάά ττηηςς ΕΕλλλλάάδδααςς,,
γγιιαα µµηη σσωωσσττήή εεφφααρρµµοογγήή ττηηςς
ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς οοδδηηγγίίααςς 8899//4488 κκααιι
ττηηςς ννεεώώττεερρηηςς 3366//0055,, πποουυ υυπποο--
χχρρεεώώννεειι τταα κκρράάττηη µµέέλληη ττηηςς ΕΕ..ΕΕ..
νναα ααννααγγννωωρρίίζζοουυνν εεππααγγγγεελλµµααττιι--
κκάά δδιικκααιιώώµµαατταα σσττοουυςς ααππόόφφοοιι--

ττοουυςς ΑΑ..ΕΕ..ΙΙ.. ααππόό χχώώρρεεςς ττηηςς ΕΕ..ΕΕ....
Άρα, η Ελλάδα είναι υποχρεω-
µένη να αναγνωρίσει επαγγελ-
µατικά δικαιώµατα σε πτυχιού-
χους κολεγίων που λειτουργούν
στην Ελλάδα, ως παραρτήµατα
Ευρωπαϊκών Α.Ε.Ι..

ΜΜεε ττηηνν ααννααγγννώώρριισσηη ααυυττήή,, οοιι
ααππόόφφοοιιττοοιι ττωωνν κκοολλεεγγίίωωνν κκααττοο--
χχυυρρώώννοουυνν ππρρόόσσββαασσηη σσττοο ∆∆ηηµµόό--
σσιιοο,, µµέέσσωω ττωωνν δδιιααγγωωννιισσµµώώνν ττοουυ
ΑΑΣΣΕΕΠΠ.. Όµως, οι εκπρόσωποι
των ισχυρών επιστηµονικών
συλλόγων παρουσιάζονται αρνη-
τικοί στην προοπτική των νέων
µελών,αµφισβητώντας την ακα-
δηµαϊκή αρτιότητα των σπου-
δών στα κολέγια. Σηµαντικός,

επίσης,λόγος είναι και ο υπερ-
κορεσµός πολλών κλάδων στην
Ελλάδα, είδη µόνο από τους
αποφοίτους των Ελληνικών
Α.Ε.Ι.. Σύµφωνα µε τα στοιχεία
του Συνδέσµου Ελληνικών Κολε-
γίων την προηγούµενη χρονιά
φοιτούσαν περί τους 15.000 σε
κολέγια συνεργαζόµενα µε Ευρω-
παϊκά Α.Ε.Ι..Επίσης,άλλες 25.000
είναι οι απόφοιτοι των κολε-
γίων από το 1990 έως και σήµε-
ρα, που θα διεκδικήσουν επαγ-
γελµατικά δικαιώµατα.Υπάρχει
δυσπιστία απέναντι στους απο-
φοίτους των κολεγίων αναφέ-
ρουν οι εκπρόσωποι του Συν-
δέσµου Ελληνικών Κολεγίων,

όµως κατά την άποψή τους,όλοι
πρέπει να τηρούν το νόµο.

ΗΗ εεµµπποορρεευυµµααττοοπποοίίηησσηη ττηηςς
ΠΠααιιδδεείίααςς,, πποουυ σσυυµµββααίίννεειι σσεε
ααρρκκεεττέέςς ππεερριιππττώώσσεειιςς δδεενν εείίννααιι
ηη κκααλλύύττεερρηη δδιιαασσφφάάλλιισσηη ττηηςς
ααξξιιοοππιισσττίίααςς κκααιι ττηηςς πποοιιόόττηηττααςς
ττηηςς ππααρρεεχχόόµµεεννηηςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς..
ΤΤοο ππττυυχχίίοο δδεενν µµπποορρεείί νναα εείίννααιι
εεµµπποορριικκόό ππρροοϊϊόόνν,, ηη ΠΠααιιδδεείίαα
εείίννααιι ύύψψιισσττοο ααγγααθθόό κκααιι όόχχιι εεµµπποο--
ρρεεύύσσιιµµοο εείίδδοοςς.. ΌΌµµωωςς,, εείίννααιι ααππαα--
ρρααίίττηητταα σσττοοιιχχεείίαα ηη ααννεεξξααρρττηησσίίαα,,
ηη δδιιααφφάάννεειιαα σσττηηνν ππηηγγήή χχρρηη--
µµααττοοδδόόττηησσηηςς κκααιι ηη ααξξιιοολλόόγγηη--
σσηη,, οούύττωωςς ώώσσττεε όόλλαα τταα εεκκππααιι--
δδεευυττιικκάά ιιδδρρύύµµαατταα,, ιιδδιιωωττιικκάά ήή
δδηηµµόόσσιιαα πποουυ λλεειιττοουυρργγοούύνν σσττηηνν

ΕΕλλλλάάδδαα ήή σσττηηνν ΕΕυυρρώώππηη νναα εείίννααιι
ααννττααγγωωννιισσττιικκάά κκααιι νναα ππρροοσσεελλ--
κκύύοουυνν φφοοιιττηηττέέςς ααππόό ττρρίίττεεςς χχώώρρεεςς..
Ας ελπίσουµε σύντοµα, για το
καλό της εκπαίδευσης,αλλά και
της µείωσης των εξόδων που
κάνουν οι ελληνικές οικογέ-
νειες, να λυθεί µε τον καλύτε-
ρο δυνατό τρόπο το µείζον αυτό
θέµα, που ταλανίζει πολύ και-
ρό τώρα την ελληνική εκπαι-
δευτική κοινότητα,αλλά και την
κοινωνία συνολικά.Τελικά, ίσως
το µόνο που χρειάζεται είναι
τολµηρές πολιτικές αποφάσεις,
µε βάση µόνον το συµφέρον
των φοιτητών και της ελληνι-
κής οικονοµίας. xz
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ΜΜεε σσυυµµµµεεττοοχχήή πποουυ ξξεεππέέ--
ρραασσεε κκααττάά πποολλύύ ττοο
ππρροοηηγγοούύµµεεννοο,, ττοο 99οο

σσυυννέέδδρριιοο ττηηςς ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ
σσττηη ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη εεννττυυππωωσσίίαασσεε
µµεε ττοονν ππααλλµµόό ττοουυ,, ττόόσσοο ττοουυςς
ππααρρεευυρριισσκκοοµµέέννοουυςς,, ααλλλλάά κκααιι
όόσσοουυςς ππααρραακκοολλοούύθθηησσαανν τταα εεκκττεε--
ννήή ππλλάάνναα ττοουυ,, πποουυ ππααρροουυσσιιάά--
σσττηηκκαανν σστταα δδεελλττίίαα πποολλλλώώνν κκαανναα--
λλιιώώνν ττηηςς ττηηλλεεόόρραασσηηςς..

Στα πλαίσια του συνεδρίου,
διεξήχθη και το 4ο διεθνές
συνέδριο της FEPI σε επίπεδο
στελεχών νοσηλευτικών υπη-
ρεσιών των κρατών µελών του,
οι εργασίες του οποίου προ-
σέλκυσαν πολλούς νοσηλευ-
τές από τις χώρες µέλη της εν
λόγω οµοσπονδίας.

ΕΕκκττόόςς ττοονν ΥΥπποουυρργγόό ΥΥγγεείίααςς
κκ.. ∆∆.. ΑΑββρρααµµόόπποουυλλοο κκααιι ττοο ννοοµµάάρρ--
χχηη ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς κκ.. ΠΠ.. ΨΨωωµµιιάά--
δδηη,, σσττηηνν έέννααρρξξηη ττοουυ σσυυννεεδδρρίίοουυ
ππααρρεευυρρέέθθηησσαανν,, οο ππρρόόεεδδρροοςς ττηηςς
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. κκ.. ∆∆.. ΣΣκκοουυττέέλληηςς,, ηη ππρρόό--
εεδδρροοςς ττηηςς FFEEPPII κκααιι ττοουυ ΝΝΠΠ∆∆∆∆
ττηηςς ΙΙττααλλίίααςς κκ.. LLoorreeddaannnnaa SSaassssoo,,
οο ππρρόόεεδδρροοςς ττοουυ ΙΙσσππααννιικκοούύ ΝΝΠΠ∆∆∆∆
κκ.. MMaaxxiimmoo JJuurraaddoo GGoonnzzaalleezz,, οο
γγεενν.. γγρρααµµµµααττέέααςς ττοουυ ΙΙρρλλααννδδιικκοούύ
ΝΝΠΠ∆∆∆∆ κκ.. TThhoommaass KKeeaarrnnss,, οο
δδιιεευυθθυυννττήήςς ττοουυ γγρρααφφεείίοουυ ττηηςς
FFEEPPII κκ.. ΘΘ.. ΚΚοουυττρροούύµµππααςς,, ηη δδιιεευυ--
θθύύννττρριιαα κκααιι ηη ππρρόόεεδδρροοςς ττοουυ ΒΒρρεε--
ττααννιικκοούύ ΝΝΠΠ∆∆∆∆ κκ..κκ.. ΚΚ.. ΚΚοολλύύββαα,,
κκααιι JJiillll CCrroowwffoorrdd,, ηη ππρρόόεεδδρροοςς
ττοουυ ΚΚρροοααττιικκοούύ ΝΝΠΠ∆∆∆∆ κκ.. DDrraaggiiccaa
SSiimmmmuunneecc,, οο υυππεεύύθθυυννοοςς ττηηςς λλεειι--
ττοουυρργγίίααςς ττωωνν ΥΥΠΠΕΕ κκ.. ΚΚόόκκκκιιννοοςς,,
οοιι δδιιοοιικκηηττέέςς ττηηςς 33ηηςς κκααιι 44ηηςς ΥΥΠΠΕΕ
κκ..κκ.. ΒΒααρρττζζόόπποουυλλοοςς κκααιι ∆∆εελλλλήήςς,,
ππλλήήθθοοςς δδιιοοιικκηηττώώνν ννοοσσοοκκοοµµεείί--
ωωνν κκααιι πποολλλλάά δδιιεευυθθυυννττιικκάά σσττεε--
λλέέχχηη ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν κκααιι δδιιοοιικκηη--
ττιικκώώνν υυππηηρρεεσσιιώώνν ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν
ιιδδρρυυµµάάττωωνν..

Το 9ο συνέδριο της ΠΑΣΥ-
ΝΟ-ΕΣΥ,εκτός των άλλων,δια-
κρίθηκε για τη µαζικότητα των
συζητήσεων, την ανακοίνωση

του νέου ∆.Σ του ΣΥ.ΝΟ Θεσ-
σαλονίκης, τις εκατοντάδες νέες
εγγραφές, την οµοφωνία της
Γενικής Συνέλευσης αναφορι-
κά µε το σχεδιασµό δράσης για
το 2009, την καθολική εκπρο-
σώπηση της ελληνικής επικρά-
τειας κατά τη λήψη αποφάσεων
και την  ενεργό συµµετοχή των
παρευρισκοµένων, ειδικά στο
τραπέζι της ελεύθερης συζήτη-
σης επί επαγγελµατικών θεµά-
των, όπου εκατοντάδες συνά-
δελφοι έµειναν όρθιοι και άλλοι
εκτός αίθουσας,λόγω της πρω-
τοφανούς κοσµοσυρροής.

ΣΣτταα ππλλααίίσσιιαα ττωωνν χχααιιρρεεττιισσµµώώνν
ττηηςς ππρρώώττηηςς µµέέρρααςς,, οο ννοοµµάάρρχχηηςς
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς κκ.. ΠΠ.. ΨΨωωµµιιάάδδηηςς
ττόόννιισσεε ττηη σσπποουυδδααιιόόττηητταα ττοουυ
έέρργγοουυ πποουυ εεππιιττεελλοούύνν οοιι ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς κκααιι ζζήήττηησσεε ααππόό ττηηνν πποολλιι--
ττεείίαα νναα εεννιισσχχύύσσεειι σσηηµµααννττιικκάά τταα
εειισσοοδδήήµµααττάά ττοουυςς..

ΣΣττηη σσυυννέέχχεειιαα,, οο υυπποουυρργγόόςς
ΥΥγγεείίααςς κκ.. ∆∆.. ΑΑββρρααµµόόπποουυλλοοςς,,
εεξξήήγγγγεειιλλεε ττηη ββοούύλληησσήή ττοουυ γγιιαα

άάµµεεσσεεςς ππρροοσσλλήήψψεειιςς ννοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν εεκκττόόςς ΑΑΣΣΕΕΠΠ,, ππρράάγγµµαα πποουυ
ααπποοττέέλλεεσσεε ααννττιικκεείίµµεεννοο ααπποοδδοο--
χχήήςς γγιιαα σσυυζζήήττηησσηη κκααιι ααππόό ττοονν
ππρρόόεεδδρροο ττοουυ ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ κκ.. ΓΓ..
ΠΠααππααννδδρρέέοουυ ττηηνν ίίδδιιαα µµέέρραα σσττηη
ΒΒοουυλλήή.. ΣΣτταα ππλλααίίσσιιαα ττηηςς οοµµιιλλίίααςς
ττοουυ κκααιι ππααρράά ττιιςς όόπποοιιεεςς ««ξξαανναα--
ζζεεσσττααµµέέννεεςς»» ττοουυ εεξξααγγγγεελλίίεεςς,, µµπποο--
ρροούύµµεε νναα ξξεεχχωωρρίίσσοουυµµεε µµεερριικκάά
ππρράάγγµµαατταα,, πποουυ όόννττωωςς έέχχοουυνν
ππρροοχχωωρρήήσσεειι,, όόππωωςς ττηη θθεεσσµµιικκήή
κκααττοοχχύύρρωωσσηη ττηηςς ΟΟ∆∆ΕΕ,, µµέέσσωω
ΥΥπποουυρργγεείίωωνν ΕΕσσωωττεερριικκώώνν κκααιι
ΟΟιικκοοννοοµµίίααςς µµεε θθέέµµαα ττηηνν εεκκππααίί--
δδεευυσσηη,, ττηη δδηηµµιιοουυρργγίίαα ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηηςς σσττοο ΥΥπποουυρρ--
γγεείίοο ΥΥγγεείίααςς κκααιι ττηηνν υυππααγγωωγγήή
ττοουυ κκλλάάδδοουυ σστταα ΒΒΑΑΕΕ..

ΈΈνναα σσηηµµααννττιικκόό ββήήµµαα έέγγιιννεε
µµεε ττηη δδέέσσµµεευυσσήή ττοουυ γγιιαα ττηηνν άάµµεε--
σσηη έέκκδδοοσσηη ΥΥπποουυρργγιικκήήςς ΑΑππόό--
φφαασσηηςς,, πποουυ θθαα κκααθθοορρίίζζεειι ττοουυςς
όόρροουυςς,, ττιιςς ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς κκααιι ττηηνν
ααµµοοιιββήή ττηηςς ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς εεφφηη--
µµεερρίίααςς (( ττοο ππλλήήρρεεςς κκεείίµµεεννοο µµπποο--
ρρεείίττεε νναα ττοο ββρρεείίττεε σσττοο

wwwwww..ppaassyynnoo..ggrr)),, κκάάττιι πποουυ έέλλεειι--
ππεε εεππίί σσεειιρράά εεττώώνν,, µµεε ααπποοττέέλλεε--
σσµµαα ττηη γγέέννεεσσηη σσοοββααρρώώνν δδυυσσλλεειι--
ττοουυρργγιιώώνν σστταα ννοοσσοοκκοοµµεείίαα κκααττάά
ττιιςς ααρργγίίεεςς,, τταα ααπποογγεεύύµµαατταα κκααιι ττιιςς
ννύύχχττεεςς.. ΕΕππιιππλλέέοονν,, οοιι εεφφηηµµεε--
ρρεεύύοοννττεεςς ννοοσσηηλλεευυττέέςς,, σσύύµµφφωω--
νναα ππάάνντταα µµεε ττοο σσχχέέδδιιοο ττηηςς ααππόό--
φφαασσηηςς,, θθαα ααµµεείίββοοννττααιι σσεε κκάάθθεε
εεφφηηµµεερρίίαα,, µµεε ττοο δδιιππλλάάσσιιοο ττοουυ
ηηµµεερροοµµιισσθθίίοουυ ττωωνν,, γγεεγγοοννόόςς πποουυ
θθαα εεννιισσχχύύσσεειι σσηηµµααννττιικκάά ττοο εειισσόό--
δδηηµµάά ττοουυςς.. ΕΕππόόµµεεννοο ββήήµµαα,, εείίννααιι
ηη δδηηµµιιοουυρργγίίαα κκλλάάδδοουυ ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν ΕΕΣΣΥΥ,, σσύύµµφφωωνναα µµεε ττοο
σσχχέέδδιιοο πποουυ έέχχεειι ααππόό κκααιιρρόό κκαατταα--
ττεεθθεείί ααππόό ττηηνν οοµµοοσσπποοννδδίίαα σσττιιςς
ααρρµµόόδδιιεεςς υυππηηρρεεσσίίεεςς κκααιι πποουυ
όόλλοοιι γγννωωρρίίζζοουυµµεε ππόόσσοο εευυεερρ--
γγεεττιικκήή θθαα ααπποοββεείί γγιιαα ττηηνν εεππααγγ--
γγεελλµµααττιικκήή κκααιι οοιικκοοννοοµµιικκήή αανναα--
ββάάθθµµιισσηη ττοουυ κκλλάάδδοουυ µµααςς..

ΚΚλλεείίννοοννττααςς ττηηνν οοµµιιλλίίαα ττοουυ οο
υυπποουυρργγόόςς,, ττόόννιισσεε ττηηνν ααννάάγγκκηη
ααυυττοορρρρύύθθµµιισσηηςς ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττιι--
κκοούύ εεππααγγγγέέλλµµααττοοςς,, εεππιισσηηµµααίί--
ννοοννττααςς ττοο σσηηµµααννττιικκόό ρρόόλλοο πποουυ

ααννααλλααµµββάάννεειι ηη ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. σσττηηνν κκααττεεύύ--
θθυυννσσηη ττηηςς ααννααγγννώώρριισσηηςς ττωωνν
εεππααγγγγεελλµµααττιικκώώνν ττίίττλλωωνν ττωωνν ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν,, κκααθθώώςς εεππίίσσηηςς σσττηη µµεετταα--
ππττυυχχιιαακκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη κκααιι εεππιι--
µµόόρρφφωωσσηη µµέέσσωω εεγγχχώώρριιωωνν κκααιι
εευυρρωωππααϊϊκκώώνν ππρροογγρρααµµµµάάττωωνν..

Μετά το πέρας της οµιλίας
του υπουργού, ο γεν. γραµµα-
τέας της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ κ.Νίκος
Ορφανός, εκ µέρους του ∆.Σ.,
απένειµε τιµητική πλακέτα στην
κ. Μελανία Κοσµαδάκη, ιστο-
ρικό στέλεχος της οµοσπον-
δίας,για την προσφορά της στο
νοσηλευτικό συνδικαλισµό και
ειδικότερα στους νοσηλευτές
της Θεσσαλονίκης, τους οποί-
ους υπηρέτησε από πολλές
θέσεις της ιεραρχίας και µέχρι
της συνταξιοδότησής της, ως
διευθύντρια Ν.Υ. του νοσοκο-
µείου «Άγιος Παύλος».

ΗΗ εεππόόµµεεννηη µµέέρραα,, κκααττάάµµεεσσττηη
ααππόό εεππιισσττηηµµοοννιικκέέςς εερργγαασσίίεεςς κκααιι
εεννδδιιααφφέέρροονντταα θθέέµµαατταα,, ττρράάββηηξξεε
ττοο εεννδδιιααφφέέρροονν πποολλλλώώνν σσυυνναα--

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΟ 9ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες
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Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες
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απόψεις
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Σηµαντικές δεσµεύσεις από  την (πλατεία) Αριστοτέλους



δδέέλλφφωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν,, ααλλλλάά κκααιι
φφοοιιττηηττώώνν,, κκυυρρίίωωςς ττοουυ ΤΤΕΕΙΙ ΘΘεεσσ--
σσααλλοοννίίκκηηςς,, δδηηµµιιοουυρργγώώννττααςς ττοο
ααδδιιααχχώώρρηηττοο,, ιιδδίίωωςς κκααττάά ττηηνν εεξξέέ--
λλιιξξηη ττηηςς σσυυζζήήττηησσηηςς γγιιαα τταα εεππααγγ--
γγεελλµµααττιικκάά θθέέµµαατταα κκααιι ττοο δδιιάάλλοο--
γγοο,, πποουυ µµεε σσυυννέέππεειιαα κκααιι εεππίί
εεννννέέαα χχρρόόννιιαα ττώώρραα,,  λλααµµββάάννεειι
χχώώρραα µµεεττααξξύύ ττωωνν ππααρρεευυρριισσκκοο--
µµέέννωωνν κκααιι ττωωνν εεκκππρροοσσώώππωωνν
ττηηςς ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ,, κκααττάά ττηη δδεεύύ--
ττεερρηη µµέέρραα κκάάθθεε σσυυννεεδδρρίίοουυ..

Στα πλαίσια της συγκεκρι-
µένης συζήτησης, έλαβαν το

λόγο νοσηλευτές από όλα σχε-
δόν τα νοσοκοµεία της χώρας,
µε µια εντυπωσιακή δυναµι-
κή. Συνάδελφοι από το ∆ιδυ-
µότειχο ως την Κρήτη κι από
τη Λευκάδα ως τη Χίο και το
Καστελλόριζο, πήραν το λόγο,

τόσο για να τοποθετηθούν στην
εξελισσόµενη συζήτηση, όσο
και για να εµψυχώσουν την
προσπάθεια για ανάπτυξη της
οµοσπονδίας µε τη δηµιουρ-
γία καινούργιων πρωτοβάθ-
µιων σωµατείων και µε την ενί-
σχυση των ήδη υπαρχόντων.
Εντυπωσιακή ήταν επίσης και
η ενεργός συµµετοχή νοση-
λευτικών στελεχών, διευθυ-
ντριών και τοµεαρχών νοση-
λευτικών υπηρεσιών, από όλα
τα νοσοκοµεία της χώρας, από

τον Ευαγγελισµό,µέχρι το νοσο-
κοµείο του ∆ιδυµοτείχου.

ΘΘέέµµαατταα,, όόππωωςς ηη δδιιααττήήρρηησσηη
κκααιι εεννίίσσχχυυσσηη ττοουυ δδηηµµόόσσιιοουυ κκααιι
δδωωρρεεάάνν χχααρραακκττήήρραα ττοουυ ΕΕΣΣΥΥ,, ηη
ααννάάγγκκηη γγιιαα άάµµεεσσεεςς ππρροοσσλλήήψψεειιςς,,
ηη δδηηµµιιοουυρργγίίαα ττοουυ κκλλάάδδοουυ ττωωνν

ννοοσσηηλλεευυττώώνν ττοουυ ΕΕΣΣΥΥ,, ηη οοιικκοο--
ννοοµµιικκήή κκααιι εεππααγγγγεελλµµααττιικκήή αανναα--
ββάάθθµµιισσηη ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν,, ηη εεννιι--
ααίίαα ττρριιττοοββάάθθµµιιαα ΠΠααννεεππιισσττηηµµιιαακκήή
εεκκππααίίδδεευυσσηη,, ηη εεφφηηµµεερρίίαα ττοουυ
ννοοσσηηλλεευυττήή κκααιι ηη ααµµοοιιββήή ττηηςς,, ηη
δδηηµµιιοουυρργγίίαα ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ∆∆ιιεεύύ--
θθυυννσσηηςς σσττοο ΥΥπποουυρργγεείίοο ΥΥγγεείίααςς,,
οοιι κκρρίίσσεειιςς ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν κκααιι
ηη θθέέσσππιισσηη ααδδιιάάββλληηττοουυ κκααιι οορρθθοούύ
σσυυσσττήήµµααττοοςς µµοορριιοοδδόόττηησσηηςς,, ττοο
ωωρράάρριιοο εερργγαασσίίααςς,, οοιι ννοοσσηηλλεευυ--
ττιικκέέςς εειιδδιικκόόττηηττεεςς κκααιι δδεεκκάάδδεεςς
άάλλλλαα ζζηηττήήµµαατταα πποουυ ττέέθθηηκκαανν ααππόό

ττοουυςς σσυυµµµµεεττέέχχοοννττεεςς,, έέδδωωσσαανν ττηηνν
εευυκκααιιρρίίαα σσεε όόλλοουυςς νναα γγννωωρρίί--
σσοουυνν,, ττιι σσυυµµββααίίννεειι σστταα άάλλλλαα
ννοοσσοοκκοοµµεείίαα κκααιι ττοουυςς οοδδήήγγηησσαανν
σσττηηνν κκοοιιννήή δδιιααππίίσσττωωσσηη ττηηςς εεππιι--
τταακκττιικκήήςς ααννάάγγκκηηςς γγιιαα εεννόόττηητταα
κκααιι άάµµεεσσηη εεννίίσσχχυυσσηη ττηηςς ΠΠΑΑΣΣΥΥ--

ΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ,, αφού όπως προκύ-
πτει από τις εξελίξεις, είναι η
µόνη αµιγής δύναµη που µπο-
ρεί να καταφέρει αυτά που πρε-
σβεύει,κάτι άλλωστε που συνά-
γεται και από τα µέχρι τούδε
πεπραγµένα.

Το 10ο  συνέδριο, όπως
αποφασίστηκε από τη Γενική
Συνέλευση των αντιπροσώπων,
µαζί µε τις εκλογές για την ανά-
δειξη νέου ∆.Σ. για την οµο-
σπονδία, θα διεξαχθεί στην
Πάτρα. xz

∆εκέµβριος 2008
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Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα
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Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
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∆εκέµβριος 2008

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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Ελένη Μουστάκα2,
Παύλος Σαράφης3,
Ιωάννης Ε. Ζάντζος4,
Θεόδωρος Κ. Κωνσταντινίδης5

1. Λοχαγός Νοσηλεύτρια
Ψυχικής υγείας, M.Sc Πλη-
ροφορική Υγείας, Μεταπτυ-
χιακή φοιτήτρια ∆ιοίκησης
Μονάδων Υγείας Ανοικτού
Πανεπιστηµίου Κύπρου,
Υπ. ∆ιδάκτωρ Νοσηλευτι-
κής ΕΚΠΑ, 492 ΓΣΝ, 
Αλεξανδρούπολη.

2. Λοχαγός Νοσηλεύτρια,
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Υγιεινής και Ασφάλειας της
Εργασίας, 401 ΓΣΝΑ, 
Αθήνα. 

3. Υποπλοίαρχος (ΥΝ) Π.Ν.,
MSc ∆ιοίκησης Μονάδων
Υγείας Ε.Α.Π, MSc ∆ηµό-
σιας Υγείας Ε.Σ.∆.Υ – Υγιει-
νολόγος, PhD Ιατρικής
Αθηνών-υπότροφος Ιδρύ-
µατος Ωνάση, Ειδ. στις Λοι-
µώξεις-Ταξιδιωτική Ιατρική
& Τροπικές Ασθένειες.

4. Μαθηµατικός, Μεταπτυχια-
κός φοιτητής ∆ιδακτικής και
Μεθοδολογίας Μαθηµατι-
κών Πανεπιστήµιο Αθηνών
– Πανεπιστήµιο Κύπρου.  

5. Επ. Καθηγητής, ∆ιευθυντής
Εργαστηρίου Υγιεινής και
Προστασίας Περιβάλλοντος
Τµήµατος Ιατρικής ∆ηµο-
κρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης, Αλεξανδρούπολη. 

ΕΕιισσααγγωωγγήή
ΟΟ όόρροοςς ««εεππααγγγγεελλµµααττιικκήή εεξξοουυ--

θθέέννωωσσηη»» χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήθθηηκκεε ττοο
11997744 ααππόό ττοονν FFrreeuuddeennbbeerrggeerr
κκααιι οο ίίδδιιοοςς όόρριισσεε ττοο φφααιιννόόµµεε--
ννοο ααυυττόό ωωςς ττοο ββίίωωµµαα ττηηςς ααπποο--
ττυυχχίίααςς κκααιι εεξξάάννττλληησσηηςς πποουυ ππααρραα--
ττήήρρηησσεε σσεε κκοοιιννωωννιικκοούύςς λλεειι--
ττοουυρργγοούύςς,, πποουυ εερργγάάζζοονντταανν σσεε
ιιδδρρύύµµαατταα κκααιι ήήτταανν ααπποοττέέλλεεσσµµαα
ττωωνν υυππέέρρµµεεττρρωωνν ααππααιιττήήσσεεωωνν
ττηηςς δδοουυλλεειιάάςς ττοουυςς σσεε εεννέέρργγεειιαα,,
ππρροοσσππάάθθεειιαα κκααιι ππρροοσσόόνντταα
(Freudenberger, 1974).

Επαγγελµατίες, που έχουν
συχνή επαφή µε άτοµα τα οποία
τους προκαλούν συναισθηµατι-
κή φόρτιση, είναι πιο ευαίσθη-
τοι στο να αναπτύξουν επαγγελ-
µατική εξουθένωση µε αποτέλεσµα
να συµπεριφέρονται απρόσωπα
προς αυτούς (Cordes & Doherty
1993,Vegchel et al 2004).

Η ανάπτυξη,όµως,αυτής της
απρόσωπης συµπεριφοράς απέ-
ναντι στους ασθενείς, στους
συνεργάτες και στον οργανισµό
οδηγεί το άτοµο σε αίσθηµα

ανεπάρκειας, αναποτελεσµατι-
κότητας,υποτίµησης του εαυτού
του και αποτυχίας επίτευξης των
στόχων στον επαγγελµατικό
τοµέα.Αρχίζουν λοιπόν τα αισθή-
µατα µειωµένων προσωπικών
επιτευγµάτων, ειδικότερα όταν
το εργασιακό περιβάλλον δεν
εξασφαλίζει θετική ανατροφο-
δότηση και ανταµοιβή ( Maslach
& Jackson 1986).

ΤΤαα ααίίττιιαα ττηηςς εεππααγγγγεελλµµααττιικκήήςς
εεξξοουυθθέέννωωσσηηςς έέχχοουυνν ααπποοδδοοθθεείί
σσεε ππλλήήθθοοςς ππααρρααγγόόννττωωνν.. ΟΟρριι--
σσµµέέννοοιι ααππόό ττοουυςς ππααρράάγγοοννττεεςς
πποουυ σσυυµµββάάλλλλοουυνν σσττηηνν εεµµφφάάννιι--
σσηη ττοουυ σσυυννδδρρόόµµοουυ ππεερριιλλααµµββάά--
ννοουυνν τταα εεξξήήςς:: 
• φόρτος εργασίας. Όταν οι

απαιτήσεις της δουλειάς αυξά-
νονται, τότε αυξάνει και η
συναισθηµατική εξάντληση
(Bakker et al, 2003).

• τραυµατικά γεγονότα στην
δουλειά, όπως είναι η επα-
φή µε ασθενείς µε κακή πρό-
γνωση (Van der Ploeg et al,
2003).

• έλλειψη ικανοποίησης από
την εργασία, έλλειψη κινή-
τρων,σύγκρουση ρόλων (Posig
& Kickul, 2003).

• έλλειψη συµπαράστασης από
τους συναδέλφους, η προ-
βληµατική διοίκηση (Brown
& O’Brien, 1998,Westman &
Etzion, 1999).
Ειδικότερα για τους Νοση-

λευτές έχει βρεθεί ότι,είναι περισ-
σότερο επιρρεπείς στην επαγ-
γελµατική εξουθένωση από άλλους
εργαζόµενους,αφενός γιατί είναι
υπεύθυνοι για ανθρώπινες ζωές
και όχι για απρόσωπα αντικεί-
µενα (Caplan et al 1975,Sutherland
& Cooper 1990) και αφετέρου,
γιατί οι πράξεις ή οι παραλείψεις
τους έχουν σηµαντικό αντίκτυ-
πο στους ανθρώπους αυτούς
(Rees &  Cooper, 1991).

ΣΣυυµµππττώώµµαατταα εεππααγγγγεελλµµααττιικκήήςς
εεξξοουυθθέέννωωσσηηςς

ΗΗ εεππααγγγγεελλµµααττιικκήή εεξξοουυθθέέ--
ννωωσσηη σσχχεεττίίζζεεττααιι µµεε ψψυυχχοοσσωω--
µµααττιικκάά κκααιι σσωωµµααττιικκάά σσυυµµππττώώ--

µµαατταα,, όόππωωςς δδιιααττααρρααχχέέςς ύύππννοουυ
κκααιι δδιιααττρροοφφήήςς,, πποοννοοκκεεφφάάλλοουυςς,,
έέλλκκοοςς σσττοοµµάάχχοουυ,, ααλλλλάά κκααιι σσυυννααιι--
σσθθηηµµααττιικκάά σσυυµµππττώώµµαατταα,, όόππωωςς
υυππεερρεευυααιισσθθηησσίίαα,, κκυυννιισσµµόό,,
φφοοββίίεεςς,, κκααττάάθθλλιιψψηη,, ααππάάθθεειιαα ήή
ννοοηηττιικκάά σσυυµµππττώώµµαατταα,, όόππωωςς ααδδυυ--
ννααµµίίαα σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς,, πποουυ οοδδηη--
γγοούύνν ττοο άάττοοµµοο σσεε ααρρννηηττιικκέέςς
µµοορρφφέέςς σσυυµµππεερριιφφοορράάςς ((ααυυξξηη--
µµέέννηη κκααττααννάάλλωωσσηη ααλλκκοοόόλλ κκααιι
ννιικκοοττίίννηηςς)),, δδιιααττααρρααχχήή σσττιιςς ππρροο--
σσωωππιικκέέςς ττοουυ σσχχέέσσεειιςς,, ααλλλλάά κκααιι
σσεε µµεείίωωσσηη ττηηςς ππααρρααγγωωγγιικκόόττηη--
ττάάςς ττοουυ,, ττηηςς ααπποοδδοοττιικκόόττηηττάάςς ττοουυ
κκααιι σσεε ααρρννηηττιικκήή σσττάάσσηη ααππέένναα--
ννττιι σσττηηνν εερργγαασσίίαα (∆εµερούτη
Ε. 2001).Η αρνητική αυτή στά-
ση απέναντι στην εργασία έχει
ως αποτέλεσµα να δηµιουρ-
γούνται κακές εργασιακές σχέ-
σεις,συχνές απουσίες των εργα-
ζοµένων από την εργασία,που
αυξάνουν τον κίνδυνο για λάθη,
για µη ασφαλή νοσηλευτική
πράξη, για χαµηλού επιπέδου
ποιότητα φροντίδας υγείας
(Maslach et al 2001).

ΤΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

Όταν οι αντοχές... 



ΕΕππιιππττώώσσεειιςς εεππααγγγγεελλµµααττιικκήήςς 
εεξξοουυθθέέννωωσσηηςς

ΟΟιι εεππιιππττώώσσεειιςς ττηηςς ΕΕΕΕ ξξεεππεερρ--
ννοούύνν ττοο άάττοοµµοο κκααιι ττοονν κκοοιιννωω--
ννιικκόό ττοουυ ππεερρίίγγυυρροο κκααιι εεππεεκκττεείί--
ννοοννττααιι σσττοουυςς οορργγααννιισσµµοούύςς ππααρροοχχήήςς
υυππηηρρεεσσιιώώνν υυγγεείίααςς.. ΓΓιιαα ττοουυςς οορργγαα--
ννιισσµµοούύςς,, ηη ΕΕΕΕ µµπποορρεείί νναα εείίννααιι
δδααππααννηηρρήή,, οοδδηηγγώώννττααςς σσεε ααυυξξηη--
µµέέννηη ββρρααδδύύττηητταα εεκκττέέλλεεσσηηςς ττοουυ
έέρργγοουυ ττωωνν εερργγααζζοοµµέέννωωνν,, σσεε
ααπποουυσσίίεεςς κκααιι σσεε µµεειιωωµµέέννηη ααππόό--
δδοοσσηη.. ΑΑκκόόµµηη,, έέχχεειι σσυυσσχχεεττιισσττεείί
µµεε ααυυξξηηµµέέννηη ππρρόόθθεεσσηη ττοουυ ππρροο--
σσωωππιικκοούύ γγιιαα ααπποοχχώώρρηησσηη ααππόό
ττηηνν εερργγαασσίίαα ττοουυ ((ΠΠααππππάά ΕΕΑΑ,,
ΑΑννααγγννωωσσττόόπποουυλλοοςς ΦΦ,, ΝΝιιάάκκααςς
∆∆,, 22000088)).. Η πρώιµη αποχώρη-
ση των νοσηλευτών από τη θέση
εργασίας τους επιδρά στον οργα-
νισµό µε ποικίλους τρόπους.
Συγκεκριµένα, επιδεινώνει το
πρόβληµα της έλλειψης προ-
σωπικού που ήδη υπάρχει,γεγο-
νός που συµβάλλει σε µείωση
του επιπέδου των παρεχοµέ-
νων υπηρεσιών,αφού έχει βρε-
θεί ότι, η επάρκεια σε προσω-
πικό συσχετίζεται µε τη θνητότητα
των ασθενών, µε ανεπιθύµητα
συµβάντα στους ασθενείς,καθώς
και µε την ποιότητα της φρο-
ντίδας των ασθενών. Η απο-
χώρηση αυτών των επαγγελ-
µατιών υγείας επιβαρύνει τον
οργανισµό µε το υψηλό κόστος
αντικατάστασής τους.ΣΣεε µµεελλέέττηη
ττωωνν LLeeiitteerr eett aall,, 11999988 δδιιεερρεευυ--
ννήήθθηηκκεε ηη σσχχέέσσηη µµεεττααξξύύ ττηηςς ΕΕΕΕ
ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ ππρροοσσωωππιικκοούύ
κκααιι ττηηςς ιικκααννοοπποοίίηησσηηςς ττωωνν αασσθθεε--
ννώώνν ααππόό ττηηνν ππααρρεεχχόόµµεεννηη σσεε
ααυυττοούύςς φφρροοννττίίδδαα.. ΒΒρρέέθθηηκκεε όόττιι,,
οοιι αασσθθεεννεείίςς πποουυ ννοοσσηηλλεεύύοονντταανν
σσεε ττµµήήµµαατταα,, σστταα οοπποοίίαα ττοο ννοοσσηη--
λλεευυττιικκόό ππρροοσσωωππιικκόό έέννιιωωθθεε ππεερριισσ--
σσόόττεερροο εεξξααννττλληηµµέέννοο,, ήήτταανν λλιιγγόό--
ττεερροο ιικκααννοοπποοιιηηµµέέννοοιι κκααιι µµεε ττιιςς
ττέέσσσσεερριιςς δδιιαασσττάάσσεειιςς ττηηςς φφρροοννττίί--
δδααςς πποουυ µµεελλεεττήήθθηηκκαανν,, δδηηλλααδδήή
ττηη ννοοσσηηλλεευυττιικκήή φφρροοννττίίδδαα,, ττηη
φφρροοννττίίδδαα ααππόό ττοουυςς γγιιααττρροούύςς,,
ττηηνν ππλληηρρόόττηητταα κκααιι ττηη δδιιααθθεεσσιι--

µµόόττηητταα ττωωνν ππλληηρροοφφοορριιώώνν κκααιι
ττοο σσυυννττοοννιισσµµόό ττηηςς φφρροοννττίίδδααςς,,
κκααθθώώςς κκααιι µµεε τταα ααπποοττεελλέέσσµµαατταα
ττηηςς ννοοσσηηλλεείίααςς.. Επίδραση της ΕΕ
των νοσηλευτών στην ικανο-
ποίηση των ασθενών από τη
φροντίδα που τους παρεχόταν,
βρέθηκε και σε µελέτη των Vahey
et al (2004).

ΗΗ ΕΕΕΕ έέχχεειι σσυυννδδεεθθεείί κκααιι µµεε
ττηηνν έέκκββαασσηη ττωωνν αασσθθεεννώώνν.. ΟΟιι
PPrriieebbee eett aall ((22000044)) σσεε ππρρόόσσφφααττηη
µµεελλέέττηη ττοουυςς,, πποουυ σσκκοοππόό εείίχχεε
ττοονν κκααθθοορριισσµµόό ττωωνν ππααρρααγγόόννττωωνν
πποουυ ππρροοββλλέέπποουυνν ττηηνν έέκκββαασσηη
ττωωνν ψψυυχχιιααττρριικκώώνν αασσθθεεννώώνν,, οοιι
οοπποοίίοοιι ααννττιιµµεεττωωππίίζζοονντταανν σσεε υυπποο--

σσττηηρριικκττιικκέέςς υυππηηρρεεσσίίεεςς εεκκππααίί--
δδεευυσσηηςς σσττηη δδιιεεκκδδιικκηηττιικκόόττηητταα,,
ββρρήήκκαανν όόττιι ηη ααπποοππρροοσσωωπποο--
πποοίίηησσηη κκααιι τταα ππρροοσσωωππιικκάά εεππιι--
ττεεύύγγµµαατταα ττοουυ ππρροοσσωωππιικκοούύ σσυυσσχχεε--
ττίίζζοονντταανν µµεε ττηηνν έέκκββαασσηη ττηηςς υυγγεείίααςς
ττωωνν αασσθθεεννώώνν.. Η µη ενδεδειγ-
µένη αντιµετώπιση των προ-
βληµάτων των ασθενών,η δυσµε-
νής έκβαση των ασθενών και η
έλλειψη ικανοποίησής τους από
τις παρεχόµενες σε αυτούς φρο-
ντίδες αποτελούν δείκτες του
επιπέδου των παρεχοµένων
υπηρεσιών υγείας ενός οργα-
νισµού και έτσι η επίδραση της
ΕΕ του νοσηλευτικού προσω-
πικού σε αυτούς τους δείκτες,
αντανακλά την επίδρασή της στο
επίπεδο των παρεχοµένων υπη-
ρεσιών. (Παππά ΕΑ, Αναγνω-
στόπουλος Φ,Νιάκας ∆, 2008).

ΗΗ ααννάάγγκκηη λλήήψψηηςς µµέέττρρωωνν
ππρρόόλληηψψηηςς κκααιι ααννττιιµµεεττώώππιισσηηςς
ττηηςς ΕΕΕΕ εείίννααιι εεππιιτταακκττιικκήή,, ιιδδιιααίίττεε--
ρραα σσήήµµεερραα,, πποουυ ηη ββεελλττίίωωσσηη ττοουυ
εεππιιππέέδδοουυ ππααρροοχχήήςς υυππηηρρεεσσιιώώνν

υυγγεείίααςς ααπποοττεελλεείί έένναανν ααππόό ττοουυςς
κκύύρριιοουυςς σσττόόχχοουυςς ττωωνν οορργγααννιι--
σσµµώώνν υυγγεείίααςς..

ΜΜέέθθοοδδοοιι ααννττιιµµεεττώώππιισσηηςς ττοουυ 
σσυυννδδρρόόµµοουυ

ΗΗ έέγγκκααιιρρηη ααννααγγννώώρριισσηη ττοουυ
φφααιιννοοµµέέννοουυ,, ωωςς ααπποοττέέλλεεσσµµαα
ππααρρααττεεττααµµέέννοουυ σσττρρεεςς κκααιι ααπποο--
γγοοήήττεευυσσηηςς,, θθαα σσυυµµββάάλλλλεειι σσττηηνν
ααννάάππττυυξξηη εεππααγγγγεελλµµααττιισσµµοούύ,, σσττηηνν
ααλλλλααγγήή οορργγααννωωττιικκώώνν δδοοµµώώνν
σσττοο ππεερριιββάάλλλλοονν εερργγαασσίίααςς κκααιι
ττέέλλοοςς σσττηηνν κκααλλύύττεερρηη πποοιιόόττηητταα
φφρροοννττίίδδααςς.. Έχει βρεθεί ότι,λιγό-
τερο εξουθενωµένο είναι το άτο-
µο, το οποίο έχει εµπιστοσύνη

στις ικανότητές του στο να χει-
ρίζεται τα προβλήµατα που του
ανακύπτουν (Elliot et al 1996).
Το άτοµο το οποίο συσσωρεύ-
ει το άγχος του και δεν το αντι-
µετωπίζει, οδηγείται σε επαγ-
γελµατική εξουθένωση,η οποία
προοιωνίζει και κακή απόδο-
ση στην εργασία (Wright &Bonett
1997) και τελικά αυτό έχει ως
αποτέλεσµα,να µειώνεται η ποι-
ότητα των παρεχόµενων υπη-
ρεσιών υγείας (Vahey et al 2004).
Ενεργός και στοχευµένη προ-
σπάθεια επίλυσης των προ-
βληµάτων έχει βρεθεί να σχε-
τίζεται µε χαµηλή επαγγελµατική
εξουθένωση (Maslach 1982,
Armstrong-Stassen 2004).

ΟΟρριισσµµέέννεεςς ττεεχχννιικκέέςς ααννττιιµµεε--
ττώώππιισσηηςς ττοουυ ππρροοββλλήήµµααττοοςς εείίννααιι
ηη δδιιααττήήρρηησσηη ιισσοορρρροοππηηµµέέννηηςς
ζζωωήήςς κκααιι ηη σσυυµµµµεεττοοχχήή σσεε οοµµάά--
δδεεςς ψψυυχχοολλοογγιικκήήςς υυπποοσσττήήρριιξξηηςς,,
γγιιαα νναα µµοοιιρράάζζοοννττααιι οοιι ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς τταα σσυυννααιισσθθήήµµαατταα κκααιι ττιιςς
εεµµππεειιρρίίεεςς ττοουυςς.. ((ΑΑννααγγννωωσσττόό--

πποουυλλοοςς ΦΦ,, ΣΣττααύύρροουυ ΣΣ,, 22000055))..
ΕΕππίίσσηηςς,, ηη εεκκµµάάθθηησσηη ττεεχχννιικκώώνν
χχααλλάάρρωωσσηηςς κκααιι δδιιααχχεείίρριισσηηςς ττοουυ
χχρρόόννοουυ,, τταα ππρροογγρράάµµµµαατταα σσωωµµαα--
ττιικκήήςς άάσσκκηησσηηςς,, κκααθθώώςς κκααιι οοιι
ττεεχχννιικκέέςς εεδδρρααίίωωσσηηςς κκοοιιννωωννιι--
κκώώνν εεππααφφώώνν κκααιι σσττήήρριιξξηηςς έέχχοουυνν
ππρροοττααθθεείί εεκκττεεννώώςς σσττηηνν ππααγγκκόό--
σσµµιιαα ββιιββλλιιοογγρρααφφίίαα ττηηςς εεππααγγ--
γγεελλµµααττιικκήήςς εεξξοουυθθέέννωωσσηηςς..

Το πρόβληµα, όµως, αυτό,
που δεν επηρεάζει το άτοµο
µόνο αλλά και ολόκληρο τον
οργανισµό στον οποίο εργάζε-
ται,πρέπει να αξιολογείται ανά-
λογα από την διοίκηση και να
λαµβάνονται συνολικά µέτρα

για τον περιορισµό του.Πρέπει
να εκπαιδεύει το προσωπικό να
χειρίζεται τις κρίσεις και να ανα-
λαµβάνει πρωτοβουλίες για την
ελαχιστοποίηση του εργασια-
κού στρες. Ειδικότερα προτεί-
νονται (Κωνσταντινίδης και συν,
2006; Malliarou et al, 2008):
α) Η τοποθέτηση του κατάλλη-

λου επαγγελµατία στην κατάλ-
ληλη θέση αυξάνει τις πιθα-
νότητες απόδοσής του, αλλά
και της παροχής ποιοτικής
φροντίδας.

β) Η αποσαφήνιση του ρόλου
του και των καθηκόντων
και η συµµετοχή του επαγ-
γελµατία στην λήψη απο-
φάσεων.

γ) Η πολυµορφία στην εργασία
είναι απαραίτητη, κυρίως σε
τµήµατα, όπου το αντικείµε-
νο εργασίας είναι ιδιαίτερα
βαρύ.

δ) Η δυνατότητα διαλειµµάτων
και ειδικών αδειών.

ε) Οι δυνατότητες επαγγελµατι-

κής εξέλιξης.
στ) Η λειτουργία οµάδων ψυχο-

λογικής στήριξης.
ζ) Η δυνατότητα συνεχιζόµενης

επιµόρφωσης και εκπαίδευ-
σης.

η) Η διεπιστηµονική συνεργα-
σία ανάµεσα στα µέλη του
προσωπικού υγείας (ιατρών,
νοσηλευτών, ψυχολόγων,
ψυχιάτρων,κοινωνικών λει-
τουργών κ.τ.λ.),η οποία προ-
ϋποθέτει την αναγνώριση του
ρόλου,των καθηκόντων,αλλά
και των ορίων κάθε ειδικού
και τη συµβολή του στην
κατανόηση προσέγγισης και
χειρισµό κάθε περίπτωσης.
ΟΟιι µµέέθθοοδδοοιι ππρρόόλληηψψηηςς κκααιι

ααννττιιµµεεττώώππιισσηηςς ττηηςς εεππααγγγγεελλµµααττιι--
κκήήςς εεξξοουυθθέέννωωσσηηςς ααφφοορροούύνν σσττοονν
κκααλλύύττεερροο σσχχεεδδιιαασσµµόό ττωωνν ννοοσσοο--
κκοοµµεειιαακκώώνν χχώώρρωωνν κκααιι ττωωνν άάλλλλωωνν
χχώώρρωωνν υυγγεείίααςς,, σσττοονν ππρροογγρρααµµ--
µµααττιισσµµόό κκααιι εεµµππλλοουυττιισσµµόό ττηηςς
εερργγαασσίίααςς,, σσττηη σσυυµµµµεεττοοχχιικκήή λλήήψψηη
ααπποοφφάάσσεεωωνν,, σσττηηνν ααπποοσσααφφήήννιι--
σσηη ττωωνν ρρόόλλωωνν κκααιι ττωωνν κκααθθηη--
κκόόννττωωνν ττωωνν γγιιααττρρώώνν κκααιι ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν,, σσττηη δδυυννααττόόττηητταα
σσυυννεεχχιιζζόόµµεεννηηςς εεππιιµµόόρρφφωωσσηηςς
κκααιι εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,, κκααθθώώςς κκααιι
σσττηηνν οορργγάάννωωσσηη σσυυµµββοουυλλεευυττιι--
κκώώνν εεπποοππττεειιώώνν µµεε ττοουυςς εερργγαα--
ζζόόµµεεννοουυςς πποουυ ααννττιιµµεεττωωππίίζζοουυνν
ππρροοββλλήήµµαατταα (Μαλλιαρού και
συν, 2007).

ΣΣυυµµππεερράάσσµµαατταα
ΗΗ µµεείίωωσσηη ττωωνν ππηηγγώώνν έένντταα--

σσηηςς,, ηη δδιιααχχεείίρριισσηη ττηηςς εεππααγγγγεελλ--
µµααττιικκήήςς εεξξοουυθθέέννωωσσηηςς,, κκααιι ηη
ππρροοααγγωωγγήή ττηηςς υυγγεείίααςς,, µµεε ττηηνν
δδηηµµιιοουυρργγίίαα εειιδδιικκήήςς υυπποοσσττηηρριι--
κκττιικκήήςς οοµµάάδδααςς σσττοο εερργγαασσιιαακκόό
χχώώρροο ττοουυ ννοοσσοοκκοοµµεείίοουυ κκααιι ττηηνν
εεφφααρρµµοογγήή εεννόόςς ππρροογγρράάµµµµααττοοςς
σσυυµµββοουυλλεευυττιικκήήςς ββοοήήθθεειιααςς κκααιι
ααννττιιµµεεττώώππιισσηηςς ττοουυ σσυυννδδρρόόµµοουυ
έέχχεειι εευυεερργγεεττιικκάά ααπποοττεελλέέσσµµαατταα,,
όόχχιι µµόόννοο γγιιαα ττοονν εερργγααζζόόµµεεννοο
ααλλλλάά κκααιι γγιιαα ττοονν αασσθθεεννήή (Μαλ-
λιαρού και συν 2008). xz
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«οι ασθενείς που νοσηλεύονταν σε τµήµατα, 
στα οποία το νοσηλευτικό προσωπικό ένιωθε 

περισσότερο εξαντληµένο, ήταν λιγότερο ικανοποιη-
µένοι και µε τις τέσσερις διαστάσεις της φροντίδας 

που µελετήθηκαν»

αγγίζουν κόκκινο!
– ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ 



«Σε περίπου 20 δισεκα-
τοµµύρια ευρώ ανέρχονται οι
ετήσιες δαπάνες για την υγεία
στη χώρα µας. Από αυτά, 8 δισε-
κατοµµύρια ευρώ (ποσοστό
40%) διαθέτουν οι Έλληνες
από την τσέπη τους παρά το
δηµόσιο και δωρεάν σύστηµα
υγείας. Το ποσοστό αυτό µας
κατατάσσει σε µια από τις υψη-
λότερες θέσεις στην παγκό-
σµια κατάταξη σε ό,τι αφορά

τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας.
Ενδεικτικό είναι ότι, σε χώρες
όπως ΗΠΑ, Μεξικό κ.α.- που
δεν διαθέτουν δηµόσιο σύστη-
µα υγείας, το αντίστοιχο ποσο-
στό είναι 54,9%, ενώ ο µέσος
της Ευρώπης είναι µόλις 27,1%!

Στις δαπάνες υγείας ανα-
φέρθηκαν ο καθηγητής Οικο-
νοµικών της Υγείας της Εθνι-
κής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας Γ.
Κυριόπουλος και ο αναπληρω-

τής καθηγητής Κοινωνικής και
Οικογενειακής Ιατρικής Χρ. Λιο-
νής, µε αφορµή το 4o Πανελ-
λήνιο Συνέδριο για τη ∆ιοίκη-
ση τα Οικονοµικά και τις Πολιτικές
Υγείας. Σύµφωνα µε τον κ. Κυριό-
πουλο, συνολικά οι δαπάνες
υγείας στη χώρα µας φθάνουν
στο 9,6% - 9,7% του ΑΕΠ και
µάλιστα αυξάνονται κάθε χρό-
νο µε ποσοστό υψηλότερο από
τον ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ. 

Όπως είπε, η δηµόσια δαπά-
νη ανέρχεται στο 60% των συνο-
λικών δαπανών για την υγεία,
εξηγώντας ότι, το ποσοστό αυτό
διαµορφώθηκε µετά την ανα-
προσαρµογή των Εθνικών Λογα-
ριασµών, στους οποίους συµπε-
ριλήφθηκαν οι µεταβιβαστικές
πληρωµές του ∆ηµόσιου και τα
ελλείµµατα των νοσοκοµείων. 

Υποστήριξε, µάλιστα, ότι ο
σηµερινός συσχετισµός δηµο-
σίων - ιδιωτικών δαπανών υγεί-
ας παραµένει σταθερός από το
2000, αµφισβητώντας ουσια-

στικά τους πρόσφατους ισχυ-
ρισµούς του υπουργού Υγείας,
περί µείωσης του ποσοστού
των ιδιωτικών δαπανών υγεί-
ας στο διάστηµα 2005-2008.
Οι οµιλητές αναφέρθηκαν και
στα χρόνια νοσήµατα, που ευθύ-
νονται για το 70% της ζήτησης
υπηρεσιών υγείας, απορρο-
φούν περισσότερο από το 50%
της εθνικής υγειονοµικής δαπά-
νης και προκαλούν συµφόρη-
ση στα νοσηλευτικά ιδρύµα-
τα», υποστηρίζει δηµοσίευµα
της εφηµερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ».
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«Κατά
ένα εξάµηνο
επιταχύνεται η
απαγόρευση του
καπνίσµατος στους κλει-
στούς δηµόσιους χώρους. Την
επίσπευση εφαρµογής του µέτρου ανα-
κοίνωσε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας κ.
∆. Αβραµόπουλος, µε την ευκαιρία της
συζήτησης του σχετικού νοµοσχεδίου.
Έτσι, αντί της 1ης Ιανουαρίου του 2010
που αρχικώς είχε προβλεφθεί, το κάπνι-
σµα θα απαγορεύεται στους κλειστούς
δηµόσιους χώρους από την 1η Ιουλίου του
2009. Όπως τόνισε ο κ. Αβραµόπουλος η
επίσπευση αποφασίστηκε έπειτα από ειση-
γήσεις των αρµοδίων φορέων, ώστε οι
καλοκαιρινοί µήνες να λειτουργήσουν και
ως περίοδος προσαρµογής των καπνιστών. 

Κατά τα
λοιπά, ο υφυ-

πουργός Υγείας
κ. Γ. Παπαγεωργίου

ανακοίνωσε την από-
συρση της ρύθµισης µε την

οποία παρατεινόταν για δύο χρόνια η
δυνατότητα των φαρµακαποθηκών να
αγοράζουν η µία από την άλλη σκευ-
άσµατα, προκειµένου να τα εξάγουν
σε χώρες του εξωτερικού. Επρόκειτο
για µια διάταξη η οποία είχε προκα-
λέσει σφοδρές αντιδράσεις ακόµη και
εντός της κυβερνητικής παράταξης,
ενώ είχαν διατυπωθεί ως και προει-
δοποιήσεις από βουλευτές της Ν∆ για
καταψήφιση του νοµοσχεδίου αν παρέ-
µενε», αναφέρει σε δηµοσίευµά της
η εφηµερίδα «Το Βήµα». 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΤΟ ΒΗΜΑ» 

∆απανώ, άρα υπάρχω! 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»   

Το τσιγάρο…
πάει διακοπές! 

«Αντισυνταγµατική θεωρεί ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Γ. Βέης την πιθανή παρά-
καµψη του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού, για τις προσλήψεις
νοσηλευτών στα νοσοκοµεία. Το θέµα πυροδότησε πρόσφατη δήλωση του
πρωθυπουργού Κ. Καραµανλή στη Βουλή, ότι η κυβέρνηση προτίθεται να κατα-
θέσει νοµοθετική ρύθµιση, ώστε οι προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού
να γίνονται µε ταχύτατες διαδικασίες. Χαρακτηρίστηκε ως επίσηµη δήλωση
για παραµερισµό του ΑΣΕΠ.

Από πέρυσι ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Γ. Βέης επισήµανε το πρόβληµα των εξαι-
ρέσεων από το σύστηµα προσλήψεων και ζήτησε από υπουργεία και οργανι-
σµούς του ∆ηµοσίου να αποφεύγουν τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, για προσλή-
ψεις που παρακάµπτουν την ανεξάρτητη Αρχή. «∆ιαβάσαµε µε προσοχή τα
πρακτικά της περασµένης Παρασκευής στη Βουλή», µας είπε ο πρόεδρος.
«∆εν προκύπτει από τη δήλωση του πρωθυπουργού, στην οποία συµφώνησε
και ο Γ. Παπανδρέου, ότι υπάρχει σκέψη να παρακαµφθεί η ανεξάρτητη Αρχή.
Γρήγορες διαδικασίες επιθυµούν, για τις οποίες ακριβώς και εµείς προσπα-
θούµε», πρόσθεσε. Ήδη µέχρι σήµερα οι προσλήψεις γίνονται µε µεµονωµέ-
νες προκηρύξεις που εκδίδουν τα νοσοκοµεία ανά την επικράτεια, και ελέγ-
χονται από την Αρχή. Η πρόταση του ΑΣΕΠ είναι να εκδοθεί µια µεγάλη προκήρυξη
που θα καλύψει συνολικά όλες τις ανάγκες του συστήµατος. Το «µπαλάκι»,
όµως, πέφτει στο υπουργείο Οικονοµικών και στην έγκριση των ανάλογων
πιστώσεων. 

Πάντως, το γενικευµένο κλίµα καχυποψίας και αµφισβήτησης που υπάρ-
χει για τις προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ άρχισε να έχει αντίκτυπο και στην ανε-
ξάρτητη Αρχή. Στη διαδικασία της προηγούµενης εβδοµάδας για το τεστ δεξιο-
τήτων, από τους περίπου 176.000 υποψήφιους προσήλθαν τελικά οι 103.000!
Κάτι παραπάνω από τους µισούς. ∆υσφορία στους υποψήφιους έχει προκα-
λέσει και ο σύντοµος προγραµµατισµός για το διαγωνισµό των εκπαιδευτι-
κών, στις 20 και 21 ∆εκεµβρίου, επειδή δεν προλαβαίνουν να προετοιµα-
στούν», αναφέρει δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Ελευθεροτυπία». 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»  

Όχι στην
παράκαµψη του ΑΣΕΠ 



«Πολυδιευθυντικό σύστη-
µα και ειδικό φορολογικό καθε-
στώς για τις εφηµερίες προ-
βλέπει µεταξύ άλλων η συλλογική
σύµβαση που υπογράφηκε µετα-
ξύ υπουργείου Υγείας και Οµο-
σπονδίας νοσοκοµειακών για-
τρών (ΟΕΝΓΕ). Η συµφωνία θα
κυρωθεί µε νόµο από τη Βου-
λή και, όπως δήλωσε ο υπουρ-
γός Υγείας κ. ∆ηµήτρης Αβρα-
µόπουλος, αποτελεί σταθµό για
τη συνέχιση της συνεργασίας
υπουργείου, ΟΕΝΓΕ και των κοι-
νωνικών φορέων που ενδια-
φέρονται για την αναβάθµιση
των υπηρεσιών Υγείας.

«Θέλω δηµόσια να ευχαρι-
στήσω τα συλλογικά όργανα
των γιατρών για την τόσο εποι-
κοδοµητική συνεργασία που
είχαµε, η οποία οδήγησε στην
υπογραφή αυτού του ιστορι-

κής σηµασίας κειµένου», τόνι-
σε ο υπουργός Υγείας.

Από την πλευρά του, ο πρό-
εδρος της ΟΕΝΓΕ κ. Στάθης
Τσούκαλος ανέφερε ότι, το
περιεχόµενο της σύµβασης
αποτελεί µια πραγµατική τοµή
και από την επόµενη ηµέρα θα
έχουµε να κάνουµε µε ένα άλλο
ΕΣΥ.

Στη σύµβαση προβλέπεται
ότι το επίσηµο ωράριο των νοσο-
κοµειακών γιατρών είναι επτά-
ωρο, συνεχές, πρωινό και πεν-
θήµερο, από ∆ευτέρα έως
Παρασκευή. Έπειτα από κάθε
ενεργό εφηµερία, παρέχεται σε
εργάσιµη µέρα 24ωρη ανάπαυση,
η οποία δεν µεταφέρεται πέραν
της µίας εβδοµάδας.

Το επίδοµα βιβλιοθήκης δεν
υπόκειται σε φορολόγηση. Οι
τέσσερις πρώτες εφηµερίες για

τους ειδικευµένους και οι έξι
πρώτες για τους ειδικευόµε-
νους φορολογούνται µε ειδικό
συντελεστή 20% ή µε το εισό-
δηµα. Οι πέραν των τεσσάρων
ή των έξι εφηµεριών δεν υπό-
κεινται σε φορολόγηση.

Το 50% του επιδόµατος εφη-
µερίας των διευθυντών για-

τρών της πρώτης ζώνης δεν
υπόκειται σε φορολόγηση. 

Το µέτρο αυτό θα ισχύει
µετά την 1η Ιανουαρίου 2009
για τους συντονιστές διευθυ-
ντές της πρώτης ζώνης. Για τις
ανάγκες ερµηνείας εξοµοιώ-
νεται µε συντονιστή διευθυ-
ντή κάθε διευθυντής που είναι

µοναδικός στο τµήµα του. 
Από την 1η Ιανουαρίου 2009,

οι οργανικές θέσεις των για-
τρών κλάδου ΕΣΥ µετονοµά-
ζονται σε θέσεις ειδικευµένων
γιατρών και οι υπηρετούντες
σήµερα γιατροί διατηρούν τον
βαθµό τους», αναφέρει το δηµο-
σίευµα της εφηµερίδας «Έθνος».

Έπεσαν
οι υπογραφές…

«Την 1η Ιανουαρίου θα ξεκινήσει τελικά η αναστολή της επί
πιστώσει παροχής περίθαλψης στους ασφαλισµένους όλων των
ταµείων από τις Ενώσεις των διαγνωστικών κέντρων της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Βιοπαθολόγων, Κυτταρολόγων, Παθολογοανα-
τόµων, Πυρηνικών γιατρών και Ακτινολόγων. 

Αυτό ανακοίνωσε η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Ιδιω-
τικής Πρωτοβάθµιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ), «παρά το γεγονός της αδια-
φορίας και αναλγησίας που επέδειξαν όλα τα συναρµόδια υπουρ-
γεία Υγείας, Απασχόλησης και Οικονοµικών στο διάστηµα του
µηνός που µεσολάβησε από την εξαγγελία της κινητοποίησης». 

Επίσης, η Οµοσπονδία καταγγέλλει τις διασπαστικές και παρα-
πλανητικές, όπως τις χαρακτηρίζει, ενέργειες στις οποίες προ-
χώρησε η «Ένωση Ελευθεροεπαγγελµατιών» στήνοντας σε συνεν-
νόηση µε το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
σκηνικό δήθεν ικανοποίησης των χρόνιων και µέχρι και σήµερα
ανικανοποίητων αιτηµάτων τους», αναφέρει η εφηµερίδα «Αυγή». 
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«Η γύµνια του τοµέα αποκατάστασης στο
δηµόσιο σύστηµα Υγείας - πέρα απ' το ότι
αφήνει πεδίο δόξης λαµπρό στην επιχειρη-
µατική δραστηριότητα - υποχρεώνει τους επι-
στήµονες να προσπαθούν εκ των ενόντων να
δηµιουργήσουν διαύλους επικοινωνίας και
πρόσβασης και σε αυτές τις ελάχιστες δηµό-
σιες δοµές.

Έτσι, η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής
και Αποκατάστασης ανακοίνωσε τη δηµιουρ-
γία δωρεάν ανοιχτής γραµµής επικοινωνίας,
µε µοναδικό σκοπό την ενηµέρωση όσων έχουν
δυσκολία στην Κίνηση, λόγω σπαστικότητας
µετά από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ),
πως η περίπτωσή τους αντιµετωπίζεται αποτε-

λεσµατικά στα Εξωτερικά Ιατρεία Σπαστικότη-
τας πολλών ∆ηµόσιων Νοσοκοµείων. Ο αριθ-
µός κλήσης της ανοιχτής γραµµής είναι 800 11
25000 και λειτουργεί από τη ∆ευτέρα έως και
την Παρασκευή (10 π.µ. - 6 µ.µ.).

Βέβαια και τα εξωτερικά ιατρεία σπαστικό-
τητας είναι µετρηµένα στα δάχτυλα, καθώς λει-
τουργούν σε 17 συνολικά νοσοκοµεία, εκ των
οποίων τα εφτά στην Αθήνα, δύο στη Θεσσαλο-
νίκη και τα υπόλοιπα οχτώ σε διάφορα νοσοκο-
µεία της επαρχίας. Έτσι, ένα ιατρείο εξυπηρετεί
ολόκληρες περιφέρειες, όπως η Πελοπόννησος,
η Κρήτη και η Θεσσαλία! Στη χώρα µας καταγρά-
φονται περί τα 25.000 ΑΕΕ ετησίως», υποστηρί-
ζει η εφηµερίδα «Ριζοσπάστης». 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΑΥΓΗ» 

Με το νέο έτος… Ανοιχτή γραµµή επικοινωνίας 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΘΝΟΣ» 
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Αλληλεγγύη, ενότητα,
των Χριστουγέννων 

Του Αριστείδη ∆άγλα,
Γενικού Γραµµατέα του ∆.Σ.
της Ε.Ν.Ε.



συµπόρευση: Το Πνεύµα  
και όχι µόνο… 
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Από τη ΧΧααρρααλλάάµµπποουυςς --
ΤΤζζααννννίίδδοουυ ΑΑνναασστταασσίίαα,
Νοσηλεύτρια στο ΓΟΝΚ 
«Άγιοι Ανάργυροι»  

ΗΗπραγµατικότητα και η
αλήθεια που βιώνουν
τα παιδιά µε «βαριές

ασθένειες», σχεδόν πάντα
φανερώνουν πόνο, κούραση
και ανάγκη συµπαράστασης.
Πολλές φορές, η πρώτη επαφή
µε την εκπαιδευτική διαδικα-
σία, ενός παιδιού που πάσχει
από κάποιο «ανίατο» νόσηµα,
γίνεται µέσα σε κάποιο Παι-
διατρικό Νοσοκοµείο.

Στα δύο µεγαλύτερα παι-
διατρικά νοσοκοµεία της
χώρας, στο «Αγία Σοφία» και
στο «Αγλαΐα Κυριακού», λει-
τουργούν δύο νηπιαγωγεία,
τα οποία κάθε χρόνο έχουν
220-250 µικρούς µαθητές ηλι-
κίας 4-5 ετών, για τους οποί-
ους οι ώρες που περνούν µε
τους υπεύθυνους των νηπια-
γωγείων είναι, ίσως, οι καλύ-
τερες ώρες του µεγάλου δρό-
µου που διαβαίνουν
καθηµερινά και για πολύ και-
ρό, µέσα σε αυτά τα µεγάλα
κτίρια που δεν µπορούν να
χωρέσουν στο µυαλό τους.

Παρά το γεγονός ότι βιώ-
νουν ένα Γολγοθά και λαµβά-
νουν µια βαριά θεραπεία τα
παιδιά αυτά έχουν πολύ µεγά-
λη θέληση. Μαθαίνουν πιο
εύκολα, συχνά έχουν καλύτε-
ρες επιδόσεις από τα παιδιά
εκτός νοσοκοµείου και µέσα
από την εµπειρία της ασθένει-
άς τους αποκτούν µεγάλη
ωριµότητα. Μερικές φορές οι
νηπιαγωγοί είναι η πρώτη
επαφή που έχουν στη ζωή

της σχολικής κοινότητα, γι’
αυτό, εάν µετά τη νοσηλεία
τους χρειαστεί να επισκε-
φθούν ξανά το νοσοκοµείο,
ψάχνουν σχεδόν πάντα να
βρουν το σχολικό χώρο που
γνώρισαν στα πρώτα τους
βήµατα. ∆άσκαλοι και παιδιά,
κάνουν ό,τι µπορούν, είτε στα
θρανία, είτε ακόµα και σε ένα
κρεβάτι θαλάµου νοσηλείας,
διαβάζοντάς παραµύθια,
ζωγραφίζοντας ή παίζοντας
κουκλοθέατρο, µαθαίνοντας
γραφή και αριθµητική. Κάθε
ηµέρα γίνεται µάθηµα σε του-
λάχιστον 6-7 παιδιά, ενώ προ-
τεραιότητα δίδεται στα νήπια
που νοσηλεύονται στην
Ογκολογική κλινική και την
Ορθοπεδική, αφού ο χρόνος
παραµονής τους στο νοσοκο-
µείο διαρκεί περισσότερο.
Όλα τα παιδιά περιµένουν µε
µεγάλο ενθουσιασµό να
έρθουν οι ώρες για να παρα-
κολουθήσουν τα µαθήµατα,
είτε στο νηπιαγωγείο είτε στο

δηµοτικό σχολείο. Η κοινωνι-
κή τους συναναστροφή µε τα
άλλα παιδιά και τους δασκά-
λους, τα κάνει να νιώθουν
δυνατά και υγιή. Τα περισσό-
τερα παιδιά είναι γνώστες των
πάντων όσον αφορά την
ασθένειά τους. Μόλις τους
ρωτάς τι θέλουν να γίνουν
όταν µεγαλώσουν, απαντούν
χωρίς να το πολυσκεφτούν
«γιατρός»…Είναι άραγε τυχαίο;

Μία 20ετία λειτουργίας
συµπληρώνουν φέτος τα
δηµοτικά σχολεία που στεγά-
ζονται στα νοσοκοµεία Παί-
δων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα
Κυριακού». Οι εκπαιδευτικοί
στόχοι των σχολείων είναι
βραχυπρόθεσµοι, η διδασκα-
λία ελαστική και οι συνθήκες
ιδιαίτερες. Οι δάσκαλοι, πρέ-
πει να έχουν πολλά αποθέ-
µατα ψυχικής δύναµης και
δεν βλέπουν την ενασχόλη-
σή τους µε αυτά τα παιδιά µε
δηµοσιοϋπαλληλικά κριτή-
ρια. Ειδικά στα ογκολογικά

τµήµατα, χρειάζεται προετοι-
µασία σε συνεργασία µε το
προσωπικό του νοσοκοµείου
και τους γονείς. Πρέπει πάντα
να παλεύουν για να κερδί-
σουν το παιδί και να τραβούν
την προσοχή του. Περισσότε-
ρα από πέντε χιλιάδες παιδιά
έχουν δεχτεί εκπαιδευτική
βοήθεια στο δηµοτικό σχο-
λείο του «Αγία Σοφία», εκ των
οποίων, το 70% έχουν µέσο
όρο νοσηλείας µια εβδοµάδα
και το 30% περισσότερο από
ένα µήνα. Τα παιδιά µε
µακρόχρονη παραµονή, λαµ-
βάνουν βεβαίωση παρακο-
λούθησης και αναλυτικές
βαθµολογίες. Τα παιδιά
εκφράζονται µέσα από ποικι-
λία εναλλακτικών δραστηριο-
τήτων, όπως το θεατρικό παι-
χνίδι, το κουκλοθέατρο, τη
ζωγραφική, τη µουσική, τους
υπολογιστές και τις ξένες
γλώσσες. Αυτό που εκπλήσ-
σει πάντα, είναι η διάθεση
και η δύναµη των παιδιών.

Πιστεύουν ότι µπορούν να
κάνουν τα πάντα, γιατί το
συνδυάζουν µε τη βελτίωση
της υγείας τους.

Στα δύο µεγάλα Παιδια-
τρικά Νοσοκοµεία λειτουρ-
γούν δύο νηπιαγωγεία, δύο
δηµοτικά σχολεία και ένα
γυµνάσιο, τα µαθήµατα των
οποίων παρακολουθούν
συνολικά 1.500 περίπου παι-
διά - ασθενείς κάθε χρόνο.
Πέρυσι, παρακολούθησαν
µαθήµατα του γυµνασίου
συνολικά 398 µαθητές, µε
µέσο όρο παρακολούθησης
περίπου τρείς εβδοµάδες. Το
γυµνάσιο λειτουργεί τις απο-
γευµατινές ώρες και το κάθε
µάθηµα διαρκεί έως 30
λεπτά. Τα προβλεπόµενα για
διδασκαλία µαθήµατα είναι τα
Αρχαία, η Νεοελληνική
γλώσσα και Γραµµατεία, τα
Μαθηµατικά, η Φυσική, η
Ιστορία, τα Καλλιτεχνικά και
η Πληροφορική.

Τα νοσοκοµειακά αυτά
σχολεία κάνουν ένα µεγάλο
δώρο στους µαθητές τους:
Τους δίνουν την ελπίδα ότι
θα επιστρέψουν, ότι θα γυρί-
σουν ξανά στην καθηµερινό-
τητά τους. Οι δάσκαλοί τους
είναι οι άνθρωποι που δεν
φορούν λευκές ποδιές, που
έχουν χρώµα στα ρούχα
τους και τρυφερότητα στη
φωνή τους, αγαπούν πραγ-
µατικά αυτό που κάνουν και
πάνω από όλα, αγαπούν
αυτά τα παιδιά. Αυτές τις
πονεµένες µικρές υπάρξεις,
που µας κάνουν όλους να
κλαίµε. Κανείς δεν γνωρίζει
αν η αρρώστια είναι δώρο ή
κατάρα, εκείνο όµως που
όλοι γνωρίζουν είναι ότι,
κάνει τους ανθρώπους καλύ-
τερους και τον κόσµο µας
τρυφερότερο. xz

Σχολείο για παιδιά…
µαθήµατα για µεγάλους…
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Η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Κυτ-
ταρολογίας, διοργανώνει το 8ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή,
το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στο ξενο-
δοχείο Hilton στην Αθήνα, από 23-25
Ιανουαρίου 2009.

Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του Συνε-
δρίου,συµπίπτει µε τη συµπλήρωση 125
χρόνων από τη γέννηση του Γεωργίου
Ν. Παπανικολάου και για το λόγο αυτό
το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρο-
λογίας είναι αφιερωµένο στη µνήµη του.

Ο Γεώργιος Ν.Παπανικολάου,Πατέ-
ρας της ειδικότητας της Κυτταρολογίας
στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, έβαλε
τα θεµέλια της πρόληψης του καρκίνου
του τραχήλου της µήτρας και έσωσε εκα-
τοµµύρια γυναίκες σε όλο τον κόσµο µε
την εξέταση Παπανικολάου (test Pap).

Οι τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά

την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και
σωστή αντιµετώπιση του καρκίνου,νέες
τεχνικές µέθοδοι και διαγνωστικές εφαρ-
µογές που θα επηρεάσουν σηµαντικά τη
διάγνωση µέσω της Κυτταρολογίας, θα
συζητηθούν και θα προβληθούν µε ∆ια-
λέξεις, Στρογγυλά Τραπέζια, ∆ορυφορι-
κά Συµπόσια και Ειδικά Φροντιστήρια
µε διαφάνειες ή µικροσκόπηση.

Επίσης θέµατα µοριακής Κυτταρο-
λογίας,θα αποτελέσουν αντικείµενο συζή-
τησης και ανταλλαγής απόψεων.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η διεξαγωγή
του Συνεδρίου  συµπίπτει,επίσης,µε την
Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα πρόληψης του
καρκίνου του τραχήλου της µήτρας.
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς:: TTrriiaaeennaa TToouurrss && CCoonnggrreessss,,
ττηηλλ:: 221100--77449999330000,, ffaaxx:: 221100--77771133779955,, 
ee--mmaaiill:: iinnffoo@@ttrriiaaeennaattoouurrss..ggrr,,
wwwwww..ttrriiaaeennaattoouurrss..ggrr..

Κλινική Κυτταρολογία 

Ο «ΡΥΘΜΟΣ» κάθε νοσηλευτή  
Η εφηµερίδα ««ΟΟ ΡΡΥΥΘΘΜΜΟΟΣΣ ΤΤΗΗΣΣ ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ»» δίνει ρυθµό και λόγο σε όλους
τους Νοσηλευτές. Άρθρα, απόψεις, επιστολές, αγγελίες για εργασιακά θέµα-
τα και ό,τι άλλο θεωρείτε ότι θα συµβάλει στην καλύτερη ενηµέρωση των
Νοσηλευτών, µπορείτε να το αποστείλετε στο e-mail: iinnffoo@@ppiittssiilliiddiiss..ggrr 

Επιστηµονική συνάντηση
Ρευµατολόγων   

Επίκαιρα θέµατα στην Παιδιατρική   

Το 1ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ελληνικής Ένωσης Γενικής Ιατρικής πραγµατο-
ποιείται στις 23 - 25 Ιανουαρίου 2009, στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Αθήνα.
Πληροφορίες: Cube Destination & Meeting Planners, τηλ: 210-9854313, fax:
210-9846925, e-mail: synedrio@cubeplanners.gr , www.cubeplanners.gr 

Συµπόσιο Γενικής Ιατρικής  

Η  Ελληνική Εταιρεία «∆ια την Βελτίωσιν της Ποιότητας Ζωής των Χρονίως Νευ-
ρολογικώς Πασχόντων» πραγµατοποιεί το 7ο «International Congress on the
Improvement of the Quality of Life on Dementia, Parkinson's disease, Epilepsy, MS,
Muscular Disorders, and Neuroethics», στο Ξενοδοχείο «Makedonia Palace»στη
Θεσσαλονίκη, στις 29 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου 2009.

Πληροφορίες: Forumcongress & Travel, τηλ: 2310-257128, 243588, fax: 2310-
231849, e-mail: info@forumcongress.com , www.forumcongress.com/qol. 

«∆ια την Βελτίωσιν
της Ποιότητας Ζωής...»

Προληπτική Ιατρική  
Σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Προληπτικής Ιατρικής είναι η διάδοση των
γνώσεων πάνω σε θέµατα προληπτικής ιατρικής σε συνεργασία µε τους
γιατρούς της χώρας, µε κρατικές ή µη υπηρεσίες, µε οργανισµούς και σωµα-
τεία καθώς και επιστήµονες υγείας του εσωτερικού, που έχουν τις ίδιες ή
ανάλογες επιδιώξεις. Στα πλαίσια του σκοπού αυτού η Ελληνική Εταιρεία
Προληπτικής Ιατρικής διοργανώνει το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτι-
κής Ιατρικής στην Αίγλη του Ζαππείου στις 22 - 24 Ιανουαρίου 2009.
Για περισσότερες πληροφορίες: Cube Destination & Meeting Planners Ltd,
τηλ: 210-9854313, 9846925, e-mail: synedrio@cubeplanners.gr,
www.cubeplanners.gr , www.proliptiki.gr 

Επιµέλεια: ΜΜααρρίίαα ΑΑθθαανναασσοοπποούύλλοουυ,, Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Γ. Ν. Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»

ΕΝ∆ΟΡΑΜΑ '08 
Ενδοκρινολογία, Μεταβολισµός 

& Σακχαρώδης ∆ιαβήτης: 
Οι πιο ενδιαφέρουσες δηµοσιεύσεις του 2008

Το ΕΝ∆ΟΡΑΜΑ 08,διοργανώνει ∆ιηµερίδα,που θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό
Κέντρο του Πανεπιστηµίου Πατρών,στην Πάτρα στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2009

Το ΕΝ∆ΟΡΑΜΑ 08 φιλοδοξεί να συµβάλλει στην ενηµέρωση µε την συν-
δροµή έγκριτων οµιλητών,οι οποίοι θα παρουσιάσουν σε 11 συνολικά ενεργείς
εκπαιδευτικές ώρες, τα πιο ενδιαφέροντα κατά την γνώµη τους άρθρα που δηµο-
σιεύτηκαν στην ∆ιεθνή Βιβλιογραφία τη χρονιά που πέρασε.Η παρουσίαση αυτή,
που θα καλύψει όλα τα γνωστικά πεδία της Ενδοκρινολογίας, θα έχει τα χαρα-
κτηριστικά της τεκµηριωµένης ανάλυσης κάθε εργασίας και θα υπόκειται στον
ενεργό σχολιασµό, τόσο από τους προέδρους, όσο και από το ακροατήριο.

Με την πρωτοβουλία στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ουσιαστική εκπαι-
δευτική –ενηµερωτική διαδικασία, η οποία θα ξεφεύγει από τις συνήθεις και θα
αποτελέσει ένα βήµα γόνιµου επιστηµονικού προβληµατισµού.
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς:: ττηηλλ:: 22661100--443322220000,, ffaaxx:: 22661100--443300888844,, ee--mmaaiill:: ssyynneeddrraa@@ssyynneeddrraa..ggrr,,
wwwwww..ssyynneeddrraa..ggrr.. 

«Επισκέπτρια Υγείας, Κέντρου Μάνας και Παιδιού της Νοµαρχιακής Μονάδας
Υγείας Χαλκίδας, ζητά αµοιβαία µετάθεση ή µετάταξη, σε οποιαδήποτε Υγειονο-
µική Υπηρεσία της Αθήνας. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6949074111 ή 22210 – 66188»

ΑΓΓΕΛΙΑ

19η Επιστηµονική Ηµερίδα µε θέµα: Επίκαιρα Θέµατα στην Παιδιατρική  στις 19
Ιανουαρίου 2009, Ξενοδοχείο «Makedonia Palace», Θεσσαλονίκη. 
Πληρ.: GlobalEvents, τηλ: 2310 - 247743, 4, fax: 2310 - 247746, e - mail: info@globalevents.gr,
www.globalevents.gr 

Ο τοµέας Παθολογίας της Ρευµατολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων διοργανώνει την 11η Επιστηµονική Συνάντηση Ρευ-
µατολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος στις 23 - 24 Ιανουαρίου 2009 στο Συνε-
δριακό Κέντρο «∆ιάσελο», Μέτσοβο, Ιωάννινα.
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς:: ee--mmaaiill:: iinnffoo@@ccoonnffeerrrree..ggrr 








