
Θεώρησα σκόπιμο να στρέψω λίγο τα φώτα
στη δομή, την ύπαρξη και την αναγκαιότητα
του συνδικαλισμού, τόσο γιατί έχει προκύψει
η ανάγκη της επαναδιατύπωσης του διεκδι-
κητικού εργασιακού χάρτη, όσο και επειδή η
πεμπτουσία της έννοιας αυτής, έχει υποστεί
μια μεγάλη και σοβαρή κακοποίηση από τους
κάθε λογής ηγέτες που ξεφυτρώνουν κατά
καιρούς και χωρίς ίχνος πολιτικού ειδικού
βάρους, επιχειρούν να στηρίξουν μιαν άκρως
ανερμάτιστη συνδικαλιστική παρουσία, πάνω
σε καθαρά προσωποκεντρικού προσανατο-
λισμού ιδιοτελή κίνητρα. 

Όταν κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώ-
να τα ευρωπαϊκά κινήματα αγωνίζονταν για
την κατάκτηση βασικών πολιτικών και κοι-
νωνικών δικαιωμάτων (όπως το δικαίωμα της
ψήφου, η μείωση των ωρών εργασίας, η καλυ-
τέρευση των συνθηκών εργασίας, η ανάπτυ-
ξη της κοινωνικής πρόνοιας κτλ.), οι αγώνες
τους ταυτίζονταν λίγο - πολύ με το «γενικό
συμφέρον», και αυτό με την έννοια πως, οι
αγώνες τους είχαν έναν καθολικό χαρακτή-
ρα, ταυτίζονταν δηλαδή με την προώθηση,
όχι μόνο των δικαιωμάτων των βιομηχανικών
εργατών αλλά, λίγο - πολύ, των δικαιωμάτων
όλου του εργαζόμενου πληθυσμού. Ο δυνα-
μισμός, όμως, αυτός χάθηκε, από τη στιγμή
που στις προηγμένες καπιταλιστικές κοινω-
νίες, ένας σημαντικός αριθμός από αυτούς
τους στόχους επιτεύχθηκε - όπως το δικαίω-
μα της απεργίας, η καθολική ψήφος, το κρά-
τος πρόνοιας κτλ. Τα σημαντικά αυτά επι-
τεύγματα, οφείλονταν, αν όχι αποκλειστικά,
τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό στους αγώνες
της τάξης που βρισκόταν στη βάση της κοι-
νωνικής πυραμίδας.

ΜΜ
ε τις πρόσφατες νομοθετι-
κές ρυθμίσεις, διευρύνθη-
κε το πεδίο των σκοπών

της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος,
οι οποίοι περιλαμβάνουν, πλέον,
την επαγγελματική αναγνώριση μετα-
πτυχιακών προγραμμάτων και των
αντίστοιχων τίτλων σπουδών, την
πραγματοποίηση υπό την αιγίδα της
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και επιστημονικών εκδηλώσεων,
που αφορούν στη νοσηλευτική επι-
στήμη και τέχνη, αλλά και την μοριο-
δότηση, για επαγγελματικούς σκο-
πούς, των προγραμμάτων αυτών,
με μεταπτυχιακές εκπαιδευτικές
μονάδες. Η Ένωση Νοσηλευτών

Ελλάδος, ως επαγγελματικός σύλ-
λογος των νοσηλευτών, αποκτά
έναν ακόμη πιο ενεργό ρόλο στα
ζητήματα εκπαίδευσης, μετεκπαί-
δευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευ-
σης και εν γένει επιμόρφωσης των
μελών της. Την ίδια στιγμή, με πρό-
σφατη υπουργική απόφαση, το
«Ελληνικό Περιοδικό της Νοση-
λευτικής Επιστήμης», το οποίο εκδί-
δεται από την Ε.Ν.Ε., εντάχθηκε
στα περιοδικά με Εθνική αναγνώ-
ριση, γεγονός που προσθέτει ένα
ακόμη κομμάτι στο παζλ, που απει-
κονίζει το νέο τοπίο της νοσηλευ-
τικής εκπαίδευσης.
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σελ. 7

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 

Κρίση για τις κρίσεις... Σελ. 11

Υποχρεωτική άδεια μετά αποδοχών... Σελ. 14

Ρόλος αποκλειστικός και ξεκάθαρος!... Σελ. 15

ΜΜ ε αφορμή την υπ’ αριθμ. 107/2009 Γνωμοδότη-
ση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με
εισηγητή τον Πάρεδρο του ΝΣΚ, κ. Αναστάσιο

Μπάνο, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, νιώθει την ανά-
γκη να ερμηνεύσει τις...παρερμηνείες που εμπεριέχει.
Η πιο πάνω γνωμοδότηση, μέσα από πλήθος νομικών ανα-

κριβειών και σφαλμάτων, καταλήγει σε ένα εντελώς παρά-
δοξο συμπέρασμα, αναφέροντας χαρακτηριστικώς ότι,
«νοσηλευτές υπηρετούντες με σχέση δημοσίου δικαίου
στα νοσοκομεία του ΕΣΥ ασκούν νομίμως τα καθήκοντα
του κλάδου και της ειδικότητάς τους, ανεξαρτήτως αν
έχουν εγγραφεί στην Ε.Ν.Ε.»...
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σελ.9

EKΔOTΩN

 ΕΒ
ΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  EΦHM

EPIΔEΣ  ΠEPIOΔIK
A 

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

Ταχ. Γραφείο
KEMΠAΘ

Αριθμός Άδειας
4993

Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102
166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr

ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 
Το ΕΣΥ καλεί (επειγόντως) ΑΥΤΟΥΣ

Σελ. 6

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
Είναι τουλάχιστον επικίνδυνο! Σελ. 10

Η εκπαίδευση...υπό
την αιγίδα της Ε.Ν.Ε.

Ανακαλύπτοντας το νέο τοπίο της νοσηλευτικής εκπαίδευσης  

Ο «εφιάλτης» 
στο δρόμο με τον
συνδικαλισμό... 

�

σελ. 4

Ερμηνεύοντας τις… παρερμηνείες 
Της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 



ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΣΣ ΗΗ   

ΤΤοο  ωωρράάρριιοο  ««κκύύκκλλοουυςς  κκάάννεειι»»……
Προσφάτως η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος πληροφορήθηκε την
υπόθεση της κυρίας Θ. Π., νοσηλεύτριας ΤΕ, που ασκεί το επάγ-
γελμά της σε Κέντρο Υγείας. Η πιο πάνω Νοσηλεύτρια, λόγω της
οικογενειακής της κατάστασης, ζήτησε, δυνάμει της υπ’ αριθμ.
πρωτ. 716/03-07-2007 αιτήσεώς της, όπως διευκολύνεται κατά
την εκτέλεση του κυκλικού ωραρίου, αποφεύγοντας τις απο-
γευματινές και βραδινές βάρδιες. Σε συνέχεια της πιο πάνω αιτή-
σεως, εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 20/09-08-2007 απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, δια
της οποίας ορίστηκε, ότι ο Διευθυντής του εν λόγω Κ.Υ., θα διευ-
κολύνει την συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, σχετικά με το ωράριο
εργασίας, εάν υπάρχει δυνατότητα και χωρίς να διαταράσσεται
η εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου.

Παρά το σαφές περιεχόμενο της απόφασης αυτής του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. Καλαμάτας, η νοσηλεύτρια Θ. Π.,
με βάση το πρόγραμμα υπηρεσιών, καλείται να εκτελεί και απο-
γευματινές βάρδιες. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι, αναλογιζο-
μένου του ανθρωπίνου…

Σελ. 15 

ΤΤ ΕΕ ΠΠ   

ΥΥπποοχχρρεεωωττιικκήή ηη
ππααρροουυσσίίαα  γγιιααττρροούύ
Σε συνέχεια σχετικής καταγγελίας του
νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρε-
τεί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
(ΤΕΠ) του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ), αναφο-
ρικά με τον τρόπο διαλογής των περι-
στατικών, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλά-
δος (ΕΝΕ) επισημαίνει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα-
γράφου 6 της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ 4472/15-
01-2003 Απόφασης του υπουργού Υγεί-
ας και Πρόνοιας, στο χώρο διαλογής
υποδέχονται τον ασθενή ειδικευμένοι
ιατροί και νοσηλεύτριες και ανάλογα με
τη βαρύτητα της κατάστασής του τον
κατευθύνουν στους χώρους του ΤΕΠ. 

Όπως προκύπτει από την παραπάνω
διάταξη, η υποδοχή και διαλογή των
ασθενών πραγματοποιείται υποχρεω-
τικώς, με την παρουσία ειδικευμένου
ιατρού, συνεπικουρούμενου από Νοση-
λευτές. Σε καμία περίπτωση δεν δύνα-
ται να υποστηριχθεί ερμηνευτικώς, ότι
η διαλογή των ασθενών μπορεί να ανα-
τίθεται αποκλειστικά στους Νοσηλευ-
τές. Κάτι τέτοιο είναι οπωσδήποτε αντί-
θετο με την ρητή διατύπωση της διάταξης
της προαναφερθείσας Υπουργικής Από-
φασης…

Σελ. 11

Σεπτέμβριος 2009

ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ

««ΤΤοομμέέςς»»::  ηη  φφεεννάάκκηη  
ττοουυ  πποολλιιττιικκοούύ  λλόόγγοουυ
Η προεκλογική κενολογία υπόσχεται «τομές», βαθιές «τομές».
Η λέξη είναι οπωσδήποτε εντυπωσιακή, αλλά έχει μεταλλα-
χθεί η σημασία της. Το ουσιαστικό «τομή» παράγεται από το
ρήμα «τέμνω». Τέμνω σημαίνει: σχίζω ή κόβω. Σχίζω για να
διανοίξω, να φανερώσω και εντοπίσω τη βλάβη, τη σήψη, τη
δυσλειτουργία οργανισμού ή οργάνου. Κόβω, αποκόπτω, αφαι-
ρώ την αιτία της βλάβης, το χαλασμένο, μολυσμένο, σάπιο
μέλος ή όργανο, για να αποκατασταθεί η ζωτική λειτουργία,
η υγεία. Η λέξη «τομή» στην πολιτική χρησιμοποιείται με ανα-
φορά σε ιατρικές κυρίως προσλαμβάνουσες. Με καμιά γλωσ-
σική λογική δεν μπορεί να ονομαστεί «τομή» η απλή διορθω-
τική παρέμβαση, η διαχειριστική «βελτίωση». Η τομή πονάει,
έχει κόστος, συνεπάγεται διακινδύνευση, ενώ οι «βελτιώσεις»
ρίχνουν απλώς στάχτη στα μάτια, έχουν «επικοινωνιακή» σκο-
πιμότητα: να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι και ας σέρνεται η
αρρώστια, η θανατηφόρα απειλή. «Τομή» στην άσκηση πολι-
τικής σημαίνει: Αν η εξυγίανση της λειτουργίας του κράτους
φανερά για όλους το απαιτεί… Σελ. 22-23
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ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΨΨ ΑΑ ΝΝ   

ΕΕνν  δδυυννάάμμεειι  κκααιι  εενν  εεννεερργγεείίαα  αασσθθεεννεείίςς......
Κνόκ: «Μου δίνεται μια επαρχία που την κατοικούν κάμποσες χιλιάδες άνθρωποι ουδέ-
τεροι, αχαρακτήριστοι, ακαθόριστοι. Ο ρόλος μου είναι να τους καθορίσω, να τους
φέρω στη ζωή – την ιατρική ζωή. Τους ξαπλώνω λοιπόν στο κρεβάτι και κοιτάζω να
ιδώ τι μπορεί να βγεί απ’ τον καθένα: ένα φυματικός, ένας νευροπαθής, ένας διαβη-
τικός, ένας αρτηριοσκληρωτικός, αδιάφορο! Ας είναι ό,τι θέλει – φτάνει να είναι κάτι
τι, φτάνει να είναι κάποιος. Γιατί τίποτα δεν απεχθάνομαι στον κόσμο περισσότερο από
το ουδέτερο εκείνο ον, το ασήμαντο, το άχρηστο, που ονομάζεται ‘σεις φυσιολογικό
άνθρωπο. Είναι ο εχθρός της Ιατρικής, τελείωσε!»
Ο γιατρός: «Οπωσδήποτε, όμως, δεν μπορείτε να ξαπλώνεται στο κρεβάτι ολάκερη
επαρχία!».
Κνόκ: « …Η αλήθεια είναι, ότι μας λείπει το θάρρος, ότι κανείς μας, ούτε και εγώ ο
ίδιος, δεν θα τολμούσε να φτάσει στα άκρα, να κρεβατώσει ολάκερη επαρχία, να πει-
ραματισθεί. Αλλά έστω, παραδέχομαι ότι χρειάζονται κι υγιείς για να περιποιούνται
τους άλλους, να τους αναπληρώνουν…

Σελ. 12-13

ΑΑ ΔΔ ΕΕ ΙΙ ΑΑ   

ΜΜεεττάά  ααππόό  πποολλύύμμηηννηη  ααπποουυσσίίαα……
Αναφορικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της κανονικής άδειας του άρθρου 48 του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ51/590/οικ.14346/29-05-2008 Εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, εάν ο υπάλληλος επανέρχεται στην υπηρεσία μετά
από πολύμηνη απουσία, λόγω χρήσης άλλων αδειών εντός του ημερολογιακού έτους,
τότε δικαιούται κανονικής αδείας για το έτος αυτό, υπό την προϋπόθεση το υπολει-
πόμενο μέχρι την λήξη του ημερολογιακού έτους διάστημα, να επιτρέπει την χορή-
γηση της άδειας, άλλως η άδεια περιορίζεται σε τόσες ημέρες, όσες οι εργάσιμες ημέ-
ρες που μεσολαβούν από την επάνοδο του υπαλλήλου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του
έτους αναφοράς. Είναι προφανές ότι, η ανωτέρω εγκύκλιος καλύπτει και τις περιπτώ-
σεις χορήγησης αδειών μητρότητας ή αναρρωτικών αδειών. Εντεύθεν η χορήγηση της
κανονικής άδειας είναι δυνατή και επιτρεπτή υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εφόσον
η μακρόχρονη… Σελ. 14

ΙΙΔΔΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ::
ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟΣΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859

e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr

ΕΕΚΚΔΔΟΟΤΤΗΗΣΣ  --  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ  
Δημήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος Δ.Σ.  Ε.Ν.Ε  

ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ
Αριστείδης Δάγλας

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε

ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΟΟΣΣΗΗΣΣ
--  ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΜΜ..  ΠΠΙΙΤΤΣΣΙΙΛΛΙΙΔΔΗΗΣΣ  ΑΑ..ΕΕ..
Αγίου Νικολάου 102

16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210-8947002
Fax: 210-8941551

e-mail: info@pitsilidis.gr

ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ
Νικόλαος Ορφανός

Α’ Αντιπρόεδρος 
Δημήτριος Πιστόλας

Ταμίας
Ελένη Αλμπάνη

Οργανωτική Γραμματέας 
Λάμπρος Μπίζας

Αναπληρωτής Γραμματέας 
Δημοσθένης Σαληκίδης
Αναπληρωτής Ταμίας
Κωνσταντία Μπελαλή

Μέλος Δ.Σ.
Γεώργιος Δραχτίδης

Μέλος Δ.Σ.
Γεωργία Μπλάντα

Μέλος Δ.Σ. 
Γεώργιος Δόντσιος

Μέλος Δ.Σ. 
Ευτέρπη Βασιλειάδου

Μέλος Δ.Σ.
Νικόλαος Σαββίδης

Μέλος Δ.Σ.
Απόστολος Κωτσής

Μέλος Δ.Σ. 
Αντώνης Θεοδωρίδης

Υπεύθυνος ιστοσελίδας
www.enne.gr

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ
ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ  ΝΝΟΟΜΜΟΟ  

Δημήτριος Σκουτέλης 

ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΣΣΗΗ  
ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.

CCRREEDDIITT:: visualphotos.com

ΚΚΩΩΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΤΤΑΑ:: 8376

Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις του
υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά
την εφημερίδα. Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μη,
δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η ανατύπωση
ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου του κειμένου
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.



Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες της Novartis.

ΣΣτη Novartis, οι 4 πυλώνες της Κοινωνικής Ευθύνης είναι:

www.novartis.gr
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ΟΟι ασθενείς
Στη Novartis, οτιδήποτε πράττουμε έχει ως επίκεντρο τον ασθενή.

• Προσυπογράφουμε το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην υγεία 

• Βελτιώνουμε το επίπεδο υγείας και διαβίωσης όλων των συνανθρώπων μας και ενισχύουμε προσπάθειες που συντελούν στην απρόσκοπτη
πρόσβαση στη φαρμακευτική περίθαλψη

• Ενισχύουμε Συλλόγους Ασθενών και Κοινωφελείς Οργανισμούς που έχουν σκοπό την υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων

• Συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις Συλλόγων και φορέων που στόχο έχουν να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σχετικά με την
πρόληψη διαδεδομένων παθήσεων 

• Υποστηρίζουμε ενεργά την ιατρική ακαδημαϊκή κοινότητα και τους φορείς εκείνους που συντελούν στην επίτευξη του κοινού στόχου μας να
βοηθήσουμε τον ασθενή

ΕΕπιχειρηματική δεοντολογία
Λειτουργούμε με απόλυτη υπευθυνότητα, τιμιότητα και διαφάνεια, τηρώντας πιστά τους θεσμοθετημένους κανόνες δεοντολογίας στις επιχειρηματικές
μας δραστηριότητες.

ΟΟι άνθρωποί μας και οι κοινωνίες
• Αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος των κοινωνιών στις οποίες λειτουργούμε 

• Οι άνθρωποι μας είναι η κινητήριος δύναμη της επιτυχίας μας 

• Βασίζουμε τις πολιτικές μας πάνω σε αρχές όπως η τιμιότητα, το ήθος, η ειλικρίνεια και ο αμοιβαίος σεβασμός. Δημιουργούμε για τους συναδέλφους
μας ένα ασφαλές, υγιεινό, ανοικτό εργασιακό περιβάλλον που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, και στο οποίο η καινοτομία, η δημιουργικότητα
και η παραγωγικότητα ανταμείβονται

• Κάθε χρόνο, την άνοιξη, αφιερώνουμε την επέτειο της ημέρας της ίδρυσης της Novartis στην κοινωνία, καθιερώνοντας παγκοσμίως την ημέρα
αυτή ως «ΗΗμέρα Εθελοντικής Κοινωνικής Προσφοράς» όλων των εργαζομένων στην εταιρεία μας προς τους συνανθρώπους μας που έχουν
την ανάγκη μιας ζεστής αγκαλιάς, ενός γλυκού χαμόγελου 

• Αγκαλιάσαμε τα παιδιά στα «Παιδικά Χωριά SOS», βρεθήκαμε κοντά στους ηλικιωμένους στο Γηροκομείο Αθηνών, δενδροφυτεύσαμε μια
καμένη πλαγιά του Διονύσου, καλλωπίσαμε τα πάρκα του Δήμου Μεταμόρφωσης. Για τρίτη φορά, ζήσαμε μια ολόκληρη μέρα με τα παιδιά
του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

ΜΜέριμνα για το περιβάλλον
Επιδίωξη μας είναι να κάνουμε λελογισμένη χρήση των φυσικών πόρων και να ελαχιστοποιούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όλων των
δραστηριοτήτων μας.

• Ανακυκλώνουμε χαρτί, μπαταρίες και μελάνια εκτυπωτών των γραφείων μας

• Μειώνουμε τις εκπομπές ρύπων, χρησιμοποιώντας υβριδικά αυτοκίνητα
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ΑΑ
πό τις πρώτες κιόλας κοι-
νωνικές συγκρούσεις, δυο
ήταν τα βασικά ρεύματα μέσα

στον συνδικαλισμό: Ο μεταρρυθ-
μιστικός (ρεφορμιστικός από την
αγγλική λέξη «reform», που σημαί-
νει αναμόρφωση, μεταρρύθμιση,
βελτίωση) και ο επαναστατικός συν-
δικαλισμός.

Ο ρεφορμιστικός δεν βλέπει το
συνδικάτο σαν όργανο των εργα-
τών για την καλυτέρευση της ζωής
τους, αλλά στην καλύτερη περί-
πτωση σαν πολιτικό όργανο της
πολιτικής οργάνωσης ή του κόμ-
ματος. Αφαιρώντας λοιπόν από το
συνδικάτο αυτό τον βασικό του
ρόλο, το καθιστά ένα μεσολαβητι-
κό μηχανισμό μεταξύ της εργατι-
κής ηγεσίας και της εργοδοσίας,
όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα
στην ελληνική πραγματικότητα, όπου

οι μεγάλες τριτοβάθμιες οργανώ-
σεις ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, σύμφωνα
τουλάχιστον με τα δείγματα γρα-
φής τους, περισσότερο αποτελούν
δούρειο ίππο του συστήματος των
κατόχων των μέσων παραγωγής,
παρά εξυπηρετούν τα συμφέροντα
των εργαζομένων.

Ο επαναστατικός συνδικαλι-
σμός σαν θεωρία οργάνωσης, υπο-
στηρίζει την οργάνωση των εργα-
τών μέσα σε επίπεδα συνδικάτα,
που λειτουργούν βάσει των αρχών
της αποκέντρωσης, της αυτονο-
μίας, της ανακλητότητας και  του
πλουραλισμού.

Όλες οι αποφάσεις κατά συνέ-
πεια παίρνονται από τη βάση μέσα
σε συνελεύσεις των συμβουλίων
βάσης και συγκεντρώνονται σε τακτι-
κά και ευρύτερα επίπεδα από τους

πάντα ανακλητούς και εναλλασσό-
μενους αντιπροσώπους.

Στην Ελλάδα μπορούμε να πού-
με, ότι δεν υπάρχει παράδοση επα-
ναστατικού συνδικαλισμού. Το
συνδικαλιστικό κίνημα  το μονο-
πωλούν οι εκάστοτε κομματικο-
δίαιτες παρατάξεις. Ένα εξωφρενι-
κό παράδειγμα σχέσης συνδικάτων
πολιτείας είναι, ότι ο πρώην πρό-
εδρος της ΓΕΣΕΕ τελικά έγ ινε
υπουργός εργασίας...

Οι επιμέρους δευτεροβάθμιες
οργανώσεις, όπως για παράδειγμα
η ΠΟΕΔΗΝ, δεν έχουν ουσιαστι-
κή πρόσβαση στους εργαζόμενους
μιας και από καιρό έχουν χάσει την
έξωθεν (αλλά και την έσωθεν) καλή
μαρτυρία και λειτουργούν ως εκκο-
λαπτήρια εν δυνάμει πολιτευτών,
που σπεύδουν να ξεπουλήσουν
στην κρατική εξουσία όσο όσο την
πενιχρή τους επιρροή στους χώρους
όπου δραστηριοποιούνται. Στον
συνδικαλιστικό χώρο η κομματι-
κοκρατία παίρνει τη μορφή μιας
έντονης τάσης των πολιτικών ηγε-
σιών να βλέπουν τα συνδικάτα, είτε
σαν επέκταση της κρατικής μηχα-
νής είτε σαν επέκταση των κομμά-
των, όπως συμβαίνει σήμερα.

Αυτή η κατάσταση έχει οδηγή-
σει σε τέτοιο τέλμα το εργασιακό
τοπίο, ώστε σχεδόν καμιά ουσια-
στική ανατροπή δεν έχει γίνει τα
τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, το συνδικαλιστικό κίνη-
μα μπορεί να ανατρέψει την πτωτι-
κή τάση που βιώνει σήμερα, μπο-
ρεί να ξαναπαίξει πρωτοποριακό
ρόλο στην κοινωνία υποστηρίζο-
ντας ενεργά τα συμφέροντα των
εργαζομένων, αφού όμως πρωτί-
στως αποκόψει τον ομφάλιο λώρο
του από τα κόμματα και αφού πάψει
να αποτελεί τον αερόσακο της κοι-
νωνικής εκτόνωσης προστατεύο-
ντας τη διαιώνιση της ταξικής δια-
στρωμάτωσης της κοινωνίας.

Βεβαίως, οι σύγχρονες συνδι-
καλιστικές ηγεσίες, πέρα από τεχνι-
κές δεξιότητες και γενικές γνώσεις,
πρέπει να προβληματιστούν και να

έχουν γνώμη και θέσεις σε ευρύ-
τερα θέματα που καθορίζουν ολό-
πλευρα την ποιότητα της ζωής των
πολιτών.

Στο χώρο των Νοσηλευτών ειδι-
κότερα, με την κατίσχυση και την
εδραίωση στη συνείδηση όλων μας
της ομοιοεπαγγελματικής ακομμά-
τιστης διάρθρωσης της συνδικαλι-
στικής μας εκπροσώπησης, με κλα-
δικά και ποιοτικά κριτήρια, μέσω
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ,φαίνεται ότι έρχε-
ται κάτι νέο, διώχνοντας το παλιό
τετριμμένο και αποτυχημένο σχή-
μα του συνδικαλιστικού αχταρμά,
που επί δεκαετίες το μόνο που κατά-
φερε ήταν να απομυζεί παρασιτικά
την ανοχή των εργαζομένων και να
αναλώνεται σε μικροσυναλλαγές
(μετατάξεις, μετακινήσεις κτλ) με
την εκάστοτε διοίκηση του υπουρ-
γείου και των νοσοκομείων.

Η αυτοεκπροσώπηση των Νοση-
λευτών από την Ε.Ν.Ε. σε επαγ-
γελματικό επίπεδο και από την
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ σε επίπεδο εργα-
σιακό και συνδικαλιστικό, φαίνε-
ται ότι έχει κάνει κάποιους να χάσουν
τον ύπνο τους και μαζί μ’ αυτόν και
την ψυχραιμία τους.

Ο οριζόντιος συνδικαλισμός,
όπως έχει επικρατήσει πλέον στο
χώρο μας, αποτινάσσει σιγά σιγά
τα κακοήθη συγγενή χαρακτηρι-
στικά του ρεφορμιστικού μοντέλου
και αποκτά στοιχεία του επανα-
στατικού, με πλατιά εκπροσώπηση
και μακριά από κάθε μορφή εξάρ-
τησης από κόμματα και κατεστη-
μένα συμφέροντα.

Ελπίζουμε, ότι στην πορεία θα
βρούμε επακριβώς την ιδιαίτερη ταυ-
τότητα του μοντέλου που αρμόζει
στη δική μας περίπτωση, μη διστά-
ζοντας να παραδεχθούμε κάθε λάθος,
που τυχόν διαπράξουμε.

Γιατί γνωρίζουμε, ότι μόνο με τη
μαζική αφύπνιση της βάσης θα επέλ-
θει η ολόπλευρη αναβάθμιση του
κλάδου μας, όχι ως αναμενόμενο
τυχαίο γεγονός, αλλά ως απότοκο
της έντονης πίεσης προς την εκά-
στοτε κρατική εξουσία.

Ο «εφιάλτης» στο δρόμο 
με τον συνδικαλισμό...

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς  ΔΔάάγγλλααςς,,  
Γενικός Γραμματέας 

Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.

«Το συνδικαλιστικό κίνημα μπορεί 
να ανατρέψει την πτωτική τάση που 

βιώνει σήμερα και να ξαναπαίξει 
πρωτοποριακό ρόλο στην κοινωνία»
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ΓΓρράάφφεειι  οο  ΔΔηημμήήττρριιοοςς  ΠΠιισσττόόλλααςς,,  
ΜΜέέλλοοςς  ΔΔ..ΣΣ..  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..

ΤΤ
ο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ)
δημιουργήθηκε, προκειμένου
να καλύψει τις υγειονομικές ανά-

γκες των πολιτών της χώρας. Σκοπός
του είναι η πρόληψη και η αντιμετώπι-
ση διαφόρων παθήσεων, καθώς και η
επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο,ατό-
μων που χρησιμοποίησαν τις υγειονο-
μικές του υπηρεσίες.

Βασική προϋπόθεση για την εξα-
σφάλιση του σκοπού αυτού είναι το
κατάλληλα εκπαιδευμένο και επαρκές
ανθρώπινο δυναμικό, Ιατρικό Νοση-
λευτικό, Διοικητικό, Τεχνικό, Παραϊα-
τρικό. Η ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών του ΕΣΥ στηρίζεται, πρωτί-
στως,ουσιαστικά στο ανθρώπινο δυνα-
μικό του και κατόπιν φυσικά στον απα-
ραίτητο βιοϊατρικό εξοπλισμό, καθώς
και στην ξενοδοχειακή του υποδομή.
Τα τελευταία δέκα τουλάχιστον έτη,παρα-
τηρείτε δυστυχώς μια δραματική μείω-
ση του ανθρώπινου δυναμικού,κυρίως
του Νοσηλευτικού, με αποτέλεσμα την
ανεπαρκή επάνδρωση του ΕΣΥ.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι διεθνούς
φήμης ερευνητές χαρακτηρίζουν το νοση-
λευτικό προσωπικό ως το άγρυπνο μάτι
των νοσοκομείων, που μπορεί να εξα-
σφαλίσει την ποιότητα και την ασφάλεια
της υγειονομικής περίθαλψης των ασθε-
νών. Σε αντίθεση στην χώρα μας, κενές
οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προ-
σωπικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
παρουσιάζονται σε όλα τα νοσηλευτικά
ιδρύματα, με συνέπεια η κατάσταση να
χαρακτηρίζετε, επιεικώς, «επικίνδυνη».

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
και η κοινοτική νοσηλευτική, που θα
μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πλη-
θώρα προβλημάτων με την πρόληψη,
την εκπαίδευση, αλλά και την αντιμε-
τώπιση καταστάσεων,που δεν χρήζουν
τριτοβάθμιας αντιμετώπισης,βρίσκονται
ακόμη στα σπάργανα.

Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου αρχί-
ζουν δειλά - δειλά να εμφανίζονται με
καθυστέρηση ετών.Τα κτίρια,όμως,από
μόνα τους δεν μπορούν να προσφέρουν
φροντίδα σε κανένα νοσηλευόμενο.Αυτό
και μόνον αυτό πρέπει να θυμούνται,
αφού πρώτα το κατανοήσουν σε όλη του
τη διάσταση, οι υπεύθυνοι του υπουρ-
γείου Υγείας. Το κατάλληλα εκπαιδευ-
μένο, αλλά και το ανάλογο σε αριθμό,
ανθρώπινο δυναμικό είναι απαραίτητο
για την εύρυθμη λειτουργία, οποιουδή-
ποτε κέντρου.Και αναφερόμαστε,βέβαια,
στο νοσηλευτικό δυναμικό, που βρί-
σκεται είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσι-
τετράωρο δίπλα στον άρρωστο.

Χρόνια τώρα, το τριτοβάθμιο σύστη-
μα υγείας ασφυκτιά, προκειμένου να
προσφέρει φροντίδα σε περιστατικά,
που χρήζουν Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας, με αποτέλεσμα την πλημ-
μελή, καθυστερημένη και άρα επικίν-
δυνη φροντίδα ασθενών,που πραγματικά
πρέπει να αντιμετωπισθούν από τριτο-
βάθμιο υγειονομικό κέντρο.

Με βάση στοιχεία,προερχόμενα από
μελέτες στις ΗΠΑ, αυξάνεται θεαματικά
η θνησιμότητα των ασθενών,όταν νοση-
λεύονται σε νοσηλευτικά τμήματα,όπου
η σχέση νοσηλευτών προς ασθενείς
είναι 1:8 αντί 1:4 και όταν η σχέση μόνι-
μου προς ορισμένου χρόνου εργασίας
νοσηλευτικού προσωπικού, δεν είναι

η ανάλογη. Αλήθεια τι μπορεί να συμ-
βαίνει στο Ελληνικό ΕΣΥ, όπου ένας
και μόνο νοσηλευτής καλείται να αντι-
μετωπίσει 30 ή και ακόμη 40 ασθενείς
στο οκτάωρό του; Τι συμβαίνει, όταν
νοσηλευτής με 20 και πλέον έτη, γερα-
σμένος και με πολλά προβλήματα υγεί-
ας ,σωματικά και ψυχικά, αποτέλεσμα
του χώρου και του αντικειμένου της
εργασίας του, καλείται να έχει κυκλικό
ωράριο;Άραγε πόσοι έλληνες ασθενείς
του ΕΣΥ, αν αποδεχθούμε τις Αμερι-
κάνικες έρευνες,στην χώρα τους φυσι-
κά, ταλαιπωρούνται ή και χάνουν ακό-
μη την ζωή τους, λόγω έλλειψης
νοσηλευτικού προσωπικού;

Με ποσά ευρώ κοστολογείται άρα-
γε η ανθρώπινη ζωή, ώστε να καθυ-
στερούν οι προσλήψεις σε νοσηλευτι-
κό προσωπικό;

Γνωρίζουν άραγε οι δεκάδες σύμ-
βουλοι των υπουργείων, ότι χρήματα
για την πρόσληψη χιλιάδων νοσηλευ-
τών μπορούν να εξασφαλιστούν, αν
αυξηθεί η ποιότητα της παρεχόμενης
υγειονομικής φροντίδας; Αν οι επι-
πλοκές και τα δυσμενή συμβάντα μει-
ωθούν; Αν σχεδιασθεί και εξασφαλι-
σθεί η λειτουργία της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας;

Αλήθεια,πόσα χρόνια έχει να εφαρ-
μοσθεί η αξιολόγηση των νοσηλευτι-
κών ιδρυμάτων;

Πότε επιτέλους θα σχεδιασθούν ή
ακόμη καλύτερα θα εφαρμοσθούν και
στην χώρα μας διαγνωστικά πρωτό-
κολλα, ώστε να περιορισθούν τα δια-
γνωστικά σφάλματα;

Πότε επιτελούς θα σταματήσει η χώρα
μας,όσον αφορά την ποιότητα των υπη-
ρεσιών υγείας,να κατατάσσεται στις τελευ-
ταίες θέσεις της Ε.Ε; Ήρθε η γρίπη, για
να ακούσουμε άλλη μια φορά για άμε-
σες προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρι-
κού προσωπικού,προκειμένου να αντι-
μετωπίσουν τις ανάγκες της πανδημίας.
Προσλήψεις για να ενεργοποιηθούν οι
κλειστές κλίνες Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας και να λειτουργήσουν οι χίλι-
οι αναπνευστήρες, που θα αγοραστούν
για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες.
νοσηλευτές και ιατροί στην πρώτη γραμ-
μή για μια ακόμη φορά, χωρίς τα απα-
ραίτητα μέσα,προκειμένου να προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους για την φροντίδα
των ασθενών, θέτοντας  τους εαυτούς
τους σε κίνδυνο, με αυτοθυσία, είναι
εκτός της λίστας των Βαρέων και Ανθυ-
γιεινών. Τεχνοκράτες κρίνουν, ότι δεν
είναι απαραίτητη η ένταξή μας στα Βαρέα
και Ανθυγιεινά.

Ίσως η γρίπη αφυπνίσει τους ειδι-
κούς και τους αναγκάσει να ενεργο-
ποιηθούν. Υπάρχει χρόνος, έστω και
πριν χτυπήσει το τελευταίο καμπανάκι...

Αγαπητοί συνάδελφοι η κατάσταση
όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας,
αλλά και της παρεχόμενης νοσηλευτι-
κής φροντίδας μέσα στους χώρους του
ΕΣΥ,κυρίως λόγω της έλλειψης ανθρώ-
πινου δυναμικού, είναι απαράδεκτη και
συγκρίνεται, δυστυχώς, με ανάλογες
συνθήκες τριτοκοσμικών χωρών.

Ας σεβαστούμε επιτέλους τα λόγια
του αείμνηστου καθηγητή Κωνσταντί-
νου Γαρδίκι: «Να γίνουμε σοβαροί, να
σταματήσει ο αφόρητος κομματισμός,
να ξαναβρούν οι λέξεις την πραγματική
τους έννοια, να πούμε στο λαό τι μπο-
ρεί να του προσφέρει η Πολιτεία (…..).
Δημαγωγία δεν σηκώνει η Υγεία».��

ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ – ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΟΛΩΝ   

Το ΕΣΥ καλεί 
(επειγόντως) ΑΥΤΟΥΣ



Το ««ΕΕλλλληηννιικκόό  ΠΠεερριιοοδδιικκόό  ττηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΕΕππιισσττήήμμηηςς»», το επί-
σημο επιστημονικό περιοδικό της ΈΈννωωσσηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
ΕΕλλλλάάδδοοςς εισέρχεται στο δδεεύύττεερροο  χχρρόόννοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ. Στα
πλαίσια της συνεχούς του αναβάθμισης δημιουργήσαμε ένα
πρότυπο ειδικό ιστοχώρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.nursingjournal.gr στον οποίο όλα τα τεύχη του επιστημο-
νικού περιοδικού,από την αρχή λειτουργίας του έως σήμερα,θα
είναι διαθέσιμα δωρεάν σε όλους τους νοσηλευτές της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο και λόγω της διεθνούς του διάστασης θα
υπάρχει και αντίστοιχη αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας.

Όσοι, όμως, από τους ενδιαφερόμενους επιθυμούν αντίγρα-
φο της έντυπης έκδοσης του Περιοδικού (hard copy), θα
μπορούν να το λαμβάνουν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που
θα δηλώσουν, καταβάλλοντας ένα συμβολικό τίμημα, που
αντιστοιχεί στο κόστος του τεύχους και  στα ταχυδρομικά
έξοδα της αποστολής. Έτσι, ηη  ττιιμμήή  εεκκάάσσττοουυ  ττεεύύχχοουυςς  ππεερριιοο--
δδιικκοούύ  οορρίίσσττηηκκεε  σστταα  εεππττάά  εευυρρώώ  ((77pp))  κκααιι  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι
μμπποορροούύνν  νναα  τταα  ππρροομμηηθθεεύύοοννττααιι  ττααχχυυδδρροομμιικκώώςς,,  εείίττεε  ξξεεχχωωρριι--
σσττάά,,  εείίττεε  ααννάά  έέττοοςς,,  ααφφοούύ  ππρροοηηγγοουυμμέέννωωςς  ππρροοσσκκοομμίίσσοουυνν  ήή
ααπποοσσττεείίλλοουυνν  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  ττηη  σσχχεεττιικκήή  ααππόόδδεειιξξηη
εεππώώννυυμμηηςς  κκααττάάθθεεσσηηςς  σσττηηνν  ττρράάππεεζζαα  EEUURROOBBAANNKK,,  σσττοο  λλοογγαα--

ρριιαασσμμόό  μμεε  ααρριιθθμμόό  00002266..00000022..6655..00220011003355440022  ((μμεε  ααιιττιιοολλοογγίίαα
««ΓΓιιαα  ττοο  ΕΕλλλληηννιικκόό  ΠΠεερριιοοδδιικκόό  ττηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΕΕππιισσττήήμμηηςς»»))..
Επίσης, θα μπορούν να το παραγγέλνουν απευθείας στα γρα-
φεία της Ε.Ν.Ε.,καταβάλλοντας το παραπάνω τίμημα μετρητοίς.

ΤΤοο  ΠΠεερριιοοδδιικκόό  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  λλοοιιππόόνν,,  σσττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς  αανναα--
γγννώώρριισσήήςς  ττοουυ  ααππόό  ττηηνν  ΠΠοολλιιττεείίαα  ωωςς  ττοο  εεππίίσσηημμοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό
εεππιισσττηημμοοννιικκόό  ππεερριιοοδδιικκόό  ττηηςς  χχώώρρααςς,,  ππααρρααμμέέννεειι  ππιισσττόό  σσττοουυςς
ππρρωωττααρρχχιικκοούύςς  ττοουυ  σσττόόχχοουυςς::

• Την προαγωγή της Νοσηλευτικής επιστήμης και τέχνης
• Την συμβολή στην ποιότητα φροντίδας ατόμων, ομά-

δων και του κοινωνικού συνόλου σε κάθε κατάσταση
υγείας και αρρώστιας

• Την ανάδειξη και επιστημονική διερεύνηση επιστημονι-
κών νοσηλευτικών θεμάτων

• Την παραγωγή νοσηλευτικής πολιτικής και   
• Την ενίσχυση της νοσηλευτικής έρευνας

και δεσμεύεται σε μία συνεχή προσπάθεια ποιοτικής ανα-
βάθμισης και προώθησης της Νοσηλευτικής Επιστήμης στην
Ελλάδα. ΤΤοο  ππεερριιοοδδιικκόό  έέχχεειι  κκααττααχχωωρρηηθθεείί  σσττοονν  ΔΔιιεεθθννήή
ΣΣυυλλλλοογγιικκόό  ΚΚααττάάλλοογγοο  ΕΕκκδδόόσσεεωωνν  σσεε  σσεειιρρέέςς  σσττοο  ΠΠααρρίίσσιι  μμεε
IISSSSNN  11779911--99000022..  
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ΑΑ
φφοούύ  ττέέθθηηκκεε  σσεε  ιισσχχύύ  ηη  δδιιάάττααξξηη
ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1100§66  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ
33775544//22000099,,  πποουυ  σσυυμμππλλήήρρωωσσεε

ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  22§55  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ
33225522//22000044,,  δδιιεευυρρύύννθθηηκκεε  ττοο  ππεεδδίίοο  ττωωνν
σσκκοοππώώνν  ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάά--
δδοοςς  ((ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..))..  ΜΜεεττααξξύύ  ττωωνν  ππιιοο  ππάάννωω  σσκκοο--
ππώώνν  σσυυγγκκααττααλλέέγγεεττααιι,,  ππλλέέοονν,,  κκααιι  ηη  εεππααγγ--
γγεελλμμααττιικκήή  ααννααγγννώώρριισσηη  μμεεττααππττυυχχιιαακκώώνν
ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  κκααιι  ττωωνν  ααννττίίσσττοοιιχχωωνν  ττίίττ--
λλωωνν  σσπποουυδδώώνν,,  ηη  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη  υυππόό
ττηηνν  ααιιγγίίδδαα  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ππρροο--
γγρρααμμμμάάττωωνν  κκααιι  εεππιισσττηημμοοννιικκώώνν  εεκκδδηη--
λλώώσσεεωωνν  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηη  ννοοσσηηλλεευυττιικκήή
εεππιισσττήήμμηη  κκααιι  ττέέχχννηη  κκααιι  ηη  μμοορριιοοδδόόττηησσηη
γγιιαα  εεππααγγγγεελλμμααττιικκοούύςς  σσκκοοπποούύςς  ττωωνν  ππρροο--
γγρρααμμμμάάττωωνν  ααυυττώώνν  μμεε  μμεεττααππττυυχχιιαακκέέςς
εεκκππααιιδδεευυττιικκέέςς  μμοοννάάδδεεςς..  

ΜΜεε  ττηηνν  ππααρρααππάάννωω  ππρροοσσθθήήκκηη  ηη
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  ωωςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  σσύύλλλλοογγοοςς
ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν,,  ααπποοκκττάά  έένναανν  αακκόόμμηη
ππιιοο  εεννεερργγόό  ρρόόλλοο  σστταα  ζζηηττήήμμαατταα  εεκκππααίί--
δδεευυσσηηςς,,  μμεεττεεκκππααίίδδεευυσσηηςς,,  σσυυννεεχχιιζζόόμμεε--
ννηηςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  κκααιι  εενν  γγέέννεειι  εεππιιμμόόρρ--
φφωωσσηηςς  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς..  Επισημαίνεται
ότι, η ανωτέρω διάταξη είναι σε κάθε
περίπτωση ειδική και αφορά απο-
κλειστικά και μόνον τους εργαζόμε-
νους εκείνους, που φέρουν τον επαγ-
γελματικό τίτλο του νοσηλευτή, όπως
αυτός καθιερώθηκε από τις διατάξεις
του άρθρου 5§2 Α του Νόμου 1579/1985
και υποχρεούνται να εγγράφονται στα
μητρώα της Ε.Ν.Ε.. Ως ειδική, η διά-
ταξη αυτή υπερισχύει πάσης άλλης αντι-
θέτου ή συναφούς με διαφορετικό
περιεχόμενο και θέτει νέα πρόσθετα
κριτήρια στην αξιολόγηση και την υπη-
ρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων, που
φέρουν τον τίτλο του νοσηλευτή.

Σκοπός της παρούσης είναι να θέσει
ένα σαφές πλαίσιο για την αποτελε-
σματική εφαρμογή της επίμαχης νομο-
θετικής διάταξης,καθιερώνοντας συγκε-
κριμένους κανόνες, αρχές και
διαδικαστικούς τύπους.

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  ηη  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  αανναα--

γγννώώρριισσηη  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ππρροο--
γγρρααμμμμάάττωωνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσττηηρρίίζζεεττααιι
σσεε  ααννττιικκεειιμμεεννιικκάά  κκρριιττήήρριιαα,,  ώώσσττεε  νναα
εεννδδυυννααμμώώννεεττααιι  ττοο  ααίίσσθθηημμαα  αασσφφάάλλεειι--
ααςς  δδιικκααίίοουυ  όόλλωωνν  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν..  Για
τον λόγο αυτό τίθενται κατωτέρω ορι-
σμένοι βασικοί κανόνες ή άλλως κατευ-
θυντήριες γραμμές, που θα εφαρμό-
ζονται απαρέγκλιτα για την αναγνώριση
οποιουδήποτε εκπαιδευτικού προ-
γράμματος.

ΑΑρρχχιικκώώςς,,  ττοο  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ίίδδρρυυμμαα
πποουυ  εεκκδδίίδδεειι  κκααιι  ππιισσττοοπποοιιεείί  ττοονν  ττίίττλλοο
σσπποουυδδώώνν,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ίίδδρρυυμμαα
ττρριιττοοββάάθθμμιιααςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,,  ααννααγγννωωρριι--
σσμμέέννοο  σσττηη  χχώώρραα  ττοουυ.. Ομοίως, ο κλά-
δος σπουδών θα πρέπει να είναι εγγε-
γραμμένος στο Υπουργείο Παιδείας του
κράτους προέλευσης. Το πρόγραμμα
σπουδών και οι εξετάσεις θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνουν μαθήματα συναφή
προς τη νοσηλευτική επιστήμη και τέχνη,
καθώς και με την άσκηση του νοση-
λευτικού επαγγέλματος.

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα,,  ττοο
ππρροοςς  ααννααγγννώώρριισσηη  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ππρρόό--
γγρρααμμμμαα,,  δδεενν  εείίννααιι  ππιισσττοοπποοιιηημμέέννοο  κκααιι
ααξξιιοολλοογγηημμέέννοο  ααππόό  ττοονν  ααρρμμόόδδιιοο  φφοορρέέαα
ττοουυ  κκρράάττοουυςς  ππρροοέέλλεευυσσηηςς,,  ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  δδιιαα--

ττηηρρεείί  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  υυπποοββάάλλεειι  ττοουυςς
ααπποοφφοοίίττοουυςς  σσεε  σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκήή  εεξξέέ--
τταασσηη  εεππάάρρκκεειιααςς,,  εεφφόόσσοονν  ααυυττόό  κκρρίίννεεττααιι
σσκκόόππιιμμοο  κκααιι  ααννααγγκκααίίοο  γγιιαα  ττηηνν  δδιιααμμόόρρ--
φφωωσσηη  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  κκρρίίσσηηςς  εεππίί  ττηηςς  μμοορριιοο--
δδόόττηησσηηςς..

Βασικό όργανο εφαρμογής του
ανωτέρω συστήματος επαγγελματικής
αναγνώρισης εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων είναι η ειδική Επιτροπή
Επαγγελματικής Αναγνώρισης Εκπαι-
δευτικών Προγραμμάτων της Ε.Ν.Ε.,
που πρόκειται να συσταθεί με από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ε.Ν.Ε.. Η Επιτροπή θα είναι πενταμε-
λής, τα δε μέλη της θα ορίζονται μετά
των αναπληρωματικών τους με από-
φαση του ΔΣ της Ε.Ν.Ε.. Με την ίδια
απόφαση θα ορίζεται και ο Πρόεδρος
αυτής, μεταξύ των μελών της. Η θητεία
τους ορίζεται τριετής.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρα-
λαβή των αιτήσεων περί επαγγελματι-
κής αναγνώρισης, η αναζήτηση κάθε
απαιτούμενου αποδεικτικού – δικαιο-
λογητικού και η απόδοση συγκεκρι-
μένου αριθμού μορίων – μεταπτυχια-
κών εκπαιδευτικών μονάδων σε κάθε
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  σσυυγγκκααλλεείίττααιι  μμιιαα  φφοορράά
ττοονν  μμήήνναα,,  εεφφόόσσοονν  έέχχοουυνν  υυπποοββλληηθθεείί
ααιιττήήσσεειιςς  ππεερρίί  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  ααννααγγννώώ--
ρριισσηηςς..  ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  σσυυννεεδδρριιάάζζεειι  σσττηηνν
έέδδρραα  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  κκααιι  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  ααππααρρ--
ττίίαα,,  όότταανν  ππααρρεευυρρίίσσκκοοννττααιι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν
ττρρίίαα  ((33))  μμέέλληη  ττηηςς..  Για κάθε υποβαλ-
λόμενη αίτηση ορίζεται, με πράξη του
Προέδρου της Επιτροπής, ένα μέλος
ως εισηγητής. Ο εισηγητής αναλαμβά-
νει την συγκέντρωση όλων των δικαι-
ολογητικών, διατηρώντας την δυνατό-
τητα να ζητήσει, κατά την κρίση του,
την προσκόμιση κάθε διευκρινιστικού
στοιχείου.

ΚΚάάθθεε  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  φφέέρρεειι
εειιδδιικκήή  κκααιι  ππλλήήρρηη  ααιιττιιοολλοογγίίαα,,  ππρροοσσδδιιοο--
ρρίίζζοοννττααςς  εεππαακκρριιββώώςς  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  εεκκεείίνναα

πποουυ  ττηηνν  οοδδήήγγηησσαανν  σσττηη  μμοορριιοοδδόόττηησσηη  ήή
μμηη  εεννόόςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς..  

Με όμοιο τρόπο, πραγματοποιείται
η αναγνώριση και μοριοδότηση των
πάσης φύσεως εκπαιδευτικών και επι-
στημονικών εκδηλώσεων, που δύνα-
νται να χαρακτηριστούν ως συναφείς
με τη νοσηλευτική επιστήμη και τέχνη,
καθώς και με την άσκηση του νοση-
λευτικού επαγγέλματος.

ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ααξξιιοο--
λλοογγήήσσεειι  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς,,  λλααμμ--
ββάάννεειι  υυππόόψψηη  ττηηνν  φφύύσσηη  ττοουυςς,,  ττηηνν  δδιιάάρρ--
κκεειιάά  ττοουυςς,,  ττηηνν  ιιδδιιόόττηητταα  ττωωνν  σσυυμμμμεεττεεχχόόννττωωνν,,
ττοονν  φφοορρέέαα  δδιιοορργγάάννωωσσήήςς  ττοουυςς  κκααιι  κκυυρρίίωωςς
ττηηνν  σσυυννάάφφεειιαα  ττηηςς  ππααρροουυσσιιααζζόόμμεεννηηςς
θθεεμμααττοολλοογγίίααςς  μμεε  ττηη  ννοοσσηηλλεευυττιικκήή..  

Ως εκδηλώσεις νοούνται, εν προ-
κειμένω, τα επιστημονικά συνέδρια, οι
ημερίδες – διημερίδες, οι διαλέξεις, τα
σεμινάρια και κάθε άλλη δραστηριότη-
τα, που συμβάλλει στην προαγωγή και
ανάπτυξη της νοσηλευτικής.

Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια η Επι-
τροπή αποφασίζει και για την χορήγη-
ση της αιγίδας της Ε.Ν.Ε. σε παρεμφε-
ρείς εκδηλώσεις, πιστοποιώντας κατ’
αυτόν τον τρόπο το υψηλό τους επι-
στημονικό επίπεδο.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής δημο-
σιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της
Ε.Ν.Ε. (www.enne.gr), ενώ η Επιτρο-
πή διατηρεί αρχείο όλων των υποθέ-
σεών της.

ΟΟιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  εείίννααιι
οορριισσττιικκέέςς,,  εεννώώ  υυππόόκκεειιννττααιι  σσεε  ααννάάκκλληη--
σσηη,,  μμόόννοονν  μμεεττάά  ττηηνν  ππρροοσσκκόόμμιισσηη  κκααιι
ττηηνν  λλήήψψηη  υυππόόψψηη  ννεεόόττεερρωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν..  

Η μοριοδότηση που πραγματοποι-
είται με βάση την παραπάνω ειδική δια-
δικασία, λαμβάνεται υπόψη ως κριτή-
ριο για τον σχηματισμό κρίσης
αποκλειστικώς και μόνον για τους φέρο-
ντες τον επαγγελματικό τίτλο του νοση-
λευτή,κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 85 του Δημοσιοϋπαλληλικού
Κώδικα (Νόμος 3528/2007). ��

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10§6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3754/2009 

Η εκπαίδευση...
υπό την αιγίδα της Ε.Ν.Ε.
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ΜΜ
εε  ααφφοορρμμήή  ττηηνν  υυππ’’αα--
ρριιθθμμ..  110077//22000099  ΓΓννωω--
μμοοδδόόττηησσηη  ττοουυ  ΝΝοομμιι--

κκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  ΚΚρράάττοουυςς
μμεε  εειισσηηγγηηττήή  ττοονν  ΠΠάάρρεεδδρροο  ττοουυ
ΝΝΣΣΚΚ,,  κκ..  ΑΑνναασσττάάσσιιοο  ΜΜππάάννοο,,  εεππιι--
σσηημμααίίννοοννττααιι  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::

ΗΗ  ππιιοο  ππάάννωω  γγννωωμμοοδδόόττηησσηη,,
εεμμππεερριιέέχχοουυσσαα  ππλλήήθθοοςς  ννοομμιικκώώνν
αανναακκρριιββεειιώώνν  κκααιι  σσφφααλλμμάάττωωνν,,
κκααττααλλήήγγεειι  σσεε  έένναα  εεννττεελλώώςς  ππααρράά--
δδοοξξοο  σσυυμμππέέρραασσμμαα,,  ααννααφφέέρροοννττααςς
χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώςς  όόττιι,,  ««ννοοσσηηλλεευυ--
ττέέςς  υυππηηρρεεττοούύννττεεςς  μμεε  σσχχέέσσηη  δδηημμοο--
σσίίοουυ  δδιικκααίίοουυ  σστταα  ννοοσσοοκκοομμεείίαα
ττοουυ  ΕΕΣΣΥΥ  αασσκκοούύνν  ννοομμίίμμωωςς  τταα
κκααθθήήκκοονντταα  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  κκααιι  ττηηςς
εειιδδιικκόόττηηττάάςς  ττοουυςς,,  ααννεεξξααρρττήήττωωςς
αανν  έέχχοουυνν  εεγγγγρρααφφεείί  σσττηηνν  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..»»..

Το πιο πάνω στρεβλό συμπέ-
ρασμα εξάγεται μέσω μιας κατά
το δοκούν ερμηνείας της κεί-
μενης νομοθεσίας, ουδόλως
λαμβανομένου υπόψη του σκο-
πού, της φύσης και του ρόλου
της Ε.Ν.Ε. ως επαγγελματικού
συλλόγου, αλλά και της ειδι-
κότητας των διατάξεων του
Νόμου 3252/2004, έναντι των
γενικών διατάξεων του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Ειδικότερα, η Ε.Ν.Ε. συστά-
θηκε ως νομικό πρόσωπο δημο-
σίου δικαίου και λειτουργεί ως
επαγγελματικός σύλλογος των
νοσηλευτών,προβλεπομένης της
υποχρεωτικής εγγραφής αυτών
στα μητρώα της. Η μορφή αυτή
νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου, είναι εξαιρετικά συνή-
θης,ενώ η δημιουργία τους έχει
ως στόχο την υποχρεωτική εγγρα-
φή ως μελών τους, όλων εκεί-
νων των διοικουμένων, που
ασκούν ορισμένη επαγγελματι-
κή δραστηριότητα (Βλ.ενδεικτι-
κώς Επαμεινώνδα Π. Σπηλιω-
τόπουλου,Εγχειρίδιο Διοικητικού
Δικαίου,Δωδέκατη Έκδοση,Εκδό-

σεις Αντ.Ν.Σάκκουλα,Αθήνα –
Κομοτηνή 2007,σελ.385).Η υπο-
χρέωση εγγραφής αποσκοπεί,
προδήλως, στην θεσμική περι-
φρούρηση συγκεκριμένου επαγ-
γέλματος και στην αποτροπή της
αντιποίησής του.

ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκώώςς,,  ααννααφφέέ--
ρρεεττααιι  όόττιι  ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  ααππόό  ττηηνν  ααρρχχήή
ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς,,  έέχχεειι  ππααρρααλλάά--
ββεειι  ααιιττήήσσεειιςς  εεγγγγρρααφφήήςς,,  πποουυ
σσυυννοοδδεεύύοονντταανν  ααππόό  ππλλαασσττάά  ππττυυ--
χχίίαα  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς,,  μμεε  ααπποοττέέλλεε--
σσμμαα  ττηηνν  άάμμεεσσηη  ππααρρααπποομμππήή  ττοουυςς
σσττοονν  ααρρμμόόδδιιοο  ΕΕιισσααγγγγεελλέέαα..

ΜΜεε  ββάάσσηη,,  λλοοιιππόόνν,,  ττηηνν  φφύύσσηη
ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  ωωςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ
σσυυλλλλόόγγοουυ,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττωωνν  δδιιααττάά--
ξξεεωωνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  3311§33  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ
33225522//22000044,,  πποουυ  ααννααφφέέρροουυνν  όόττιι
ηη  άάσσκκηησσηη  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ

εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς,,  χχωωρρίίςς  εεγγγγρρααφφήή
σσττηηνν  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  σσυυννιισσττάά  ππεειιθθααρρχχιικκόό
ππααρράάππττωωμμαα,,  ππρροοκκύύππττεειι  μμεε  σσααφφήή--
ννεειιαα,,  ααφφεεννόόςς  όόττιι  ηη  εεγγγγρρααφφήή  σστταα
μμηηττρρώώαα  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  εείίννααιι  υυπποο--
χχρρεεωωττιικκήή  γγιιαα  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς,,  ααφφεεττέέρροουυ  όόττιι,,  ηη  άάσσκκηησσηη
ττοουυ  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ  εεππααγγγγέέλλμμαα--
ττοοςς,,  χχωωρρίίςς  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη
εεγγγγρρααφφήή  σσττηηνν  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  εείίννααιι  ππααρράά--
ννοομμηη  κκααιι  δδιιώώκκεεττααιι  ππεειιθθααρρχχιικκώώςς..  

Στο σημείο αυτό τονίζεται
ότι,η υποχρέωση εγγραφής στην
Ε.Ν.Ε., όπως προβλέπεται στη
διάταξη του άρθρου 3§2 του
Νόμου 3252/2004, βαρύνει το
σύνολο όσων φέρουν τον επαγ-
γελματικό τίτλο του νοσηλευτή,
όπως αυτός καθιερώθηκε δυνά-
μει των διατάξεων του άρθρου
5§2 Α του Νόμου 1579/1985,
ανεξαρτήτως φορέα απασχόλη-

σης ή εργασιακής σχέσης με
τον φορέα απασχόλησης.Εξάλ-
λου, ο σκοπός της σύστασης
ενός ΝΠΔΔ - επαγγελματικού
συλλόγου, είναι η υποχρεωτι-
κή εγγραφή σε αυτόν, όλων
όσων ασκούν ένα συγκεκριμέ-
νο επάγγελμα. ΜΜεε  άάλλλλαα  λλόόγγιιαα,,
μμοοννααδδιικκάά  κκρριιττήήρριιαα  κκααιι  σσυυννάάμμαα
ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  εεγγγγρρααφφήήςς  σσεε
ΝΝΠΠΔΔΔΔ  --  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό  σσύύλλλλοο--
γγοο,,  εείίννααιι  ηη  κκααττοοχχήή  ττοουυ  ααννττίί--
σσττοοιιχχοουυ  εεππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ττίίττλλοουυ
κκααιι  ηη  άάσσκκηησσηη  ττοουυ  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέ--
ννοουυ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς,,  ααννεεξξααρρττήήττωωςς
ττοουυ  φφοορρέέαα  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  ήή  ττηηςς
φφύύσσεεωωςς  ττηηςς  εερργγαασσιιαακκήήςς  σσχχέέσσηηςς
ττοουυ  αασσκκοούύννττοοςς  ττοο  εεππάάγγγγεελλμμαα..

Με βάση τις πιο πάνω παρα-
τηρήσεις καθίσταται σαφές ότι,
η υπό κρίση γνωμοδότηση με

αριθμό 107/2009 του ΝΣΚ παρα-
γνωρίζει πλήρως τον σκοπό,
την φύση και τον ρόλο ενός
νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου,που λειτουργεί ως επαγ-
γελματικός σύλλογος, κατά το
μέρος που αναφέρει χαρακτη-
ριστικώς, ότι «η υποχρέωση
εγγραφής σε συνιστώμενο
ΝΠΔΔ, αφορά όσους ασκούν
το επάγγελμα ελευθέρως και
όχι όσους παρέχουν ήδη ή θα
παράσχουν στο μέλλον αντί-
στοιχες υπηρεσίες από τη θέση
δημοσίου υπαλλήλου αντί-
στοιχου κλάδου ή ειδικότητας.
Και τούτο διότι η οργάνωση
και ο έλεγχος της παροχής υπη-
ρεσιών αυτών διέπεται επαρ-
κώς και ασφαλώς από τις δια-
τάξεις του εκάστοτε ισχύοντος
Υπαλληλικού Κώδικα».

ΜΜεε  ββάάσσηη  ττοο  σσκκεεππττιικκόό  ααυυττόό
ττηηςς  εεππίίμμααχχηηςς  γγννωωμμοοδδόόττηησσηηςς,,
οοιι  δδιικκηηγγόόρροοιι,,  ιιααττρροοίί,,  φφυυσσιικκοο--
θθεερρααππεευυττέέςς  κκααιι  άάλλλλοοιι  εεππααγγ--
γγεελλμμααττίίεεςς  πποουυ  ππααρρέέχχοουυνν  ττιιςς
υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυςς  ωωςς  έέμμμμιισσθθοοιι
ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΔΔηημμοοσσίίοουυ,,  ήήττοοιι
ωωςς  δδηημμόόσσιιοοιι  υυππάάλλλληηλλοοιι,,  δδεενν
εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέέννοοιι  νναα  εεγγγγρράά--
φφοοννττααιι  σσττοουυςς  οοιικκεείίοουυςς  εεππααγγ--
γγεελλμμααττιικκοούύςς  σσυυλλλλόόγγοουυςς  ττοουυςς!!
Φυσικά,είναι γνωστό τοις πάσι,
ότι στην ελληνική έννομη τάξη
κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

ΟΟμμοοίίωωςς,,  ηη  εεππίίμμααχχηη  γγννωωμμοο--
δδόόττηησσηη  ππααρρααγγννωωρρίίζζεειι  ττηηνν  φφύύσσηη
ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  κκααιι  ττοονν  σσκκοοππόό  πποουυ
εεππεεδδίίωωκκεε  οο  ννοομμοοθθέέττηηςς  δδιιαα  ττηηςς
σσυυσσττάάσσεεώώςς  ττηηςς,,  ππααρρεερρμμηηννεεύύοο--
ννττααςς  ππλλήήρρωωςς  ττοο  γγρράάμμμμαα  ττηηςς  δδιιάά--
ττααξξηηςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  3311§33  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ

33225522//22000044  κκααιι  ααννααφφέέρροοννττααςς  όόττιι,,
««ωωςς  άάσσκκηησσηη  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  εεππααγγ--
γγέέλλμμααττοοςς  ννοοεείίττααιι  εενν  ππρροοκκεειιμμέέννωω
κκααττάά  ττηηνν  ππααρρ..  33  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  3311
ττοουυ  ΝΝ..33225522//22000044  μμόόννοονν  ηη  άάσσκκηη--
σσηη  ιιδδιιωωττιικκώώςς  ττηηςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς……»»..
Το ως άνω συμπέρασμα είναι
εντελώς αυθαίρετο και δεν βρί-
σκει έρεισμα, ούτε στο γράμμα,
ούτε στο πνεύμα, αλλά ούτε και
στον σκοπό των διατάξεων του
Νόμου 3252/2004.

Περαιτέρω, η επίμαχη γνω-
μοδότηση παραγνωρίζει και τις
διατάξεις του άρθρου 458 του
Ποινικού Κώδικα περί αντιποί-
ησης επαγγέλματος,κατά το μέρος
που υποστηρίζει,ότι «η προβλε-
πόμενη υπό της διατάξεως αυτο-
δίκαιη αναστολή της άδειας ασκή-
σεως επαγγέλματος,ουδόλως θα
επηρέαζε την παροχή των νοση-

λευτικών καθηκόντων στο ΝΠΔΔ
όπου υπηρετεί».Εν προκειμένω,
ηη  γγννωωμμοοδδόόττηησσηη  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττηηνν
δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  3311§55  ττοουυ
ΝΝόόμμοουυ  33225522//22000044,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε
ττηηνν  οοπποοίίαα,,  ««σσττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ
εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ππεειιθθααρρχχιικκήή  πποοιιννήή
ππρροοσσωωρριιννήήςς  ήή  οορριισσττιικκήήςς  δδιιαα--
γγρρααφφήήςς  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  αανναα--
σσττέέλλλλεεττααιι  ααυυττοοδδίίκκααιιαα  ηη  άάδδεειιαα
άάσσκκηησσηηςς  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς»»..  ΠΠααρράά,,
λλοοιιππόόνν,,  ττηηνν  εεκκ  ττοουυ  ννόόμμοουυ  εεππιι--
ββααλλλλόόμμεεννηη  ααυυττοοδδίίκκααιιηη  αανναασσττοο--
λλήή  ττηηςς  άάδδεειιααςς  αασσκκήήσσεεωωςς  ττοουυ
ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς,,  ήήττοοιι
ττηηνν  αανναασσττοολλήή  ττηηςς  άάδδεειιααςς,,  χχωωρρίίςς
ρρηηττήή  αανναακκλληηττιικκήή  ππρράάξξηη  ααππόό  ττηηνν
οοιικκεείίαα  ΝΝοομμααρρχχίίαα  πποουυ  ττηηνν  εεξξέέ--
δδωωσσεε,,  οο  σσυυννττάάκκττηηςς  ττηηςς  γγννωωμμοο--
δδόόττηησσηηςς  υυπποοσσττηηρρίίζζεειι,,  όόττιι  εείίννααιι
εεφφιικκττήή  ηη  σσυυννέέχχιισσηη  ττηηςς  άάσσκκηησσηηςς
ττοουυ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς,,  αακκόόμμηη  κκααιι
χχωωρρίίςς  ττηηνν  ααππααιιττοούύμμεεννηη  άάδδεειιαα,,
σσεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  δδηημμόόσσιιοο  ννοοσσοο--
κκοομμεείίοο!!  Με άλλα λόγια, η γνω-
μοδότηση προτρέπει ευθέως
κάθε νοσηλευτή, που τιμωρή-
θηκε πειθαρχικώς με την ποινή
της προσωρινής ή της οριστικής
διαγραφής από την Ε.Ν.Ε.,στην
τέλεση του ποινικού αδικήμα-
τος του άρθρου 458 του Ποινι-
κού Κώδικα, ήτοι της αντιποίη-
σης επαγγέλματος.

Η επίμαχη υπ’αριθμ.107/2009
γνωμοδότηση του ΝΣΚ είναι
contra legem, ήτοι αντιβαίνει
πλήρως το γράμμα και τον σκο-
πό του Νόμου 3252/2004 και
για τον λόγο αυτό δεν θα πρέ-
πει να γίνει δεκτή.

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..
θθαα  σσυυννεεχχίίσσεειι  ττοο  έέρργγοο  ττηηςς,,  αανναα--
ππττύύσσσσοοννττααςς  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν
ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  ττηηςς  κκααιι  εεφφααρρ--
μμόόζζοοννττααςς  ππιισσττάά  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ
ΝΝόόμμοουυ  33225522//22000044,,  ττεελλιικκόόςς  κκρριι--
ττήήςς  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ππααρρααμμέέννεειι  ηη
ΕΕλλλληηννιικκήή  ΔΔιικκααιιοοσσύύννηη..��

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 107/2009 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ερμηνεύοντας 
τις… παρερμηνείες… 

Η υποχρέωση εγγραφής αποσκοπεί, προδήλως, στην
θεσμική περιφρούρηση συγκεκριμένου επαγγέλματος
και στην αποτροπή της αντιποίησής του.



Σεπτέμβριος 2009

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 

10

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΤΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

Είναι τουλάχιστον 
επικίνδυνο! 

ΣΣ
ύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ααππόό  2233--
0077--22000099  ααννααφφοορράά  ττηηςς
ΠΠρροοϊϊσσττααμμέέννηηςς  ττηηςς  ΜΜΤΤΝΝ

ττοουυ  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ««ΕΕυυααγγγγεελλιι--
σσμμόόςς»»,,  ππρροοςς  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττοουυ
ππιιοο  ππάάννωω  ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ,,  οοιι
ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ττηηςς  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηηςς
ΜΜΤΤΝΝ  εεππιιφφοορρττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττηηνν
σσυυννττήήρρηησσηη  μμηηχχααννηημμάάττωωνν  ααιιμμοο--
κκάάθθααρρσσηηςς  κκααιι  δδηη  μμεε  ττηηνν  αανναα--
γγέέννννηησσηη  ττωωνν  σσττηηλλώώνν  ααπποο--
σσκκλλήήρρυυννσσηηςς,,  ήήττοοιι  μμιιαα  εερργγαασσίίαα
ααμμιιγγώώςς  ττεεχχννιικκήή..  ΜΜεε  ββάάσσηη  ττωωνν
ααννωωττέέρρωω  ααννααφφεερροομμέέννωωνν  ηη  ΈΈννωω--
σσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ((ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..)),,
μμεε  γγννώώμμοονναα  ππάάνντταα  ττηηνν  ππρροοαα--
γγωωγγήή  κκααιι  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς  κκααιι  ττηηνν  ππρροοάάσσππιισσηη
ττωωνν  θθεεμμεελλιιωωδδώώνν  όόρρωωνν  άάσσκκηη--
σσηηςς  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  εεππααγγ--
γγέέλλμμααττοοςς,,  ααιισσθθάάννεεττααιι  ττηηνν  υυπποο--
χχρρέέωωσσηη  νναα  ππααρρέέμμββεειι,,  ππρροοςς
ααπποοττρροοππήή  ττοουυ  ππααρρααππάάννωω  ααππαα--
ρράάδδεεκκττοουυ  φφααιιννοομμέέννοουυ  ππρρωωττοο--
φφααννοούύςς  κκαατταασσττρρααττήήγγηησσηηςς  ττωωνν
κκεείίμμεεννωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν,,  πποουυ  ρρυυθθ--
μμίίζζοουυνν,,  ααφφεεννόόςς  ττοο  κκααθθεεσσττώώςς
ααππαασσχχόόλληησσηηςς  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν,,  ααφφεεττέέρροουυ  ττηηνν  σσυυννοολλιικκήή
λλεειιττοουυρργγίίαα  εεννόόςς  ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ..

Ειδικότερα,όπως είναι ήδη
γνωστό, τα επαγγελματικά δικαι-
ώματα και καθήκοντα των νοση-
λευτών περιγράφονται κατά τρό-
πο περιοριστικό από τις διατάξεις
του Προεδρικού Διατάγματος
351/1989. Από την προσεκτι-
κή μελέτη και ερμηνεία των
ανωτέρω διατάξεων προκύπτει
με σαφήνεια ότι, μεταξύ των
υπηρεσιακών καθηκόντων των
νοσηλευτών ουδόλως περι-
λαμβάνονται τεχνικές εργασίες
συντήρησης μηχανημάτων,για
την εκτέλεση των οποίων οι
νοσηλευτές δεν έχουν, εξάλ-
λου, τις απαιτούμενες γνώσεις,
εμπειρία και εκπαίδευση. Ο
ρόλος των νοσηλευτών περιο-
ρίζεται στο ήδη μείζονος σημα-

σίας έργο της παροχής υπηρε-
σιών φροντίδας και υγείας προς
τους ασθενείς,στο οποίο οφεί-
λουν να παραμένουν προση-
λωμένοι καθ’όλη την διάρκεια
της εκτελούμενης βάρδιας.ΕΕίίννααιι
ααδδιιααννόόηηττοο  κκααιι,,  ττοουυλλάάχχιισσττοονν,,
εεππιικκίίννδδυυννοο  γγιιαα  ττηηνν  υυγγεείίαα  ττωωνν
αασσθθεεννώώνν  κκααιι  ττηηνν  εεύύρρυυθθμμηη  λλεειι--
ττοουυρργγίίαα  εεννόόςς  ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ,,  νναα
ααννααττίίθθεεττααιι  σσεε  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ηη
ττεεχχννιικκήή  κκάάλλυυψψηη  κκααιι  σσυυννττήήρρηη--
σσηη  σσύύγγχχρροοννωωνν  κκααιι  ππεερρίίππλλοο--
κκωωνν  μμηηχχααννηημμάάττωωνν,,  πποουυ  ααππααιι--
ττοούύνν  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννεεςς  ττεεχχννιικκέέςς
γγννώώσσεειιςς  κκααιι  εεμμππεειιρρίίαα  γγιιαα  ττηηνν
ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττωωνν  ππάάσσηηςς  φφύύσσεε--
ωωςς  ππρροοββλληημμάάττωωνν,,  πποουυ  δδύύνναα--
ννττααιι  νναα  αανναακκύύψψοουυνν  κκααττάά  ττοο  σσττάά--
δδιιοο  σσυυννττήήρρηησσηηςς..

Προς επίρρωση των ανω-
τέρω υπενθυμίζονται οι διατά-
ξεις του άρθρου 30§1 του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος
3528/2007), σύμφωνα με τις
οποίες «ο υπάλληλος εκτελεί
τα καθήκοντα του κλάδου ή

της ειδικότητάς του». Κατά την
αληθή έννοια της ανωτέρω διά-
ταξης η εκτέλεση των καθηκό-
ντων αφορά την άσκηση της
αρμοδιότητας, που έχει ανατε-
θεί στον υπάλληλο, ήτοι απο-
τελεί δημόσιο δικαίωμα του
υπαλλήλου. Υπό την έννοια
αυτή,ουδείς προϊστάμενος δικαι-
ούται να επιφέρει μεταβολή
στην άσκηση των καθηκόντων
των υφισταμένων υπαλλήλων
του. Με άλλα λόγια, δεν επι-
τρέπεται να αλλοιωθεί ο τρό-
πος και η ποιότητα άσκησης
των καθηκόντων του υπαλλή-
λου, διότι κάτι τέτοιο συνιστά
αντισυνταγματικό λειτουργικό
υποβιβασμό.

ΕΕνν  ππρροοκκεειιμμέέννωω,,  λλοοιιππόόνν,,  ηη
ααννάάθθεεσσηη  σσεε  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ττηηςς
ττεεχχννιικκήήςς  σσυυννττήήρρηησσηηςς  μμηηχχαα--
ννηημμάάττωωνν,,  έέρργγοο  πποουυ  δδεενν  ααπποο--
ττεελλεείί  κκααθθήήκκοονν  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν,,  εεππιιφφέέρρεειι  μμεετταα--
ββοολλήή  σστταα  υυππηηρρεεσσιιαακκάά  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκάά  κκααθθήήκκοονντταα  κκααιι  γγιιαα  ττοονν

λλόόγγοο  ααυυττόό  εείίννααιι  ππααρράάννοομμηη  κκααιι
κκααττααχχρρηησσττιικκήή..

Περαιτέρω υπογραμμίζεται
ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 2 του ΠΔ 87/1986,
«κάθε Νοσοκομείο απαρτίζεται
από τρεις υπηρεσίες : α) την
Ιατρική, β) την Νοσηλευτική
και γ) την Διοικητική. Κάθε
υπηρεσία έχει την δική της
ξεχωριστή συγκρότηση και
ιεραρχική διάρθρωση.Οι τρεις
υπηρεσίες είναι μεταξύ τους
ιεραρχικά ισότιμες και υπάγο-
νται ιεραρχικά στον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νοσοκομείου».

ΟΟμμοοίίωωςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιαα--
ττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  66§66  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ
22888899//22000011,,  ««κκάάθθεε  ννοοσσοοκκοομμεείίοο
ααππααρρττίίζζεεττααιι  ααππόό  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς::
αα))  ΙΙααττρριικκήή,,  ββ))  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή,,  γγ))
ΔΔιιοοιικκηηττιικκήή  --  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  κκααιι  δδ))
ΤΤεεχχννιικκήή  --  ΞΞεεννοοδδοοχχεειιαακκήή,,  εεφφόό--
σσοονν  ττοο  εεππιιττρρέέππεειι  ηη  οορργγααννιικκήή  ττοουυ
δδύύννααμμηη»»..

Επιπλέον, σύμφωνα με το

άρθρο 10§2 του ιδίου ως άνω
ΠΔ 87/1986, «αρμοδιότητες της
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι:
Η παροχή νοσηλείας στους
αρρώστους, σύμφωνα με τα
διδάγματα της νοσηλευτικής
και στο πλαίσιο των κατευ-
θύνσεων των υπευθύνων σε
κάθε περίπτωση γιατρών,η προ-
ώθηση και προαγωγή της νοση-
λευτικής και της εκπαίδευσης
στον τομέα αυτό, και ο προ-
γραμματισμός και ο έλεγχος
των παρεχόμενων υπηρεσιών».

ΜΜεε  ββάάσσηη  όόλλεεςς  ττιιςς  ππιιοο  ππάάννωω
δδιιααττάάξξεειιςς  κκααθθίίσσττααττααιι  σσααφφέέςς  όόττιι,,
ηη  οορρθθοολλοογγιικκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  εεννόόςς
ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ππρροοϋϋπποοθθέέττεειι  ττοονν
δδιιααχχωωρριισσμμόό  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν
ττοουυ,,  μμεε  ββάάσσηη  ππρρωωττίίσσττωωςς  ττοονν
κκλλάάδδοο  ττωωνν  ααππαασσχχοολλοουυμμέέννωωνν
υυππααλλλλήήλλωωνν,,  κκααιι  ττηηνν  ππααρράάλλλληη--
λληη  ααννάάθθεεσσηη  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  εειιςς
εεκκάάσσττηη  υυππηηρρεεσσίίαα  ααννααλλόόγγωωςς  ττωωνν
κκλλάάδδωωνν  όόπποουυ  ααννήήκκοουυνν  οοιι  υυππάάλλ--
λληηλλοοιι  κκάάθθεε  υυππηηρρεεσσίίααςς..

Είναι,δε,προφανές και αναμ-
φίβολο,ότι η Νοσηλευτική Υπη-
ρεσία και το προσωπικό της
είναι εκ του νόμου επιφορτι-
σμένη αποκλειστικά και μόνον
με το έργο της παροχής νοση-
λείας στους ασθενείς και όχι
με την τεχνική συντήρηση μηχα-
νημάτων,η οποία αποτελεί αρμο-
διότητα της Διοικητικής ή της
Τεχνικής Υπηρεσίας ενός νοσο-
κομείου.

Συμπερασματικά, η Ε.Ν.Ε.
θεωρεί,ότι η ανάθεση σε νοση-
λευτές εργασιών τεχνικής
συντήρησης μηχανημάτων
είναι προδήλως παράνομη,
ενόψει του ανωτέρω αναμφι-
σβήτητου θεσμικού πλαισίου,
που διέπει την λειτουργία των
νοσοκομείων, την λειτουργία
των νοσηλευτικών υπηρεσιών
και την άσκηση του νοση-
λευτικού επαγγέλματος. ��

«Στα περιοδικά με Εθνική αναγνώριση, στα
οποία οι δημοσιευμένες εργασίες των για-
τρών αποτελούν κριτήριο συγκριτικής αξιο-
λόγησης για την κατάληψη θέσης του κλά-
δου γιατρών Ε.Σ.Υ., προστίθεται και το περιοδικό
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ», που εκδίδεται από την ΕΝΩ-
ΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», αναφέρει πρό-
σφατη υπουργική απόφαση, η οποία κατο-
χυρώνει από κάθε άποψη το επιστημονικό
περιοδικό των νοσηλευτών.  

ΓΙΑ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»

Εθνική 
αναγνώριση



ΕΕ
ννόόψψεειι  ττωωνν  εεππιικκεείίμμεεννωωνν
κκρρίίσσεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάά--
λληηψψηη  θθέέσσεεωωνν  εευυθθύύννηηςς

σσττηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ττοουυ
ΓΓεεννιικκοούύ  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ΜΜεεσσοο--
λλοογγγγίίοουυ  ««ΧΧααττζζηηκκώώσστταα»»,,  κκααθθώώςς
κκααιι  ττηηςς  δδιιααφφααιιννόόμμεεννηηςς  σσυυμμμμεε--
ττοοχχήήςς  σσττιιςς  εενν  λλόόγγωω  κκρρίίσσεειιςς  ττηηςς
υυππααλλλλήήλλοουυ  ΚΚ..ΛΛ..,,  ηη  ΈΈννωωσσηη
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ((ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..))
εεππιισσηημμααίίννεειι  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::

Σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 103§1 του Νόμου
2071/1992, ««θθέέσσεειιςς  ννοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν  κκααττααλλααμμββάάννοουυνν  μμόόννοο  όόσσοοιι
φφέέρροουυνν  ττίίττλλοο  κκααιι  άάδδεειιαα  άάσσκκηη--
σσηηςς  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  ννοοσσηηλλεευυττήή..
Οργανικές θέσεις νοσηλευτών
ΠΕ και ΤΕ, δεν μεταφέρονται
σε υποδεέστερο κλάδο.Θέσεις
διευθυντών, τομεαρχών,προϊ-
σταμένων και υπευθύνων της
νοσηλευτικής υπηρεσίας,νοση-
λευτικών ιδρυμάτων και κέντρων
υγείας, καταλαμβάνονται από
νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ,με εξαί-
ρεση τα μαιευτικά τμήματα και
τα κοινωνικής ιατρικής στα
οποία προΐσταται μαίες και επι-
σκέπτες αντιστοίχως».

Περαιτέρω,σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του
Νόμου 1579/1985, ««ααππόό  ττηη  δδηημμοο--
σσίίεευυσσηη  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ννόόμμοουυ
κκααθθιιεερρώώννεεττααιι  οο  εεππααγγγγεελλμμααττιι--
κκόόςς  ττίίττλλοοςς  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττήή  κκααιι
ννοοσσηηλλεεύύττρριιααςς  σσττοουυςς  ππττυυχχιιοούύ--
χχοουυςς  ήή  δδιιππλλωωμμααττοούύχχοουυςς  ττωωνν::
αα))  ΤΤμμηημμάάττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
ΑΑ..ΕΕ..ΙΙ..  ββ))  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  ττμμηη--
μμάάττωωνν  ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ..  γγ))  ΤΤέέωωςς  ααννώώττεερρωωνν
σσχχοολλώώνν  ααδδεελλφφώώνν  ννοοσσοοκκόόμμωωνν
εεππιισσκκεεππττρριιώώνν  ααδδεελλφφώώνν  ννοοσσοο--
κκόόμμωωνν,,  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  ΥΥπποουυρρ--
γγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς,,  ΠΠρρόόννοοιιααςς  κκααιι  ΚΚοοιι--
ννωωννιικκώώνν  ΑΑσσφφααλλίίσσεεωωνν  κκααιι
ΚΚ..ΑΑ..ΤΤ..ΕΕ..ΕΕ..  δδ))  ΙΙσσόόττιιμμωωνν  σσχχοο--
λλώώνν  ααλλλλοοδδααππήήςς  ττωωνν  ααννττίίσσττοοιι--
χχωωνν  σσχχοολλώώνν  αα,,  ββ,,  γγ»»..  

Από το πλέγμα των ανωτέ-
ρω διατάξεων καθίσταται σαφές
ότι, μόνον όσοι φέρουν τον
επαγγελματικό τίτλο του/της
Νοσηλευτή/τριας δύνανται νομί-

μως να καταλαμβάνουν οργα-
νικές θέσεις νοσηλευτών και
να συμμετέχουν στις κρίσεις για
την κατάληψη θέσεων ευθύνης
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
όπου ανήκουν. Υπογραμμίζε-
ται, δε, ότι η ως άνω προϋπό-
θεση της κατοχής του τίτλου του
νοσηλευτή ισχύει,ανεξαρτήτως
του τρόπου κατάληψης της οργα-
νικής θέσης νοσηλευτή (διο-
ρισμός, μετάταξη κλπ).

Περαιτέρω τονίζεται ότι, σσττοο
ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκόό  ΔΔίίκκααιιοο,,
ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  έέννααςς  υυππάάλλλληηλλοοςς
νναα  μμεεττααττααγγεείί,,  θθαα  ππρρέέππεειι  υυπποο--
χχρρεεωωττιικκώώςς  νναα  δδιιααθθέέττεειι  ττοο  ααππααιι--
ττοούύμμεεννοο  ττυυππιικκόό  ππρροοσσόόνν  ττοουυ
κκλλάάδδοουυ,,  εειιςς  ττοονν  οοπποοίίοο  μμεετταα--
ττάάσσσσεεττααιι..  Ο κανόνας,δε, αυτός
είναι διαχρονικός και αποτυ-
πώνεται εις όλες τις σχετικές
διατάξεις των πλέον πρόσφα-
των Δημοσιοϋπαλληλικών Κωδί-
κων (ΠΔ 611/1977, Νόμος
2683/1999,Νόμος 3528/2007).

Προκειμένου, λοιπόν, περί
μετάταξης υπαλλήλου σε κενή
οργανική θέση Νοσηλευτή, ο
μετατασσόμενος υπάλληλος θα
πρέπει να φέρει υποχρεωτικώς
τον επαγγελματικό τίτλο του
Νοσηλευτή, ήτοι να είναι πτυ-
χιούχος ενός εκ των περιορι-
στικώς αναφερομένων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων της διάταξης
του άρθρου 5§2 Α του Νόμου
1579/1985.

ΜΜεε  ββάάσσηη  όόλλεεςς  ττιιςς  ππιιοο  ππάάννωω
δδιιααττάάξξεειιςς,,  γγεεννννώώννττααιι  εεύύλλοογγαα
εερρωωττηημμααττιικκάά  κκααιι  ααμμφφιιββοολλίίεεςς
ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  ννοομμιιμμόόττηητταα
ττηηςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττηηςς  υυππααλλλλήήλλοουυ
ΚΚ..ΛΛ..  σσττιιςς  κκρρίίσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάά--
λληηψψηη  θθέέσσεεωωνν  εευυθθύύννηηςς  ττηηςς  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  ττοουυ  ΓΓεεννιι--
κκοούύ  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ΜΜεεσσοολλοογγγγίίοουυ
««ΧΧααττζζηηκκώώσστταα»»..  

Ειδικότερα η συγκεκριμένη
υπάλληλος, το όνομα της οποί-
ας συμπεριλαμβάνεται στο υπ’α-
ριθμ.πρωτ. 6770/16-09-2009
έγγραφο του Τμήματος Προ-
σωπικού του εν λόγω Νοσο-

κομείου, είναι πτυχιούχος του
Τμήματος Μαιευτικής του ΤΕΙ
Αθηνών,ήτοι δεν φέρει τον επαγ-
γελματικό τίτλο του Νοσηλευτή.
Το γεγονός, δε, ότι έχει μετατα-
γεί σε οργανική θέση του κλά-
δου των Νοσηλευτών ΤΕ, δεν
αποδεικνύει αυτοτελώς,ότι κατέ-
χει τον επαγγελματικό τίτλο του
Νοσηλευτή,αφού,όπως προει-
πώθηκε, η κτήση του εν λόγω
τίτλου εξαρτάται αποκλειστικά
και μόνον από την κατοχή ενός
εκ των περιοριστικώς αναφε-
ρομένων τίτλων σπουδών.

ΥΥπποογγρρααμμμμίίζζεεττααιι,,  εεππίίσσηηςς,,  όόττιι
ηη  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  υυππάάλλλληηλλοοςς
οουυδδέέπποοττεε  υυππέέββααλλεε  ααίίττηησσηη  εεγγγγρραα--
φφήήςς  σστταα  μμηηττρρώώαα  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  όόπποουυ
εεγγγγρράάφφοοννττααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκώώςς  όόσσοοιι
φφέέρροουυνν  ττοονν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ττίίττ--
λλοο  ττοουυ  ΝΝοοσσηηλλεευυττήή..  

Εντεύθεν, εφόσον η υπάλ-
ληλος Κ.Λ. δεν διαθέτει έναν
εκ των ανωτέρω μνημονευο-

μένων τίτλων σπουδών,παρα-
νόμως συμμετέχει στις επικεί-
μενες κρίσεις για την κατάλη-
ψη θέσης ευθύνης στη
Νοσηλευτική Υπηρεσία όπου
ανήκει. Ομοίως, δε, εφόσον
τελικώς κριθεί, η κρίση της θα
είναι ακυρωτέα, λόγω παράβα-
σης κατ’ουσίαν διατάξεως νόμου,
κατόπιν υποβολής σχετικής
αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον
των αρμοδίων Διοικητικών
Δικαστηρίων.

ΤΤοοννίίζζεεττααιι,,  ττέέλλοοςς,,  γγιιαα  μμιιαα  αακκόό--
μμηη  φφοορράά,,  όόττιι  ηη  μμεεττάάττααξξηη  ττηηςς  εενν
λλόόγγωω  υυππααλλλλήήλλοουυ  σσεε  θθέέσσηη  ττοουυ
κκλλάάδδοουυ  ττωωνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΤΤΕΕ,,
ηη  ννοομμιιμμόόττηητταα  ττηηςς  οοπποοίίααςς  χχρρήή--
ζζεειι  ππεερρααιιττέέρρωω  δδιιεερρεεύύννηησσηηςς,,  δδεενν
γγεεννννάά  ττεεκκμμήήρριιοο  ππεερρίί  ττηηςς  κκααττοο--
χχήήςς  ττοουυ  εεππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ττίίττλλοουυ
ττοουυ  ΝΝοοσσηηλλεευυττήή  κκααιι  δδιικκααίίωωμμαα
σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττιιςς  εεππίίμμααχχεεςς  κκρρίί--
σσεειιςς..  Υπογραμμίζεται, επίσης,
ότι η ανάκληση παράνομων

επωφελών διοικητικών πρά-
ξεων, όπως πχ. η ανάκληση
παράνομης πράξης μετάταξης,
είναι δυνατή ακόμη και μετά
την πάροδο ευλόγου χρόνου,
εάν το διοικητικό όργανο παρα-
σύρθηκε στην έκδοση της πρά-
ξης από απατηλή ενέργεια του
διοικουμένου, που ωφελείται
από την πράξη ή αν υπάρχουν
λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

Με βάση τα πιο πάνω,η Ε.Ν.Ε.
καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Γενικού Νοσοκομείου Μεσο-
λογγίου, όπως επανεξετάσουν
το ζήτημα της νομιμότητας της
συμμετοχής της συγκεκριμένης
υπαλλήλου στις επικείμενες κρί-
σεις, υπό το πρίσμα των προ-
παρατεθεισών διατάξεων.

Παραμένουμε στη διάθεσή
σας για οποιαδήποτε περαιτέ-
ρω διευκρίνιση και δεσμευό-
μαστε για την παρακολούθηση
της υπόθεσης μέχρι τέλους. ��
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ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Η Ε.Ν.Ε. ΘΕΤΕΙ ΖΗΤΗΜΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Κρίση για τις κρίσεις

ΣΣ
ε συνέχεια σχετικής καταγγελίας του νοση-
λευτικού προσωπικού που υπηρετεί στο
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
(ΠΓΝΠ), αναφορικά με τον τρόπο διαλογής των
περιστατικών, η Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) επι-
σημαίνει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παραγράφου 6 της
υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ 4472/15-
01-2003 Απόφασης του υπουρ-
γού Υγείας και Πρόνοιας, στο
χώρο διαλογής υποδέχονται
τον ασθενή ειδικευμένοι ιατροί και νοσηλεύτριες
και ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάστασής του
τον κατευθύνουν στους χώρους του ΤΕΠ. 

Όπως προκύπτει από την παραπάνω διάτα-
ξη, η υποδοχή και διαλογή των ασθενών πραγ-
ματοποιείται υποχρεωτικώς, με την παρουσία
ειδικευμένου ιατρού, συνεπικουρούμενου από

Νοσηλευτές. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται
να υποστηριχθεί ερμηνευτικώς, ότι η διαλογή
των ασθενών μπορεί να ανατίθεται αποκλειστι-
κά στους Νοσηλευτές. Κάτι τέτοιο είναι οπωσ-
δήποτε αντίθετο με την ρητή διατύπωση της διά-

ταξης της προαναφερθείσας
Υπουργικής Απόφασης, ενώ
έρχεται και σε αντίθεση με
την λογική και την κοινή πεί-
ρα, που επιτάσσουν την αξιο-
λόγηση της βαρύτητας της
κατάστασης των ασθενών
που προσκομίζονται στα
ΤΕΠ από ειδικευμένο ιατρό.

Εντεύθεν, οι σοβαρότατες καταγγελίες περί
του τρόπου λειτουργίας του ΤΕΠ του Πανεπι-
στημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών χρή-
ζουν άμεσης διερεύνησης, ώστε να αποδοθούν
ευθύνες σε παν υπαίτιο πρόσωπο και να δια-
σφαλισθούν με αποτελεσματικό τρόπο τα επαγ-
γελματικά δικαιώματα των νοσηλευτών. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΠ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Υποχρεωτική η παρουσία γιατρού
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Η ΙΑΤΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ 

Εν δυνάμει, εν ενεργεία και εν αποστρατεία ασθενείς...
ΓΓρράάφφεειι  οο  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΓΓώώγγοοςς,,  
ΝΝοοσσηηλλεευυττήήςς,,  ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκόόςς  ΦΦοοιιττηη--
ττήήςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ΜΜοοννάάδδωωνν  ΥΥγγεείίααςς
ΕΕΣΣΔΔΥΥ,,  ΦΦυυσσιικκοοθθεερρααππεευυττήήςς

ΚΚ
ννόόκκ:: «Μου δίνεται μια επαρ-
χία που την κατοικούν κάμπο-
σες χιλιάδες άνθρωποι ουδέ-

τεροι,αχαρακτήριστοι,ακαθόριστοι.Ο
ρόλος μου είναι να τους καθορίσω,
να τους φέρω στη ζωή – την ιατρική
ζωή. Τους ξαπλώνω λοιπόν στο κρε-
βάτι και κοιτάζω να ιδώ τι μπορεί να
βγεί απ’ τον καθένα: ένα φυματικός,
ένας νευροπαθής,ένας διαβητικός,ένας
αρτηριοσκληρωτικός, αδιάφορο! Ας
είναι ό,τι θέλει – φτάνει να είναι κάτι
τι, φτάνει να είναι κάποιος. Γιατί τίπο-
τα δεν απεχθάνομαι στον κόσμο περισ-
σότερο από το ουδέτερο εκείνο ον, το
ασήμαντο, το άχρηστο, που ονομάζε-
ται ‘σεις φυσιολογικό άνθρωπο.Είναι
ο εχθρός της Ιατρικής, τελείωσε!»
ΟΟ  γγιιααττρρόόςς:: «Οπωσδήποτε, όμως, δεν
μπορείτε να ξαπλώνεται στο κρεβάτι
ολάκερη επαρχία!».
ΚΚννόόκκ::  « …Η αλήθεια είναι, ότι μας
λείπει το θάρρος,ότι κανείς μας,ούτε
και εγώ ο ίδιος, δεν θα τολμούσε να
φτάσει στα άκρα, να κρεβατώσει ολά-
κερη επαρχία,να πειραματισθεί.Αλλά
έστω,παραδέχομαι ότι χρειάζονται κι
υγιείς για να περιποιούνται τους άλλους,
να τους αναπληρώνουν, ή αν θέλετε,
πίσω απ’ τους εν ενεργεία ασθενείς,
αποτελούν τρόπο τινά μια εφεδρεία.
Εκείνο μόνο που δεν μ’ αρέσει, είναι
να βλέπω την υγεία να παίρνει ύφος
προκλητικό, είναι αυθάδεια ασυγχώ-
ρητη. Δεν σας λέω, σε μερικές περι-
πτώσεις κλείνουμε κι εμείς τα μάτια
κι επιτρέπουμε σε κάποιους να φορούν
ακόμα τη μάσκα της ευεξίας.Όχι όμως
και να κορδώνονται μπροστά μας και
να μας κοιτάζουν περιφρονητικά. Α,
τότε θυμώνω. Όπως θύμωσα με τον
κύριο Ραφαλάν».
ΟΟ  γγιιααττρρόόςς:: « Ποιον; Με τον κολοσ-
σό εκείνο που καυχιέται πως σηκώ-
νει την πεθερά του στο μπράτσο του
τεντωμένο;».
ΚΚννόόκκ:: «Ναι. Μου ξεγλιστρούσε τρεις
μήνες, μα επιτέλους τον τσάκωσα.

Τώρα είναι στο κρεβάτι. Ε, ήταν και-
ρός,γιατί οι καυχησιές του είχαν αρχί-
σει να κλονίζουν την πίστη του κόσμου
στην Ιατρική».
ΟΟ  γγιιααττρρόόςς:: «Δεν συλλογίζεσθε παρά
μόνο την Ιατρική.Τ’άλλα όμως;… Δεν
νομίζετε ότι η γενίκευση της εφαρμο-
γής των θεωριών σας,θα έφερνε κάποια
χαλάρωση των άλλων κοινωνικών
λειτουργιών,που πολλές απ’αυτές είναι
μ’ όλα ταύτα, χρησιμότατες;»
ΚΚννόόκκ:: «Αυτό δεν είναι δική μου δου-
λειά. Εγώ εξασκώ Ιατρική!».

Πολύ εύστοχα και με ιδιαιτέρα σατυ-
ρικό τρόπο, ο Γάλλος ποιητής και

συγγραφέας, Jules Romain (1885-
1972),στη θεατρική κωμωδία, «ΚΝΟΚ
ή Ο Θρίαμβος της Ιατρικής», που
έγραψε το 1923 (όπου ο νεοφερμέ-
νος γιατρός Κνοκ διαδέχεται τον
απερχόμενο μετριοπαθή και με ελά-
χιστη πελατεία γιατρό, μια επαρχια-
κής πόλης) θέτει το ζήτημα της «ιατρι-
κοποίησης της υγείας».

Η καρτεσιανή φιλοσοφία για τη
μηχανική λειτουργία του ανθρώπινου
σώματος, προώθησε τα επιστημονικά
πειράματα,των οποίων τα αποτελέσματα
ενίσχυσαν την μηχανιστική θεώρηση
της υγείας.Οι αντιλήψεις για την αρρώ-
στια και το ιατρικό έργο, συνδεδεμέ-
νες από τις αστικές ιδεολογίες,που δια-
μορφώθηκαν κατά τη διάρκεια του
18ου και 19ου αιώνα, από την ανά-
πτυξη της επιστήμης,εδραιώθηκαν κατά
τον 20ο αιώνα,ως απόρροια της οικο-

νομικής ενίσχυσης της έρευνας και της
βιοϊατρικής τεχνολογίας.

Το ανθρώπινο σώμα εκλαμβάνε-
ται ως μηχανή, που όταν απορυθμί-
ζεται από βλάβες των εξαρτημάτων
της, ο γιατρός ως μηχανικός, τα επι-
σκευάζει ή τα αντικαθιστά με χημικές
ή χειρουργικές παρεμβάσεις.Η προ-
σέγγιση αυτή κυριάρχησε και στην
ιατρική εκπαίδευση, που προσανα-
τολίστηκε στην εξέταση της δομής και
της λειτουργίας του ανθρώπινου σώμα-
τος. Έτσι, η ιατρική επιστήμη μελετά
λεπτομερώς τις επιμέρους δομές,χωρίς
πολλές φορές να αποκτά μια γενικό-
τερη θεώρηση της σφαιρικής δομής,
στην οποία οι τελευταίες ανάγονται.

Η υιοθέτηση της αντίληψης της
ατομικής νόσου,εστιάζοντας την προ-
σοχή στον συγκεκριμένο άρρωστο,
προωθεί ένα βιοϊατρικό μοντέλο,που
οι προτεραιότητες αφορούν μόνο στη
θεραπεία της ασθένειας, παραγνωρί-
ζοντας τους κοινωνικούς, πολιτιστι-
κούς, οικονομικούς και ψυχολογι-
κούς παράγοντες, που επιδρούν και
επηρεάζουν την υγεία και την ασθέ-
νεια, καθώς και τις αντιλήψεις περί
αυτών των δύο καταστάσεων.Ο καρ-
κίνος, τα καρδιοαγγειακά νοσήματα,
ο διαβήτης κλπ., που πλήττουν τις
σύγχρονες κοινωνίες,παρά την αλμα-
τώδη εξέλιξη της βιοϊατρικής τεχνο-
λογίας, αποδεικνύουν πως, τα θεμέ-
λια της υγείας είναι έξω-ιατρικά και
ότι η ασθένεια και η υγεία αποτελούν
ένα σύνθετο σύμπλοκο, που σχετί-
ζεται με ποικίλα επίπεδα της κοινω-
νικής ζωής και πολλές πτυχές της
ανθρώπινης υπόστασης.

Η εμφάνιση και η υποχώρηση
ασθενειών, η βελτίωση της θνησιμό-
τητας και της νοσηρότητας, δεν είναι
τόσο αποτελέσματα της προόδου της
ιατρικής επιστήμης,όσο της βελτίωσης
των κοινωνικών, οικονομικών και
περιβαλλοντικών συνθηκών.Δεν είναι
η ιατρική που εξασφαλίζει την υγεία,
αλλά η υγιεινή, ως σύνολο κανόνων
και συνθηκών ζωής (η γενίκευση των
συστημάτων αποχέτευσης και ύδρευ-
σης, η αποξήρανση των ελών, η βελ-
τίωση της διατροφής, η άσκηση).

Στα πλαίσια της ιατρικοποιημένης
υγείας,που προέρχεται από μία καθα-
ρά ελιτίστικη και όχι επιστημονική
στάση, οι άνθρωποι αναζητούν την
σωματική και ψυχική τους ευεξία, με
συνεχείς τεχνικές επεμβάσεις, υποκι-

νούμενοι από την διαφημιστική υπο-
κουλτούρα του νεοφιλελευθερισμού,
με την αυταπάτη της απεριόριστης ικα-
νότητας καταναλωτισμού. Για κάθε
ενόχληση, αδυναμία και δυσανεξία
υπάρχει η θεραπεία.Δεν είναι τυχαίο,

που οι αμφεταμίνες χρησιμοποιήθη-
καν ευρέως στις Η.Π.Α,προκειμένου
να μειωθεί η όρεξη των γυναικών
που επιθυμούσαν να αδυνατίσουν.

Θεαματική υπερκατανάλωση φρο-
ντίδων και φαρμάκων και αδιαφορία

για την πραγματική πρόληψη στο επί-
πεδο της συλλογικότητας, στο περι-
βάλλον και τους κοινωνικούς παρά-
γοντες,που καθιστούν τους ανθρώπου
ευάλωτους στις αρρώστιες και περιο-
ρίζουν τις αντιστάσεις τους. Πολύ
εύστοχα ο Jean-Pierre Dupuy, παρα-
τηρεί, πως είναι πολιτικά αποδοτικό-
τερη, η ανέγερση μιας νοσοκομεια-
κής μονάδας, από τη μείωση των
ασθενών του πληθυσμού. Η προώ-
θηση της υγιεινής, που προάγει την
υγεία και μειώνει τη νοσηρότητα,δεν
εξασφαλίζει ούτε χρήμα ούτε δόξα,
στους διανομείς περίθαλψης,σε αντί-
θεση με τις πανάκριβες ιατρικές τεχνι-
κές των υπερεξειδικευμένων «μαν-
δαρίνων» που διαιωνίζουν το μονοπώλιο
και την εξουσία του επαγγέλματός
τους,προκαλώντας πρόοδο στην επι-
στήμη περισσότερο,παρά στην υγεία.

Η θεραπεία, η φυσική και ψυχι-
κή ισορροπία, δεν μπορούν να απο-
κτηθούν μέσω της «λογικής», κοινω-
νικής οργάνωσης και ατομικής
συμπεριφοράς, που θεωρούνταν της
θεμέλια της υγείας στην αρχαία Ελλά-
δα. Όπως αναφέρει ο Illich, «ο σύγ-
χρονος άνθρωπος απέκτησε εξάρτη-
ση για όλες τις ανάγκες του, από
εμπορικά αγαθά και υπηρεσίες που
του παρέχονται από θεσμικά όργα-
να, που ξεφεύγουν από τον έλεγχο
και την κυριαρχία του και που συνε-
πάγονται την εξάρτηση». Γεννιόμαστε
στο νοσοκομείο,περιθαλπόμαστε στο
νοσοκομείο και πεθαίνουμε στο νοσο-
κομείο.Ακόμη και η τέχνη να πεθαί-
νεις (ars moriendi), περιτριγυρισμέ-
νος από τους δικούς σου σε μια γιορτή
αποχαιρετισμού,αντικαταστάθηκε από
τον ιατρικοποιημένο κλινικό θάνατο.

Η αστική ιατρική δεν γνωρίζει
σύνολα, παρά μόνο άτομα. Ιδιώτες,
που επιθυμούν να θεραπευθούν σ’
έναν κόσμο, όπως ακριβώς είναι και
γιατροί που αγνοούν την αναγκαιό-
τητα της κοινωνικής προσέγγισης.Στη
μάχη εναντίον της ασθένειας εστιά-
ζονται μόνο σε ό,τι μπορεί να αντι-
μετωπιστεί σε ατομικό – οργανικό επί-
πεδο,χωρίς οικονομικές,κοινωνικές
και περιβαλλοντολογικές αναγωγές.

Η αρρώστια εξετάζεται συνυφασμένη
μόνο με τον άρρωστο,παραβλέποντας
τον τρόπο και τον χώρο διαβίωσης
και εργασίας, εναντίον των οποίων ο
οργανισμός «εξεγείρεται» με αντιδρά-
σεις στις πιέσεις, που η εργασία ή ο
κοινωνικός περίγυρος τον αναγκά-
ζουν να υφίσταται. Τα ίδια συμπτώ-
ματα έχουν μικρότερη ένταση στις
μέρες άδειας ή πριν ένα ερωτικό ραντε-
βού, απ’ ότι στις μέρες εργασίας.

Όταν η ιατρική επιχειρεί να απα-
λύνει τα συμπτώματα αυτής της οδύ-
νης, με χημικά σκευάσματα, προκει-
μένου ο άρρωστος να καταστεί ξανά
ικανός προς εργασία,λειτουργεί κατα-

πιεστικά, στο πλαίσιο μιας λογικής
επαναφοράς στην καθεστηκυία τάξη
και διαφύλαξης της κοινωνικής ομα-
λότητας. (Η ψυχιατρικοποίηση των
αντιφρονούντων δεν είναι φαινόμε-
νο που παρατηρήθηκε μόνο στη Σοβιε-
τική Ένωση).Αυτή η λογική της ιατρι-
κής προσέγγισης της ασθένειας γίνεται
ευκολότερα κατανοητή, εάν ενταχθεί
στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων
μισθωτής εργασίας.

Η εκβιομηχάνιση και ο αστικός
εκσυγχρονισμός μετέτρεψαν την εργα-
τική δύναμη σε εμπόρευμα, που οι
εργάτες απαλλοτριώνουν έναντι μισθού
και το μόνο όριο της αποδοτικότητας
είναι η φυσική αντοχή.Ως εκ τούτου,
η ευθύνη της απόφασης, για το πότε
κάποιος είναι ικανός για εργασία και
πότε όχι, ανήκει στους ειδικούς, οι
οποίοι ωστόσο, με προκλητική ηρε-

μία παρακολουθούν τις παθογενείς
συνθήκες εργασίας και την βιομηχα-
νική μόλυνση.

Η υγεία καθίσταται αναγκαία και
ικανή συνθήκη για τη λειτουργία των
κοινωνιών. Δεν είναι τυχαίο, που η
έννοια των κοινωνικών κινδύνων
(αρρώστια,αναπηρία,θάνατος) αποτε-
λεί την ιστορική και λογική αφετηρία
ανάλυσης της κοινωνικής πολιτικής
της δημόσιας εξουσίας.Χαρακτηριστι-
κό είναι το παράδειγμα της Γερμανίας:
ασφάλιση υγείας το 1883 και ασφάλι-
ση κατά των ατυχημάτων το 1884. Η
εμπειρία και άλλων χωρών επιβεβαι-
ώνει την σύνδεση της αντιμετώπισης
της ασθένειας, με το πρότυπο οργά-
νωσης της καπιταλιστικής οικονομίας.

Η εξάρτηση του κόσμου από την
ιατρική συμβαίνει ακριβώς λόγω της
παθογένειας της κοινωνίας,που γεννά
φιλάσθενους ανθρώπους.Σε μια παθο-
γενή κοινωνία η ιατρική,δεν μπορεί να
αποκαταστήσει μια υγεία,που ο τρόπος
ζωής και το περιβάλλον συνεχώς υπο-
νομεύουν.Οι υγιείς άνθρωποι δεν είναι
κατ’ ανάγκη όσοι τυγχάνουν ποιοτικής
φροντίδας.Είναι οι άνθρωποι που δια-
βιούν σε υγιεινά σπίτια,τρέφονται σωστά,
έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή, τους
αρέσει η δουλειά τους,κοιμούνται επαρ-
κώς, γεννούν και μεγαλώνουν τα παι-
διά τους σε ένα απαλλαγμένο από ρύπους
περιβάλλον. Η υγεία δεν είναι μόνο
υπόθεση των ειδικών, είναι καθήκον
και αρετή που ρυθμίζει την ατομική και
συλλογική ζωή. Άλλωστε, όπως επι-
σημαίνει ο John McKnight,«όσο περισ-
σότερο οι άνθρωποι πιστεύουν στην
αναγκαιότητα της ιατρικής ευθύνης,τόσο
περισσότερο συμπεριφέρονται σαν πελά-
τες και τόσο λιγότερο σαν πολίτες».

Σημ. Τα ανωτέρω δεν αφορούν σε
κατηγορητήριο των γιατρών. Προέ-
κυψαν ως προσωπικές εκτιμήσεις και
ρεαλιστικές προσεγγίσεις, εμπνευ-
σμένες από την «Οικολογία και Πολι-
τική» του Michel Bosquet, την «Ιατρι-
κή Νέμεση» του Ivan Illich, την
«Φαρμακευτική Εισβολή» του  Jean-
Pierre Dupuy, του «The Medicalization
of Politics» του John McKnight. � �
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«Τίποτα δεν απεχθά-
νομαι στον κόσμο
περισσότερο από το
ουδέτερο εκείνο ον,
το ασήμαντο, το
άχρηστο, που ονομά-
ζεται ‘σεις φυσιολογι-
κό άνθρωπο. Είναι ο
εχθρός της Ιατρικής,
τελείωσε!»

«Ακόμη και η τέχνη
να πεθαίνεις (ars
moriendi), περιτριγυ-
ρισμένος από τους
δικούς σου σε μια
γιορτή αποχαιρετι-
σμού, αντικαταστά-
θηκε από τον ιατρι-
κοποιημένο κλινικό
θάνατο» 



ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Τα εμπόδια 
και η διέξοδος

ΌΌ
πως είναι γνωστό, η διενέργεια μετάθεσης, ως υπηρεσιακή μετα-
βολή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), πραγματοποιείται ύστε-

ρα από την σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Με άλλα
λόγια, στην διοικητική διαδικασία της μετάθεσης παρεμβάλλεται υποχρεω-
τικώς το γνωμοδοτικό στάδιο αρμοδιότητας του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Τα υπηρεσιακά συμβούλια λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 157 επόμενα) και τις γενικές διατάξεις περί
συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Νόμος 2690/1999).
Η μη σύγκληση ενός υπηρεσιακού συμβουλίου κωλύει αναμφίβολα τις όποι-
ες υπηρεσιακές μεταβολές εξαρτώνται από αυτό, νομικώς, ωστόσο, είναι
δυσχερής ο εξαναγκασμός του σε σύγκληση, δια της δικαστικής οδού. 

Εντεύθεν, γγιιαα  ττηηνν  κκααθθυυσσττέέρρηησσηη  δδιιεεκκππεερρααίίωωσσηηςς  υυππηηρρεεσσιιαακκώώνν  ααιιττηημμάά--
ττωωνν  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  ττοουυ  υυππηηρρεεσσιιαακκοούύ  σσυυμμββοουυλλίίοουυ,,  ωωςς  ππλλέέοονν  ππρρόόσσφφοορρηη  οοδδόόςς
ππρροοσστταασσίίααςς  ττοουυ  θθιιγγοομμέέννοουυ  δδηημμοοσσίίοουυ  υυππααλλλλήήλλοουυ  ππααρρααμμέέννεειι  ηη  έέγγεερρσσηη  ααπποο--
ζζηημμιιωωττιικκήήςς  ααξξίίωωσσηηςς  δδιιαα  ττηηςς  κκααττάάθθεεσσηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  ααγγωωγγήήςς  κκααττάά  ττοουυ  εελλλληηννιι--
κκοούύ  δδηημμοοσσίίοουυ..  ΚΚααιι  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααυυττήή  εείίννααιι,,  ππάάννττωωςς,,  εεξξααιιρρεεττιικκάά  χχρροοννοοββόόρραα..  
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Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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ΑΑ
ννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  ααππόό--
κκττηησσηη  ιιααττρριικκήήςς  εειιδδιικκόόττηη--
ττααςς  ααππόό  υυππάάλλλληηλλοο  πποουυ

υυππηηρρεεττεείί  ήήδδηη  σσττοο  ΔΔηημμόόσσιιοο  εεππιι--
σσηημμααίίννοοννττααιι  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::

Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6§8 του Νόμου 3204/2003,
όπως τροποποιήθηκε από τις
διατάξεις του άρθρου 35§1 του
Νόμου 3252/2004, ««μμόόννιιμμοοιι
υυππάάλλλληηλλοοιι  πποουυ  υυππηηρρεεττοούύνν  σσεε
ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..  κκααιι  σσεε  άάλλλλοουυςς  φφοορρεείίςς
πποουυ  εεπποοππττεεύύοοννττααιι  ααππόό  ττοο  υυπποουυρρ--
γγεείίοο  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑλλλληη--
λλεεγγγγύύηηςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  μμόόννιιμμοοιι  υυγγεειι--
οοννοομμιικκοοίί  υυππάάλλλληηλλοοιι  ττοουυ  ΙΙ..ΚΚ..ΑΑ..,,
οοιι  οοπποοίίοοιι  έέχχοουυνν  ππττυυχχίίοο  ιιααττρριι--
κκήήςς,,  μμπποορροούύνν  νναα  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι
γγιιαα  ααππόόκκττηησσηη  εειιδδιικκόόττηηττααςς  μμεε
ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  υυπποουυρργγοούύ  ΥΥγγεείί--
ααςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς,,

μμεεττάά  ααππόό  γγννώώμμηη  ττοουυ  ΚΚεε..ΣΣ..ΥΥ..,,
ωωςς  υυππεερράάρριιθθμμοοιι  άάμμιισσθθοοιι..  ΓΓιιαα  ττοο
σσκκοοππόό  ααυυττόόνν  χχοορρηηγγεείίττααιι  υυπποο--
χχρρεεωωττιικκάά  ααππόό  ττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  ττοουυςς
εεκκππααιιδδεευυττιικκήή  άάδδεειιαα  μμεε  ααπποοδδοο--
χχέέςς,,  ιισσόόχχρροοννηη  μμεε  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα
ττηηςς  εειιδδίίκκεευυσσήήςς  ττοουυςς,,  μμεεττάά  ττοο  ττέέλλοοςς
ττηηςς  οοπποοίίααςς  έέχχοουυνν  ττιιςς  υυπποοχχρρεεώώ--
σσεειιςς  ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  77  ττοουυ
άάρρθθρροουυ  5588  ττοουυ  ΝΝ..  22668833//11999999..
ΗΗ  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττωωνν  εειιδδιικκεευυοομμέέ--
ννωωνν  γγίίννεεττααιι  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ
ΥΥπποουυρργγοούύ  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιι--
κκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς»»..  

Σύμφωνα, δε, με τις διατά-
ξεις του άρθρου 58§7 του νέου
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα
(Νόμος 3528/2007), «μετά το
τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο
υπάλληλος υποχρεούται να υπη-
ρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομι-

κό πρόσωπο δημοσίου δικαί-
ου για χρονικό διάστημα ίσο με
το τριπλάσιο του χρόνου της
άδειας. Σε περίπτωση αθέτησης
της υποχρέωσής του αυτής, ο
υπάλληλος υποχρεούται να επι-
στρέψει τις αποδοχές που έλα-
βε κατά το χρόνο της άδειας, ο
οποίος δεν υπολογίζεται στην
περίπτωση αυτή ως χρόνος πραγ-
ματικής υπηρεσίας».

Κατά τα λοιπά, μετά την από-
κτηση της ιατρικής ειδικότητας
ο υπάλληλος δύναται, είτε να
συνεχίσει να υπηρετεί στην οργα-
νική του θέση, είτε να καταλά-
βει θέση ιατρικού προσωπικού
σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό
ίδρυμα, ανάλογα πάντα με την
διαθεσιμότητα κενών οργανι-
κών θέσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΗΔΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Υποχρεωτική άδεια 
μετά αποδοχών 

ΑΑ
ναφορικά με την πρακτική άσκη-
ση των φοιτητών των ΤΕΙ για την
απόκτηση πτυχίου επισημαίνο-

νται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

27§5 του Νόμου 1404/1983, «σπουδα-
στής ενός τμήματος γίνεται πτυχιούχος
όταν: ι) έχει παρακολουθήσει με επι-
τυχία όλα τα υποχρεωτικά, κατ’ επιλο-
γή υποχρεωτικά και τα τυχόν προαιρε-
τικά μαθήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του κανονισμού σπουδών και του εσω-
τερικού κανονισμού, ιι) έχει εγκριθεί
η πτυχιακή του εργασία και, ιιι) έχει
περατώσει την πρακτική άσκηση στο
επάγγελμα».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 25§1 γ΄ του ιδίου ως άνω
Νόμου, «η διάρκεια σπουδών στα Τμή-

ματα των Τ.Ε.I. είναι κατά κανόνα οκτώ
εξάμηνα και περιλαμβάνει τον αριθμό
των εξαμηνιαίων προγραμμάτων διδα-
σκαλίας και το εξάμηνο εκπόνησης της
πτυχιακής εργασίας,κατά τη διάρκεια του
οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και
η καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη
άσκηση στο επάγγελμα».

ΌΌππωωςς  σσααφφώώςς  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττιιςς  ππααρραα--
ππάάννωω  δδιιααττάάξξεειιςς,,  ηη  ααππόόκκττηησσηη  ππττυυχχίίοουυ  ΤΤΕΕΙΙ
ααππααιιττεείί  ππρραακκττιικκήή  άάσσκκηησσηη  σσττοο  εεππάάγγγγεελλμμαα,,
ηη  οοπποοίίαα  εείίννααιι  κκααθθοοδδηηγγοούύμμεεννηη  κκααιι  ααξξιιοο--
λλοογγεείίττααιι..  ΥΥππ’’  ααυυττόό  ττοο  ππρρίίσσμμαα,,  ηη  ππρροοϋϋ--
ππηηρρεεσσίίαα  υυππααλλλλήήλλοουυ  κκααιι  μμάάλλιισστταα  ωωςς  ΔΔΕΕ
ΑΑδδεελλφφήήςς  ΝΝοοσσοοκκόόμμοουυ,,  δδεενν  κκααλλύύππττεειι  ττιιςς
ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  11440044//11998833  κκααιι
δδεενν  δδύύννααττααιι  νναα  θθεεωωρρηηθθεείί  ωωςς  ππρραακκττιικκήή
άάσσκκηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  ττοουυ  ππττυυχχίίοουυ
ΤΤΕΕΙΙ  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς..

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

Άλλο προϋπηρεσία, 
άλλο πρακτική

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Μετά από πολύμηνη
απουσία…

ΑΑ
ναφορικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της
κανονικής άδειας του άρθρου 48 του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα επισημαίνονται τα ακό-

λουθα:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ51/590/

οικ.14346/29-05-2008 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω-
τερικών, εεάάνν  οο  υυππάάλλλληηλλοοςς  εεππααννέέρρχχεεττααιι  σσττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα
μμεεττάά  ααππόό  πποολλύύμμηηννηη  ααπποουυσσίίαα,,  λλόόγγωω  χχρρήήσσηηςς  άάλλλλωωνν  ααδδεειι--
ώώνν  εεννττόόςς  ττοουυ  ηημμεερροολλοογγιιαακκοούύ  έέττοουυςς,,  ττόόττεε  δδιικκααιιοούύττααιι  κκααννοο--
ννιικκήήςς  ααδδεείίααςς  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  ααυυττόό,,  υυππόό  ττηηνν  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  ττοο
υυπποολλεειιππόόμμεεννοο  μμέέχχρριι  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  ηημμεερροολλοογγιιαακκοούύ  έέττοουυςς
δδιιάάσσττηημμαα,,  νναα  εεππιιττρρέέππεειι  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  ττηηςς  άάδδεειιααςς,,  άάλλλλωωςς
ηη  άάδδεειιαα  ππεερριιοορρίίζζεεττααιι  σσεε  ττόόσσεεςς  ηημμέέρρεεςς,,  όόσσεεςς  οοιι  εερργγάάσσιι--
μμεεςς  ηημμέέρρεεςς  πποουυ  μμεεσσοολλααββοούύνν  ααππόό  ττηηνν  εεππάάννοοδδοο  ττοουυ  υυππααλλ--
λλήήλλοουυ  μμέέχχρριι  ττηηνν  3311ηη  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  ττοουυ  έέττοουυςς  ααννααφφοορράάςς..  

Είναι προφανές ότι, η ανωτέρω εγκύκλιος καλύπτει
και τις περιπτώσεις χορήγησης αδειών μητρότητας ή
αναρρωτικών αδειών. Εντεύθεν η χορήγηση της κανο-
νικής άδειας είναι δυνατή και επιτρεπτή υπό τις ανωτέ-
ρω προϋποθέσεις, εφόσον η μακρόχρονη απουσία του
υπαλλήλου οφείλεται στη χορήγηση άλλων, ρητώς προ-
βλεπομένων αδειών από τις διατάξεις του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ
ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Μόνο από 
την Ε.Ν.Ε. 

ΣΣ
ε συνέχεια της θέσεως σε ισχύ των
διατάξεων του Νόμου 3252/2004 και
της σύστασης του νομικού προσώπου

δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ένωση
Νοσηλευτών Ελλάδος», οι νοσηλευτές απέ-
κτησαν για πρώτη φορά τον δικό τους επαγ-
γελματικό σύλλογο – επιμελητήριο, προ-
βλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής
τους στα μητρώα του, προκειμένου να είναι
σύννομη η εξ αυτών άσκηση του νοσηλευ-
τικού επαγγέλματος. 

Πέραν της Ε.Ν.Ε. δεν υπάρχει άλλο νομι-
κό πρόσωπο οιασδήποτε μορφής, που να
έχει συσταθεί δια νόμου και να δύναται να
χαρακτηριστεί ως επιμελητήριο των νοση-
λευτών.

Κατά τα λοιπά η Ε.Ν.Ε., δια του οικείου
Περιφερειακού Τμήματος, χορηγεί βεβαιώ-
σεις εγγραφής σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος
της που έχει εγγραφεί κι έχει ανανεώσει την
ετήσια εγγραφή του, κατά τα οριζόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 3252/2004. 

Σεπτέμβριος 2009

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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ΕΕ
ξξαακκοολλοουυθθεείί  νναα  εεππιικκρρααττεείί
μμιιαα  μμεεγγάάλληη  σσύύγγχχυυσσηη,,
σσττοο  θθέέμμαα  πποουυ  ααφφοορράά

σστταα  κκααθθήήκκοονντταα  κκααιι  ττιιςς  ααρρμμοο--
δδιιόόττηηττεεςς  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν..
ΑΑυυττόό  κκααθθίίσσττααττααιι  φφααννεερρόό  ααππόό
ττηηνν  ππλληηθθώώρραα  ττωωνν  εερρωωττηημμάά--
ττωωνν  πποουυ  κκααττααφφθθάάννοουυνν  σσττηηνν
ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάά--
δδοοςς  κκααιι  ζζηηττοούύνν  δδιιεευυκκρριιννίίσσεειιςς
γγιιαα  ττοο  ττιι  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  κκάάννεειι
οο  ννοοσσηηλλεευυττήήςς,,  όότταανν  κκλληηθθεείί
νναα  εεκκττεελλέέσσεειι  έέρργγαα,,  πποουυ  δδεενν
σσυυννάάδδοουυνν  μμεε  ττοο  εεππάάγγγγεελλμμάά

ττοουυ.. Πρόσφατα, λάβαμε ερώ-
τημα αναφορικά με την τήρη-
ση του βιβλίου θανόντων. Η
Ε.Ν.Ε. επισημαίνει ότι, η συγκε-
κριμένη υποχρέωση βαρύ-
νει την διοικητική υπηρεσία
των νοσοκομείων και όχι τη
νοσηλευτική.

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποο--
γγρρααμμμμίίζζεεττααιι  γγιιαα  αακκόόμμηη  μμιιαα
φφοορράά  όόττιι,,  τταα  μμέέλληη  ττηηςς  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  κκααιι  δδηη  οοιι
ννοοσσηηλλεευυττέέςς  έέχχοουυνν  ωωςς  ααπποο--
κκλλεειισσττιικκόό  ρρόόλλοο  ττοουυςς  ττηηνν  ππααρροο--

χχήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  φφρροοννττίίδδααςς  κκααιι
υυγγεείίααςς  κκααιι  οουυδδόόλλωωςς  εεμμππλλέέ--
κκοοννττααιι  σσεε  γγρρααφφεειιοοκκρρααττιικκέέςς
δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  ήή  δδιιεεκκππεερρααίίωωσσηη
δδιιοοιικκηηττιικκώώνν  εεγγγγρράάφφωωνν,,  πποουυ
ααφφοορροούύνν  ττηηνν  δδιιοοιικκηηττιικκήή  υυππηη--
ρρεεσσίίαα  ττωωνν  ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν.. Αυτό
προκύπτει με σαφήνεια από
την προσεκτική μελέτη των
διατάξεων του Προεδρικού
Διατάγματος 351/1989, όπου
και περιγράφονται τα επαγ-
γελματικά δικαιώματα και υπη-
ρεσιακά καθήκοντα των νοση-

λευτών. Οποιαδήποτε ενέρ-
γεια ή πράξη, που δεν ανα-
φέρεται στις διατάξεις του ως
άνω Προεδρικού Διατάγμα-
τος ή δεν δύναται να υπαχθεί
ερμηνευτικά και κατά τα διδάγ-
ματα της νοσηλευτικής επι-
στήμης και τέχνης στο πεδίο
εφαρμογής του, δεν αποτελεί
επαγγελματικό καθήκον του
κλάδου των νοσηλευτών.

ΤΤαα  ίίδδιιαα  ιισσχχύύοουυνν  κκααιι  γγιιαα
ττηηνν  ααιιμμοολληηψψίίαα,,  ττηη  φφλλεεββοοκκέέ--
ννττηησσηη  κκααιι  ττηηνν  ππααρραακκέέννττηησσηη::

δδεενν  δδύύννααννττααιι  νναα  θθεεωωρρηηθθοούύνν,,
όόττιι  ααπποοττεελλοούύνν  υυππηηρρεεσσιιαακκάά  ––
εεππααγγγγεελλμμααττιικκάά  κκααθθήήκκοονντταα
ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν.. Με βάση
όλα τα πιο πάνω, η Ε.Ν.Ε.
δηλώνει, ότι ο διαχωρισμός
των αρμοδιοτήτων μεταξύ των
ούτως ή άλλως διακριτών
υπηρεσιών ενός νοσοκομεί-
ου αποτελεί και την βασική
προϋπόθεση για την εύρυθ-
μη λειτουργία του και την
ασφαλή αντιμετώπιση όλων
των συμβάντων.

ΠΠ
ρροοσσφφάάττωωςς  ηη  ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ππλληη--
ρροοφφοορρήήθθηηκκεε  ττηηνν  υυππόόθθεεσσηη  ττηηςς  κκυυρρίίααςς  ΘΘ..  ΠΠ..,,
ννοοσσηηλλεεύύττρριιααςς  ΤΤΕΕ,,  πποουυ  αασσκκεείί  ττοο  εεππάάγγγγεελλμμάά  ττηηςς

σσεε  ΚΚέέννττρροο  ΥΥγγεείίααςς..  ΗΗ  ππιιοο  ππάάννωω  ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιαα,,  λλόόγγωω
ττηηςς  οοιικκοογγεεννεειιαακκήήςς  ττηηςς  κκααττάάσστταασσηηςς,,
ζζήήττηησσεε,,  δδυυννάάμμεειι  ττηηςς  υυππ’’  ααρριιθθμμ..ππρρωωττ..
771166//0033--0077--22000077  ααιιττήήσσεεώώςς  ττηηςς,,  όόππωωςς
δδιιεευυκκοολλύύννεεττααιι  κκααττάά  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη
ττοουυ  κκυυκκλλιικκοούύ  ωωρρααρρίίοουυ,,  ααπποοφφεεύύ--
γγοοννττααςς  ττιιςς  ααπποογγεευυμμααττιιννέέςς  κκααιι  ββρραα--
δδιιννέέςς  ββάάρρδδιιεεςς..  ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα  ττηηςς  ππιιοο
ππάάννωω  ααιιττήήσσεεωωςς,,  εεξξεεδδόόθθηη  ηη  υυππ’’
ααρριιθθμμ..  2200//0099--0088--22000077  ααππόόφφαασσηη
ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ
ΓΓεεννιικκοούύ  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ΚΚααλλααμμάά--
ττααςς,,  δδιιαα  ττηηςς  οοπποοίίααςς  οορρίίσσττηηκκεε,,  όόττιι
οο  ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς  ττοουυ  εενν  λλόόγγωω  ΚΚ..ΥΥ..,,
θθαα  δδιιεευυκκοολλύύννεειι  ττηηνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέ--
ννηη  ννοοσσηηλλεεύύττρριιαα,,  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοο
ωωρράάρριιοο  εερργγαασσίίααςς,,  εεάάνν  υυππάάρρχχεειι
δδυυννααττόόττηητταα  κκααιι  χχωωρρίίςς  νναα  δδιιααττααρράάσσσσεεττααιι  ηη  εεύύρρυυθθμμηη  λλεειι--
ττοουυρργγίίαα  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ..

Παρά το σαφές περιεχόμενο της απόφασης αυτής
του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. Καλαμάτας, η
νοσηλεύτρια Θ.Π., με βάση το πρόγραμμα υπηρεσιών,
καλείται να εκτελεί και απογευματινές βάρδιες. Στο
σημείο αυτό τονίζεται ότι, αναλογιζομένου του ανθρω-
πίνου δυναμικού του συγκεκριμένου Κέντρου Υγείας,

η πιστή εφαρμογή της επίμαχης απόφασης του Διοι-
κητικού Συμβούλιου είναι απόλυτα εφικτή. Με άλλα
λόγια, η εξαίρεση της νοσηλεύτριας Θ.Π. από την εκτέ-
λεση απογευματινών βαρδιών, δεν διαταράσσει ούτε

στο ελάχιστο την εύρυθμη λει-
τουργία του Κέντρου Υγείας.

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  μμεε  ββάάσσηη
ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  ααππόόφφαασσηη,,  ηη  μμηη  δδιιεευυ--
κκόόλλυυννσσηη  ττηηςς  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηηςς  ννοοσσηη--
λλεεύύττρριιααςς  θθαα  έέππρρεεππεε  νναα  δδιικκααιιοολλοο--
γγεείίττααιι  εειιδδιικκώώςς,,  μμννηημμοοννεευυοομμέέννωωνν
ττωωνν  εεππιιτταακκττιικκώώνν  εεκκεείίννωωνν  υυππηηρρεε--
σσιιαακκώώνν  ααννααγγκκώώνν  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  ΥΥγγεείί--
ααςς,,  πποουυ  εεππιιββάάλλλλοουυνν  ττηηνν  ππλλήήρρηη  κκααιι
άάννεευυ  δδιιεευυκκοολλύύννσσεεωωνν  έέννττααξξήή  ττηηςς
σσττοο  κκυυκκλλιικκόό  ωωρράάρριιοο..  ΠΠααρρόόμμοοιιαα
ααιιττιιοολλοογγίίαα  δδεενν  ππααρρααττίίθθεεττααιι,,  οούύττεε
κκααιι  σσυυννοοδδεεύύεειι  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  υυππηη--
ρρεεσσιιώώνν,,  γγεεγγοοννόόςς  πποουυ  μμεεττααφφρράάζζεε--
ττααιι  ααυυττοομμάάττωωςς,,  σσεε  ππλλήήρρηη  ααδδιιααφφοο--

ρρίίαα  κκααιι  άάρρννηησσηη  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηηςς,,  σσττηη  ρρηηττήή  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ
ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  ΓΓ..  ΝΝ..  ΚΚααλλααμμάάττααςς..

Εν προκειμένω καθίσταται σαφές, ότι θα πρέ-
πει να διερευνηθούν οι λόγοι που η υπεύθυνη του εν
λόγω Κέντρου Υγείας, δεν συμμορφώνεται με την επί-
μαχη απόφαση, καθώς και να αναζητηθούν τυχόν πει-
θαρχικές της ευθύνες, λόγω αναιτιολόγητης μη εκτέλε-
σης εντολής της προϊσταμένης αρχής.

ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ   

Ρόλος αποκλειστικός 
και ξεκάθαρος! 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ωράριο «κύκλους κάνει»…
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ΕΕππιιμμέέλλεειιαα  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΣΣιιώώχχοοςς,,  
ΑΑνν..  ΓΓρρααμμμμααττέέααςς  66οουυ  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ
ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..

ΠΠ
ροβλήματα στον εργασιακό χώρο
θα προκύπτουν συνεχώς.Κάποια
από αυτά μπορεί να είναι ιδιαί-

τερα δύσκολα και, ίσως, να αποτελέσουν
την αιτία δημιουργίας αντιπαραθέσεων.
Αναπόφευκτα σε ένα ανθρώπινο περι-
βάλλον,θα πρέπει να αναμένεται να υπάρ-
χουν διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης για
την επίλυση προβλημάτων.Οι διαφωνίες,
οι ανταγωνιστικές συμπεριφορές και η κακή
επικοινωνία, μπορούν να οδηγήσουν σε
άσχημες σχέσεις μεταξύ των μελών μιας
ομάδας,που εργάζονται για ένα κοινό στό-
χο. Παράλληλα, διαφορές νοοτροπίας,
θέσης,επιπέδου μόρφωσης στις διάφορες
ιεραρχικές βαθμίδες, μπορούν να συμ-
βάλλουν στην δημιουργία καταστάσεων,
που οδηγούν σε κακές σχέσεις με αρνη-
τικές επιπτώσεις όσον αφορά την αποτε-
λεσματικότητα.Η δημιουργία ενός κλίμα-
τος εχθρότητας ανοίγει τις πόρτες για
εκτράχυνση του κλίματος με απρόβλεπτες
συνέπειες. Οι συνέπειες θα βλάψουν τα
μέλη της ομάδας που έχουν τις διαφορές,
το σύνολο της ομάδας, την παραγωγικό-
τητα και την αποτελεσματικότητα της.Η εικό-
να προς τα έξω της ομάδας εργασίας ή μιας
εταιρείας αναπόφευκτα θα υποφέρει από
τις κακές εργασιακές σχέσεις,που πιθανόν
να υπάρχουν.Υπάρχουν ορισμένες στρα-
τηγικές προσέγγισης,που μπορούν να υιο-
θετηθούν από τα μέλη μιας ομάδας που
εργάζονται μαζί, με στόχο να ελαχιστο-
ποιηθούν οι κίνδυνοι μιας δυσλειτουρ-
γίας,λόγω διαπροσωπικών προβλημάτων.
Μικρά πράγματα όπως ένα χαμόγελο,ένα
ευγενικό σχόλιο, η προνοητικότητα, οι
καλοί ήπιοι τρόποι και ο τόνος της φωνής
μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα.Πολύ
συχνά, δεν είναι μόνο αυτό που θα πού-
με που έχει σημασία,αλλά και το πώς θα
το πούμε,ο τρόπος και ο τόνος της φωνής
μας. Η διατήρηση μιας κατάστασης αλλη-
λοσεβασμού και εκτίμησης μέσα στο εργα-
σιακό περιβάλλον είναι ευθύνη όλων,σε
όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες.

Σεβασμός,εκτίμηση 
και επαγγελματισμός 
Ο σχέσεις με τους άλλους που εργά-

ζονται μαζί σας θα πρέπει πρώτα απ'
όλα να χαρακτηρίζονται από σεβασμό,
εκτίμηση και επαγγελματισμό.Τα χαρα-
κτηριστικά αυτά που έχουν θεμελιώδη
ρόλο στις αλληλεπιδράσεις με τους συνα-
δέλφους σας, πρέπει με ειλικρίνεια και
μέτρο να φροντίζετε να τα εκδηλώνετε

και να τους κάνετε να τα βιώνουν.

Μάθετε να ακούτε 
Μάθετε ν' ακούτε προσεκτικά τους άλλους
όταν σας μιλούν.Επιτρέποντας στο άλλο
άτομο να σας παρουσιάσει το πρόβλη-
μά του χωρίς διακοπή,δείχνετε ότι πρό-
κειται να το αντιμετωπίσετε με σκέψη
και με σεβασμό. Ταυτόχρονα, μαθαίνε-
τε τι θέλει και τι χρειάζεται το άλλο άτο-

μο. Το να ακούτε με συγκέντρωση και
προσοχή, μπορεί να σας επιτρέψει να
ανακαλύψετε πράγματα,που ήταν κρυμ-
μένα και που δεν γνωρίζατε. Ακούγο-
ντας προσεκτικά και καταλαβαίνοντας
τις ανάγκες που υπάρχουν,αυξάνετε τις
πιθανότητες για να βρεθεί μια λύση.

Προσπαθήστε να καταλάβετε 
τον άλλο 
Προσπαθήστε να κατανοήσετε την άπο-
ψη των άλλων ατόμων. Για να επέλθει
μια αμοιβαία κατανόηση και να λυθούν
οι όποιες παρεξηγήσεις, είναι καλό να
επαναλάβετε με δικά σας λόγια αυτό
που σας λέει ο συνομιλητής σας,ρωτώ-
ντας τον, εάν είναι αυτό πραγματικά που
εννοεί.Συγκεντρώστε πληροφορίες και

ρωτήστε, εάν χρειάζεστε κάποιες διευ-
κρινήσεις.Οι πληροφορίες που θα μάθε-
τε, θα σας βοηθήσουν να υιοθετήσετε
ένα υπεύθυνο τρόπο δράσης.

Αναγνωρίστε τις ανησυχίες 
και φόβους του άλλου 
Με το να αναγνωρίσετε τις σκέψεις και
τα αισθήματα του άλλου, δεν σημαίνει
ότι αποδέχεστε και τα επιχειρήματά του.
Μπορείτε για παράδειγμα να πείτε στο
άλλο άτομο,ότι αντιλαμβάνεστε την απο-
γοήτευσή του,ότι φαίνεται να είναι ανα-
στατωμένο ή ότι καταλαβαίνετε τη θέση
του. Η αναγνώριση των σκέψεων του
άλλου, βοηθά στην δημιουργία κλίμα-
τος εμπιστοσύνης και συμβάλλει σημα-
ντικά στην επίλυση των προβλημάτων.

Να είστε πρόθυμοι για συνεργασία 
Να προωθείτε την εργασία από κοινού,
για την επίλυση προβλημάτων. Δείξτε
ότι υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και
πως θεωρείτε ότι, ο συνάδελφός καλό-
πιστα εγείρει κάποια θέματα.

Ψάξτε για θέματα που συμφωνείτε 
Αρχίστε την αντιμετώπιση καταστάσεων
από μικρά ζητήματα, που είναι ευκο-
λότερο να λυθούν και μετά περάστε σε
δυσκολότερα θέματα. Εάν αντιληφθεί-
τε ότι τα πράγματα αρχίζουν να εκφυ-
λίζονται, επιστρέψτε πίσω,σε θέματα στα
οποία έχετε κοινά σημεία.

Δηλώστε τα αισθήματά σας 
Χρησιμοποιείτε λέξεις όπως «αισθά-
νομαι», «νομίζω» και στηρίξετε την επι-
χειρηματολογία σας πάνω σε πραγ-
ματικά γεγονότα.Αποφεύγετε την κριτική
ή τις κατηγορίες. Στις καταστάσεις αυτές
πρέπει να είστε συνεπείς και να μην
κάνετε πράγματα που δεν είναι ανα-
μενόμενα, διότι αυτό μπορεί να υπο-
σκάψει την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Μην παίρνετε τα πράγματα 
προσωπικά 
Μην ανταποδίδετε τις απειλές ή τις προ-
σωπικές επιθέσεις. Εάν νιώθετε φόρτιση
και θεωρείτε αναγκαία την αποχώρησή
σας από τον διάλογο,μπορείτε να πείτε ότι
είστε θυμωμένοι τη δεδομένη στιγμή και
ότι προτιμάτε να συνεχίσετε αργότερα τη
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Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΛΑ 

Άκου, σκέψου, 

«Η διατήρηση μιας κατάστασης αλληλοσεβα-
σμού και εκτίμησης μέσα στο εργασιακό περι-
βάλλον είναι ευθύνη όλων, σε όλες τις ιεραρχι-
κές βαθμίδες»



συζήτηση,όταν θα σας περάσει ο θυμός.

Μάθετε να παραδέχεστε 
ότι κάνατε λάθος 
Όταν πραγματικά νιώθετε ότι κάνατε
λάθος, μπορεί να είναι πολύ αποτελε-
σματικό και να έχει καταλυτική επί-
δραση το να το παραδεχθείτε.

Μην βιάζεστε να λύσετε 
ένα πρόβλημα πρόωρα
Μπορείτε,συνομιλώντας με το άλλο άτο-
μο, να δηλώσετε ότι θα πρέπει να σκε-
φτείτε μαζί για το επόμενο βήμα και ότι
θα πρέπει μαζί να βρείτε χρόνο για την
επόμενη συνάντηση.

Σκεφτείτε για λύσεις 
πριν μια συνάντηση 
Πριν μπείτε στη διαδικασία της συζήτη-
σης,θα πρέπει να καθορίσετε το τι πραγ-
ματικά θέλετε.Επίσης,θα πρέπει να ξέρε-
τε για το τι είστε έτοιμοι να χάσετε και τι
συμβιβασμούς μπορείτε να κάνετε, για
να πετύχετε αυτό που θέλετε. Κάποιος
τρίτος που είναι ουδέτερος, θα μπορού-
σε να σας είναι χρήσιμος, για να αντιλη-
φθείτε καλύτερα την κατάσταση.Σκεφτείτε
επίσης και πιθανούς τρόπους παρακο-
λούθησης των αποφάσεων και της λύσης
που θα δώσετε στο πρόβλημα.

Η λύση των αντιπαραθέσεων 
είναι σταδιακή,βήμα προς βήμα 
Ο χειρισμός και επίλυση μιας αντιπαρά-
θεσης είναι μια διαδικασία σταδιακή.Οι
συγκρούσεις και οι αντιπαραθέσεις δεν
λύνονται με μια μόνο αλληλεπίδραση.
Χρειάζονται επαναπροσεγγίσεις, επανα-
τοποθετήσεις,με συζήτηση των θεμάτων
σε διάφορα επίπεδα. Μπορεί να υπάρ-
ξουν οπισθοδρομήσεις και μετά, στα-
διακά, πρόοδος για την επίτευξη μιας
αποδεκτής λύσης από όλα τις πλευρές.

Βιβλιογραφία
1.http://www.esrc.ac.uk/ESRCInfoCentre/in
dex.aspx" \t "_blank" Economic and
Social Research Council.
2. http://www.csiro.au/" \t "_blank"
Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation (CSIRO).
3.http://www.nimh.nih.gov/" \t "_blank"
National Institute of Mental Health.
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ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

μάθε, αναγνώρισε….



«Υπόγειος πόλεμος έχει ξεσπάσει από
τους ειδικούς, για το ποιοι πρέπει να
εμβολιαστούν με το πανδημικό εμβόλιο,
την ώρα που οι πρώτες δόσεις έχουν απο-
θηκευθεί στα ψυγεία του Κέντρου Δημό-
σιας Υγείας στη Βάρη. Οι επιστήμονες
δεν έχουν ακόμη καταλήξει, με μόνιμο
αντικείμενο διαμάχης τον εμβολιασμό
των παιδιών, με αποτέλεσμα να προκα-
λείται σύγχυση και προβληματισμός. 

Ειδικότερα, οι επιστήμονες που συμ-
μετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο Παν-
δημίας Γρίπης πρότειναν την προηγού-
μενη εβδομάδα να εμβολιαστούν αρχικά
οι επαγγελματίες υγείας, οι γυναίκες
στο 2ο και 3ο τρίμηνο εγκυμοσύνης,
καθώς και άτομα που φροντίζουν βρέ-
φη έως 6 μηνών. 

Στο πρόγραμμα εμβολιασμού ωστό-
σο, δεν γίνεται λόγος για τα παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας, ούτε όμως και για
τους μαθητές. «Αν δεν ολοκληρωθούν
οι κλινικές μελέτες σε δείγμα τουλά-
χιστον 100.000 ανθρώπων ώστε να
είμαστε απόλυτα σίγουροι για την ασφα-
λή και αποτελεσματική χρήση του εμβο-
λίου, τότε εκτιμώ πως δεν πρέπει χορη-

γηθεί στα παιδιά», επισημαίνει στα
«ΝΕΑ» η πρόεδρος του Συμβουλίου, κ.
Ελένη Γιαμαρέλλου. 

Μάλιστα, η ίδια κρίνει πως, πρόωρο
«πράσινο φως» για τον μαζικό εμβολια-
σμό των ανηλίκων, θα πρέπει να δοθεί
μόνο σε ενδεχόμενο που αλλάξει συμπε-
ριφορά ο νέος ιός της γρίπης Α και γίνει
πιο απειλητικός, από τη στιγμή άλλωστε,
που για τα παιδιά η έγκριση χορήγησής
του δεν προβλέπεται πριν από το τέλος
του έτους. Λοιμωξιολόγοι και επιδημιο-

λόγοι, που επίσης συμμετέχουν στο Εθνι-
κό Συμβούλιο, υπογραμμίζουν πως, από
τη στιγμή που η συμπτωματολογία της
γρίπης παραμένει ήπια, δεν υπάρχει
λόγος για βεβιασμένες αποφάσεις. 

Με την απόφαση αυτή ωστόσο, δια-
φωνεί μερίδα επιστημόνων που συμ-
μετέχουν στην Εθνική Επιτροπή Εμβο-
λιασμών. «Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά
δεδομένα τα μωρά και τα παιδιά έως
πέντε ετών φαίνεται πως, είναι ιδιαίτε-
ρα ευάλωτα στη νέα γρίπη. Είναι ενδει-

κτικό πως, η συγκεκριμένη ηλικιακή
κατηγορία συναντάται στα 2/3 των εισα-
γωγών σε παγκόσμιο επίπεδο», ανα-
φέρει ο κ. Ανδρέας Κωνσταντόπουλος,
πρόεδρος της Επιτροπής. 

Σε ό,τι αφορά τον μαθητικό πληθυ-
σμό, ο κ. Κωνσταντόπουλος τονίζει πως,
αποτελεί τη βασικότερη πηγή μετάδο-
σης του ιού στην κοινότητα. «Αν έχει
εξασφαλιστεί επάρκεια εμβολίων και
έχει διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση
τους, τότε θα πρέπει να ενταχθούν στο
εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού και τα
παιδιά έως 18 ετών, με στόχο την ανα-
χαίτιση της εξάπλωσης του ιού». 

Πάντως, η σύγχυση που επικρατεί
στη χώρα μας δεν είναι ελληνικό φαι-
νόμενο. Στις ΗΠΑ σειρά επιδημιολογι-
κών μελετών καταλήγουν στο συμπέ-
ρασμα πως, στόχος είναι να εμποδιστεί
η εξάπλωση της νέας γρίπης. Παρα-
δείγματος χάριν, πρόσφατη έρευνα του
Κέντρου Έρευνας «Φρεντ Χάτσινσον»
στο Σιάτλ, δείχνει ως βασικό ένοχο της
διασποράς της νέας γρίπης τον μαθη-
τικό πληθυσμό», αναφέρει το δημοσί-
ευμα της εφημερίδας «Τα Νέα». 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΑ ΝΕΑ»

Συνεχίζονται οι... εμβολιομαχίες!

«Παιδιά δεμένα στα κρεβάτια τους με ιμάντες. Παι-
διά φυλακισμένα σε κουβούκλια...για το καλό τους,
στα Κέντρα Περίθαλψης Παιδιών με Χρόνιες Παθή-
σεις. Έτσι ονομάζονται τα σύγχρονα κάτεργα για τους
τρόφιμους, αλλά και τους εργαζόμενους. 

Τη θλιβερή αυτή πραγματικότητα διαπίστωσαν οι
εκπρόσωποι του Συνηγόρου του Παιδιού, αλλά και η
σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας και ειδική
ψυχολόγος Μαίη Παπούλια, που επισκέφθηκαν πρό-
σφατα δύο τέτοια ιδρύματα στον Σκαραμαγκά και τα
Λεχαινά της Ηλείας. Την κ. Παπούλια συνόδευαν ο
Βοηθός Συνήγορου του Πολίτη για θέματα Κοινωνικής
Προστασίας και Υγείας, Γιάννης Σακέλλης, και ο Γιώρ-
γος Μόσχος για θέματα Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

Η κ. Παπούλια, εκτός του επιστημονικού της ενδια-
φέροντος, δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει το προ-
σωπικό ενδιαφέρον του Προέδρου της Δημοκρατίας
Κάρολου Παπούλια, για τα θέματα αυτά. 

Οι εκπρόσωποι της ανεξάρτητης Αρχής και η κ.

Παπούλια, άκουσαν τις θέσεις της διοίκησης των
κέντρων, τους εκπροσώπους των εργαζομένων, το
επιστημονικό προσωπικό των μονάδων, τα φιλοξε-
νούμενα παιδιά και τους γονείς τους. 

Όλοι διαπίστωσαν τη σοβαρή υποστελέχωση των
κέντρων από νοσηλευτές και ιατρικό προσωπικό. 

«Οι ελλείψεις -γράφουν στην έκθεσή τους- είναι
τόσο μεγάλες, ώστε οι φιλοξενούμενοι προσδένο-
νται στις κλίνες τους. Φυλακίζονται σε ξύλινα κου-
βούκλια για περιορισμό αυτοτραυματισμού ή τραυ-
ματισμού λόγω αδυναμίας διαρκούς εποπτείας
ορισμένων εξ αυτών. Η χρήση καμερών για την παρα-
κολούθηση των φιλοξενουμένων δεν υπάρχει, ούτε
το προσωπικό επαρκεί ώστε να υπάρχει ένας νοση-
λευτής σε κάθε θάλαμο». 

Διαπιστώθηκε ακόμη ότι, οι εργαζόμενοι εξου-
θενώνονται επαγγελματικά, αφού καλούνται να δια-
χειριστούν σοβαρότατα περιστατικά χωρίς την επαρ-
κή στήριξη και ενθάρρυνση της Πολιτείας! 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επισκεφθεί και στο
παρελθόν ανάλογα κέντρα παιδιών και ενηλίκων με
χρόνιες παθήσεις, νοητική υστέρηση και ψυχικές δια-
ταραχές, με στόχο να υποδείξει στην πολιτεία θεσμι-
κές παρεμβάσεις σύμφωνα με τα διεθνώς επικρα-
τούντα πρότυπα. Όσα είχε προτείνει παρέμειναν...στα
αζήτητα! 

Πάγια θέση-πρόταση του ΣτΠ είναι: η μετεξέλιξη
των κέντρων αυτών σε μονάδες φιλοξενίας μικρής
δυναμικότητας (προστατευμένα διαμερίσματα, ξενώ-
νες και οικοτροφεία), ανάλογα με τις ηλικιακές και
θεραπευτικές ανάγκες των περιθαλπομένων, επαρ-
κώς στελεχωμένες και ενταγμένες στις τοπικές κοι-
νότητες. Επίσης, αναγκαία είναι η σύνδεσή τους με
Κέντρα Ημέρας, τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες
φροντίδας, θεραπείας και εκπαίδευσης σε πρόσωπα
με χρόνιες παθήσεις, που διαμένουν μαζί με τις οικο-
γένειές τους ή μακριά από αυτές», αναφέρει το ρεπορ-
τάζ της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία». 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»

Για το...«καλό» τους...



«Διαρροές στο μέτωπο των κινητοποιήσεων
των προμηθευτών ορθοπεδικού υλικού των
δημόσιων νοσοκομείων παρατηρούνται τις
τελευταίες ημέρες. Την ώρα που ο Σύλλογος
του κλάδου (ΠΑΣΥΠΟΥ) επιδιώκει την κατα-
βολή των οφειλών -αρνούμενος να παρα-
δώσει υλικό στα νοσοκομεία εξαιτίας των
χρεών τους- κάποιοι παραδίδουν υλικά. 

Για τον λόγο αυτό, με επιστολή του, το
προεδρείο του ΠΑΣΥΠΟΥ προειδοποιεί τις
διοικήσεις των νοσοκομείων ότι «σύμφωνα
με ρητή διάταξη Νόμου (παρ. 9 αρθρ. 18 του
ν.2469/1997), τα νοσοκομεία δεν έχουν
κανένα δικαίωμα να πραγματοποιούν οποι-
αδήποτε προμήθεια από οποιοδήποτε προ-
μηθευτή, εάν δεν έχουν εξοφλήσει όλες τις
υποχρεώσεις τους, που είχαν αναλάβει πριν
από ένα τρίμηνο και πλέον, σε όλους ανε-
ξαιρέτως τους προμηθευτές».

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος: Οι προμη-
θευτές του εμφυτεύσιμου ορθοπεδικού υλι-
κού, ευρισκόμενοι σε δεινή κατάσταση λόγω
της ατελέσφορης λεγόμενης «ρύθμισης»

των χρεών μέχρι τις 31/12/2008, καθώς και
λόγω της μη πληρωμής έστω κάποιων μηνών
από τις οφειλές των νοσοκομείων του έτους
2009, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ανα-
γκάστηκαν να διακόψουν από 10/9/2009
την προμήθεια ορθοπεδικού υλικού σε όλα
τα νοσοκομεία της χώρας, τα οποία δεν έχουν
εκπληρώσει τις προ εξαμήνου έστω υπο-
χρεώσεις τους για το έτος 2009.

Όμως -σημειώνουν- «δυστυχώς, παρατη-
ρείται το φαινόμενο, κάποια νοσοκομεία να
παραβαίνουν τη διάταξη του Νόμου και χωρίς
καν να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
τους προς τους προμηθευτές ορθοπεδικού
υλικού, έστω όπως έχουμε διαλλακτικά ανα-
φέρει για τους πρώτους μήνες του 2009, να
εξακολουθούν να προμηθεύονται από κάποι-
ες ευτυχώς ελάχιστες (μία ή δύο το πολύ),
εταιρείες προμηθευτών». 

Καταλήγοντας υπογραμμίζουν ότι, επι-
φυλάσσονται όλων των νόμιμων δικαιωμά-
των τους», τονίζει το δημοσίευμα της εφη-
μερίδας «Ημερησία».

«Άκυρες είναι, τόσο η κυβερνητική
παρέμβαση στις αρχαιρεσίες του Πανελ-
ληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), όσο και
η διοικούσα επιτροπή που διορίστηκε
από το υπουργείο Υγείας, για να διοι-
κήσει προσωρινά τον σύλλογο και να
τον οδηγήσει σε νέες εκλογές και ανά-
δειξη νέου ΔΣ.

Το Γ τμήμα του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας έκανε δεκτή προσφυγή του
πρώην προέδρου του ΠΙΣ Εμμανουήλ
Καλοκαιρινού και ακύρωσε την υπουρ-
γική απόφαση, με την οποία από τη
μία παύθηκε το ΔΣ του ΠΙΣ (όπως είχε
συγκροτηθεί στις 7-3-2009) και από
την άλλη ανατέθηκε η διοίκηση του
συλλόγου για 6 μήνες σε διοικούσα
επιτροπή, που θα επαναλάμβανε την
εκλογική διαδικασία. Πριν από λίγες
μέρες, μάλιστα, ο υπουργός Υγείας Δ.

Αβραμόπουλος παρέτεινε τη θητεία
της διοικούσας επιτροπής.

Η ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ
(2691/09) δρομολογεί πλέον νέες εξε-
λίξεις στο θέμα, καθώς
διαπιστώνει ότι, η κυβερ-
νητική παρέμβαση δεν
ήταν νόμιμη και σύμ-
φωνα με το Σύνταγμα
έπρεπε να είχε περιορι-
στεί μόνο σε έλεγχο νομι-
μότητας των διαδικα-
σιών και όχι και σε έλεγχο
σκοπιμότητας.

Το ανώτατο δικαστή-
ριο έκρινε ότι υπήρξε
υπέρβαση αρμοδιοτή-
των από πλευράς υπουργείου και γι’
αυτό ξαναστέλνει την υπόθεση στον
υπουργό Υγείας, προκειμένου αυτή τη

φορά να εκφέρει νόμιμη κρίση σχετι-
κά με το προεδρείο που εξελέγη τον
περασμένο Μάρτιο.

Στις αρχαιρεσίες της 8ης-2-09 πλει-
οψήφησε ο φιλοκυβερ-
νητικός συνδυασμός του
Μ. Βλασταράκου, ενώ ο
επί χρόνια πρόεδρος ΠΙΣ
Εμμ. Καλοκαιρινός κατέ-
βηκε υποψήφιος ως
«αντάρτης». Για την ανά-
δειξη του προεδρείου
προέκυψε έντονη δια-
φωνία, για το αν οι ψηφο-
φορίες έπρεπε να είναι
φανερές ή μυστικές.

Οι φανερές ψηφο-
φορίες δεν απέδωσαν καρπούς. Η πλει-
οψηφία του ΔΣ καταλόγισε στις 7-3-09
στον Μ. Βλασταράκο παρελκυστική

τακτική, ζητώντας μυστική ψηφοφο-
ρία. Από το 15μελές ΔΣ αποχώρησαν
οι 6 και οι υπόλοιποι 9 εξέλεγαν πρό-
εδρο τον Εμμ. Καλοκαιρινό και γενικό
γραμματέα τον Κ. Αλεξανδρόπουλο.

Όμως, ο Μ. Βλασταράκος ζήτησε
από τον υπουργό να «μπλοκάρει» την
εκλογή του προεδρείου ως μη νόμιμη,
όπως και έγινε. Στην υπουργική από-
φαση αναφέρθηκε ως αιτιολογία της
παρέμβασης, ότι με τη συγκεκριμένη
συγκρότηση του ΔΣ παρεμποδίζεται η
ομαλή λειτουργία του ΠΙΣ και δεν εκπλη-
ρούνται οι σκοποί του.

Το ΣτΕ, έκρινε ότι ο υπουργός προ-
χώρησε ο ίδιος σε ουσιαστική εκτίμη-
ση των συνθηκών ανάδειξης του νέου
ΔΣ, υπερβαίνοντας τις αρμοδιότητές
του», τονίζεται στο ρεπορτάζ της εφη-
μερίδας «Έθνος».

«Ελλείψεις στα ειδικά σχολεία, για
μια ακόμα φορά ορθώνουν σοβα-
ρά εμπόδια στην ισότιμη εκπαί-
δευση των μαθητών με αναπηρία,
κατήγγειλε χθες η Εθνική Συνο-
μοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας,
«Η σχολική χρονιά πρέπει να αρχί-
σει την ίδια μέρα για όλους τους
μαθητές», που πραγματοποιεί η
ΕΣΑμΕΑ και οι φορείς μέλη της
ανά τη χώρα, οι εκπρόσωποι του
αναπηρικού κινήματος ήρθαν σε
επαφή με όλους τους συναρμό-
διους φορείς, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι, θα υλοποιηθεί
η θεσμικά κατοχυρωμένη υπο-
χρεωτική εκπαίδευση. 

Τελικά, όμως, διαπιστώθηκε
πως και φέτος, πολλά άτομα με
αναπηρία δεν κάθισαν στα θρα-
νία, λόγω ελλείψεων προσωπικού,
εξοπλισμού, βιβλίων κ.λπ..

Σύμφωνα με καταγγελίες της

Συνομοσπονδίας, σε όλα τα Ειδι-
κά Σχολεία δεν έχουν καλυφθεί
οι απαιτούμενες θέσεις, τόσο σε
δασκάλους, όσο και ειδικό εκπαι-
δευτικό και βοηθητικό προσω-
πικό, ενώ ούτε λόγος δεν γίνεται
για την επάρκεια ειδικού εξο-
πλισμού και βιβλίων προσαρμο-
σμένων στις ανάγκες των μαθη-
τών με αναπηρία. 

Η ΕΣΑμΕΑ εξέφρασε την αγα-
νάκτησή της για την απίστευτη
αναλγησία της Πολιτείας απένα-
ντι σε χιλιάδες παιδιά με αναπη-
ρία και μαθησιακές δυσκολίες και
ζητεί την άμεση εφαρμογή του Ν.
3699/2008, προβαίνοντας στις
απαραίτητες ενέργειες που θα δια-
σφαλίσουν ότι και οι μαθητές με
αναπηρία θα μπορέσουν να φοι-
τήσουν στο σχολείο ισότιμα, χωρίς
διακρίσεις και αποκλεισμούς»,
τονίζεται στο δημοσίευμα της εφη-
μερίδας «Ναυτεμπορική». 

Σεπτέμβριος 2009

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντΕ.Ν.Ε.ντύπωύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφημερίδες

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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Έλλειψη «ειδικής»
ευαισθησίας...

Προμηθευτές...
«δεσμώτες»!

Μπρος - ΠΙΣω...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΘΝΟΣ»



ΓΓρράάφφεειι  ηη  ΧΧρρυυσσοοββιιττσσάάννοουυ  ΧΧρρύύ--
σσαα,,  ΕΕιιδδιικκήή  ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιαα  σσττηηνν
ΣΣΚΚΠΠ,,    ΜΜSScc  ΙΙααττρριικκήήςς  ΣΣχχοολλήήςς  γγιιαα
ττοο  σσττρρεεςς,,  ΠΠρροοϊϊσσττααμμέέννηη  σσττοο  ΚΚέέννττρροο
ΕΕιιδδιικκώώνν  NNεευυρροολλοογγιικκώώνν  ΝΝοοσσηη--
μμάάττωωνν  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν,,
««ΑΑιιγγιιννήήττεειιοο»»  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  

ΤΤ
ο στρες αποτελεί μια από
τις συχνότερα αναφερό-
μενες έννοιες στην καθη-

μερινότητα όλων των ανθρώ-
πων, αλλά και στη σύγχρονη
παθολογία. Επιστήμες, όπως η
ιατρική, η βιολογία, η ψυχολο-
γία,προσπαθούν να αναλύσουν
και να κατανοήσουν τους ψυχο-
φυσιολογικούς μηχανισμούς
που το δημιουργούν.Συχνά,οι
επαγγελματίες υγείας έρχονται
σε επαφή με ασθενείς,που παρα-
πονιούνται για μια πληθώρα δια-
ταραχών, που σχετίζονται άμε-
σα ή έμμεσα με το στρες και οι
οποίες προκαλούν προβλήματα
υγείας. Σήμερα, τεκμηριωμένα
πια, το στρες συνδέεται με τις
περισσότερο διαδεδομένες,αλλά
και επικίνδυνες ασθένειες,όπως
τα καρδιαγγειακά νοσήματα,τον
σακχαρώδη διαβήτη,τον καρκί-
νο,το άσθμα,ασθένειες του πεπτι-
κού συστήματος, αλλά και τους
πονοκεφάλους και τα προβλή-
ματα στην ψυχική υγεία.Επίσης,
το υπερβολικό και χρόνιο στρες,
συμβάλλει στο να αναπτυχθούν
ανθυγιεινές συμπεριφορές,όπως
το κάπνισμα, η λήψη αλκοόλης
και η κακή διατροφή, με επα-
κόλουθο όλες τις βλαβερές επι-
πτώσεις στην υγεία των ατόμων.

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο,
όλοι οι επαγγελματίες υγείας να
είναι ενημερωμένοι για το στρες.
Και όχι μόνο για να μπορούν
να κατανοήσουν και να βοη-
θήσουν τους ασθενείς τους,αλλά
για να μπορούν να κατανοή-
σουν το δικό τους στρες, που
σχετίζεται με το επάγγελμά τους
και τους οδηγεί συχνά στην επαγ-
γελματική εξουθένωση,η οποία

ως φαινόμενο εργασιακού στρες
παρουσιάζεται, κυρίως, σε για-
τρούς και νοσηλευτές.

Υπολογίζεται ότι, 50% των
προβλημάτων των σύγχρονων
ανθρώπων σχετίζεται άμεσα ή
έμμεσα με το στρες.Όπως ανα-
φέρεται επίσημα από τον Αμε-
ρικανικό Εθνικό Σύνδεσμο για
την Ψυχική Υγεία (NationaΙ Mental
Health Association),75-90% των
επισκέψεων στον παθολόγο,
αφορούν διαταραχές που σχετί-
ζονται με το στρες. Επίσης, έχει
βρεθεί ότι, οι στρατηγικές πρό-
ληψης του στρες δημιουργούν
υγιέστερους πολίτες και μειώ-
νουν το κόστος υγείας 50-70%.

Ορισμός: Το στρες ορίζεται,
από τον «πατέρα του στρες», τον
Seyle,ως «μη συγκεκριμένη αντα-
πόκριση του σώματος σε κάθε
απαίτηση για αλλαγή».Ο Lazarus
το ορίζει ως «το αποτέλεσμα αλλη-
λεπίδρασης του ατόμου και του
περιβάλλοντός του».

ΗΗ  θθεεττιικκήή  κκααιι  ηη  ααρρννηηττιικκήή  όόψψηη
((eeuussttrreessss,,  ddiissttrreessss))
Στρες μπορεί να προκαλέσει ένα
τραυματικό γεγονός,όπως ο θάνα-
τος ή το διαζύγιο,αλλά στρες προ-
καλεί και ο γάμος ή οι διακοπές.
Δεν μπορούμε και,ίσως,δεν πρέ-
πει να αποφεύγουμε το στρες,
καθώς είναι μέρος της ζωής μας.
Η κίνηση στον δρόμο, μια δια-
φωνία στην δουλειά, προβλή-
ματα στις σχέσεις μας, όλα είναι
μέρος της καθημερινότητάς μας.
Και το στρες είναι αυτό που μας
κρατά σε εγρήγορση και ετοι-
μότητα για να αντιδράσουμε σε
οτιδήποτε μας ενοχλεί. Όμως,
όταν έχει μεγάλη διάρκεια μας
οδηγεί σε κόπωση,εξουθένωση
και κατάρρευση.

Το στρες διαταράσσει την ομοι-
όσταση του ανθρώπινου οργα-
νισμού,επιδρώντας στο νευρικό
σύστημα, στο ενδοκρινικό και
στο ανοσοποιητικό,διαταράσσο-
ντας τελικά την λειτουργία και

όλων των υπόλοιπων συστημά-
των.Έτσι,ενεργοποιείται το αυτό-
νομο νευρικό σύστημα και στη
συνέχεια το ενδοκρινικό σύστη-
μα με την δράση της υπόφυσης,
του θυρεοειδή και των επινε-
φριδίων,εκκρίνοντας κορτιζόλη,
αδρεναλίνη,νοραδρεναλίνη,γλυ-
καγόνη και αδρενοκορτικοτρό-
πο ορμόνη. Αν δεν αντιμετωπι-
στεί το αίτιο που προκάλεσε το
στρες,το άτομο οδηγείται σε χρό-
νιο στρες,όπου οι διαταραχές που
αναπτύσσονται,ταξινομούνται σε
σωματικές,ψυχολογικές και δια-
ταραχές συμπεριφοράς.

ΤΤαα  σσυυμμππττώώμμαατταα  
ΣΣυυμμππττώώμμαατταα  ππρρώώττοουυ  εεππιιππέέδδοουυ::
διαρκής ευερεθιστότητα με τους
ανθρώπους,εχθρότητα,τάση για
κλάματα, ζήλια, ανυπομονησία,
επικριτική στάση,έλλειψη χιού-
μορ,δυσκολία στην λήψη απο-
φάσεων, αδυναμία προσοχής
και συγκέντρωσης και μνήμης,
μειωμένη παραγωγικότητα,αδυ-
ναμία ολοκλήρωσης μιας εργα-

σίας,έλλειψη στόχων και ενδια-
φέροντος,διαρκής κούραση και
ραθυμία,καταπιεσμένος θυμός.
ΣΣυυμμππττώώμμαατταα  δδεεύύττεερροουυ  εεππιιππέέδδοουυ::
απώλεια όρεξης,έμετοι,δυσπεψία
και τυμπανισμός, δυσκοιλιότητα
ή διάρροια, έντονη εφίδρωση
χωρίς προφανή λόγο, πονοκέ-
φαλοι, κράμπες και μυϊκοί σπα-
σμοί,ναυτία,δύσπνοια χωρίς προ-
φανή λόγο, ταχύπνοια, αύξηση
της αρτηριακής πίεσης, αίσθημα
σφιξίματος στο στήθος, έκζεμα,
ακράτεια, λιποθυμικές τάσεις.
ΣΣυυμμππττώώμμαατταα  ττρρίίττοουυ  εεππιιππέέδδοουυ::
προκάρδιο άλγος, ημικρανίες,
γενική ανησυχία,πόνοι στην μέση
και στην πλάτη,αϋπνία, νευρικά
τικ, ονυχοφαγία, κνησμός, επι-
δείνωση των ήδη υπαρχόντων
προβλημάτων υγείας ή εμφάνι-
ση νέων(π.χ. υπέρταση), μειω-
μένη άμυνα (συχνές λοιμώξεις).

««ΓΓυυννααιικκεείίοο»»  κκααιι  ««ααννττρριικκόό»»  σσττρρεεςς  
Ο ρόλος του φύλου στο στρες
είναι ιδιαίτερα σημαντικός,καθώς
το φύλο αποδίδει συγκεκριμέ-

νους κοινωνικούς ρόλους.Έτσι,
οι γυναίκες εμφανίζουν μια έντο-
νη συναισθηματική έκφραση,
αποδίδουν σημαντικό νόημα
στις σχέσεις, φροντίζουν για
όλους τους άλλους και υιοθε-
τούν πιο παθητικές μεθόδους
επικοινωνίας.Αντίθετα,το αντρι-
κό φύλο είναι συνδεδεμένο με
χαρακτηριστικά όπως, η αντα-
γωνιστικότητα, η λήψη αποφά-
σεων μέσα από ορθολογικά πρό-
τυπα, η συναισθηματική
αποδέσμευση και η επιθετική
συμπεριφορά.Οι γυναίκες αντι-
μετωπίζουν συχνότερα στρεσο-
γόνους παράγοντες, που σχετί-
ζονται με τους πολλαπλούς
ρόλους που έχουν αναλάβει και
οι μελέτες δείχνουν ότι, έχουν
πιο επιβαρυμένο πρόγραμμα
εργασίας σε σχέση με τους άντρες,
αφού οι ορμόνες που εκκρίνο-
νται κατά την ανταπόκριση στο
στρες,όπως η κορτιζόλη,παρα-
μένουν σε υψηλά επίπεδα,αρκε-
τές ώρες μετά την ολοκλήρωση
μιας εργασίας. Όμως, παρά το
γεγονός ότι οι γυναίκες αναφέ-
ρουν υψηλότερα επίπεδα στρες,
επιδημιολογικές μελέτες ανα-
φέρουν,ότι τα συμπτώματά τους
είναι λιγότερο «θανατηφόρα».
Εμφανίζουν συνήθως συμπτώ-
ματα όπως,διαταραχές του ύπνου,
ζαλάδες και πονοκεφάλους, τα
οποία τις περισσότερες φορές
είναι αποτέλεσμα ψυχολογικής
πίεσης και σωματοποίησης των
προβλημάτων.Αντίθετα το στρες
των ανδρών,εκφράζεται με πολύ
επικίνδυνες διαταραχές όπως τα
καρδιαγγειακά νοσήματα και τα
ατυχήματα.

Έτσι, οι επαγγελματίες υγεί-
ας πέρα από τις γνώσεις για το
στρες, χρειάζεται να εκπαιδευ-
τούν στις τεχνικές αντιμετώπι-
σής του,όπως η διαχείριση χρό-
νου και οι τεχνικές χαλάρωσης,
εργαλεία απαραίτητα, τόσο για
τους ίδιους, όσο και για τους
ασθενείς τους.
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Η νόσος της σύγχρονης ζωής...
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AA
γγααππηηττοοίί  σσυυννάάδδεελλφφοοιι--ιισσσσεεςς,,
ΌΌππωωςς  κκάάθθεε  χχρρόόννοο,,  έέττσσιι  κκααιι  φφέέττοοςς
ττοο  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ,,  έέχχεειι

ττηηνν  ττιιμμήή  κκααιι  ττηη  χχααρράά  νναα  σσααςς  ππρροοσσκκααλλέέ--
σσεειι  σσττοο  1100οο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ττωωνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
ττοουυ  ΕΕΣΣΥΥ,,  πποουυ  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  σσττηηνν
ΠΠάάττρραα  σσττιιςς  2244    κκααιι  2255  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22000099..

Τα συνέδρια της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, της
μοναδικής κλαδικής ομοιοεπαγγελματι-
κής συνδικαλιστικής ομοσπονδίας των
νοσηλευτών,έχουν πλέον καταστεί θεσμός
στην επαγγελματική μας κοινότητα.

ΦΦέέττοοςς  σσττηηνν  ΠΠάάττρραα,,  ττηηνν  ππόόλληη  πποουυ  έέχχεειι
σσττηηρρίίξξεειι  τταα  μμέέγγιισστταα  ττοο  σσηημμααννττιικκόό  έέρργγοο
ττηηςς  οομμοοσσπποοννδδίίααςς  μμααςς,,  έέχχοοννττααςς  νναα  ππααρροουυ--
σσιιάάσσεειι  ττοο  δδεεύύττεερροο  σσεε  ααρριιθθμμόό  μμεελλώώνν  σσωωμμαα--
ττεείίοο  ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ,,  ααπποοφφαασσίίσσααμμεε
νναα  εειισσάάγγοουυμμεε  μμιιαα  κκααιιννοοττοομμίίαα::  ΤΤηηνν  αανναα--
λλυυττιικκήή  κκααιι  οολλόόππλλεευυρρηη  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν
ππιιοο  σσηημμααννττιικκώώνν  θθεεμμααττιικκώώνν  εεννοοττήήττωωνν  πποουυ
σσυυννδδέέοοννττααιι  άάρρρρηηκκτταα  μμεε  ττοο  εεππάάγγγγεελλμμαα  ττοουυ
ννοοσσηηλλεευυττήή,,  ααππόό  εειιδδιικκοούύςς  εεππιισσττήήμμοοννεεςς,,
ααλλλλάά  μμεε  ττηη  σσύύγγχχρροοννηη  δδυυννααττόόττηητταα  ττηηςς  ααννεε--
μμππόόδδιισσττηηςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττοουυ  αακκρροοααττηηρρίί--
οουυ  μμεε  εερρωωττήήσσεειιςς  κκααιι  ττοοπποοθθεεττήήσσεειιςς  σσττοο
ττέέλλοοςς  κκάάθθεε  σσττρροογγγγυυλλοούύ  ττρρααππεεζζιιοούύ..

ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  οοιι  σσυυννάάδδεελλφφοοιι  πποουυ  εεππιι--
θθυυμμοούύνν,,  θθαα  μμπποορροούύνν  νναα  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττοο
σσυυννέέδδρριιοο  μμεε  εερργγαασσίίεεςς  όόλλωωνν  ττωωνν  θθεεμμααττιικκώώνν
ππεεδδίίωωνν  πποουυ  εείίννααιι  σσχχεεττιικκοοίί  μμεε  ττοο  χχώώρροο  ττηηςς
ΥΥγγεείίααςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  ππααρροουυσσιιαασσττοούύνν  ωωςς
ααννααρρττηημμέέννεεςς  αανναακκοοιιννώώσσεειιςς  μμεεττάά  ττηηνν  ααξξιιοο--
λλόόγγηησσήή  ττοουυςς  ααππόό  ττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  εεππιιττρροοππήή..  

Η απόφαση αυτή, έρχεται να εγκαι-
νιάσει ένα νέο τρόπο διεξαγωγής επαγ-
γελματικών και συνδικαλιστικών συνε-
δρίων,όπου η επανάληψη ήδη εκτενώς
αναλυθέντων κλινικών θεμάτων και η
κατάχρηση του υπερπολύτιμου χρόνου
των συνέδρων,θα δώσουν τη θέση τους
στην ενεργό συμμετοχή του νοσηλευτι-
κού κόσμου και στην ενασχόλησή του
με ζωντανά θέματα της εργασιακής μας
καθημερινότητας, αλλά και με πολιτικές
θέσεις και αποφάσεις που θα σκοπεύ-
ουν να διαμορφώσουν το νέο τοπίο στο
χώρο της Υγείας.

Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι
θεματικές ενότητες που θα αναπτυχτούν
διεξοδικά από ειδικούς προσκεκλημέ-
νους,με τη συμμετοχή όλων των παρευ-
ρισκομένων, είναι οι εξής:

1. Εργασιακά, επαγγελματικά και υπαλ-
ληλικά θέματα των Νοσηλευτών

2. Νοσηλευτική Εκπαίδευση
3. Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους

εργασίας
4. Νομικά θέματα κατά την άσκηση του

επαγγέλματος του Νοσηλευτή
Επιπλέον,θα διεξαχθεί συζήτηση με

το ΔΣ της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ για θέματα της
επικαιρότητας, κατά την πρώτη μέρα του
συνεδρίου και μέσα σε ευρεία χρονικά
περιθώρια,ώστε  να επιτραπεί η ανάλυ-
ση όλων των σημαντικών ζητημάτων
που θα τεθούν από τους παρευρισκο-
μένους συναδέλφους.

Τέλος,στα πλαίσια του συνεδρίου θα
διεξαχθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση
των Αντιπροσώπων των πρωτοβάθμιων
σωματείων και οι εκλογές για την ανά-
δειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.

Σας περιμένουμε λοιπόν στην Πάτρα
στις 24 του Νοέμβρη.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
Αριστείδης Δάγλας

ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣ
ΈΈωωςς  3311//1100  ΑΑππόό  11//1111

- Mέλη 
ΠΑΣΥΝΟ / ΕΣΥ 50 ευρώ 70 ευρώ
- Μη μέλη και λοιπό 
προσωπικό Δημοσίου 
Τομέα (νοσοκομεία, 90 ευρώ 120 ευρώ
Κ.Υ.,Δ.Υ.Π.Ε.,Νομαρχίες, Ι.Κ.Α.,κ.λ.π)
- Νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό 
Ιδιωτικού Τομέα 50 ευρώ 70 ευρώ
(εταιρείες, ιδιωτικές κλινικές, ιατρεία, κ.λ.π.)
- Φοιτητές (μόνον για φοιτητές σε 
πρώτο πτυχίο) ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΗ  εεγγγγρρααφφήή  ππεερριιλλααμμββάάννεειι::
- Είσοδο σε όλες τις εργασίες του συνε-
δρίου

- Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο

- Συμμετοχή στην τελετή έναρξης
- Προσφορά καφέ 
- Υλικό συνεδρίου (τσάντα, μπλοκ, στυ-
λό, βιβλίο ή cd περιλήψεων)

Σημείωση: Οι φοιτητές  δεν δικαιούνται
υλικό συνεδρίου (τσάντα, μπλοκ, στυλό,
βιβλίο ή cd περιλήψεων) παρά μόνον Βεβαί-
ωση Παρακολούθησης. Σε περίπτωση που
κάποιος φοιτητής θέλει να παραλάβει το
υλικό του συνεδρίου θα πρέπει να κατα-
βάλει κανονικά την εγγραφή που αφορά
νοσηλευτές μέλη της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.

ΌΌρροοιι  ΠΠλληηρρωωμμώώνν  ΑΑννττιικκαατταασσττάάσσεεωωνν  
κκααιι  ΑΑκκυυρρώώσσεεωωνν
1. Ακυρώσεις εγγραφών χωρίς χρέωση

ακυρωτικών γίνονται δεκτές έως και
31 Οκτωβρίου 2009

2. Μετά την 31 Οκτωβρίου 2009, η χρέ-
ωση των ακυρωτικών είναι 100%

3. Αντικαταστάσεις ονομάτων γίνονται
δεκτές έως και την 21 Νοεμβρίου 2009,
χωρίς καμία   απολύτως χρέωση.

4. Για την έκδοση τιμολογίου επιβαρύ-
νεσθε με ΦΠΑ 19%.

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗ
ΕΕγγγγρρααφφέέςς
- Οι εγγραφές γίνονται στην γραμματεία
του συνεδρίου μέχρι και την 25 Νοεμ-
βρίου ’09.

- Το κόστος εγγραφής ποικίλει ανάλογα
με τον τύπο της εγγραφής και την ημε-
ρομηνία καταβολής του χρηματικού
ποσού της εγγραφής.

- Για τους φοιητητές απαιτείται η προ-
σκόμιση αποδεικτικού στοιχείου ιδιό-
τητας και αφορά μόνον τους φοιτητές
σε πρώτο πτυχίο

ΓΓλλώώσσσσαα
- Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι
η Ελληνική

ΠΠααρροουυσσιιάάσσεειιςς//ΕΕιισσηηγγήήσσεειιςς
Λόγω του επαγγελματικού χαρακτήρα

του συνεδρίου  θα συζητηθούν οργα-
νωμένες θεματικές ενότητες με τη συμ-
μετοχή ειδικών στα προκαθορισμένα
στρογγυλά τραπέζια.Οι νοσηλευτές που
επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν
τις περιλήψεις των εργασιών τους από
όλα τα θεματικά πεδία, αποκλειστικά
όμως και μόνο για αναρτημένες ανα-
κοινώσεις (posters),μέχρι τις 15 Οκτω-
βρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
tnt@tnt-executive.gr. Για περισσότερες
λεπτομέρειες αποταθείτε στην Γραμμα-
τεία του Συνεδρίου,Τηλ.+30 210 8055393,
Φαξ : +30 210 6984294.
ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκάά
Τα πιστοποιητικά είναι αυστηρά προσω-
πικά και παρακαλούνται οι σύνεδροι όπως
τα παραλαμβάνουν αυτοπροσώπως. Η
παράδοση των πιστοποιητικών θα γίνει
μόνον την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009
από τις 09.00 πμ.και μέχρι την ώρα λήξης
των εργασιών του συνεδρίου.
ΜΜοορριιοοδδόόττηησσηη
Το συνέδριο μοριοδοτείται από την ΕΝΕ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3754/2009 με 12 μεταπτυχιακές εκπαι-
δευτικές μονάδες.

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΕΕΣΣ
-Τελευταία ημερομηνία υποβολής εργα-
σίας 1155  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22000099
-Απάντηση για αποδοχή κατατεθειμένων
εργασιών 2255  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22000099
-Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών  με
χαμηλότερο κόστος εγγραφής 
3311  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22000099
-Τελική ημερομηνία αποδοχής εγγρα-
φών 2244  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22000099

ΟΟρργγάάννωωσσηη  --ΓΓρρααμμμμααττεείίαα::  
Τ&Τ Executive A.E.,Λεωφ.Κηφισίας 193
& Ι. Δούση 24, 151 24 Αθήνα
Τηλ. +30 210 8055393,
Φαξ : +30 210 6984294
Ε.mail : tnt@tnt-executive.gr ��

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΣΤΟ 10Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Σας περιμένουμε όλους στην Πάτρα!

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

Νοσηλεύτρια του Γ.Ν. Καλαμάτας, επι-
θυμεί αμοιβαία μετάθεση σε νοσοκο-
μείο του Νομού Αχαΐας. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6979936308. 
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TTοουυ  ΧΧρρηησσττοουυ  ΓΓιιααννννααρραα
((ΑΑννααδδηημμοοσσίίεευυσσηη  ααππόό  ττηηνν  εεφφηημμεερρίίδδαα
««ΗΗ  ΚΚααθθηημμεερριιννήή»»))  

ΗΗ
προεκλογική κενολογία υπό-
σχεται «τομές», βαθιές «τομές».
Η λέξη είναι οπωσδήποτε εντυ-

πωσιακή,αλλά έχει μεταλλαχθεί η σημα-
σία της.

Το ουσιαστικό «τομή» παράγεται από
το ρήμα «τέμνω». Τέμνω σημαίνει: σχί-
ζω ή κόβω. Σχίζω για να διανοίξω, να
φανερώσω και εντοπίσω τη βλάβη, τη
σήψη, τη δυσλειτουργία οργανισμού ή
οργάνου.Κόβω,αποκόπτω,αφαιρώ την
αιτία της βλάβης, το χαλασμένο, μολυ-
σμένο, σάπιο μέλος ή όργανο, για να
αποκατασταθεί η ζωτική λειτουργία, η
υγεία.Η λέξη «τομή» στην πολιτική χρη-
σιμοποιείται με αναφορά σε ιατρικές
κυρίως προσλαμβάνουσες.

Με καμιά γλωσσική λογική δεν μπο-
ρεί να ονομαστεί «τομή» η απλή διορ-
θωτική παρέμβαση,η διαχειριστική «βελ-
τίωση». Η τομή πονάει, έχει κόστος,
συνεπάγεται διακινδύνευση,ενώ οι «βελ-
τιώσεις» ρίχνουν απλώς στάχτη στα μάτια,
έχουν «επικοινωνιακή» σκοπιμότητα: να
μείνουν όλοι ευχαριστημένοι και ας σέρ-
νεται η αρρώστια,η θανατηφόρα απειλή.

«Τομή» στην άσκηση πολιτικής σημαί-
νει:Αν η εξυγίανση της λειτουργίας του
κράτους φανερά για όλους το απαιτεί,
τότε να τολμηθούν απολύσεις, πειθαρ-
χικές ποινές,δημεύσεις προϊόντων,χρη-
ματισμού,κατεδαφίσεις αυθαιρέτων,να
μπουν στη φυλακή οι φαύλοι όσο υψη-
λά και αν βρίσκονται.

Οι «τομές» δεν ξεκινάνε από ευφυή
επινοήματα διαχειριστών της εξουσίας.
Ξεκινάνε όπως και οι αποφάσεις για
εγχείριση: Πρέπει να πιστοποιηθεί η
επικίνδυνη δυσλειτουργία, να διαγνω-
σθεί έγκυρα η αιτία,να βεβαιωθεί η ανα-
ποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής
αγωγής,να είναι σίγουρη η απειλή μόνι-
μης αναπηρίας ή θανάτου. Τότε ανα-
λαμβάνεται το ρίσκο της «τομής». Κάθε
επέμβαση με το νυστέρι συνεπάγεται
κίνδυνο και πόνο, αλλά ο έμπειρος,
συνετός ζυγίζει τα ενδεχόμενα και επω-
μίζεται την ευθύνη της «τομής».

Παράδειγμα:Ο τρόπος που λειτουργεί

στην Ελλάδα ο συνδικαλισμός των εργα-
ζομένων του δημόσιου τομέα, είναι
καρκίνος του κοινωνικού σώματος σε
τελικό στάδιο. Βασανίζει ολόκληρο το
σώμα με πρακτικές γκανγκστερικών
εκβιασμών,συμπεριφορές στρατού κατο-
χής.Ερήμην των εργαζομένων και τάχα
για το συμφέρον τους, οι χρυσοπλη-
ρωμένοι άεργοι επαγγελματίες του συν-
δικαλισμού ασελγούν με σαδισμό πάνω
σε εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύ-
ρια συμπολιτών τους,μόνο για να ετοι-
μάσουν, σαν κομματικοί λακέδες, τη
βουλευτική ή και υπουργική τους καριέ-
ρα.Ο καρκίνος στο κράτος λέγεται «κρά-
τος εν κράτει» και είναι χειρουργήσι-
μος. Και ρεαλιστική «τομή» θα ήταν να
εφαρμοστεί από τον κ. Καραμανλή ή

τον κ. Παπανδρέου το γράμμα και το
πνεύμα του Συντάγματος για τις απερ-
γίες της δημοσιοϋπαλληλίας. Δεν τόλ-
μησαν τόσα χρόνια, ζητάνε να συνεχί-
σουν να μας εμπαίζουν ασύστολα;

Κορύφωση του ανήθικου εμπαιγ-
μού είναι το ψηφοθηρικό πρόσχημα
του «διαλόγου» προκειμένου να απο-
φευχθεί το κόστος της «τομής». Γιατί τον
«διάλογο» δεν τον κάνουν οι πολιτικοί
με τον πάσχοντα λαό,δεν τολμάνε δημο-
ψήφισμα να αποφανθεί ο λαός για τους
συνδικαλιστές τυράννους του. Το κρά-
τος διαλέγεται με το παρακράτος των
συνδικαλιστών, ωσάν να παζαρεύουν
την εφαρμογή του νόμου ο δικαστής
με τον εγκληματία, να «διαλέγονται» για
τη θεραπευτική αγωγή του αρρώστου

ο γιατρός με τα κοράκια τους νεκρο-
θάφτες.

Δεύτερο παράδειγμα εξόφθαλμης ανά-
γκης για «τομή»:η αναξιοκρατία που έχει
οδηγήσει σε αποσύνθεση και σήψη τη
θεσμική οργάνωση της συλλογικότητας.

Ήταν το επαχθέστερο ίσως κοινω-
νικό έγκλημα του ΠΑΣΟΚ υιοθετημέ-
νο ασμένως, για λόγους ψηφοθηρικού
λαϊκισμού και από τη Ν.Δ.: Ισοπέδω-
σαν κάθε αξιοκρατική ιεραρχία στον
δημόσιο τομέα,κάθε διαβάθμιση ευθυ-
νών, προσόντων, συνέπειας, κατάργη-
σαν τον πειθαρχικό έλεγχο σφαλμά-
των,αμέλειας,αντικοινωνικής συμπεριφοράς.
Η θεσμική αυτή άρνηση διάκρισης ποι-
οτήτων επεκτάθηκε αναπόφευκτα σε
κάθε κοινωνική λειτουργία – από την
κατάργηση ή αχρήστευση της βαθμο-
λογίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση,
την εξάλειψη της άμιλλας και της στό-
χευσης στην αριστεία,ως τα κομματικά
κριτήρια για την ανάδειξη της ηγεσίας
στις Ένοπλες Δυνάμεις, στη Δικαιοσύ-
νη, στα πανεπιστήμια.

Μια χώρα χωρίς φυσικές πηγές πλού-
του μπορεί να αναπληρώσει το υστέρη-
μα, να ευημερήσει, να σημαδέψει τον
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«Τομές»: η φενάκη του 

«Το κράτος διαλέγεται με το παρακράτος των
συνδικαλιστών, ωσάν να παζαρεύουν την εφαρ-
μογή του νόμου ο δικαστής με τον εγκλημα-
τία, να «διαλέγονται» για τη θεραπευτική αγω-
γή του αρρώστου ο γιατρός με τα κοράκια τους
νεκροθάφτες»



Σεπτέμβριος 2009

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη 

23

πολιτισμό. Χώρα δίχως αξιοκρατία και
θεσμική ιεράρχηση του ανθρώπινου
δυναμικού της είναι νομοτελειακά προ-
γραμμένη,έχει τελειώσει ιστορικά.Αν οι
κομματικοί ηγέτες (που αλάνθαστα το
λαϊκό αισθητήριο τούς αποκαλεί με υπο-
κοριστικά) θέλουν να ασκήσουν πολι-
τική, που θα επιφέρει «τομές» στον δια-
λυμένο και διεφθαρμένο δημόσιο βίο,
δεν έχουν παρά να επαναφέρουν θεσμούς
ιεραρχίας και κριτικής αξιολόγησης των
δημόσιων λειτουργών. Διαφορετικά, ας
πάψουν να μιλάνε για «τομές», «μεταρ-
ρυθμίσεις», «επανίδρυση του κράτους».
Έχει και ο εμπαιγμός των πολιτών όρια.

Τρίτο παράδειγμα όπου κατεπειγό-
ντως απαιτούνται τομές και οι κομμα-

τάρχες τις επαγγέλλονται χωρίς να τις τολ-
μούν:το εκπαιδευτικό σύστημα.Είναι πια
αφόρητη η πρόκληση ή και ωμή αναι-
σχυντία να καυχώνται τα κόμματα εξου-
σίας για «τομές» και «μεταρρυθμίσεις» στην
Παιδεία, όταν δεκαετίες τώρα, κατά κοι-
νή πιστοποίηση,η Παιδεία είναι ο «μεγά-

λος ασθενής» της χώρας.Θεωρούν «τομή»
το ότι μοιράζουν φορητούς υπολογιστές
στα παιδιά για να εντυπωσιάσουν τους
μικρονοϊκά αφελείς. Μιλάνε για «τομές»
τη στιγμή που διορίζουν υπουργό Παι-
δείας τον κάθε άσχετο,ερασιτέχνη ή τσαρ-
λατάνο,μόνο για εσωκομματικές σκοπι-

μότητες. Ούτε καν καταλαβαίνουν ότι
«τομή» θα ήταν να απαλλάξουν τον πανι-
κόβλητο μεροκαματιάρη από το δυσθε-
ώρητο για τις πλάτες του κόστος της κατε-
στημένης παραπαιδείας,του φροντιστηρίου.
Ούτε καν διανοούντα,ι ότι «τομή» θα ήταν
οι άμεσες απολύσεις εκπαιδευτικών όταν
παράνομα απεργούν, η δίχως καρα-
γκιοζιλίκια «διαλόγων» θεσμοθέτηση
συνεχούς ελέγχου της ποιότητας του
έργου των εκπαιδευτικών σε σχολειά και
πανεπιστήμια.Η αξιολόγηση του δασκά-
λου δεν παζαρεύεται, είναι θεμελιώδης
προϋπόθεση οποιουδήποτε εκπαιδευτι-
κού συστήματος.

Από στόμα σε στόμα,να γίνει η αηδία
μας οργή και η οργή ψήφος απόρριψης
όσων αποδεδειγμένα μας εμπαίζουν.
Αρχηγικά «ντιμπέιτ», πολύωρες συνε-
ντεύξεις σε δημοσιογράφους ανίκανους
να πλάσουν σε ερώτηση τη λαϊκή αγα-
νάκτηση,ατέλειωτος χρόνος τηλεοπτικός
σε κυρακατινίστικες κοκορομαχίες ηλί-
θιας κομπορρημοσύνης. Και ο πολίτης
υποχρεωμένος να τα ζει όλα αυτά χωρίς
τη δυνατότητα μιας ψήφου διαμαρτυρίας.
Έξω από τις μαφιόζικες συντεχνίες της
οικογενειοκρατίας με τις αστρονομικές
επιδοτήσεις από το κοινωνικό χρήμα και
την αδίστακτη, ομολογημένη (Τσουκά-
τος), διαπλοκή διαφθοράς, παραμονεύ-
ει ή η ψυχανωμαλία των θαυμαστών του
σταλινισμού ή η τσίτσιδη πια γύμνια της
«ανανεωτικής» ιδιοτέλειας. Ή ο αμοραλι-
σμός,που ψαρεύει από τηλεοπτικές «ζώνες»
ντροπής υπερασπιστές της «Ορθοδοξίας».

Από στόμα σε στόμα, όχι υποδείξεις,
αλλά «κίνημα» διέγερσης της αντίστασης
στον εξανδραποδισμό μας.Η ανάγκη αντί-
στασης θα οδηγήσει τον κάθε πολίτη να
βρει τον δικό του τρόπο να ψηφίσει για
την ανατροπή του σκηνικού της απάτης.��

πολιτικού λόγου 

«Η τομή πονάει, έχει κόστος, συνεπάγεται δια-
κινδύνευση, ενώ οι «βελτιώσεις» ρίχνουν
απλώς στάχτη στα μάτια, έχουν «επικοινωνια-
κή» σκοπιμότητα: να μείνουν όλοι ευχαρι-
στημένοι και ας σέρνεται η αρρώστια, η θανα-
τηφόρα απειλή»
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