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ο 1995, μια ομάδα νοσηλευτών, δια-

πιστώνοντας τον απόλυτο παρα-

γκωνισμό του κλάδου από κάθε

είδους επαγγελματική εκπροσώπηση και

βλέποντας το συνδικαλιστικό χάος που επι-

κρατούσε, ειδικά μετά την αναζωπύρωση

του κομματικού χαρακτήρα του κατά τη

δεκαετία του ’80, αποφάσισε να ιδρύσει

τη δική του συνδικαλιστική οργάνωση.

Έτσι, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσηλευ-

τών του ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ-ΕΣΥ), πήρε σάρκα

και οστά ως πρωτοβάθμιο σωματείο με

έδρα την Αθήνα, παρά τις τρικλοποδιές,

που επιχείρησαν να βάλουν κάποιοι γνω-

στοί κύκλοι, υπηρετώντας ευτελή κομμα-

τικά συμφέροντα.

Η γέννηση του ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ-ΕΣΥ σε μια

εποχή που ο συνδικαλισμός στο χώρο των

νοσοκομείων ήταν στα χέρια κομματικών

υπαλλήλων, ανηκόντων, κυρίως, στις πιο

χαμηλόβαθμες κατηγορίες προσωπικού,

χτύπησε το σύστημα σαν κλοτσιά στο στο-

μάχι. Οι χρυσοκάνθαροι, άεργοι, κομμα-

τικοδίαιτοι συνδικαλιστές των θυρωρείων,

αίφνης, ένιωσαν τις καρέκλες τους να τρί-

ζουν και να κλονίζονται επικίνδυνα. Το ποι-

οτικότερο κομμάτι των εργαζομένων στα

νοσοκομεία είχε αρχίσει να δείχνει τα

δόντια του…
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Πανελλήνια Συν-
δικαλιστική Νοση-
λευτική Ομο-

σπονδία του Εθνικού
Συστήματος Υγείας (ΠΑΣΥ-
ΝΟ-ΕΣΥ) συμπλήρωσε
ήδη τέσσερα και πλέον έτη
ζωής. Η πορεία της μέχρι
σήμερα,ήταν και είναι γεμά-
τη αγώνες και διεκδική-
σεις, με στόχο πάντα την
ουσιαστική αναβάθμιση
του ρόλου των νοσηλευ-
τών και την βελτίωση των
όρων άσκησης του νοση-
λευτικού επαγγέλματος.

Κατά τη διάρκεια αυτών
των χρόνων, συγκρού-
στηκε ποικιλοτρόπως με
το συνδικαλιστικό κατε-
στημένο των νοσοκομεί-
ων, επιχειρώντας να καθιε-
ρώσει μια νέα μορφή
συνδικαλιστικής δράσης,
που θέτει στο επίκεντρο
τον νοσηλευτή, τόσο ως
άνθρωπο,όσο και ως επαγ-
γελματία της υγείας. Η
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στάθηκε
στο πλευρό πλήθους συνα-

δέλφων, στηρίζοντάς τους,
απέναντι στις καθημερινές
αντιξοότητες ή στην αναλ-

γησία των διοικούντων.
Αποτέλεσμα της προσπά-
θειας αυτής, ήταν η στα-

διακή εισαγωγή ενός νέου
ήθους στον συνδικαλισμό,
που προτάσσει το κοινό
καλό, έναντι της προώθη-
σης προσωπικών συμφε-
ρόντων και δημιουργεί ένα
αίσθημα ισχυρής αλλη-
λεγγύης μεταξύ των νοση-
λευτών.

Το σύνολο της δράσης
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ βρήκε
άμεση ανταπόκριση στον
κλάδο και προσέλκυσε πολ-
λά νέα μέλη, που διαπί-
στωσαν την διαφορετικό-
τητα της νέας αυτής
Ομοσπονδίας, σπεύδοντας
να εγγραφούν στα πρωτο-
βάθμια σωματεία της.

Αυτή ακριβώς η μαζι-
κότητα των εγγραφών,ενδυ-
ναμώνει ακόμη περισσό-
τερο την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ,
ανοίγοντας πλέον τον δρό-
μο για την προσχώρησή
της και την δυναμική αντι-
προσώπευσή της σε τριτο-
βάθμια συνδικαλιστική
οργάνωση...
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ΗΗ ΜΜ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΔΔ ΑΑ   

33οουυ  ΠΠ..ΤΤ..  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..
Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, πραγματοποιήθη-
κε ακόμη μία ημερίδα αυτή τη φορά από το 3ο Π.Τ. Μακεδονίας,
υπό την αιγίδα, τόσο της Ε.Ν.Ε., όσο και του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά και του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ημερίδα είχε θέμα την «θέση του
νοσηλευτή σε ένα σύγχρονο σύστημα υγείας» και διοργανώθη-
κε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στην αίθουσα τελετών του Α.Π.Θ.. Η
συμμετοχή ήταν πολυπληθής και ξεπέρασε κάθε προσδοκία,
αφού πάνω από 600 συνάδελφοι τίμησαν με την παρουσία τους
την εκδήλωση, πράγμα που έδωσε ιδιαίτερο χρώμα, αλλά και
μεγάλη χαρά στους διοργανωτές, οι οποίοι κατέβαλαν κάθε δυνα-
τή προσπάθεια και κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ημερίδα
με τεράστια επιτυχία. Τα προβλήματα που ταλανίζουν σήμερα το
χώρο της υγείας είναι πραγματικά πολλά και αντιμετωπίζονται
δύσκολα. Οι επαγγελματίες υγείας, με πρωτοπόρους τους νοση-
λευτές, δίνουν καθημερινά μάχη, προσπαθώντας να εξασφαλί-
σουν στον έλληνα ασθενή, την καλύτερη δυνατή φροντίδα μέσα
σε πραγματικά δύσκολες εργασιακές συνθήκες… Σελ. 20

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   

ΑΑππααρρααίίττηηττηη  ηη
ππααρροουυσσίίαα  γγιιααττρροούύ
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που
περιγράφει τα επαγγελματικά δικαιώ-
ματα των νοσηλευτών (Π.Δ. 351/1989),
αλλά και σύμφωνα με την παρ. 6 της
υπαρ. Υ4α/οικ. 4472/15-01-03 Υ.Α., η
Ε.Ν.Ε. τόνισε με επιστολή της προς τη
διοίκηση του Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβά-
ρα», ότι η παρουσία ιατρού κατά τη δια-
λογή των ασθενών στα Τ.Ε.Π, είναι όχι
μόνο αυτονόητη, αλλά και επιβεβλη-
μένη. «Ο νοσηλευτής, τονίζεται ότι σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανα-
λάβει την ευθύνη της εκτίμησης των
περιστατικών, χωρίς την ιατρική παρου-
σία και συνδρομή.
Ως εκ τούτου, η Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος επισημαίνει ότι, η αποκλειστι-
κή διαλογή των περιστατικών μόνο από
νοσηλευτές, είναι παράνομη και επι-
σύρει βαρύτατες πειθαρχικές και ποι-
νικές ευθύνες  τόσο γι’ αυτούς που εκτε-
λούν την εν λόγω εργασία, όσο και για
τους προϊσταμένους τους που ανέχο-
νται τη διαιώνιση της εν λόγω κατά-
στασης», αναφέρει χαρακτηριστικά η
επιστολή.

Εν κατακλείδι, η άρνηση της Νοση-
λευτικής Υπηρεσίας να αναθέσει τη δια-
λογή στους νοσηλευτές χωρίς… Σελ. 7

Νοέμβριος 2009

ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ

ΉΉτταανν  ««σσττρρααββόό»»  ττοο  κκλλίίμμαα......  
Αφορμή για το θέμα που θα επιχειρήσω να θίξω, είναι η επι-
κείμενη σύσκεψη της Κοπεγχάγης τον προσεχή Δεκέμβριο,
με αντικείμενο την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του
πλανήτη και της συνακόλουθης αλλαγής του κλίματος. Σχε-
τικά με το εν λόγω θέμα, έχω επιλέξει ορισμένες ειδήσεις
και τοποθετήσεις, που δημοσιεύονται στα ηλεκτρονικά και
έντυπα μέσα ενημέρωσης, με σκοπό να σκιαγραφήσω την
πραγματική ουσία του προβλήματος και να στρέψω την προ-
σοχή, όσων διαβάσουν την παρούσα επιφυλλίδα, στον πυρή-
να της τραγικής και ραγδαίως επιδεινούμενης τούτης κατά-
στασης, πάντα κατά την άποψη του γράφοντος: τη λανθασμένη
προσέγγιση των ισχυρών του πλανήτη στο πρόβλημα με οικο-
νομοκεντρικά και μόνο κριτήρια. Καταρχήν, με τον όρο «κλι-
ματική αλλαγή» αναφερόμαστε στη μεταβολή του παγκό-
σμιου κλίματος και, ειδικότερα, σε μεταβολές των μετεωρολογικών
συνθηκών, που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα.
Τέτοιου τύπου μεταβολές περιλαμβάνουν στατιστικά σημα-
ντικές διακυμάνσεις, ως προς τη μέση κατάσταση του κλί-
ματος … Σελ. 22-23
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ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΥΥ ΠΠ ΗΗ ΡΡ ΕΕ ΤΤ ΗΗ ΣΣ ΗΗ   

ΠΠρροοννοομμιιαακκήή  μμεεττααχχεείίρριισσηη  
Σχετικά με τις δυνατότητες, που παρέχει η κείμενη νομοθεσία για την συνυπηρέτηση
συζύγων επισημαίνονται τα ακόλουθα: Αρχικώς, θα πρέπει να μνημονευθεί η διάτα-
ξη του άρθρου 67§9 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), σύμφω-
να με την οποία, «η μετά από αίτηση του υπαλλήλου μετάθεσή του σε παραμεθόρια
περιοχή, με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων είναι υποχρεωτική». Με την παραπάνω
διάταξη θεσπίζεται ρητώς μια εξαίρεση στον κανόνα της διενέργειας των μεταθέσε-
ων, κατά διακριτική ευχέρεια της διοίκησης και καθιερώνεται μια μορφή δέσμιας αρμο-
διότητας, εφόσον, φυσικά, συντρέχουν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέ-
σεις, η συνδρομή των οποίων, δέον να αποδεικνύεται δι’ εγγράφων, επισυναπτομένων
στην σχετική αίτηση του υπαλλήλου. Επισημαίνεται, ότι στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδι-
κα δεν αναφέρεται ρητώς η δυνατότητα απόσπασης για συνυπηρέτηση, παρά μόνον
η απόσπαση για προσωπικούς λόγους, η οποία ωστόσο, ενεργείται κατά διακριτική
ευχέρεια της διοίκησης. Επικουρικώς και ειδικώς για την συνυπηρέτηση με σύζυγο
στρατιωτικό μνημονεύονται οι διατάξεις του άρθρου… Σελ. 11

ΠΠ ΕΕ ΙΙ ΘΘ ΑΑ ΡΡ ΧΧ ΙΙ ΚΚ ΟΟ   

ΠΠλλήήρρωωςς,,  σσααφφώώςς  
κκααιι  εειιδδιικκώώςς  ααιιττιιοολλοογγηημμέέννηη
Με βάση το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7605.09.2.1/21-07-2009 εγγράφου του Συνηγόρου του
Πολίτη, που αφορά την κίνηση πειθαρχικής δίωξης και την επιβολή πειθαρχικής ποι-
νής στη Νοσηλεύτρια, κα Γ. Β., λόγω μη εγγραφής της στα μητρώα της Ε.Ν.Ε., επιση-
μαίνονται τα ακόλουθα: Αρχικώς, θα πρέπει να τονιστεί ότι, η ιδιότητα του αποφοίτου
Τμημάτων Νοσηλευτικών A.E.I., Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., πρώην Ανώτερων Σχο-
λών Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πρώην Νοσηλευτικών Σχολών
ΚΑΤΕΕ, και Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώ-
ματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευτικών σχολών της ημε-
δαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, συμπίπτει αναγκαστικώς… Σελ. 15
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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..  



ΤΤ
ο 2005, μετά την πλαισίω-
ση του πρωτοβάθμιου
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ-ΕΣΥ με χιλιά-

δες νοσηλευτές απ’ όλη την επι-
κράτεια, οι συνθήκες επέβαλαν τη
δημιουργία περισσοτέρων πρω-
τοβάθμιων σωματείων, ώστε η
οργάνωση των νοσηλευτών σε
τοπικό επίπεδο, να καταστεί πιο
πλήρης και περισσότερο αντι-
προσωπευτική. Έτσι, οι νοσηλευ-
τές των νοσοκομείων της περι-
φέρειας, άρχισαν να καταρτίζουν
ομοειδή καταστατικά και να διε-
νεργούν τις εκλογές τους με τρό-
πο απολύτως δημοκρατικό και
νόμιμο, ώστε να μη μπορεί κανέ-
νας εγκάθετος «εξωτικός» να προ-
σβάλει το κύρος των θεσμικών
τους οργάνων.

Όντως, μετά από μια συντονι-
σμένη προσπάθεια και σε πείσμα
όλων εκείνων, που έβλεπαν το
έδαφος να χάνεται κάτω απ’ τα
πόδια τους, οι εκπρόσωποι των
πρώτων πρωτοβάθμιων σωματεί-
ων, κατόρθωσαν έναν πραγματι-
κό άθλο: τη δημιουργία της πρώ-
της ομοιοεπαγγελματικής κλαδικής
ομοσπονδίας μέσα στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας, στην Ερέτρια το
2006.

Σήμερα η Πανελλήνια Συνδι-
καλιστική Νοσηλευτική Ομο-
σπονδία του ΕΣΥ, απαριθμεί 25
πρωτοβάθμια σωματεία νοση-
λευτών και περιμένει την ένταξη
άλλων τεσσάρων, που βρίσκονται
στη διαδικασία της έγκρισης των
καταστατικών τους, από τα οικεία
πρωτοδικεία. Στόχος μας, είναι η
ίδρυση πρωτοβάθμιου σωματεί-
ου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο-ΕΣΥ σε κάθε
νομό της χώρας, κάτι που απ’ ό,τι
φαίνεται, δεν θα αργήσει να πραγ-
ματοποιηθεί.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο-ΕΣΥ, τηρώντας
κατά γράμμα κάθε προβλεπόμε-
νη απ’ το νόμο διαδικασία και
επιβλέποντας με τρόπο εξονυχι-
στικό τις εσωτερικές διεργασίες
των σωματείων- μελών της, μπο-
ρεί σήμερα να υπερηφανεύεται,
ότι είναι από τις λίγες υγιείς δευ-
τεροβάθμιες οργανώσεις, που δε

φοβάται κανέναν διοικητικό ή
οικονομικό έλεγχο και, επιπλέ-
ον, υποβάλλει κάθε χρόνο λεπτο-
μερέστατη φορολογική δήλωση,
χωρίς να είναι υποχρεωμένη.
Άραγε ποιοι κάνουν το ίδιο;

Επιπλέον, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο-ΕΣΥ,
αφουγκραζόμενη την ανάγκη των
νοσηλευτών για νομική κάλυψη
από αστική ευθύνη κατά την άσκη-
ση της εργασίας τους, αλλά και
για να αποτρέψει ή να αντιμετω-
πίσει τυχόν αυθαιρεσίες των διοι-
κήσεων σε βάρος του υπαλλη-
λικού βίου και της ιεραρχικής
εξέλιξης των νοσηλευτών, καθιέ-
ρωσε τη δωρεάν νομική κάλυ-

ψη, όσων την έχουν ανάγκη,
καθώς επίσης και την απάντηση
κάθε είδους υπηρεσιακών ερω-
τημάτων που χρειάζονται ειδι-
κές γνώσεις για ν’ απαντηθούν.

Τη στιγμή που η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο-
ΕΣΥ ως ομοσπονδία, έχει να επι-
δείξει μια τριετία κατάμεστη από
πεπραγμένα υπέρ των νοσηλευ-
τών, κάποιοι κηφήνες, που κατέ-
χουν ισόβια αξιώματα τσαρικού
τύπου, παρότι διαχειρίζονται
πακτωλό χρημάτων, που προέρ-
χεται από τις εισφορές των εργα-
ζομένων στα νοσοκομεία, δεν
ανταποδίδουν ούτε το ελάχιστο
σ’ αυτούς που το έχουν ανάγκη…

Έτσι , η γιγάντωση της
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο-ΕΣΥ ήταν θέμα χρό-
νου. Χιλιάδες νοσηλευτές απ’ όλη
τη χώρα έχουν πλαισιώσει τα
σωματεία της και πιέζουν ολοέ-
να και περισσότερο, για πλήρη
και καθολική εκπροσώπηση του
κλάδου. Με αυτά τα δεδομένα
λοιπόν και υπ’ αυτές τις συνθή-

κες, η είσοδος της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο-
ΕΣΥ στην τριτοβάθμια δημοσιο-
ϋπαλληλική οργάνωση, την ΑΔΕ-
ΔΥ, είναι μοιραίο να συμβεί άμεσα.
Ήδη οι νομικοί της ομοσπονδίας
μας, εξετάζουν κάθε παράμετρο
της κείμενης νομοθεσίας και το
αμέσως επόμενο διάστημα, θα
κατατεθεί η αίτηση απόκτησης
της ιδιότητας του μέλους της ΑΔΕ-
ΔΥ από την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο-ΕΣΥ.

Βεβαίως, είμαστε προετοιμα-
σμένοι για κάθε ενδεχόμενο, μιας
και θεωρούμε δεδομένη την αντί-
δραση των γνωστών αντιδραστι-
κών κύκλων, αλλά θεωρούμε ότι,
σε μια ευνομούμενη πολιτεία, το

δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι σε
όλους τους βαθμούς, είναι ανα-
φαίρετο δικαίωμα όλων.

Η συμμετοχή, λοιπόν, των
αντιπροσώπων της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο-
ΕΣΥ στην ΑΔΕΔΥ, θα ενδυνα-
μώσει την φωνή των νοσηλευ-
τών και θα ισχυροποιήσει ακόμη
περισσότερο την θέση τους στο
συνδικαλιστικό κίνημα. Επιπλέ-
ον, οι νοσηλευτές θα αποκτήσουν
για πρώτη φορά εκπροσώπηση
σε τριτοβάθμια συνδικαλιστική
οργάνωση, μέσω της μοναδικής
εν Ελλάδι αμιγούς κλαδικής ομο-
σπονδίας, που δεν είναι άλλη
από την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο-ΕΣΥ.

Θεωρώντας, λοιπόν, επίκαιρη
και αναγκαία όσο ποτέ τη συσπεί-
ρωση όλων των νοσηλευτών
γύρω από την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο-ΕΣΥ,
είμαστε σίγουροι ότι, βρισκόμα-
στε στο κατώφλι μιας νέας επο-
χής,όπου οι νοσηλευτές θα εκπρο-
σωπούνται πρωτίστως και κυρίως
από νοσηλευτές.

Νοέμβριος 2009

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη
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Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 

4

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ προ της ΑΔΕΔΥ

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς  ΔΔάάγγλλααςς,,  
Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ,
Γενικός Γραμματέας Ε.Ν.Ε.

Θεωρώντας, λοιπόν, επίκαιρη και ανα-
γκαία όσο ποτέ τη συσπείρωση όλων των
νοσηλευτών γύρω από την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο-
ΕΣΥ, είμαστε σίγουροι ότι, βρισκόμαστε
στο κατώφλι μιας νέας εποχής, όπου οι
νοσηλευτές θα εκπροσωπούνται πρωτί-
στως και κυρίως από νοσηλευτές.



ΗΗ
ταυτοποίηση του στε-
λέχους της νέας γρί-
πης,οδήγησε την επι-

στημονική κοινότητα στο
συμπέρασμα ότι, είναι μεγάλη
η πιθανότητα εκδήλωσης παν-
δημίας. Κρίθηκε, λοιπόν, απα-
ραίτητη η λήψη μέτρων για την
προστασία του πληθυσμού από
τις επιπτώσεις της πιθανής επερ-
χόμενης πανδημίας:

ΟΟρρίίσσττηηκκαανν  ννοοσσοοκκοομμεείίαα  υυπποο--
δδοοχχήήςς  ττηηςς  γγρρίίππηηςς,,  τταα  οοπποοίίαα  γγέέμμιι--
σσαανν  ααππόό  ττρροομμααγγμμέέννοουυςς,,  ππιιθθαα--
ννοούύςς  φφοορρεείίςς  κκααιι  ννοοσσοούύννττεεςς..
Καταγράφηκαν και καταγρά-
φονται όλα τα κρούσματα,ώστε
να υπάρχει μια σαφής εικόνα
της υπάρχουσας κατάστασης.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ, σε συνεχή
επικοινωνία με τις υπηρεσίας
υγείας, ανανεώνει σε συχνά
χρονικά διαστήματα τις οδηγίες
αντιμετώπισης της νέας παν-
δημίας.

Πολύς λόγος για το νέο
εμβόλιο και για τα αντι-ιϊκά
φάρμακα.

Στα αεροδρόμια,γίνεται έλεγ-
χος όλων των αφιχθέντων από
το εξωτερικό, ώστε να απομο-
νωθούν οι ασθενείς.

Τα σχολεία μπήκαν σε επι-
φυλακή,ώστε να απομονωθούν
πιθανά περιστατικά γρίπης και
άμεσα να απομακρυνθούν: αν
τα κρούσματα είναι αρκετά δόθη-
κε οδηγία να κλείσουν σχολι-
κές τάξεις, ακόμη και ολόκλη-
ρα σχολεία.Παράλληλα δέσμη
μέτρων ανακοινώθηκαν με εγκύ-
κλιο, για να εφαρμοστούν στις
σχολικές κοινότητες (χρήση
προσωπικού μαρκαδόρου,αντι-
σηπτικά,αποφυγή συγκεντρώ-
σεων σε κλειστούς χώρους,
χώροι απομόνωσης ασθενών
με ύποπτα συμπτώματα κ.α.).

ΤΤαα  ΜΜΜΜΕΕ,,  εεκκδδήήλλωωσσαανν  μμιιαα
υυσσττεερριικκήή  ππρροοττίίμμηησσηη  σσττηηνν  ππααρροουυ--
σσίίαασσηη  ττηηςς  ννέέααςς  γγρρίίππηηςς  ––  ττηηςς
««γγρρίίππηηςς  ττωωνν  χχοοίίρρωωνν»»  --,,  ώώσσττεε  γγιιαα
μμήήννεεςς  ααυυττήή,,  ααπποοττέέλλεεσσεε  ττοο  κκύύρριιοο
θθέέμμαα  ττηηςς  εειιδδηησσεεοογγρρααφφιικκήήςς  εεννηη--
μμεερρόόττηηττααςς,,  μμεε  μμάάλλλλοονν  κκαατταα--
σσττρροοφφιικκέέςς  σσυυννέέππεειιεεςς..  

Οι πολίτες πανικόβλητοι πα-
ρακολούθησαν τα δελτία ειδή-
σεων και τα πρωτοσέλιδα των
εφημερίδων,παρακαλώντας να
καταφέρουν να επιβιώσουν
από την συντέλεια του κόσμου,
που προφανώς, θα γινόταν
στους επόμενους μήνες.Σε όλη
τη διάρκεια του καλοκαιριού,
συνεντεύξεις, συζητήσεις επί
συζητήσεων, ανακοινώσεις,
προβλέψεις και οδηγίες ανα-
στάτωσαν τους απλούς ανθρώ-
πους και κατέστρεψαν τις δια-
κοπές τους. Ο χειμώνας προ-
βλέφθηκε από τους κινδυνο-
λόγους δύσκολος, ενώ κάποι-
οι βιάστηκαν να προαναγγεί-
λουν ότι, πολλοί  από εμάς θα
πεθάνουν φέτος...«μέχρι το Σε-
πτέμβριο».Κατά τους «ειδικούς»,
που με ζήλο έτρεξαν να ενημε-
ρώσουν τους συμπατριώτες
τους για τους κινδύνους που
παραμονεύουν, προκειμένου
οι ίδιοι να κερδίσουν μια θέση
σ’ένα τηλεοπτικό παράθυρο,οι
Έλληνες θα έπρεπε να κλει-
στούν σε μια γυάλα και,σε κα-

μία περίπτωση,να μην πλησιά-
σουν τους «μιασμένους» τουρί-
στες του εξωτερικού.

Η  δημοσιότητα που δόθη-
κε στη «γρίπη των χοίρων»   δημι-
ούργησε μία κατάσταση πανι-
κού στο ευρύ κοινό:
� ΤΤοο  ννέέοο  εεμμββόόλλιιοο  δδηημμιιοούύρργγηη--
σσεε  πποολλλλέέςς  ππρροοσσδδοοκκίίεεςς και όλοι
εναπόθεσαν τις ελπίδες διά-

σωσής τους σ’ αυτό, παρόλο
που ακόμη, δεν είναι πλήρως
δοκιμασμένο.
� ΠΠοολλλλοοίί  έέττρρεεξξαανν  νναα  εεφφοοδδιιαα--
σσττοούύνν  φφάάρρμμαακκαα  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόό--
λληηψψηη  ττηηςς  γγρρίίππηηςς  ((ttaammiifflluu)),,  ααγγννοο--
ώώννττααςς  ττιιςς  ππααρρεεννέέρργγεειιεεςς,, οι οποίες
αποδείχτηκαν πολλές,κυρίως,
όταν χορηγήθηκαν σε παιδιά.
� ΤΤαα  ααννττιισσηηππττιικκάά  εεξξααφφααννίίσσττηη--
κκαανν  ααππόό    τταα  ρράάφφιιαα  ττωωνν  φφααρρ--
μμαακκεείίωωνν..  Ενδεικτικά αναφέρε-
ται ότι, την περίοδο έναρξης της
σχολικής χρονιάς,ήταν δυσεύ-
ρετη ακόμη και η καθαρή αλκο-
όλη 70%.
� Στις σχολικές κοινότητες,ήταν
τόση η αναστάτωση, ώστε έγι-
ναν προσπάθειες από συλλό-
γους γονέων και κηδεμόνων,
να προσλάβουν ιατρούς,για να
πιστοποιούν την ύπαρξη ή όχι
κρουσμάτων γρίπης.

Καθώς καταφθάνει πια ο
«βαρύς χειμώνας», η αβεβαιό-
τητα των πολιτών κορυφώνε-
ται και πάλι, με τις σχολικές
αίθουσες να κλείνουν, τη στιγ-

μή που οι επιστημονικές κοι-
νότητες εγκαλούν σε τάξη τα
μέλη τους, τα οποία δημοσίως
εξέφρασαν την αρνητική τους
άποψη σχετικά με τον εμβο-
λιασμό για τη νέα γρίπη με ένα
ελάχιστα δοκιμασμένο  εμβό-
λιο. ΔΔεενν  εείίννααιι  λλίίγγοοιι,,  εεξξάάλλλλοουυ,,
εεκκεείίννοοιι  πποουυ  ααφφήήννοουυνν  ααιιχχμμέέςς,,
ππωωςς  γγιιαα  άάλλλληη  μμιιαα  φφοορράά,,  χχρρηη--
σσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  ηη  υυππεερρββοολλιικκήή  δδηημμοο--
σσιιοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  έέλλεευυσσηηςς  ττηηςς  ννέέααςς
γγρρίίππηηςς,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  γγεεμμίί--
σσοουυνν  τταα  ττααμμεείίαα  μμεεγγάάλλωωνν  φφααρρ--
μμαακκεευυττιικκώώνν  εεττααιιρρεειιώώνν,, αλλά και
όσων συνεργάζονται μ’ αυτές,
εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Όμως, η δημοκρατία επι-
τρέπει και επιβάλλει την ελεύ-
θερη έκφραση και διακίνηση
ιδεών και απόψεων. Υπάρχει
πάντα ένας αντίλογος για κάθε
λόγο. Εξάλλου, να μην ξεχνά-
με ότι, μερικά χρόνια  νωρί-
τερα υπήρξε μια κινητοποίη-
ση για την «γρίπη των πτηνών».
Σήμερα τι έχει συμβεί; Εξα-
φανίστηκε πλέον αυτός ο ιός
ή μήπως επρόκειτο για προ-
κλητό πανικό, προκειμένου
κάποιοι να θησαυρίσουν; Και
δεν είναι πιθανό και σήμερα
να αντιμετωπίζουμε μια παρό-
μοια κατάσταση; ΜΜήήππωωςς  ηη
δδηημμόόσσιιαα  υυγγεείίαα  ααπποοττεελλέέσσεειι  ττοο
μμοοννααδδιικκόό  θθύύμμαα  κκάάπποοιιωωνν  ααννθθρρώώ--
ππωωνν,,  πποουυ  εεκκππρροοσσωωπποούύνν  ίίδδιιαα
σσυυμμφφέέρροονντταα;;  Μήπως το παι-
δικό παραμύθι με το μικρό
ψεύτη βοσκό, που φώναζε
«λύκος στα πρόβατα, χωρια-
νοί!», για να διασκεδάσει με
τους συγχωριανούς του, που
θα τον πίστευαν και θα έτρε-
χαν να τον βοηθήσουν, ανα-
βιώνει στις μέρες μας με τους
νέους επικίνδυνους ιούς; Ή
μήπως πράγματι ο κίνδυνος
είναι μεγάλος για το ανθρώ-
πινο είδος και οφείλουμε όλοι
να τρέξουμε να εμβολιαστού-
με, έστω και αν το εμβόλιο
πού παρασκευάστηκε, θα είναι
το μοναδικό φαρμακευτικό
είδος που κυκλοφόρησε πριν
ακόμα δοκιμαστεί;(!)

Γρίπο...φρένεια!

Νοέμβριος 2009

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws
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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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Δεν είναι λίγοι,
εξάλλου, εκείνοι
που αφήνουν αιχ-
μές, πως για άλλη
μια φορά, χρησι-
μοποιείται η
υπερβολική δημο-
σιοποίηση της
έλευσης της νέας
γρίπης, προκειμέ-
νου να γεμίσουν
τα ταμεία μεγά-
λων φαρμακευτι-
κών εταιρειών.
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««ΜΜ
εε  ααφφοορρμμήή  σσωωρρεείίαα
εερρωωττηημμάάττωωνν,,  σσχχεεττιι--
κκάά  μμεε  ττηηνν  χχοορρήήγγηη--

σσηη  εεκκππααιιδδεευυττιικκήήςς  άάδδεειιααςς  κκααττόό--
ππιινν  εειισσααγγωωγγήήςς  ττωωνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
πποουυ  εερργγάάζζοοννττααιι  σσεε  ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ    σστταα
ττμμήήμμαατταα  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  σσττοο  ΠΠααννεε--
ππιισσττήήμμιιοο,,  ηη  ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς,,  ππρροοσσεεγγγγίίζζοοννττααςς
εερρμμηηννεευυττιικκάά  ττιιςς      δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ
άάρρθθρροουυ  1100  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  11007766//11998800
κκααιι  εεππααννεερρχχόόμμεεννηη  εεκκ  ννέέοουυ,,  έέχχεειι
εεππααννεειιλληημμμμέέννωωςς  ττοοννίίσσεειι  όόττιι,,  ααυυττέέςς
ππααρρααμμέέννοουυνν  σσεε  ιισσχχύύ,,  αακκόόμμηη  κκααιι
μμεεττάά  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ιισσχχύύοοςς  ττοουυ  ΔΔηημμοο--
σσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα..  ΗΗ
ππααρρααμμοοννήή  ττοουυςς  δδεε,,  σσεε  ιισσχχύύ  δδιικκααιι--
οολλοογγεείίττααιι  ααππόό  ττοονν  εειιδδιικκόό  χχααρραα--
κκττήήρραα  ττοουυςς,,  εενν  σσχχέέσσεειι  μμεε  ττιιςς  γγεεννιι--
κκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  33552288//22000077..  

Υποστηρίζεται από το έγγρα-
φό σας (το υπ’ αριθμ. πρωτ.
Υ10β/Γ.Π.116013/24.9.2009 της
υπηρεσίας σας), ότι η ισχύς της
ως άνω διάταξης του Ν.1076/80
έχει καταργηθεί, μετά την θέση
σε ισχύ του Δημοσιοϋπαλληλι-

κού Κώδικα (ΔΚ). Ειδικότερα,
σύμφωνα με την διάταξη του
άρθρου 168,παρ.10 του ΔΚ,που
αποτελεί επανάληψη της διάτα-
ξης του άρθρου 172 παρ.7 του
προγενέστερου Κώδικα (Νόμος
2683/99),«κάθε διάταξη που είναι
αντίθετη με τον παρόντα Κώδι-
κα ή ρυθμίζει θέματα που διέ-
πονται από αυτόν καταργείται».

ΩΩσσττόόσσοο,,  ηη  γγεεννιικκήή  κκααττααρργγηη--
ττιικκήή  ρρήήττρραα  ττηηςς  ααννωωττέέρρωω  δδιιααττάά--
ξξεεωωςς,,  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  θθεεωω--
ρρηηθθεείί  όόττιι,,  κκααττααλλααμμββάάννεειι  κκααιι  ττηηνν
δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1100  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ
11007766//8800,,  δδοοθθέέννττοοςς  όόττιι,,  ηη  ττεελλεευυ--
ττααίίαα  δδεενν  εείίννααιι  ααννττίίθθεεττηη  ππρροοςς  ττοονν
ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκόό  ΚΚώώδδιικκαα,,
ααλλλλάά  σσυυμμππλληηρρώώννεειι  θθέέμμαατταα,,  πποουυ
ρρυυθθμμίίζζοοννττααιι  ααππόό  ααυυττόόνν..  

Ειδικότερα,διά της επίμαχης
διάταξης, ρυθμίζεται η χορήγη-
ση εκπαιδευτικής άδειας σε νοση-
λευτές δημόσιων νοσηλευτικών
ιδρυμάτων, για την παρακολού-
θηση του προγράμματος σπου-
δών πανεπιστημιακού τμήματος

Νοσηλευτικής. Η διάταξη αυτή,
αφενός δεν είναι αντίθετη με τις
διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα,αφετέρου κρίνεται,
οπωσδήποτε, ως συμπληρωμα-
τική,δοθέντος ότι,καμία μορφή
προβλεπομένης εκπαιδευτικής
άδειας, δεν ρυθμίζει παρόμοιο
ζήτημα,αφού όλες αφορούν προ-
γράμματα μετεκπαίδευσης,μετα-
πτυχιακής εκπαίδευσης ή εκπό-
νησης διδακτορικής διατριβής.
Με βάση τα πιο πάνω, βασίμως
υποστηρίζεται ότι, ηη  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ
άάρρθθρροουυ  1100  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  11007766//11998800
ππααρρααμμέέννεειι  σσεε  ιισσχχύύ,,  ωωςς  εειιδδιικκήή,,
αακκόόμμηη  κκααιι  μμεεττάά  ττηηνν  ψψήήφφιισσηη  ττοουυ
ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα..

Προς επίρρωση της παραπά-
νω θέσεως μνημονεύεται πιο κάτω
ενδεικτική νομολογία, που απε-
φάνθη υπέρ της διατήρησης της
ισχύος ειδικών διατάξεων, παρά
την γενική καταργητική ρήτρα του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Πιο συγκεκριμένα,όπως έχει
κριθεί από την υπ.αριθμ.1517/2003

απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας,η διάταξη του άρθρου
77 του Νόμου 2071/1992, καθ’
o μέρος προβλέπεται η επιβο-
λή της ποινής της οριστικής παύ-
σης,δεν εθίγη ως ειδική από τις
διατάξεις του Νόμου 2683/1999.Επι-
πλέον, σύμφωνα με την υπ.
αριθμ.166/2002 Γνωμοδότηση
του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η παράγρα-
φος 30 του άρθρου 9 του Νόμου
2266/1994, που ρυθμίζει την
μετάταξη υπαλλήλων ΝΠΙΔ σε
ΝΠΔΔ, που εποπτεύονται από
το ίδιο Υπουργείο, δεν καταρ-
γήθηκε με το άρθρο 20§1 του
Νόμου 2515/1997, εξακολού-
θησε δε να ισχύει και μετά την
εφαρμογή του νέου Υπαλληλι-
κού Κώδικα. Ομοίως, σύμφω-
να με την υπ. αριθμ. 242/2002
Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.,η διά-
ταξη του άρθρου 7§4 του Νόμου
1339/1983,όπως σήμερα ισχύ-
ει,ως εισάγουσα ειδικά όρια ηλι-
κίας διορισμού στο Δημόσιο,

για συγκεκριμένες κατηγορίες
προσώπων, εξακολουθεί ισχύ-
ουσα και μετά την έναρξη ισχύος
του Νόμου 2683/1999.

Τέλος, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ.1808/2000 Απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,
η διάταξη του άρθρου 56§1 του
Νόμου 2065/1992,περί των προ-
ϋποθέσεων που απαιτούνται για
την θέση σε υποχρεωτική αργία
των υπαλλήλων του Υπουργεί-
ου Οικονομικών,δεν καταργή-
θηκε  με το νέο Υπαλληλικό
Κώδικα.(Ν. 2683/1999).

Από τις παραπάνω ενδεικτι-
κώς μνημονευόμενες περιπτώ-
σεις καθίσταται σαφές,ότι οοιι  εειιδδιι--
κκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  δδιιααττήήρρηησσαανν  ττηηνν  ιισσχχύύ
ττοουυςς  κκααιι  μμεεττάά  ττηηνν  θθέέσσηη  σσεε  ιισσχχύύ
ττοουυ  ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιι--
κκαα.. Είναι,δε,προφανές,ότι και η
διάταξη του άρθρου 10 του Νόμου
1076/1980, ως ειδική, παραμένει
σε ισχύ και δεν δύναται ερμη-
νευτικώς να θεωρηθεί ως καταρ-
γημένη,λόγω της μεταγενέστερης
θέσεως σε ισχύ των διατάξεων του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

ΗΗ  εερρμμηηννεευυττιικκήή  ααυυττήή  ππρροο--
σσέέγγγγιισσηη  εείίννααιι  ααππόόλλυυτταα  λλοογγιικκήή,,
εεννώώ  εεξξυυππηηρρεεττεείί,,  ππρρωωττίίσσττωωςς,,  ττηηνν
ααρρχχήή  ττηηςς  ιισσόόττηηττααςς,,  δδοοθθέέννττοοςς  όόττιι,,
έέχχοουυνν  ήήδδηη  χχοορρηηγγηηθθεείί  άάδδεειιεεςς  σσεε
μμέέλληη  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  ππρροο--
σσωωππιικκοούύ  κκααττ’’  εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  εεππίί--
μμααχχηηςς  δδιιάάττααξξηηςς,,  αακκόόμμηη  κκααιι  μμεεττάά
ττηηνν  έέννααρρξξηη  ιισσχχύύοοςς  ττοουυ  ΔΔηημμοο--
σσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα..    

Παρακαλούμε για μια ακό-
μα φορά για τις δικές σας ενέρ-
γειες και είμαστε στη διάθεσή
σας για περαιτέρω διευκρινίσεις».

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ «ΑΔΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ 1076/1980»

Δεν αντιτίθεται, αλλά συμπληρώνει

ΤΤΕΕΙΙ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑ΄́

Υπεύθυνη: Μπαμπάτσικου Φωτεινή
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΤΤΕΕΙΙ  ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνος: Παραλίκας Θεοδόσης
Καθηγητής Εφαρμογών 

ΤΤΕΕΙΙ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Σαπουντζή Δέσποινα
Καθηγήτρια

ΤΤΕΕΙΙ  ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Νούλα Μαρία
Επίκουρος Καθηγήτρια μέλος Ε.Π του Τμήματος

ΤΤΕΕΙΙ  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη:  
Θεοδωρακοπούλου Γεωργία

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΠΠΟΟΔΔΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ
ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  --  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Καλοκαιρινού Αθηνά
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΠΠΑΑΝΝ//ΜΜΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΛΛΟΟΠΠΟΟΝΝΝΝΗΗΣΣΟΟΥΥ
ΤΤΜΜ..ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Ζυγά Σοφία
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΤΤΕΕΙΙ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΒΒ΄́

Υπεύθυνη: Ευαγγελία Αδαλή
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι - Α.Ε.Ι ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

ΜΜ
ετά τις αρχαιρεσίες που διεξή-
χθησαν στα πλαίσια του 10ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΠΑΣΥ-

ΝΟ-ΕΣΥ στην Πάτρα, προέκυψε το ακό-
λουθο νέο Δ.Σ. της ομοσπονδίας:
ΠΠρρόόεεδδρροοςς::  Αριστείδης Δάγλας, 
Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»
ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς::  Δημήτριος Σκουτέλης,
Δ.Ν.Α. «Η Ελπίς»
ΓΓεενν..  ΓΓρρααμμμμααττέέααςς::  Νικόλαος Ορφανός,
Γ.Ν. Σπάρτης

ΤΤααμμίίααςς::  Γεώργιος Δραχτίδης, Δ.Ν.Α. 
«Η Ελπίς»
ΑΑνν..  ΓΓρρααμμμμααττέέααςς::  Λάμπρος Μπίζας, 
Γ.Ν. «Ευαγγελισμός»
ΑΑνν..  ΤΤααμμίίααςς  ::  Γεώργιος Αρβανίτης, 
Π.Ν. Ρίου Πατρών
ΜΜέέλληη::
Ελένη Αλμπάνη, Π.Ν. Πατρών 
«Καραμανδάνειο»
Γεώργιος Αβραμίδης, Ψ.Ν.Α. «Δαφνί»
Βαΐτσης Κουτσιπετσίδης, Γ.Ν. Ρεθύμνου

Κρήτης
Γεώργιος Μπαλιόζογλου, 
Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Νιανιόπουλος, 
Π.Ν. Λάρισας
Μιχαήλ Μαντζανάς, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας
Κωνσταντοπούλειο «Η Αγία Όλγα»
Ιωάννης Μπακέλας, Γ.Ν. Αγρινίου
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ΕΕ
ννόόψψεειι  ττοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  ττοουυ  ΟΟρργγαα--
ννιισσμμοούύ  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΝΝοοσσοο--
κκοομμεείίοουυ  ΡΡόόδδοουυ  ««ΑΑΝΝΔΔΡΡΕΕΑΑΣΣ

ΠΠΑΑΠΠΑΑΝΝΔΔΡΡΕΕΟΟΥΥ»»  κκααιι  δδηη  ττωωνν  δδιιααττάά--
ξξεεωωνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1188  ππεερρίί  ττωωνν  ππρροοϊϊ--
σσττααμμέέννωωνν  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  εεππιισσηη--
μμααίίννοοννττααιι  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::

Σύμφωνα με τις παραπάνω δια-
τάξεις, «στη νοσηλευτική υπηρεσία
προΐστανται: στη διεύθυνση υπάλ-
ληλος του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτι-
κής,στους τομείς υπάλληλοι του κλά-
δου ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν
υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου
ΤΕ Νοσηλευτικής,στα τμήματα υπάλ-
ληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτι-
κής και αν δεν υπάρχουν, υπάλλη-
λοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής ή
του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής για το
μαιευτικό – γυναικολογικό τμήμα».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων συνά-
γεται ευχερώς, ότι ο συντάκτης του
επίμαχου Οργανισμού, παραγνωρί-
ζει πλήρως τις ειδικές διατάξεις του
άρθρου 103§1 του Νόμου 2071/1992,
σύμφωνα με τις οποίες,«θέσεις διευ-
θυντών, τομεαρχών, προϊσταμένων
και υπευθύνων της νοσηλευτικής
υπηρεσίας,νοσηλευτικών ιδρυμάτων
και κέντρων υγείας,καταλαμβάνονται
από νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ». ΜΜεε  ττηηνν
ππααρρααππάάννωω  δδιιάάττααξξηη  οο  ννοομμοοθθέέττηηςς  κκααθθιιεε--
ρρώώννεειι  ρρηηττώώςς,,  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  κκααττάά--

λληηψψηηςς  ττωωνν  θθέέσσεεωωνν  εευυθθύύννηηςς  ττωωνν  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  ττόόσσοο  ααππόό  ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς  ττηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ΠΠΕΕ,,  όόσσοο  κκααιι
ααππόό  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ττηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ΤΤΕΕ,,
χχωωρρίίςς  κκααμμίίαα  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  δδιιάάκκρριισσηη  κκααιι
σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  χχωωρρίίςς  κκάάπποοιιοο
εείίδδοοςς  ππρροοββααδδίίσσμμααττοοςς  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν  ττηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ΠΠΕΕ,,  έέννααννττιι  ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν  ττηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ΤΤΕΕ..

Η βούληση αυτή του νομοθέτη
δικαιολογείται απόλυτα εκ του γεγο-
νότος ότι,η συντριπτική πλειοψηφία
των νοσηλευτών είναι υπάλληλοι
της κατηγορίας ΤΕ.Ορθώς, λοιπόν,
ο νομοθέτης καθιέρωσε ισοτίμως
την δυνατότητα και στους νοσηλευ-
τές ΤΕ να καταλαμβάνουν θέσεις
ευθύνης στις νοσηλευτικές υπηρε-
σίες, προ του κινδύνου να μείνουν
αυτές κενές λόγω αριθμητικής έλλει-
ψης νοσηλευτών ΠΕ.Η χαρακτηρι-
στική,δε,διατύπωση «νοσηλευτές ΠΕ

και ΤΕ»,δεν αφήνει περιθώριο
αμφιβολιών ως προς τις ίσες
ευκαιρίες που απονέμονται

στους νοσηλευτές και
των δύο

κατηγοριών,για την κατάληψη θέσε-
ων ευθύνης.

Στην περίπτωση,δε,που ο νομο-
θέτης θα ήθελε να καθιερώσει προ-
βάδισμα υπέρ των νοσηλευτών ΠΕ,
θα χρησιμοποιούσε άλλη διατύπωση,
που θα είχε πιθανόν ως εξής:«…κατα-
λαμβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ και
ελλείψει αυτών από νοσηλευτές ΤΕ».
Υπό το ανωτέρω ερμηνευτικό πρίσμα
των ειδικών διατάξεων του άρθρου
103§1 του Νόμου 2071/1992 καθί-
σταται προφανές ότι, οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ
άάρρθθρροουυ  1188  ττοουυ  εεππίίμμααχχοουυ  ΟΟρργγααννιι--
σσμμοούύ,,  κατά το μέρος που επιβάλλουν
την κατάληψη των θέσεων ευθύνης
κατ’αρχήν από νοσηλευτές της κατη-
γορίας ΠΕ, ααννττιιββααίίννοουυνν  ππλλήήρρωωςς  ττιιςς
ππρροομμννηησσθθεείίσσεεςς  ννοομμοοθθεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς
κκααιι  χχρρήήζζοουυνν  άάμμεεσσηηςς  ττρροοπποοπποοίίηησσηηςς,,
ώώσσττεε  νναα  εεννααρρμμοοννιισσττοούύνν  μμεε  ττοο  ιισσχχύύοονν
εειιδδιικκόό  ννοομμοοθθεεττιικκόό  ππλλααίίσσιιοο,,  πποουυ  δδιιέέ--
ππεειι  εεδδώώ  κκααιι  χχρρόόννιιαα  ττηηνν  δδιιααδδιικκαα--
σσίίαα  ττωωνν  κκρρίίσσεεωωνν, για την
κατάληψη θέσεων
ευθύνης στις νοση-
λευτικές υπηρεσίες.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Ανάγκη τροποποίησης
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν.Δ.Α. 
«Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

Απαραίτητη
η παρουσία

γιατρού

ΣΣ ύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που περι-
γράφει τα επαγγελματικά δικαιώματα των
νοσηλευτών (Π.Δ. 351/1989), αλλά και σύμ-

φωνα με την παρ. 6 της υπαρ. Υ4α/οικ. 4472/15-
01-03 Υ.Α., η Ε.Ν.Ε. τόνισε με επιστολή της προς τη
διοίκηση του Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα», ότι η παρου-
σία ιατρού κατά τη διαλογή των ασθενών στα Τ.Ε.Π,
είναι όχι μόνο αυτονόητη, αλλά και επιβεβλημένη.

««ΟΟ  ννοοσσηηλλεευυττήήςς,,  ττοοννίίζζεεττααιι  όόττιι  σσεε  κκααμμίίαα  ππεερρίί--
ππττωωσσηη  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ααννααλλάάββεειι  ττηηνν  εευυθθύύννηη  ττηηςς  εεκκττίί--
μμηησσηηςς  ττωωνν  ππεερριισσττααττιικκώώνν,,  χχωωρρίίςς  ττηηνν  ιιααττρριικκήή  ππααρροουυ--
σσίίαα  κκααιι  σσυυννδδρροομμήή..

Ως εκ τούτου, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
επισημαίνει ότι, η αποκλειστική διαλογή των περι-
στατικών μόνο από νοσηλευτές, εείίννααιι  ππααρράάννοομμηη
κκααιι  εεππιισσύύρρεειι  ββααρρύύττααττεεςς  ππεειιθθααρρχχιικκέέςς  κκααιι  πποοιιννιικκέέςς
εευυθθύύννεεςς τόσο γι’ αυτούς που εκτελούν την εν λόγω
εργασία, όσο και για τους προϊσταμένους τους που
ανέχονται τη διαιώνιση της εν λόγω κατάστασης»,
αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή.

Εν κατακλείδι, η άρνηση της Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας να αναθέσει τη διαλογή στους νοσηλευτές
χωρίς την παρουσία γιατρού, είναι απολύτως δικαι-
ολογημένη και καλύπτεται απολύτως από την Ένω-
ση Νοσηλευτών Ελλάδος.
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ΌΌ
πως γράψαμε και στο προη-
γούμενο φύλλο της εφημερί-
δας, λόγω των εκλογών και

της πίεσης χρόνου που υπήρχε, δεν
μπορέσαμε να δημοσιεύσουμε όλες τις
ευχές που έστειλαν οι πολιτικοί, για τον
ένα χρόνο που συμπλήρωσε «Ο Ρυθ-
μός της Υγείας». Οι κ.κ. Σπηλιωτόπου-
λος,Καρατζαφέρης,Κουβέλης,
Αποστολάκη, Παπαδημού-
λης, Αϊβαλιώτης, Τσούκα-
λης και Δρίτσας, εκφρά-
ζουν τη συμπαράστασή
τους προς τους νοση-
λευτές, διατυπώνουν τις
ανησυχίες τους για τα προ-
βλήματα του ΕΣΥ και δηλώ-
νουν έτοιμοι να στηρίξουν κάθε
δίκαιο αίτημα της Ε.Ν.Ε..

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ τ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β’ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ Ν.Δ. 
κ. ΑΡΗ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Μαχητικότητα 
και συνέπεια 

Το νοσηλευτικό έργο αποτελεί δια-
χρονικά τον ακρογωνιαίο λίθο της ομα-
λής λειτουργίας του συστήματος περί-
θαλψης και υγείας κάθε χώρας. ΟΟιι
ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς  κκααιι  οοιι  ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιεεςς  υυππηη--
ρρεεττοούύνν  έένναανν  ννεευυρρααλλγγιικκόό  ρρόόλλοο,,  εεξξίίσσοουυ
κκρρίίσσιιμμοο  κκααιι  σσηημμααννττιικκόό  μμεε  ααυυττόό  ττωωνν
θθεερρααππόόννττωωνν  ιιααττρρώώνν,, δίνοντας καθημε-
ρινά τον καλύτερο τους εαυτό και συμ-
βάλλοντας καθοριστικά στο εθνικό
σύστημα υγείας.

Διότι, από τη νοσηλεία του αρρώ-
στου, μέχρι την παροχή πρώτων βοη-
θειών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,
η άσκηση της Νοσηλευτικής επιστήμης
συνιστά κοινωνική προσφορά προς το
συνάνθρωπο και προσφέρει ηθική ικα-
νοποίηση σε αυτόν που την ασκεί. Οι
Νοσηλευτές, απαραίτητοι συνεργάτες
των γιατρών, φροντίζουν με κάθε τρό-
πο τους ασθενείς,προσφέρουν τις υπη-
ρεσίες τους, αλλά πολλές φορές και την
ψυχολογική τους υποστήριξη στους ίδι-
ους και στην οικογένεια τους.

Συμπληρώνοντας,ήδη,1 χρόνο τακτι-
κής έκδοσης, η εφημερίδα «Ο Ρυθμός

της Υγείας» της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδος συνεχίζει με την ίδια μαχητι-
κότητα και συνέπεια, να προσεγγίζει
ζητήματα του νοσηλευτικού κλάδου
στην Ελλάδα,συμβάλλοντας, ταυτόχρονα,
ουσιαστικά,στις προσπάθειες που γίνο-
νται σε όλα τα επίπεδα, για την στήρι-
ξη και αναβάθμιση του νοσηλευτικού

λειτουργήματος, έτσι ώστε, να
αποκτήσει τη θέση και την

αναγνώριση που του αξί-
ζει, τόσο από την πλευρά
της Πολιτείας,όσο και από
την πλευρά της κοινωνίας.

Γι’ αυτή την προσπά-
θεια θα ήθελα να συγχα-

ρώ όλους τους συντελεστές
της εφημερίδας, για την ενημέ-

ρωση που παρέχουν και τη συμβολή
τους στον νοσηλευτικό κλάδο. Εύχο-
μαι πολλά ακόμα χρόνια επιτυχημένης
πορείας, πάντα με το ίδιο μεράκι και
κέφι που σας διακατέχει στην καθημε-
ρινή άσκηση του δύσκολου, μα συνά-
μα, εξαιρετικά σημαντικού σας έργου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΣ 
κ.. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 

Ο εξαντλημένος 
και απογοητευμένος
νοσηλευτής

Νοσηλευτής: ο παρέ-
χων νοσηλεία, απο-
κατάσταση, πρόλη-
ψη.

Ο πλησιέστερος
στον ασθενή για υλι-
κή και ηθική βοήθεια.

Ο πλησιέστερος στον
ιατρό για την περάτωση του
έργου του.

H τέλεια εικόνα ενός λειτουργήμα-
τος, που έγινε επάγγελμα. Είναι, όμως,
έτσι;

Σίγουρα η εικόνα ενός εξαντλημέ-
νου και απογοητευμένου νοσηλευτή
Ελληνικού νοσοκομείου απέχει κατά
πολύ από τον ορισμό. Οι ατελείωτες
ώρες εργασίας,ο μεγάλος αριθμός ασθε-
νών, που αντιστοιχεί σε κάθε νοση-
λευτή και τα πολλαπλά καθήκοντα, τον
καθιστούν ένα κουρασμένο παρεξη-

γημένο και φαινομενικά ανεπαρκή
εργαζόμενο.

H αντιμετώπιση σοβαρών και, ενίο-
τε, επικίνδυνων ασθενειών, θέτουν σε
κίνδυνο την υγεία του ακόμα και την
ζωή του, χωρίς ποτέ αυτό να αναγνω-
ρισθεί με τον χαρακτηρισμό του επαγ-
γέλματος του ως βαρύ και ανθυγιεινό.

HH  έέλλλλεειιψψηη  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  ππρροοσσωω--
ππιικκοούύ,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ττηηνν  δδυυσσλλεειιττοουυρργγίίαα
ττωωνν  ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν,,  ττηηνν  ααππάάννθθρρωωππηη
εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηη  ττωωνν  ήήδδηη  εερργγααζζοομμέέννωωνν
κκααιι  ττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  εεππιιββάάρρυυννσσηη  ττωωνν
αασσθθεεννώώνν  μμεε  ττηηνν  ααννααγγκκααίίαα  ααπποοκκλλεειισσττιι--

κκήή  ννοοσσηηλλεεύύττρριιαα,,  θθέέττεειι  σσεε  κκίίννδδυυ--
ννοο  κκααιι  ττηηνν  υυγγεείίαα  ττωωνν  αασσθθεεννώώνν,,
κυρίως σε ειδικές, μονάδες
όπως οι εντατικές και οι θάλα-
μοι λοιμωδών νοσημάτων,
όπου ένας νοσηλευτής εξυ-
πηρετεί περισσότερους του

ενός ασθενείς, με μεταφορά
μικροβίων από τον έναν στον άλλο.

Αυτή η κατάσταση είναι ανεπίτρεπτη
σε χώρους, όπου μια ενδονοσοκο-
μειακή λοίμωξη είναι καθο-
ριστική για την πορεία ταυ
ασθενούς.

Ένα σύγχρονο και
επαρκές σύστημα υγεί-
ας εκτός των κτιριακών
υποδομών χρήζει και
επαρκούς στελέχωσης,
διότι η περίθαλψη των ασθε-
νών είναι μία σοβαρή και πολύ-
πλοκη διαδικασία, όπου εμπλέκεται η

ιατρική ετοιμότητα και η αξιοπρεπής
αντιμετώπιση του ανθρώπινου πόνου
και ταυ ανθρώπινου ψυχισμού.

Οι δε νοσηλευτές θα πρέπει να
θυμούνται ότι, όσο και αν η εργασία
τους είναι επίπονη και χωρίς πολλές
ικανοποιήσεις, η ευγένεια, η σοβαρό-
τητα και το ήθος είναι η καλύτερη αντι-
μετώπιση των ασθενών και των οικεί-
ων τους, μέσα στα πλαίσια του
ανθρωπισμού, που διακρίνει το λει-
τούργημά τους.

Συγχαρητήρια για την φιλότιμη προ-
σπάθειά σας, να αναδείξετε μέσω της
εφημερίδας «Ο Ρυθμός της Υγείας» το
έργο των νοσηλευτών και είμαστε πάντα
δίπλα σας, για ό,τι χρειαστείτε.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 
κ. ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗ 

Προτεραιότητα 
οι πρόσληψη νοσηλευτών 

Η οικοδόμηση ενός ολο-
κληρωμένου συστήματος
υγείας και πρόνοιας, που
θα παρέχει άμεση, δωρε-
άν, καθολική και ισότιμη
συμμετοχή των πολιτών

σε υπηρεσίες υψηλής ποι-
ότητας, πρέπει να αποτελεί

προτεραιότητα για κάθε σύγχρο-
νο και οργανωμένο κράτος.

Ένας χρόνος γεμάτος 
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Ωστόσο, στη χώρα μας, αυτό δεν
είναι αυτονόητο.

Σήμερα, οι περισσότερες
υγειονομικές μονάδες αντι-
μετωπίζουν σοβαρά προ-
βλήματα λειτουργίας,κυρίως
λόγω των μεγάλων ελλεί-
ψεων σε ιατρικό, διοικη-
τικό και, ιδιαίτερα,σε νοση-
λευτικό προσωπικό. ΟΟιι
ννοοσσηηλλεευυττέέςς  κκααιι  οοιι  ννοοσσηηλλεεύύ--
ττρριιεεςς  κκααττααββάάλλλλοουυνν  κκααθθηημμεερριιννάά  υυππεε--
ρράάννθθρρωωππεεςς  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς,,  γγιιαα  νναα  αανντταα--
πποοκκρριιθθοούύνν  σσττιιςς  σσυυννθθήήκκεεςς  ννοοσσηηλλεείίααςς
ττωωνν  αασσθθεεννώώνν,,  ενώ οι ανεπάρκειες και
οι εξαντλητικές συνθήκες εργασίας οδη-
γούν, μοιραία, σε διαρκή υποβάθμιση
της παρεχόμενης περίθαλψης.

Η βελτίωση των συνθηκών εργα-
σίας των εργαζομένων στα νοσοκομεία
και,κατά συνέπεια,η βελτίωση των συν-
θηκών νοσηλείας των ασθενών, προ-
ϋποθέτει την άμεση κάλυψη όλων των
κενών οργανικών θέσεων, από νοση-
λευτικό και ιατρικό προσωπικό,με μορ-
φή πλήρους και αποκλειστικής απα-
σχόλησης.

Η υγεία αποτελεί αναφαίρετο κοι-
νωνικό αγαθό, το οποίο θα  πρέπει να
ασκείται στο πλαίσιο ενός δημόσιου
συστήματος, μακριά  από τις διαδικα-
σίες της αγοράς και του κέρδους.Δυστυ-
χώς, οι ασκούμενες έως σήμερα πολι-
τικές, έχουν οδηγήσει, τόσο στην
υποβάθμιση και απαξίωση του δημό-
σιου χαρακτήρα της υγείας, όσο και

στην εγκατάλειψη των εργαζομένων
στον εξαιρετικά κρίσιμο αυτό τομέα.

Εύχομαι  η εφημερίδα «Ο Ρυθμός
της Υγείας», της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδος, να κρατήσει ανοιχτή τη γραμ-
μή επικοινωνίας και ενημέρωσης,προ-
κειμένου να αναδειχθούν περαιτέρω
τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετω-
πίζει ο κλάδος των νοσηλευτών, σε
όλη την επικράτεια, με σταθερή επι-
δίωξη την ικανοποίηση των δίκαιων
αιτημάτων τους.

Η ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Η Ε.Ν.Ε. επιτελεί ένα
μεγάλο κοινωνικό έργο

ΗΗ  ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδααςς  εεππιιττεε--
λλεείί  έένναα  μμεεγγάάλλοο  κκοοιιννωωννιικκόό  έέρργγοο,,

καθώς προσφέρει αγαθές
υπηρεσίες σε όλους τους
συμπολίτες μας,που δοκι-
μάζεται η υγεία τους και
χάρη στη συμπαράστασή
σας, αντιμετωπίζουν με

δύναμη και αισιοδοξία το
πρόβλημά τους.Κυρίως όμως,

η Ένωσή σας λειτουργεί αφυ-
πνιστικά απέναντι στην Πολιτεία,η παρου-
σία της οποίας δίπλα σας, οφείλει να
είναι σταθερή και διαρκής.

Η πρωτοβουλία σας να εκδώσετε
την εφημερίδα «Ο Ρυθμός της Υγείας»,
η οποία ήδη συμπλήρωσε ένα χρόνο
επιτυχημένης πορείας, συνιστά μέσο
γόνιμων συζητήσεων και προβληματι-
σμού, σε έναν τομέα καθοριστικό της
δημόσιας υγείας. Έχετε την αμέριστη
συμπαράστασή μου και τις ευχές μου
για καλή επιτυχία και καλή δύναμη.

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 
ΣΤΗΝ Β’ ΑΘΗΝΩΝ 
κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ 

Προσβλέπουμε σε μια
γόνιμη συνεργασία

Χαιρετίζω τα πρώτα γενέθλια της εφη-
μερίδας σας και την προσπάθεια για
συγκεντρωτική κλαδική ενημέρωση.
Σαν νέος βουλευτής, ευχαριστώ με την

ευκαιρία τους ψηφοφόρους, που βοή-
θησαν να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή
και, ιδιαίτερα, εκείνους στη Β’ Αθήνας.

Από το βήμα του Κοινο-
βουλίου, θα αγωνιστούμε
για την ενίσχυση του
Εθνικού Συστήματος
Υγείας, πολύ περισσό-
τερο που, τα τελευταία
χρόνια στην Ελλάδα,
οι δημόσιες δαπάνες για
την υγεία συρρικνώνο-
νται συνεχώς και η κρίση
στην περίθαλψη πλήττει, τόσο τους
πολίτες, όσο και τους επαγγελματίες
της υγείας.

Με πρωτοβουλίες μας, τόσο σε ό,τι
αφορά θέματα νομοθετικού έργου,όσο
και μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου,
με ερωτήσεις μας προς την κυβέρνηση
και τους αρμόδιους υπουργούς Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα
προσπαθήσουμε να ανοίξουμε τη συζή-
τηση και να βοηθήσουμε στην εύρεση
ουσιαστικών λύσεων, για τα θέματα της
υγείας.Με προσπάθειες μας,σε συνερ-
γασία και μετά από προτάσεις του κλά-
δου, θα αναδείξουμε τα προβλήματα
των εργαζομένων, τόσο στο δημόσιο,
όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Προσβλέπουμε σε μια γόνιμη και
δημιουργική συνεργασία και με τον
«Ρυθμό της Υγείας» και με τον κλάδο
των νοσηλευτών γενικότερα.

Καλή συνέχεια και ευχές για μακρά
και επιτυχημένη πορεία της εφημερί-
δας και στο μέλλον.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 
Β’ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ
ΛΑΟΣ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ 

Θα συνεχίσουμε 
να παλεύουμε 
για τους νοσηλευτές

Πολλοί φίλοι που διαβάζουν τώρα αυτές
τις γραμμές,θα θυμούνται, ίσως,ότι από
το βήμα της Βουλής έχω ευχαριστήσει
δημοσίως και κατ΄ επανάληψη τους
νοσηλευτές, γι΄ αυτά που επί χρόνια
προσφέρουν, αλλά και για εκείνα που
έκαναν, ειδικώς, στην δική μου περί-

πτωση, με τις συνεχείς βαριές ασθένει-
ες, που αντιμετώπισα με τους γονείς
μου. Όταν έπαθε η μητέρα μου εγκε-

φαλικό, το 2006, βρισκόμουν στο
Βέλγιο, όπου εργαζόμουν για

14 χρόνια στην Ευρωβουλή
και γύρισα εσπευσμένα.
Άψογη ήταν η φροντίδα στο
δημόσιο νοσοκομείο,όπου
νοσηλευόταν και συνεχές

το ενδιαφέρον από τους για-
τρούς και τους νοσηλευτές,

ενώ, αν δεν ερχόταν εγκαίρως
και το ΕΚΑΒ θα την είχαμε χάσει...Η
μητέρα μου σήμερα ζει και είναι περί-
φημα στην υγεία της.

Πικρή ήταν, δυστυχώς, η κατάληξη
με τον πατέρα μου, που  έχασα πρό-
σφατα, ο οποίος είχε προσβληθεί από
καλπάζουσα μορφή καρκίνου και ανα-
γκάστηκε να νοσηλευθεί σε 7 νοσο-
κομεία,μέσα σε 6 μήνες πριν τον χάσου-
με. ΤΤεερράάσσττιιαα  ήήτταανν  ηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ααππόό
ττοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  κκααιι  ττοο  ιιααττρριικκόό  ππρροο--
σσωωππιικκόό,,  εεννώώ  έέββλλεεππαα  όόττιι,,  εείίχχαανν  ββααρρύύ
έέρργγοο,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηνν  κκααθθηημμεερριιννήή  κκοούύ--
ρραασσηη  νναα  ααννττιιππααλλέέψψοουυνν.. Μέσα από την
εφημερίδα σας, τους ευχαριστώ για
άλλη μια φορά και ξαναλέω ότι, μπο-
ρούν να υπολογίζουν σε εμάς, για την
ανάδειξη και λύση  των πολλών προ-
βλημάτων του κλάδου.

Χαμηλές απολαβές, έλλειψη προ-
σωπικού, αντίξοες συνθήκες εργα-
σίας...ΈΈββλλεεππαα  μμεε  τταα  μμάάττιιαα  μμοουυ  όόλλαα  ααυυττάά
τταα  χχρρόόννιιαα,,  πποουυ  μμππααιιννοοββγγααίίννωω  σσεε  ννοοσσοο--
κκοομμεείίαα  μμεε  ττοουυςς  γγοοννεείίςς  μμοουυ,,  ααννθθρρώώπποουυςς
νναα  δδοουυλλεεύύοουυνν  μμεε  ττοο  χχααμμόόγγεελλοο,,  χχωωρρίίςς
ωωρράάρριιοο,,  σσεε  άάθθλλιιεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς  κκααιι  μμεε
ππεεννιιχχρρέέςς  ααπποολλααββέέςς..
Παλέψαμε εντός
και εκτός
Βουλής για
την ανα-
βάθμιση της
θέσης των
νοσηλευτών,
οι οποίοι έχουν
χορτάσει (κυβερ-
νητικά) λόγια.Και στη νέα
Βουλή θα αγωνιστούμε, θα παλέψου-
με και εγώ είμαι πάντα ανοιχτός, σε
κάθε είδους πρόταση ή καταγγελία στα
τηλέφωνα του γραφείου μου, για να
βοηθήσω όπου μπορώ.Καλή επιτυχία

Ρυθμό και Υγεία
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Σε μια περίοδο που κανείς δεν έχει το δικαί-
ωμα να κλείνει τα μάτια στα όσα πρωτό-
γνωρα διαδραματίζονται παγκοσμίως και

επηρεάζουν αναμφίβολα όλα τα επίπεδα της
καθημερινής μας ζωής, το να βλέπουμε και να
αντιμετωπίζουμε τον κλάδο μας κοντόφθαλ-
μα και μεμονωμένα από τις διεθνείς εξελίξεις,
είναι το λιγότερο αφελές.

Η πολυθρύλητη παγκοσμιοποίηση ή μάλλον η
σκοτεινή της πλευρά, που κάποιοι επέλεξαν να
μας εμφανίζουν μονομερώς, ως αξιωματικά
και άρρηκτα συνδεδεμένη με την πεμπτουσία
της πιο επιθετικής μορφής καπιταλισμού, μοι-
άζει να έχει κάνει τον κύκλο της, μη μπορώ-
ντας να δώσει εξηγήσεις για την  επικαιροποί-
ηση του έργου του Καρλ Μαρξ, δηλαδή την
ανάγκη για περισσότερο κράτος. Η παγκο-
σμιοποίηση, σύμφωνα με τα προσφάτως συμ-
βαίνοντα, συνδέεται με τη διάβρωση της κυριαρ-
χίας, ως έννοιας σύμφυτης με το κράτος - έθνος
και με την αποδόμηση του κοινωνικού κράτους.

Η βασική αιτία της αποτυχίας της παγκοσμιο-
ποίησης και η αιτία της ασυμμετρίας της είναι
το δημοκρατικό της έλλειμμα, η έκπτωση και ο
περιορισμός του κοινωνικού κράτους και η δήθεν
βεβαιότητα της καθολικής της υπεροχής και της
ισόβιας εγκαθίδρυσής της. Με βάση τα μέχρι
τώρα γεγονότα λοιπόν, δεν έχω παρά να συμ-
φωνήσω με το παρακάτω χωρίο της ομιλίας της
κ. Σεγκολέν Ρουαγιάλ, κατά την πρόσφατη επί-
σκεψή της στη χώρα μας, όπως δημοσιεύεται
στο «Βήμα», στις 12-10-08:  «Ναι στην παρέμ-
βαση του κράτους και στη δημόσια εξουσία, διό-
τι το κράτος πρέπει να είναι ικανό να θέτει κανό-
νες εν ονόματι των λαών. Όχι σε όσους μας λένε,
ότι δεν χρειάζεται η κρατική παρέμβαση και ότι
ο φιλελευθερισμός θα βρει μόνος του τους κανό-
νες αυτοοργάνωσής του...»… 

Oι εφημερίες…
εφημερεύουν
ασταμάτητα στα

πρωτοσέλιδα των εφημε-
ρίδων τον τελευταίο χρό-
νο, με τα νοσοκομεία να
βρίσκονται σε συνεχή ανα-
βρασμό.Το θέμα αυτό ανα-
μένεται να συνεχίσει να
απασχολεί το χώρο της
Υγείας,καθώς και οι νοση-
λευτές με τη σειρά τους
θα διεκδικήσουν,όχι κάτι
επιπλέον από αυτά που
έχουν, αλλά τα απολύτως
απαραίτητα, όπως είναι η
νομοθετική κατοχύρωση
της εφημερίας, που θα
προσφέρει ασφάλεια στον
νοσηλευτή,ένα σαφές πλαί-
σιο αρμοδιοτήτων, αλλά
και την ηθική και οικο-
νομική αναγνώριση που
συνεπάγονται οι επιπλέ-
ον ευθύνες. Η Ένωση
Νοσηλευτών Ελλάδος
(Ε.Ν.Ε.) και η Πανελλή-
νια Συνδικαλιστική Νοση-
λευτική Ομοσπονδία του
Εθνικού Συστήματος Υγεί-
ας (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), απο-

φάσισαν να δώσουν τέλος
στο «εφήμερο» καθεστώς

της νοσηλευτικής εφημε-
ρίας, ενημερώνοντας την

ηγεσία του υπουρ
Υγείας για την παγ
νη πλέον πραγματ
τα στο χώρο των 
κομείων,που δημιο
ένα αίσθημα ανασ
ας και υπηρεσιακή
βαιότητας στους ν
λευτές, προτείνο
παράλληλα, ένα σ
κριμένο κανονιστικό
σιο,υπό την μορφή Υ
γικής Απόφασης, π
ρυθμίζει εφεξής με
λεπτομέρεια τον ρό
εφημερεύοντος ν
λευτή...

Σημαντικές ενέργειες για τις εφημερίες των νοσηλευτών 

Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

ΕΤΟΣ ΠΡ
[ΦΥΛΛΟ 2] ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 
- Φόρα κατηφόρα… σελ. 7

- Το «Βοήθεια στο Σπίτι» ζητά βοήθεια! σελ. 10

- Και εργαζόμενη και μητέρα       σελ. 11

- Επιστροφή στην ασφάλεια            σελ. 14

Eξώδικο απέστειλε η Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδος προς τον Όμι-
λο Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας

«ΟΜΗΡΟΣ», για την αυθαίρετη και
καταχρηστική χρήση του όρου «Νοση-
λευτής». «Προσφάτως πληροφορη-
θήκαμε το περιεχόμενο ιστοσελίδας,
σύμφωνα με το οποίο, ο Όμιλος Εκπαί-
δευσης και Τεχνολογίας «Όμηρος»

παρουσιάζει την ειδικότητα «Νο
λευτής Χειρουργείου», ως δυνάμ
να αποκτηθεί κατόπιν παρακολ
θησης του προγράμματος σπουδ
του αντίστοιχου Ι.Ε.Κ. του πιο πά
Ομίλου. Η χρήση του όρου «Νο
λευτής» είναι εντελώς αυθαίρετ
αναφέρει χαρακτηριστικά το εξώδ
που απέστειλε η Ε.Ν.Ε...

Αντιποίηση επαγγελματικού τίτλου 
Νοσηλευτές σε «Ομηρία»
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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

ΧΡΕΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ   
Ποιος έχει χρέος να σταματήσει 
την ανοδική πορεία; σελ. 8

Ε.Ν.Ε.ΚΡΙΘΗ   
Τα τραγικά…«Μ.Ε.Θ.εόρτια» σελ. 16

Τέλος στο… «εφημέρευ
και μη ερεύνα»

�

σελ. 5

Κοινωνία… 
εν κράτει Μετά από μια μακρά περίοδο επαγγελ-

ματικής ακινησίας και ανέξοδης ετε-
ροεκπροσώπησης, οι Νοσηλευτές φαί-

νεται επιτέλους να βρίσκουν το βηματισμό
τους, συμμετέχοντας ολοένα και πιο ενεργά
στις αλλαγές που συντελούνται στον κλάδο.

Η βάση της νοσηλευτικής πυραμίδας, απο-
τελούμενη από τη συντριπτική πλειοψηφία των
συναδέλφων που εργάζονται στα δημόσια και
ιδιωτικά νοσοκομεία, αλλά και όπου αλλού
ασκείται η Νοσηλευτική, από δεκαετίες κατα-
κερματισμένη και χωρίς ίχνος συνοχής, έχο-
ντας εκχωρήσει «γη και ύδωρ» στους κάθε
είδους (και ήθους) κομματικοδίαιτους «σωτή-
ρες» και τροφοδοτώντας ως αστείρευτος αιμο-
δότης μια μικρή ισόβια ελίτ, αποκτά σήμερα
την ευκαιρία της ανατροπής του υπάρχοντος
σκηνικού και την αντικατάστασή του με ένα
καινούργιο, αντιπροσωπευτικό, πλουραλιστι-
κό και υγιές.

Η διακίνηση των πληροφοριών σε όλο το
νοσηλευτικό κόσμο, αλλά και στην υπόλοιπη
κοινωνία των πολιτών, θα πρέπει να διασφα-
λιστεί με κάθε θυσία, υπό το καθεστώς της
απόλυτης ελευθερίας της έκφρασης όλων των
θέσεων, των απόψεων και των ιδεών, κάτι που
η παρούσα προσπάθεια φιλοδοξεί να πραγ-
ματοποιήσει με τη δική σας, πάντα, συνδρο-
μή και συμπαράσταση.

Έτσι, όλοι οι Νοσηλευτές της χώρας, θα
μπορούν ελεύθερα να εκφράζουν τη γνώμη
τους για όποιο θέμα επιθυμούν, χρησιμοποι-
ώντας την εφημερίδα μας για να επικοινωνή-
σουν, να εκφραστούν, να διαμαρτυρηθούν, να
κρίνουν, να προτείνουν, να καταγγείλουν, να
ενημερωθούν και γενικότερα να αποκτήσουν
το δικό τους μέσο επικοινωνίας μέσα στην
επαγγελματική μας κοινότητα.

Περιμένουμε λοιπόν και τη δική σου συμ-
μετοχή στην κοινή μας προσπάθεια για την ολι-
κή αναβάθμιση του κλάδου.

ΤΟ Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.

Νοσηλευτής

Το πολυσήμαντο
έργο του καθορι-
σμού των νοση-

λευτικών πράξεων μπαί-
νει στην τελική ευθεία και
μετατρέπει την…περιπλα-
νώμενη ανάγκη ετών σε
ευχάριστη πραγματικότη-
τα.Η Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος, προχώρησε σε
μια σειρά από ενέργειες,
που έχουν ως στόχο τον
προσεκτικό σχεδιασμό
της περιγραφής των νοση-
λευτικών πράξεων και
αρμοδιοτήτων.

Στην κατεύθυνση αυτή,
ορίστηκε πολυμελής επι-
τροπή από κλινικούς νοση-
λευτές,αλλά και από νοση-
λευτές της εκπαίδευσης
υπό την καθοδήγηση του
Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.και έγινε ο
διαχωρισμός της σε ομά-
δες εργασίας, ανά νοση-
λευτικό τομέα και ειδικό-
τητα. Μετά το πέρας των
εργασιών,το άθροισμα του
έργου των ομάδων εργα-
σίας, θα προωθηθεί στο
υπουργείο Υγείας και θα

αποτελέσει πρόταση Προ-
εδρικού Διατάγματος.

Η Ε.Ν.Ε. τονίζει, επί-
σης,ότι η επιτροπή σε καμία
περίπτωση δεν αποτελεί
«κλειστό κλαμπ» νοσηλευ-
τών,αλλά δύναται να εμπλου-
τίζεται συνεχώς με νέα άτο-
μα που επιθυμούν να
βοηθήσουν.Mετά την ολο-
κλήρωση του έργου της
επιτροπής, θα αρχίσουν
οι εργασίες κοστολόγη-
σης των καθορισμένων
πράξεων και θα ακολου-
θήσει η νομοθετική τους
επικύρωση...

Περιγραφή και κοστολόγηση νοσηλευτικών πράξεων 

Η ανάγκη γίνεται
πραγματικότητα 

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός

ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟ
[ΦΥΛΛΟ 1] ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ & ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
Νόμιμη χρήση του επαγγελματικού 
τίτλου του Νοσηλευτή  σελ. 11

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 
- Cut στις κρίσεις του ΚΑΤ σελ. 9
- Άδεια μετ’ αποδοχών σελ. 10
- Ενιαία Πανεπιστημιακή 

Νοσηλευτική Εκπαίδευση σελ. 12

ΗΈνωση Νοσηλευτών Ελλάδος επα-
νειλημμένως είχε εκφράσει την
ανησυχία της για την αδράνεια

στην οποία έχει περιέλθει το Εθνικό
Συμβούλιο Ανάπτυξης Νοσηλευτικής
(Ε.Σ.Α.Ν.), γεγονός που δημιουργούσε
αναπόφευκτα σημαντική καθυστέρη-
ση στην προώθηση ζητημάτων που άπτο-

νται της νοσηλευτικής. Η ανησυχία απο-
τέλεσε την αφορμή για εποικοδομητι-
κές ενέργειες, οι οποίες με τη σειρά
τους απέδωσαν τους… αναμενόμενους
καρπούς. Στις 09/10/2008 εκδόθηκε
σχετική Υπουργική Απόφαση για την
ανασυγκρότηση του Ε.Σ.Α.Ν. και το διο-
ρισμό των νέων μελών.

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 

Ανασυγκρότηση του Ε.Σ.Α.Ν.

�

σελ. 10

�

σελ. 7
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  
«Είστε η ραχοκοκαλιά του 

Συστήματος Υγείας» σελ. 5

ΚΡΙΣΕΙΣ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  
Όχι στις διακρίσεις
μεταξύ Νοσηλευτών σελ. 8

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

ευτυχισμένο το νέο έτος. 

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

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

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

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

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

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

Με συμμετοχή που
ξεπέρασε κατά
πολύ το προη-

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

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

Sasso,στελέχη του υπο
γείου Υγείας, διοικη
νοσοκομείων και άλ
σημαντικές προσωπι
τητες του χώρου. Ο κ
Αβραμόπουλος, εξήγγ
λε τη βούλησή του για ά
σες προσλήψεις νοσ
λευτών εκτός ΑΣΕΠ
θεσμική κατοχύρωση 
ΟΔΕ, μέσω υπουργεί
Εσωτερικών και Οικο
μίας με θέμα την εκπ
δευση,τη δημιουργία Νο
λευτικής Διεύθυνσης 
υπουργείο Υγείας και 
υπαγωγή του κλάδου 
ΒΑΕ.

Στο επιτυχημένο συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ  

2009Ε.Ν.Ε.τειΕ.Ν.Ε.τειΕ.Ν.Ε.τει 

ΕΤΟΣ ΠΡΩ
[ΦΥΛΛΟ 3] ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 
- Οι επιλεκτικά «ευαίσθητοι»…       σελ. 6

- Ο διοικητής… στυλίστας!                 σελ. 7

- Υπεύθυνα και… στην ώρα του           σελ. 8

- Δεν θα ξεχάσουμε τον Αλέξη         σελ. 9

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

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

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

Πυρετός στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  
Με…«Οδηγία χρήσης»…  

▲

σελ.

▲

σελ. 10
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ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ     
Δικαίωμα και ανάγκη  σελ. 5

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

Δεσμεύσεις από την
(πλατεία) Αριστοτέλους Με τις πιο 

θερμές ευχές...

Π
εριπλανώμενος στις ιστορικές πτυχές της
διαμορφωμένης επαγγελματικής μας πραγ-
ματικότητας, θα επιχειρήσω μια διαφορετι-

κή προσέγγιση στο κοινωνικό και επαγγελματικό
προφίλ του Έλληνα νοσηλευτή, με μόνο σκοπό να
στρέψω τα φώτα στα αίτια που δημιούργησαν τη
σημερινή επαγγελματική μας ιδιαιτερότητα.

Αν ανατρέξουμε στα τέλη του 19ου αιώνα, θα δια-
πιστώσουμε ότι η Νοσηλευτική, ξεκίνησε να υπάρ-
χει πολύ νωρίτερα από τους Νοσηλευτές, με τη
σημερινή επαγγελματική έννοια του όρου και βασί-
στηκε περισσότερο στην ετυμολογική της σημα-
σία, παρά στην περιγεγραμμένη και καθορισμέ-
νη δομή ενός ελεγχόμενου και αυτορυθμιζόμενου
ανθρωπιστικού επαγγέλματος. Αυτή ακριβώς η
ανθρωπιστική διάσταση του ρόλου του νοσηλευ-
τή και η στενή του ενασχόληση με τον ανθρώπι-
νο παράγοντα, έχρισε το Νοσηλευτή σε «λει-
τουργό», αναγορεύοντάς τον σε «άοκνο αρωγό»
του ανθρώπινου πόνου,   χωρίς όμως να συνυ-
πάρξει γι’ αυτόν και η ανάλογη ακολουθία των
υλικών και ηθικών προνομίων…

Έτσι, η στενή και άστοχη σύνδεση της Νοσηλευτι-
κής με τη μονομερή και «ανιδιοτελή» προσφορά,
η ταύτισή της με διάφορες στρεβλές θεοκρατικές
αντιλήψεις, η ενοχοποίηση κάθε προσμονής για
υλική ανταμοιβή και η κακώς εννοούμενη  δευτε-
ρεύουσα και επικουρική υπόσταση των νοσηλευ-
τών, σε ένα χώρο όπου δέσποζε (και δεσπόζει) το
ιατρικό επάγγελμα και οι εκπρόσωποί του, βύθι-
σαν αρχικά τη Νοσηλευτική και μετέπειτα τους
Νοσηλευτές που ακολούθησαν, στον επαγγελμα-
τικό τέναγος που γνωρίζουμε.

Όλοι εκφράζουν
απόψεις, όλοι
έχουν κάτι να

υποδείξουν, όλοι έχουν
μία λύση για κάθε πρό-
βλημα, αλλά και ένα πρό-
βλημα για κάθε λύση. Το
«έκαστος στο είδος του»
δεν έχει και μεγάλη σημα-
σία για τα ελληνικά δεδο-
μένα, αφού ο καθένας
είναι ό,τι δηλώσει και
μπορεί να πει ό,τι θέλει,
για θέματα που, πολλές
φορές…ούτε καν «πλη-
σιάζουν» στις αρμοδιό-
τητές του! Όταν το όρα-
μα της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος έγι-
νε πραγματικότητα, τέθη-
καν τα ισχυρά θεμέλια
για την ενιαία και δυνα-
μική διεκδίκηση των δικαι-
ωμάτων των νοσηλευ-
τών.Με τη συμπαράσταση
και την καθοδήγηση της
Ε.Ν.Ε.,οι νοσηλευτές αγω-
νίζονται, για το δικό τους
καλύτερο αύριο. Μπο-
ρούν πλέον να καθορί-
σουν το δικό τους 

μέλλον, χωρίς να σ
ζονται στις υποσχ
και τις απόψεις ατό
που καμία σχέση
έχουν με το σημα
λειτούργημα που ασ
οι νοσηλευτές. Τα ν
θετικά κενά που υ
χουν,πρέπει και μπο
να καλυφθούν και 
είναι ένας ακόμη λ
που «επιβάλλει» αυτ
ενιαία και δυναμική 
δίκηση.

Τα ανοιχτά «μέτωπα» των νοσηλευτών

Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

ΕΤΟΣ ΠΡ
[ΦΥΛΛΟ 4] ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

▲

σ

Xιλιάδες νεκροί, χιλιάδες τραυ-
ματίες…Τη στιγμή που γρά-
φονται αυτές οι γραμμές, οι

«πράξεις φρίκης» συνεχίζουν να
«παίζονται», πάνω σε μια σκηνή
γεμάτη από αίμα και ανθρώπινο
πόνο… Ακόμη κι αν τώρα που δια-
βάζετε αυτές τις γραμμές, «η παρά-
σταση έλαβε τέλος», το σενάριό της,

θα εξακολουθεί να πληγώνει… 
αξίες της ανθρώπινης ζωής, της ελε
θερίας και της αδιαπραγμάτευτ
αξιοπρέπειας έχουν θυσιαστεί. 
δάκρυα των παιδιών που έζησ
αυτή τη φρίκη, είναι αρκετά για 
μας αφυπνίσουν και να μας οδηγ
σουν στην αναζήτηση της «περιβό
της» κάθαρσης…

Με το βλέμμα στραμμένο στην Παλαιστίνη  

▲

σε

▲

σελ
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Ε.Ν.Ε.ργοποίηση
δυνάμεωνΝοσηλευτές:

«Επίκουροι» 
ή Επιστήμονες;   

▲

σελ. 4

Δημοκρατία, Ανθρωπιά
Ψυχή…

Κοπή Πίτας Ε.Ν.Ε. 
Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.  προσκαλεί όλους τους Νοσηλευτές στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης

πίτας, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2009 ημέρα Δευτέρα  και ώρα

18:00, στο ξενοδοχείο PRESIDENT. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Mια επιστολή με αποδέκτες όλους τους Βου-
λευτές της χώρας, αμφισβήτησε την ανα-
γκαιότητα της επαγγελματικής αναγνώρισης

νοσηλευτικών μεταπτυχιακών τίτλων από την Ε.Ν.Ε..
Οι κρυφοί και φανεροί λόγοι που οδήγησαν στη σύντα-
ξη αυτής της επιστολής θα μας απασχολήσουν εκτε-
νέστερα στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας. Για
την ώρα, θα αρκεστούμε στους πραγματικούς λόγους
που καθιστούν αναγκαία την πιο πάνω νομοθετική
ρύθμιση από το υπουργείο Υγείας, ξεκαθαρίζοντας
τα… αυτονόητα, που για κάποιους ηθελημένα παρα-
βλέπονται… Τα επιχειρήματα της Ε.Ν.Ε., κοινοποιή-
θηκαν σε όλα τα μέλη της Βουλής, σε μια προσπάθεια
να ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο, που κάποιοι εσκεμμέ-
να και χωρίς λόγο προκάλεσαν.   

Η Ε.Ν.Ε συστήθηκε δια του Νόμου 3252/2004
υπό την μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαί-
ου, είναι αυτοδιοικούμενη και αυτοχρηματοδοτού-
μενη  και λειτουργεί ως ο επίσημος επαγγελματικός
σύλλογος / επιμελητήριο των Νοσηλευτών, δηλαδή
ως ο μόνος ρυθμιστικός φορέας του νοσηλευτικού
επαγγέλματος και ο επίσημος σύμβουλος της Πολι-
τείας, όπως αντιστοίχως  ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλ-
λογος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος, κ.τ.λ.. 

Σήμερα στο μητρώο της Ε.Ν.Ε,  είναι εγγεγραμ-
μένοι 24.000 νοσηλευτές.

Μερικοί από τους βασικότερους στόχους που περι-
γράφει ο Νόμος 3252/2004 στο 2ο άρθρο του  και που
καλείται να επιτελέσει η Ε.Ν.Ε είναι οι εξής: 1) η προ-
αγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτη-
της και αυτόνομης επιστήμης και τέχνης, 2) η έρευνα,
ανάλυση και μελέτη των νοσηλευτικών θεμάτων και η
σύνταξη και υποβολή επιστημονικά τεκμηριωμένων
μελετών για τα διάφορα νοσηλευτικά προβλήματα της
χώρας, 3) η διαρκής εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και
επιμόρφωση των Νοσηλευτών και η υλοποίηση και
αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 4) η έκδο-
ση πιστοποιητικών, απαραίτητων για την άδεια άσκη-
σης επαγγέλματος των Νοσηλευτών, 5) ο περιορισμός
της αντιποίησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος, 6)
η μελέτη υγειονομικών θεμάτων και η οργάνωση επι-
στημονικών συνεδρίων αυτόνομα ή σε συνεργασία με
άλλους φορείς κ.α….

Σε μία πανη-
γυρική ατμό-
σφαιρα,πραγ-

ματοποιήθηκε στις
16 Φεβρουαρίου, η
κοπή της πίτας της
Ένωσης Νοσηλευ-
τών Ελλάδος, στην
οποία συμμετείχαν
περισσότεροι από
1.000 νοσηλευτές και
παραβρέθηκαν πολ-
λές προσωπικότητες
από το χώρο της πολι-
τικής και της υγείας.
Οι νοσηλευτές κέρ-
δισαν το δικό τους
«φλουρί», το οποίο

ήρθε ως αποτέλεσμα,
όχι τυχαίων αναζη-
τήσεων,αλλά συστη-
ματικής και οργα-
νωμένης προσπάθειας.
Ο υπουργός Υγείας,

κ. Δημήτρης Αβρα-
μόπουλος, ανακοί-
νωσε μια σειρά από
σημαντικές νομοθε-
τικές ρυθμίσεις, οι
οποίες έχουν ως στό-

χο την αναβάθμιση
του λειτουργήματος
του Νοσηλευτή,ανα-
φέροντας επανει-
λημμένα ότι, η στε-
νή συνεργασία με τις

ηγεσίες της Ε.Ν.Ε
της ΠΑΣΥΝΟ – Ε
αποδίδει καρπ
«Πάντα συνεπείς
με αμείωτο κέφ
μεράκι, συνεχί
με να κτίζουμ
μέλλον που ορ
τιστήκαμε από 
νού»,υποστήριξε 
ομιλία του ο π
δρος της Ε.Ν.Ε
Δημήτρης Σκο
λης, τονίζοντα
σημασία της συ
γικής αντίληψης
του πνεύματος συ
γασίας...

Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών 

Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕ
[ΦΥΛΛΟ 5] ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2

▲

σ

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 
- Ανακάλυψαν τον τροχό και… 

τις ελλείψεις!  σελ. 6

- Μαζικά και…εορταστικά! σελ. 9

- Βήματα αναβάθμισης… σελ. 11

- Ζητείται Ελπίς… σελ. 15

Eπιστολή προς όλους τους αρμόδιους φορείς
της χώρας απέστειλε η Ένωση Νοσηλευ-
τών Ελλάδος, για το θέμα της υποχρεωτι-

κής και πιστής εφαρμογής των διατάξεων του Ν.
3252/04. «Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατά-
ξεις του Νόμου 3252/2004 συστήθηκε νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία

«Ένωση Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδος»
(Ε.Ν.Ε.). Μέλη της Ε.Ν.Ε., σύμφωνα με το άρθρο
3§2, είναι υποχρεωτικώς όλοι όσοι φέρουν τον
επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή, ενώ, σύμ-
φωνα με το άρθρο 31§3, η άσκηση του νοσηλευ-
τικού επαγγέλματος χωρίς εγγραφή στην Ε.Ν.Ε.,
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα… 

Διασφάλιση του νοσηλευτικού επαγγέλματος  

▲

σελ

▲

σελ. 7
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1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ    
Άρχισαν οι κρίσεις     σελ. 10

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ      
Ο αναίτιος πόλεμος…  σελ. 8

Οι «ζυμώσεις»
απέδωσαν… «φλουρί»!Εξηγώντας

τα… αυτονόητα!

▲

σελ. 4

Των φρονίμων τα παιδιά…

Hεποχή που διανύουμε, διάστικτη από νέα, πρω-
τοεμφανιζόμενα στοιχεία αναφορικά με  τη
μακρόχρονη ιστορία της Νοσηλευτικής, αποτε-

εί αναμφίβολα τη θρυαλλίδα της σχεδιαζόμενης-ίσως
ια πρώτη φορά με τρόπο οργανωμένο και θεσμοθε-
ημένο- αναβάθμισης της Νοσηλευτικής και της άρρη-
τα συνδεδεμένης με αυτήν επαγγελματικής και εργα-

σιακής ανάτασης.
Η Ε.Ν.Ε., αναλαμβάνοντας το ρόλο του ρυθμιστή

ης νοσηλευτικής συνολικά και εκφράζοντας την από-
υτη πλειοψηφία των συναδέλφων, απέκτησε πλέον
αι τυπικά την αρμοδιότητα της επαγγελματικής ανα-
νώρισης όλων των μεταπτυχιακών τίτλων των σχετι-
ών με το επάγγελμά μας, καθώς επίσης και τη δυνα-
ότητα να μοριοδοτεί τις επιστημονικές εκδηλώσεις
ων νοσηλευτικών φορέων, αφού προηγουμένως τις
έσει υπό την αιγίδα της. Έτσι, μπαίνει μια τάξη στο
οσηλευτικό χώρο και αποκλείεται κάθε απόπειρα
κμετάλλευσης των νοσηλευτών από τυχόν επίδοξους
πιχειρηματίες, που εσχάτως ανακάλυψαν τις... εισα-
όμενες μοριοδοτήσεις...

«Οι ζυμώ-
σεις απέ-
δωσαν

…φλουρί»,γράφαμε
στο προηγούμενο
φύλλο, αναφερόμε-
νοι στις δεσμεύσεις
του υπουργείου Υγεί-
ας, κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης για
την κοπή της πίττας
της Ένωσης Νοση-
λευτών Ελλάδος. Σε
συνέχεια του προη-
γούμενου, μπορού-
με τώρα πια να πού-
με ότι, «το φλουρί
απέδωσε…ΦΕΚ»,δίνο-

ντας στις δεσμεύσεις,
που θα αναβαθμί-
σουν ακόμη περισ-
σότερο τη Νοσηλευ-
τική,«σάρκα και οστά».
Ο Νόμος 3754/09,

που δημοσιεύτηκε
πρόσφατα στην Εφη-
μερίδα της Κυβερ-
νήσεως, προσθέτει
ένα ακόμη λιθαράκι,
στο οικοδόμημα της

σύγχρονης Νοση-
λευτικής Επιστήμης,
που η Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδος στο-
χεύει να δημιουρ-
γήσει,μαζί με όλους

και για όλους το
Νοσηλευτές της χώρ
Οι συζητήσεις σ
Βουλή για τη ψήφ
ση του νέου νόμ
ήταν,όχι μόνο μαρ
θώνιες,αλλά και με
«τεχνητών εμποδίω
Κάποιοι απλά απ
κάλυψαν το πραγμ
τικό τους πρόσωπ
κάποιοι άλλοι απ
«προσπάθησαν» 
κάνουν αντιπολίτε
ση και τα…απλά με
τράπηκαν σε σύνθ
τα, άνευ λόγου κ
αιτίας…      

Σημαντικές εξελίξεις για τη Νοσηλευτική  

Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡ
[ΦΥΛΛΟ 6] ΜΑΡΤΙΟΣ 20

▲

σελ

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 
- «Αναλώσιμη» πρόταση… σελ. 9

- Φοίτηση και μισθολογική εξέλιξη   σελ. 10

- Πότε ο χρόνος είναι...«φίλος»;        σελ. 11

- Η διαφορετικότητα της Ε.Ν.Ε.     σελ. 14

Eίναι πραγματικά σπάνιο στις μέρες μας να «εντο-
πίσει» κανείς ένα νοσηλευτικό ίδρυμα στη
χώρα μας, που να μην αντιμετωπίζει σημαντι-

κά προβλήματα, λόγω των ελλείψεων σε νοσηλευ-
τικό προσωπικό. Σε κάποιες, μάλιστα, περιπτώσεις
οι ελλείψεις είναι τόσο μεγάλες, που θέτουν σε κίν-

δυνο την ασφάλεια των ασθενών, αλλά και των ίδιων
των νοσηλευτών. Η κάλυψη των κενών θέσεων δεν
έχει καμία σχέση με «κομματικά χρώματα» και πολι-
τικές σκοπιμότητες. Έχει να κάνει μόνο με την ανθρώ-
πινη ζωή και την ποιότητα της δημόσιας Υγείας, που
όλοι δικαιούμαστε και πρέπει να έχουμε…   

Άμεση ανάγκη για προσλήψεις Νοσηλευτών  

▲

σελ.

▲

σελ. 8

EKΔOTΩN

 ΕΒ
ΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  EΦHM

EPIΔEΣ  ΠEPIOΔIK
A 

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

Ταχ. Γραφείο
KEMΠAΘ

Αριθμός Άδειας
4993

ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102
6 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ Η ΕΜΠΑΘΕΙΑ    
Ποιο πρόσωπο «φοράμε» σήμερα;      σελ. 6

ΑΡΧΙΣΕ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ        
Επιστημονικό περιοδικό της Ε.Ν.Ε.   σελ. 7

Και εγένετο…
Νόμος Η Ε.Ν.Ε. απόλυτος

ρυθμιστής 

▲

σελ. 4

Ο κίνδυνος δεν «κοιτάει» ψήφους..

Σ το νησί  που ξέρει να ζει, να αγαπά και να σέβε-
ται. Στο νησί  που σύμφωνα με τον Πίνδαρο, όταν
ο Δίας επικράτησε των Γιγάντων, αποφάσισε να

οιράσει τη γη στους Ολύμπιους Θεούς. Ο Ήλιος όμως,
λειπε από τη μοιρασιά κι έμεινε χωρίς γη. Ο Δίας για
α μην τον αδικήσει είπε να ξανακάνουν τη μοιρασιά
λλά ο Ήλιος τότε είπε πως η γη που θα αναδύονταν
πό τη θάλασσα όταν θα ανατέλλει το επόμενο πρω-

νό θα γινόταν δική του. Έτσι αναδύθηκε ένα πανέ-
ορφο και καταπράσινο νησί, η Ρόδος. Ο Ήλιος συνε-
αρμένος από την ομορφιά της την έλουσε με τις
κτίνες του. Από τότε η Ρόδος είναι το νησί του Ήλι-
υ, το πιο φωτεινό και λαμπερό. Ένας άλλος μύθος
ναφέρει ότι η Ρόδος ήταν νύμφη, κόρη του Ποσει-
ώνα, και γυναίκα του Ήλιου. 

Όποια εκδοχή όμως και να ισχύει, σας προσκαλώ
α γνωρίσετε τη διαχρονικότητά της, το γοητευτικό
αρελθόν της, το σύγχρονο πρόσωπό της. Φυσικό περι-
άλλον, μνημεία, πολιτισμός, παράδοση, τέχνες, ψυχα-
ωγία, υπηρεσίες σας παρέχουν τη δυνατότητα να
αξιδέψετε σε άλλες εποχές και στο σήμερα, άκοπα
ι ευχάριστα... 

Προβληματι-
σμός, δια-
φορετικές

απόψεις,έντονες αντι-
δράσεις,κρυφές και
φανερές αιτίες…Το
θέμα της Ενιαίας Πανε-
πιστημιακής Νοση-
λευτικής Εκπαίδευ-
σης,απασχόλησε και
απασχολεί έντονα
όλη τη Νοσηλευτι-
κή κοινότητα.Η Ένω-
ση Νοσηλευτών Ελλά-
δος,χαρακτηρίζει τη
«διπολικότητα» της
Τριτοβάθμιας Νοση-
λευτικής Εκπαίδευ-

σης, ως ένα φαινό-
μενο που, αποτελεί
πανευρωπαϊκή (αν
όχι παγκόσμια) πρω-
τοτυπία…Κάποιοι
θεωρούν αυτοί την

πρωτοτυπία βολική
κι επιθυμούν «δια-
καώς» τη διαιώνισή
της. Κάποιοι άλλοι,
βλέπουν τα προ-
βλήματα που δημι-

ουργεί στην καθη-
μερινή εργασιακή
πραγματικότητα των
νοσηλευτών και
ζητούν αλλαγές. Ο
«Ρυθμός της Υγείας»

ανοίγει τον «Φάκε
Εκπαίδευση» κ
ρίχνει φως σε όλ
τις απόψεις που υπά
χουν γύρω από 
θέμα αυτό.Καλεί,ε
σης,όλους τους νοσ
λευτές που αναρ
τιούνται,αμφιβάλλο
ή πιστεύουν κάτι π
θα συμβάλλει σ
δημιουργία ενός γό
μου διαλόγου,
στείλουν τις απόψ
τους και να καταθ
σουν τη δική το
αλήθεια και εμπ
ρία...

Ρίχνουμε φως στον «Φάκελο Εκπαίδευση» 

Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡ
[ΦΥΛΛΟ 7] ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20

▲

σελ

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 
- Προστατεύοντας τον ασθενή…   σελ. 6

- Με «σειρά» προτεραιότητας        σελ. 9

- Κοινοτική Νοσηλευτική                σελ. 14

- Το Ε.Σ.Υ. στη μάχη της (Ανά) Σύνταξης  σελ. 20

«Hχρήση του όρου «Νοσηλευτής» από τον
φορέα σας έρχεται σε αντίθεση με το
γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων του

Νόμου 1579/1985 και είναι παράνομη και καταχρη-
στική. Επιπλέον, δημιουργεί αναπόφευκτα σύγχυση
στους σπουδαστές που φοιτούν στο εν λόγω Ι.Ε.Κ.,

καθώς και στους υποψήφιους σπουδαστές, παρα-
πλανώντας τους αναφορικά με τον επαγγελματικό
τίτλο και τα επαγγελματικά δικαιώματα που αποκτούν
κατά την αποφοίτησή τους», αναφέρει το εξώδικο
που απέστειλε η Ε.Ν.Ε. σε Ινστιτούτο Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης που εδρεύει στην Αθήνα...  

Και την κατάχρηση του όρου «Νοσηλευτής»

▲

σελ.

▲

σελ.7
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Ι.Σ.Η.        
Επιλεκτικά και αναίτια…      σελ. 11

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ        
Η υπόθεση χρειάζεται διερεύνηση… σελ. 10

Οι μεν, οι δε
και τα… ΔΕΝΣας καλωσορίζω

στη Ρόδο...

▲

σελ. 4

STOP στην αυθαιρεσία!

H
πρώτη ημέρα του 2ου πανελλήνιου  συνε-

δρίου της Ε.Ν.Ε., συνέπεσε με τον εορτα-

σμό της παγκόσμιας ημέρας του Νοσηλευ-

τή. Μια ημέρα που από το 1974 και μέχρι σήμερα,

αποτελεί σημείο αναφοράς και αντικείμενο πολλών

εορταστικών εκδηλώσεων, σε κάθε σημείο που

ασκείται η Νοσηλευτική.

Η 12η του Μάη,  επιλέχτηκε από όσους αποφά-

σισαν να θεσπίσουν αυτή την παγκόσμια ημέρα,

επειδή συμπίπτει με τα γενέθλια της Φλόρενς Νάι-

τηνγκεηλ, της γυναίκας που έθεσε τα επιστημονι-

κά θεμέλια της νοσηλευτικής και καθόρισε τα όρια

του επαγγέλματος του νοσηλευτή, σε μια εποχή

ομολογουμένως δύσκολη, τόσο εξαιτίας της  ευρω-

παϊκής ιστορικής συγκυρίας, αλλά κυρίως λόγω του

παραδοσιακού ρόλου τον οποίο κατείχε η γυναίκα

στο κοινωνικό σύστημα.  

Όλοι μας ασφαλώς γνωρίζουμε, ότι οι περισσό-

τερες ημέρες του έτους, ταυτίζονται με εορτασμούς

παγκοσμίων ημερών, όπως αυτή κατά του καρκί-

νου, κατά του καπνίσματος, κατά του AIDS, η ημέ-

ρα προστασίας του περιβάλλοντος, η ημέρα κατά

της φτώχιας, η ημέρα κατά της παιδικής εργασίας

και τόσες άλλες που υπενθυμίζουν την αναγκαιό-

τητα της εστίασης στο αναφερόμενο θέμα. Αν ρίξου-

με μια πιο προσεκτική ματιά, θα δούμε ότι όλες

αυτές οι καθιερωμένες εορταστικές αναφορές, υπο-

κρύπτουν ένα μέγιστο ζητούμενο: Την άρση του αιτί-

ου που επέβαλε τον εορτασμό τους και ως εκ τού-

του την αυτοκατάργησή τους…

Mε αξιοθαύ-
μαστη επι-
τυχία που

δεν είχε προηγού-
μενο,πραγματοποι-
ήθηκε από τις 12-
15 Μαΐου στη Ρόδο,
το 2ο Πανελλήνιο
και 1ο Πανευρωπαϊκό
Επιστημονικό και
Επαγγελματικό Νοση-
λευτικό Συνέδριο
της Ένωσης Νοση-
λευτών Ελλάδος,με
την υποστήριξη της
FEPI, της Ομο-
σπονδίας των Νομι-
κών Προσώπων των

Νοσηλευτών της
Ευρώπης.

Το Συνέδριο τίμη-
σαν με την παρου-
σία τους εξέχουσες

προσωπικότητες από
όλους τους χώρους.
Επίσημη προσκε-
κλημένη ήταν η συγ-
γραφέας κ. Αλκυό-

νη Παπαδάκη που,
με τον μοναδικό
μεστό της  λόγο,μετέ-
φερε στο πολυά-
ριθμο ακροατήριο

της τελετής έναρ
μηνύματα ανθ
πιάς και μετέδ
με τρόπο απα
μιλλο, πληθώ
αλτρουιστικών συ
σθημάτων. Η εν
κτήρια ομιλία με θ
«Ο ρόλος του σ
χρονου νοσηλε
τον 21ο αιώνα»,
νε από τον Κα
γητή Καρδιολο
του Πανεπιστημ
Αθηνών και πρ
Υπουργό Υγεία
Δημήτριο Κρε
στινό.

Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕ
[ΦΥΛΛΟ 8] ΜΑΪΟΣ 2

▲

σε

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 
Νοσηλευτικές Ειδικότητες: 

παρόν και μέλλον σελ. 9

Στηρίζουμε την  Ψυχιατρική 

Μεταρρύθμιση   σελ. 10

Το ΕΣΥ... μας εξαντλεί σελ. 11

HΈνωση Νοσηλευτών Ελλάδος ανακάλυψε
και κατήγγειλε έγκαιρα και ακαριαία μια
έκνομη απόπειρα μετατροπής βοηθών

νοσηλευτών σε γραμματείς και, μάλιστα, με δια-
δικασίες συνοπτικές. Οι ενέργειες της Ε.Ν.Ε.
προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του υπουρ-

γείου Υγείας, η παρέμβαση του οποίου επανέ-
φερε την τάξη. Στο «Δρομοκαΐτειο», οι εμπλε-
κόμενοι συνδικαλιστές πήραν το μάθημα που
τους άξιζε και κατάλαβαν πως, όταν «παίζεις»
μεταξύ νομιμότητας και ανοχής, κάποια στιγ-
μή...θα χάσεις. 

Επιτυχημένη παρέμβαση της Ε.Ν.Ε. στο «Δρομοκαΐτειο» 

▲

σελ

▲

σελ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ          
Ερμηνεύοντας τους νόμους         σελ. 7

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΑΝ         
Τροποποίηση ειδικοτήτων σελ. 8

Κολοσσιαίες 
στιγμές στη ΡόδοΣτοχεύοντας

σε μία...
κατάργηση!  

▲

σελ. 4

Το «άβατο» βρήκε το δρόμο του...

Το συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος 

«…Επιθυμώ να συστήσω εν ιδιωτικόν 
Φρενοκομείον εις τας Αθήνας…».

Μ
ε τα παραπάνω λόγια ο Ζωρζής Δρομο-

καΐτης, τόνισε στη διαθήκη του την επι-

θυμία του για την ίδρυση «φρενοκομεί-

ου» στην Αθήνα. Από τότε, μετά από 122 χρόνια

λειτουργίας, το Δρομοκαΐτειο έχει ανακατασκευα-

σθεί εκ βάθρων,  συντηρείται και λειτουργεί με κον-

δύλια του ελληνικού κράτους, αλλά  ταλανίζεται

διοικητικά υπό τη σκιά της βαρύγδουπης λέξης «κλη-

ροδότημα». Το προσωπικό του προσλαμβάνεται και

μισθοδοτείται από το ελληνικό δημόσιο, το οποίο

καλύπτει εξολοκλήρου τα έξοδα του ιδρύματος.

Κυρίαρχο ρόλο στις αποφάσεις, ωστόσο, διαδρα-

ματίζει το διοικητικό συμβούλιο που υποδεικνύε-

ται από τους εκπροσώπους του κληροδοτήματος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, τα έσοδα από τα ακίνητα

που έχουν δοθεί δωρεά στο ίδρυμα εισπράττονται

από τους εκπροσώπους του κληροδοτήματος και

όχι από το κράτος που το συντηρεί!

Παρεμφερής είναι η κατάσταση και στο νοσο-

κομείο της Παμμακαρίστου. Το δημόσιο καταβάλ-

λει ως ενοίκιο 70.000 ευρώ μηνιαίως στους Ουνί-

τες εκπροσώπους της μονής, για να χρησιμοποιεί

τις κτιριακές του εγκαταστάσεις. Κι ενώ έχει ανα-

λάβει, επίσης, τη συντήρηση και τον εξοπλισμό,

ούτε εδώ έχει δικαίωμα ουσιαστικής παρέμβασης

στη λειτουργία του.

Kαθηκοντο-
λόγιο νοση-
λ ε υ τ ώ ν ,

νοσηλευτικές πρά-
ξεις, σύσταση Διεύ-
θυνσης Νοσηλευτι-
κής στο υπουργείο
Υγείας,νοσηλευτικές
ειδικότητες. Μέχρι
πριν από λίγο και-
ρό, όλα αυτά έμοια-
ζαν με, εμπνευσμέ-
νο μεν, σενάριο δε,
που θα μπορούσε
να δώσει στο επάγ-
γελμα των νοση-
λευτών τις σωστές
βάσεις,για μια συνε-

χή εξέλιξη και ανα-
βάθμιση.Σήμερα, τα
σενάρια δίνουν τη
θέση τους σε σημα-

ντικές εξελίξεις, οι
οποίες, στην πράξη
πλέον, κατοχυρώ-
νουν και εξελίσσουν

το νοσηλευτικό επάγ-
γελμα. Σύμφωνα με
τις πρόσφατες ανα-
κοινώσεις του υπουρ-

γού Υγείας,κ.Δη
τρη Αβραμόπουλ
δίκαια και χρό
αιτήματα των νο
λευτών, βρίσκο
λίγο πριν από
υλοποίησή τους
θα στοχεύσουν,
με άλλες, παράλ
λες ενέργειες,στη 
κότερη αναβάθμ
του Εθνικού Συ
ματος Υγείας.Οι α
νειες, οι προχε
τητες και οι αμηχα
του παρελθόν
γίνονται...απλά πα
θόν! .

Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕ
[ΦΥΛΛΟ 9] ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2

▲

σε

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 

Νοσηλευτική εκπαίδευση… σελ. 7

Προβλεπόμενα και...απρόβλεπτα    σελ. 14

Αξιολογήσεις: Ενίσταμαι γιατί...  σελ. 15

HΈνωση Νοσηλευτών Ελλάδoς, στο προσεχές
διάστημα, πρόκειται να υλοποιήσει το έργο:
Ευαισθητοποίηση του Νοσηλευτικού Προ-

σωπικού της Χώρας για την Επιτάχυνση της Υιοθέ-
τησης των ΤΠΕ στην Παροχή Ποιοτικών Διοικητικών,
Νοσηλευτικών και Ιατρικών Υπηρεσιών Υγείας.

Για την υλοποίηση του έργου αυτού θα απαι-
τηθεί η συμμετοχή εισηγητών, καθώς και ένα
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Συναντήσεων. Σας παρα-
θέτουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες και
καλούμε όλα τα μέλη της Ε.Ν.Ε. να συμβάλλουν
ενεργά στην επιτυχία του έργου. 

Υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από την Ε.Ν.Ε.  

▲

σελ

▲

σελ.
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ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ           
Οριστική ήττα           σελ. 8

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά σελ. 9

Νοσηλευτική 
ΕΝ Εμπνεύσει Άλλος

«κερνάει»
άλλος
πληρώνει...

▲

σελ. 4

Εκπαίδευση και Αναβάθμιση 

Σημαντικές, νέες σελίδες στο «βιβλίο» των νοσηλευτών

H
πρώτη προσπάθεια εκπαίδευσης

και κατάρτισης νοσοκόμων έγινε

από τη βασίλισσα Όλγα το 1875 με

την ίδρυση της πρώτης σχολής νοσοκόμων,

της σχολής του «Ευαγγελισμού», τρίτης

παγκοσμίως. Το 1884 ιδρύεται το θερα-

πευτήριο «Ευαγγελισμός» σκοπός του οποί-

ου ήταν «… η κατά τους κανόνες της επι-

στήμης μόρφωσις νοσοκόμων γυναικών».

Η φοίτηση στη σχολή είχε, αρχικά, διάρ-

κεια 2 ετών και αργότερα έγινε τριετής. 

Η Ελλάδα ήταν η πρώτη Ευρωπαϊκή

χώρα που εφάρμοσε γενικευμένο νοση-

λευτικό πρόγραμμα, όπως  η Αμερική και

ο Καναδάς πολλά χρόνια πριν.

Το 1979 ιδρύεται το Τμήμα της Νοση-

λευτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως

τμήμα της Ιατρικής Σχολής. Από το 1983

το τμήμα λειτουργεί αυτόνομα, ενώ η εκπαί-

δευση των Νοσηλευτών γινόταν ως τότε

στις Ανώτερες Σχολές  του Υπουργείου

Υγείας και στα Τ.Ε.Ι. 

Αλήθεια, φίλοι και συνάδελφοι, τι έφται-

ξε και από πρωτοστάτες της τριτοβάθμιας

Νοσηλευτικής εκπαίδευσης γίναμε ουραγοί; 

Με βάση τη διακήρυξη του Παγκόσμι-

ου Οργανισμού Υγείας για τη Νοσηλευτι-

κή (WHO 2000), την οποία έχει συνυπο-

γράψει και η χώρα μας, η εκπαίδευση των

Νοσηλευτών θα πρέπει να  παρέχεται στο

πανεπιστήμιο... 

Hεκπαίδευση
έχει τη δική
της ιστορία...

Και οι σημαντικές
εξελίξεις γύρω από
το θέμα της ενιαίας
νοσηλευτικής εκπαί-
δευσης, γράφουν ένα
από τα πιο σημαντι-
κά κεφάλαια της ιστο-
ρίας αυτής. «Η 61η
Σύνοδος των Πρυτά-
νεων και Προέδρων
των Δ.Ε.ενέκρινε ομό-
φωνα αίτημα της Ένω-
σης Νοσηλευτών -
τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)

για ενιαία πανεπιστη-
μιακή νοσηλευτική
εκπαίδευση και για
δημιουργία Πανεπι-

στη- μιακών Τμημά-
των Νοσηλευτικής σε
όλες τις πόλεις που
λειτουργούν Τμήμα-

τα Ιατρικών Σχολών,
προκειμένου να υπάρ-
ξει η κατάλληλη υλι-
κοτεχνική υποδομή,

αλλά και η επάρ
σε διδακτικό προ
πικό».Η ανακοίν
λιτή,σαφής και...ι
ρική! Με την από
ση αυτή, η χώρα
απαντά εποικοδο
τικά στις προκλή
που εμφανίζονται
νέο διεθνές περι
λον της εκπαίδευ
και κάνει τα πρώ
σημαντικά βήματα,
θα την φέρουν 
δρόμο των διεθ
προτύπων και δι
κασιών...

Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕ
[ΦΥΛΛΟ 10] ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2

▲

σε

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 

Ενστάσεις υπό...αξιολόγηση... σελ. 10

Καλωσορίζοντας και επισημαίνοντας... σελ. 11

Περί αρμοδιοτήτων ο λόγος… σελ. 17

HΕπιστολή προς όλους τους αρμόδιους φορείς απέ-
στειλε το Δ.Σ. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος,
για την μη εφαρμογή των όρων υγιεινής και ασφά-

λειας στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Μετά από καταγγε-
λίες ενός σημαντικού αριθμού νοσηλευτών, οι οποίοι έκα-
ναν λόγο για πλημμελή τήρηση και εφαρμογή των κανόνων

ασφαλείας κατά την διενέργεια επεμβάσεων κυτταρ
μειωτικής χειρουργικής και υπέρθερμης ενδοπεριτον
κής διεγχειρητικής χημειοθεραπείας, η Ε.Ν.Ε. ξεκαθά
σε με κάθε τρόπο, ότι εναντιώνεται σε κάθε προσπάθε
αλλοίωσης και χειροτέρευσης των όρων υγιεινής και ασφ
λειας των νοσηλευτών όλης της χώρας.

Τα δικαιώματα της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία     

▲

σε

▲

σελ
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ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ            
Σας περιμένουμε όλους στην Πάτρα! σελ. 9

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ      
Κανένας λόγος ανησυχίας σελ. 8

Ακολουθώντας μια
«ενιαία» διαδρομή..Alea

jacta est… 

▲

σελ. 4

Δεν διαπραγματεύονται!

Οι εξελίξεις γύρω από το θέμα της νοσηλευτικής εκπαίδευσης

ώρησα σκόπιμο να στρέψω λίγο τα φώτα
δομή, την ύπαρξη και την αναγκαιότητα
συνδικαλισμού, τόσο γιατί έχει προκύψει

νάγκη της επαναδιατύπωσης του διεκδι-
κού εργασιακού χάρτη, όσο και επειδή η
πτουσία της έννοιας αυτής, έχει υποστεί
μεγάλη και σοβαρή κακοποίηση από τους
ε λογής ηγέτες που ξεφυτρώνουν κατά

ρούς και χωρίς ίχνος πολιτικού ειδικού
ους, επιχειρούν να στηρίξουν μιαν άκρως
ρμάτιστη συνδικαλιστική παρουσία, πάνω
καθαρά προσωποκεντρικού προσανατο-

ού ιδιοτελή κίνητρα. 
Όταν κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώ-
α ευρωπαϊκά κινήματα αγωνίζονταν για
κατάκτηση βασικών πολιτικών και κοι-
ικών δικαιωμάτων (όπως το δικαίωμα της

φου, η μείωση των ωρών εργασίας, η καλυ-
ευση των συνθηκών εργασίας, η ανάπτυ-
ης κοινωνικής πρόνοιας κτλ.), οι αγώνες
ς ταυτίζονταν λίγο - πολύ με το «γενικό
φέρον», και αυτό με την έννοια πως, οι
νες τους είχαν έναν καθολικό χαρακτή-
ταυτίζονταν δηλαδή με την προώθηση,

μόνο των δικαιωμάτων των βιομηχανικών
ατών αλλά, λίγο - πολύ, των δικαιωμάτων
υ του εργαζόμενου πληθυσμού. Ο δυνα-
μός, όμως, αυτός χάθηκε, από τη στιγμή

στις προηγμένες καπιταλιστικές κοινω-
, ένας σημαντικός αριθμός από αυτούς
ς στόχους επιτεύχθηκε - όπως το δικαίω-
ης απεργίας, η καθολική ψήφος, το κρά-
πρόνοιας κτλ. Τα σημαντικά αυτά επι-

γματα, οφείλονταν, αν όχι αποκλειστικά,
λάχιστον σε μεγάλο βαθμό στους αγώνες
τάξης που βρισκόταν στη βάση της κοι-
ικής πυραμίδας.

Μ
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.

.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα.Ν.Ε.κα

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
[ΦΥΛΛΟ 11] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

�

σελ. 7

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 

Κρίση για τις κρίσεις... Σελ. 11

Υποχρεωτική άδεια μετά αποδοχών... Σελ. 14

Ρόλος αποκλειστικός και ξεκάθαρος!... Σελ. 15

Μ 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.»...

�

σελ. 8
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σελ.9
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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  

«εφιάλτης» 
το δρόμο με τον
υνδικαλισμό... 

�

σελ. 4

Ερμηνεύοντας τις… παρερμηνείες 
Της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

«Έ
τσι, όλοι οι Νοσηλευτές της

χώρας, θα μπορούν ελεύθερα

να εκφράζουν τη γνώμη τους

για όποιο θέμα επιθυμούν, χρησιμοποιώντας

την εφημερίδα μας για να επικοινωνήσουν,

να εκφραστούν, να διαμαρτυρηθούν, να κρί-

νουν, να προτείνουν, να καταγγείλουν, να ενη-

μερωθούν και γενικότερα να αποκτήσουν το

δικό τους μέσο επικοινωνίας μέσα στην επαγ-

γελματική μας κοινότητα.

Περιμένουμε λοιπόν και τη δική σου συμ-

μετοχή στην κοινή μας προσπάθεια για την

ολική αναβάθμιση του κλάδου». 

Κάπως έτσι τελείωνε το καλωσόρισμα –

πρόσκληση, που απηύθυνε το Δ.Σ. της Ένω-

σης Νοσηλευτών Ελλάδος, στο πρώτο φύλλο

της εφημερίδας «Ο Ρυθμός της Υγείας». Έχει

περάσει ήδη ένας χρόνος, γεμάτος Ρυθμό και

Υγεία. Οι νοσηλευτές βρήκαν του δικό τους

μέσο ενημέρωσης και έκφρασης, που παρα-

κολουθεί, «προκαλεί» και καταγράφει τον

Ρυθμό των εξελίξεων, στο χώρο της Υγείας.

Η εφημερίδα μας, έχει παρουσιάσει στον ένα

χρόνο κυκλοφορίας της, σημαντικά θέματα,

που αφορούν στην προαγωγή της νοσηλευ-

τικής τέχνης και επιστήμης, αξιόλογες έρευ-

νες και ενδιαφέρουσες απόψεις, μεγάλες επι-

τυχίες της Ε.Ν.Ε., που σχετίζονται με την

επίλυση χρόνιων προβλημάτων του κλάδου

μας και άλλα πολλά, που αφορούν άμεσα στο

επάγγελμα του νοσηλευτή...

Λίγα χρόνια πριν, κανείς
δεν φανταζόταν ότι, οι
νοσηλευτές θα είχαν την

ευκαιρία, με τρόπο συντεταγμένο,
να διεκδικούν και να εκπονούν
μεγάλα, από κάθε άποψη, προ-
γράμματα. Λίγα χρόνια μετά, τίπο-
τα δεν μοιάζει δύσκολο, όταν γίνε-
ται οργανωμένα, στοχευμένα και με
την δυναμική, που μπορούν να
δώσουν τα κοινά οράματα και οι
στόχοι.

Το Δ.Σ. της Ένωσης Νοσηλευ-
τών Ελλάδος, αφού διαπίστωσε
ότι, στο χώρο της υγείας πολλά
από τα ευρωπαϊκά προγράμματα

δεν τυγχάνουν της ανάλογη
γνώρισης και δη απορρό
αποφάσισε να κινηθεί,
στως, για να πιστοποιή
υπηρεσίες και τ ις δομ
Ε.Ν.Ε. με ΙSO 9001. Στη
χεια, προσπάθησε και 
να δώσει σάρκα και ο
ένα άπιαστο όνειρο: απ
διαχειριστική επάρκει
που οι περισσότεροι 
του υπουργείου, αλλά κ
ευρύτερου δημόσιου 
δεν έχουν καταφέρει ν
τύχουν ακόμα...

ΕΤΟΣ ΔΕΥ
[ΦΥΛΛΟ 12] ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

�

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 

Προϋποθέσεις ομαλής εξέλιξης... Σελ. 11

Αιτιολογημένη ποινή... Σελ. 14

Έμφαση...«κατά παρέκκλιση»… Σελ. 15

Α νακλήθηκε η περιβόητη απόφαση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη νομι-
μότητα της εγγραφής των νοσηλευτών, στην

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος. Η εν λόγω απόφαση, απο-
τέλεσε την αιτία και την αφορμή, να αποκαλυφθούν οι

αληθείς προθέσεις φορέων, εχθρικά διακείμενων 
τους νοσηλευτές. Οι προσπάθειές τους να αποτρέψ
τους νοσηλευτές από την εγγραφή τους, στο επίσ
θεσμικό τους όργανο, την Ε.Ν.Ε., απέβησαν άκαρπε
καλύτερα...μάταιες!  

�
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Οι δέκα προτεραιότητες της νέας ηγεσίας 

Σελ. 8-9

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Ε.Ν.Ε. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά  

Σελ. 10

Ένας χρόνος
γεμάτος Ρυθμό

και Υγεία 

�

σελ. 12-13

Δεν γίνεται αποδεκτή…
Ανακλήθηκε η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Μια μεγάλη επιτυχί
για την Ε.Ν.Ε. 

Απέκτησε διαχειριστική επάρκεια Β’ κατηγορίας

και συνέχεια στην εφημερίδα σας, που
«σβήνει» το 1ο της «κεράκι»!

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 
κ. ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ 

Η Υγεία δεν είναι 
εμπόρευμα 

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρό-
νου κυκλοφορίας της εφημερίδας σας
«Ο ρυθμός της υγείας» εύχο-
μαι ολόψυχα να τα εκατο-
στίσει.Χαιρετίζω την εκδο-
τική σας πρωτοβουλία
και εύχομαι καλή δύνα-
μη και καλή συνέχεια
στην προσπάθεια ενη-
μέρωσης και συσπείρω-
σης του κλάδου σας.

Με την ευκαιρία αυτής της
επικοινωνίας μας επιτρέψτε μου να δια-
τυπώσω λίγες σκέψεις:

Η νεοφιλελεύθερη πολιτική, που
εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις των
τελευταίων ετών έχει μετατρέψει την υγεία
και την πρόνοια,από κοινωνικό αγαθό
και δικαίωμα σε εμπόρευμα εγκαταλε-
λειμμένο στις κερδοσκοπικές ορέξεις
του ιδιωτικού κεφαλαίου.Κεντρικό ρόλο
στην κατεύθυνση της εμπορευματοποί-
ησης και της ιδιωτικοποίησης των υπη-
ρεσιών υγείας, διαδραμάτισε η υπο-
χρηματοδότηση του ΕΣΥ.

Η υγεία δεν μπορεί να είναι αντι-

κείμενο εμπορευματοποίησης, ούτε να
υπόκειται στη δικαιοδοσία του κέρδους.
Αποτελεί, αντιθέτως, αναφαίρετο κοινω-
νικό αγαθό και δικαίωμα, που οφείλει
να βρίσκεται έξω από τις διαδικασίες της
αγοράς.Η απόλαυση και η άσκηση αυτού
του δικαιώματος διασφαλίζεται από ένα
δημόσιο σύστημα υγείας και πρόνοιας,
που παρέχει άμεση, δωρεάν, καθολική
και ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους
πολίτες σε υπηρεσίες υψηλής ποιότη-

τας, τη στιγμή της ανάγκης. Σήμερα
το υγειονομικό μας σύστημα

νοσεί βαρύτατα.
Το ολοκληρωμένο εθνι-

κό σύστημα υγείας που
οραματίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ,θα
χρηματοδοτείται ενιαία από

τον κρατικό προϋπολογι-
σμό και από τους κλάδους

υγείας των ασφαλιστικών ταμεί-
ων και θα αποσκοπεί στην πλήρη κάλυ-
ψη των αναγκών όλων των πολιτών.

Στόχος του είναι η προάσπιση και
προαγωγή της υγείας σε όλους τους τομείς
της κοινωνικής οργάνωσης και της παρα-
γωγικής δραστηριότητας και βασική προ-
ϋπόθεση η αύξηση των δημοσίων δαπα-
νών για την υγεία,η δημιουργία υγειονομικού
χάρτη της χώρας,η θέσπιση ενός αυστη-
ρού νομοθετικού πλαισίου για την ίδρυ-
ση και λειτουργία των ιδιωτικών φορέ-
ων παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς
και η εφαρμογή μιας συνεπούς και ολο-
κληρωμένης πολιτικής για το φάρμακο.

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 
κ. ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 

Καταλυτικός ο ρόλος
των νοσηλευτών 

Η αντιμετώπιση του ασθενούς από
επιστημονική ομάδα (γιατροί, νοση-
λευτές, εργαστηριακοί, τεχνολόγοι υγεί-
ας κλπ) θεωρείται, ως γνωστόν, η σύγ-
χρονη αντίληψη άσκησης
αποτελεσματικής υγειονομικής περί-
θαλψης, ειδικότερα της νοσοκομεια-
κής. Το θεωρητικό αυτό μοντέλο, επο-
μένως, αντιμετωπίζει  τον νοσηλευτή
ως αναπόσπαστο «κρίκο» της υγειο-
νομικής αλυσίδας, και έτσι πρέπει να
είναι -, που εξασφαλίζει «ολική κάλυ-
ψη» του ασθενούς και, άρα, αυξάνει το
βαθμό επιτυχούς αντιμετώπισης της
πάθησής του.

Αυτά σε θεωρητικό επίπεδο.
Γιατί, με δεδομένο τον καθο-
ριστικό και καταλυτικό ρόλο
του νοσηλευτή στην παρο-
χή υγειονομικής περί-
θαλψης,οι δομές λειτουργίας
του συστήματος Υγείας στη
χώρα μας και οι εργασια-
κές συνθήκες στην καθημε-
ρινή πραγματικότητα, ακυρώ-
νουν και υποβαθμίζουν συχνά την
ουσιαστική προσφορά του.

Βασικό «στίγμα» δίνουν οι ίδιοι οι
αριθμοί. ΗΗ  χχώώρραα  μμααςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα
δδεεδδοομμέένναα,,  δδιιααθθέέττεειι  σσήήμμεερραα  μμόόλλιιςς  33,,88

ννοοσσηηλλεευυττέέςς//ττρριιεεςς  ααννάά  11000000  κκααττοοίίκκοουυςς,,
όότταανν  οο  μμέέσσοοςς  όόρροοςς  ττηηςς  ΕΕ..ΕΕ..  ττωωνν  2277  εείίννααιι
88,,99//11000000  κκααιι  οοιι  κκεεννέέςς  θθέέσσεειιςς  ττωωνν  ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν//ττρριιώώνν  ααννέέρρχχοοννττααιι  σσεε  2255..000000,,  εεκκ
ττωωνν  οοπποοίίωωνν  μμεεγγάάλλοοςς  ααρριιθθμμόόςς  κκααλλύύ--
ππττεεττααιι  ααππόό  σσυυμμββάάσσεειιςς  ssttaaggee..  

Η αιτούμενη αναβάθμιση του ρόλου
του νοσηλευτή ως κρίκου της υγειο-
νομικής αλυσίδας, αλλά και ως εργα-
ζόμενου, προϋποθέτει πάνω απ’ όλα
πραγματική ιεράρχηση του δημόσι-
ου χαρακτήρα της Υγείας. Και αυτή η
επιλογή στο τομέα των νοσηλευτών
απαιτεί πρωτίστως για το ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
κυβερνητική δέσμευση για συστημα-
τική κάλυψη των κενών με μετριο-
παθείς ρυθμούς, τουλάχιστον, 66..000000
ππρροοσσλλήήψψεεωωνν  μμοοννίίμμωωνν,,  ττοο  χχρρόόννοο,,  μμεε
ααξξιιοοππρρεεππεείίςς  μμιισσθθοούύςς  κκααιι  ααννθθρρώώππιιννεεςς
σσυυννθθήήκκεεςς  δδοουυλλεειιάάςς..  

Αυτές οι σκέψεις είναι ταυτό-
χρονα και οι ευχές μου για

να καταφέρει ο κλάδος
σας μέσα από τους αγώ-
νες του, να υλοποιήσει
τα δίκαια αιτήματά του.
Είναι και οι ευχές μου,

προκειμένου η εφημε-
ρίδα σας, να συνεχίσει να

συμβάλλει ενεργητικά στον
αγώνα αυτόν και να αποτελέσει

ουσιαστικό μέσο έκφρασης και τεκμη-
ρίωσης αυτών των αιτημάτων και βασι-
κό μοχλό πίεσης, για την επίλυση των
προβλημάτων του κλάδου σας.



ΣΣ
χχεεττιικκάά  μμεε  ττιιςς  δδυυννααττόόττηη--
ττεεςς,,  πποουυ  ππααρρέέχχεειι  ηη  κκεείί--
μμεεννηη  ννοομμοοθθεεσσίίαα  γγιιαα  ττηηνν

σσυυννυυππηηρρέέττηησσηη  σσυυζζύύγγωωνν  εεππιι--
σσηημμααίίννοοννττααιι  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::

ΑΑρρχχιικκώώςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  μμννηη--
μμοοννεευυθθεείί  ηη  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ
6677§99  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιι--
κκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα  ((ΝΝόόμμοοςς  33552288//22000077)),,
σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα,,  ««ηη  μμεεττάά
ααππόό  ααίίττηησσηη  ττοουυ  υυππααλλλλήήλλοουυ
μμεεττάάθθεεσσήή  ττοουυ  σσεε  ππααρρααμμεεθθόόρριιαα
ππεερριιοοχχήή,,  μμεε  σσκκοοππόό  ττηη  σσυυννυυ--
ππηηρρέέττηησσηη  σσυυζζύύγγωωνν  εείίννααιι  υυπποο--
χχρρεεωωττιικκήή»».. Με την παραπάνω
διάταξη θεσπίζεται ρητώς μια
εξαίρεση στον κανόνα της διε-
νέργειας των μεταθέσεων, κατά
διακριτική ευχέρεια της διοί-
κησης και καθιερώνεται μια
μορφή δέσμιας αρμοδιότητας,
εφόσον, φυσικά, συντρέχουν
οι εκ του νόμου προβλεπό-
μενες προϋποθέσεις, η συν-
δρομή των οποίων, δέον να
αποδεικνύεται δι’ εγγράφων,
επισυναπτομένων στην σχετι-
κή αίτηση του υπαλλήλου.

ΕΕππιισσηημμααίίννεεττααιι,,  όόττιι  σσττοονν
ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκόό  ΚΚώώδδιικκαα
δδεενν  ααννααφφέέρρεεττααιι  ρρηηττώώςς  ηη  δδυυνναα--
ττόόττηητταα  ααππόόσσππαασσηηςς  γγιιαα  σσυυννυυ--
ππηηρρέέττηησσηη,,  ππααρράά  μμόόννοονν  ηη  ααππόό--
σσππαασσηη  γγιιαα  ππρροοσσωωππιικκοούύςς  λλόόγγοουυςς,,

ηη  οοπποοίίαα  ωωσσττόόσσοο,,  εεννεερργγεείίττααιι
κκααττάά  δδιιαακκρριιττιικκήή  εευυχχέέρρεειιαα  ττηηςς
δδιιοοίίκκηησσηηςς..

ΕΕππιικκοουυρριικκώώςς  κκααιι  εειιδδιικκώώςς
γγιιαα  ττηηνν  σσυυννυυππηηρρέέττηησσηη  μμεε  σσύύζζυυ--
γγοο  σσττρρααττιιωωττιικκόό  μμννηημμοοννεεύύοοννττααιι
οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2211  ττοουυ

ΝΝόόμμοουυ  22994466//22000011,,  σσύύμμφφωωνναα
μμεε  ττιιςς  οοπποοίίεεςς,,  ««τταακκττιικκοοίί  υυππάάλλ--
λληηλλοοιι  κκααιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  ιιδδιιωωττιι--
κκοούύ  δδιικκααίίοουυ  ααοορρίίσσττοουυ  χχρρόόννοουυ
δδηημμοοσσίίωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  ννοομμιι--
κκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν  δδηημμοοσσίίοουυ
δδιικκααίίοουυ,,  πποουυ  κκααττέέχχοουυνν  οορργγαα--

ννιικκέέςς  θθέέσσεειιςς  κκααιι  εείίννααιι  σσύύζζυυγγοοιι
σσττρρααττιιωωττιικκώώνν  ττωωνν  ΕΕννόόππλλωωνν
ΔΔυυννάάμμεεωωνν,,  έέννσσττοολλοουυ  ππρροοσσωω--
ππιικκοούύ  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΑΑσσττυυννοο--
μμίίααςς,,  ττοουυ  ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκοούύ  κκααιι
ΛΛιιμμεεννιικκοούύ  ΣΣώώμμααττοοςς,,  εεππιιττρρέέ--
ππεεττααιι  νναα  ααπποοσσππώώννττααιι,,  κκααττάά

ππααρρέέκκκκλλιισσηη  ττωωνν  ιισσχχυυοουυσσώώνν
δδιιααττάάξξεεωωνν,, σε υπηρεσίες του
στενού δημόσιου τομέα κατά
προτεραιότητα και σε περί-
πτωση έλλειψης υπηρεσιακών
αναγκών, σε υπηρεσίες του
ευρύτερου δημόσιου τομέα,
στην περιοχή που υπηρετεί ο
(η) σύζυγός τους. Η απόσπα-
ση διενεργείται με κοινή από-
φαση των συναρμόδιων Υπουρ-
γών, που εκδίδεται κατόπιν
σχετικής αίτησης του υπαλλή-
λου και σύμφωνης γνώμης του
αρμόδιου υπηρεσιακού συμ-
βουλίου. Αρνητική γνωμοδό-
τηση δικαιολογείται μόνο για
σοβαρό υπηρεσιακό λόγο,που
διαπιστώνεται και αιτιολογεί-
ται επαρκώς από το υπηρε-
σιακό συμβούλιο».

ΕΕνν  ππρροοκκεειιμμέέννωω,,  κκααθθιιεερρώώ--
ννεεττααιι  σσααφφώώςς  μμιιαα  ππρροοννοομμιιαακκήή
μμεεττααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  ααιιττήήσσεεωωνν  ααππόό--
σσππαασσηηςς  γγιιαα  σσυυννυυππηηρρέέττηησσηη  μμεε
σσύύζζυυγγοο  σσττρρααττιιωωττιικκόό,,  κκααττάά  ππααρρέέκκ--
κκλλιισσηη  ααππόό  ττιιςς  γγεεννιικκέέςς  δδιιααττάά--
ξξεειιςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ
ΚΚώώδδιικκαα..  Εντεύθεν, η επίκλη-
ση των ανωτέρω διατάξεων
είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε
περίπτωση υποβολής αίτησης
για συνυπηρέτηση με σύζυγο
στρατιωτικό.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΖΥΓΩΝ
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ΣΣ
ύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  υυππ’’  ααρριιθθμμ..  ππρρωωττ..
ΔΔΙΙΔΔΑΑΔΔ//ΦΦ..5511//559900//οοιικκ..1144334466//2299--
0055--22000088  εεγγκκύύκκλλιιοο  ττοουυ  ΥΥπποουυρρ--

γγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν,,  ηη  κκααννοοννιικκήή  άάδδεειιαα
ααπποοττεελλεείί  θθεεμμεελλιιώώδδεεςς  δδιικκααίίωωμμαα,,  ηη  άάσσκκηη--
σσηη  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  δδιιαασσφφααλλίίζζεειι  μμεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν
κκααιι  ττηηνν  εενν  γγέέννεειι  ααππόόδδοοσσηη  κκααιι  ππααρρααγγωω--
γγιικκόόττηητταα  ττοουυ  υυππααλλλλήήλλοουυ..  ΓΓιιαα  ττηηνν  χχοορρήή--
γγηησσηη  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  άάδδεειιααςς  εείίννααιι  αανναα--
γγκκααίίαα  ηη  ππααρροοχχήή  εερργγαασσίίααςς  κκααιι  ωωςς  εεκκ
ττοούύττοουυ,,  οο  υυππάάλλλληηλλοοςς  πποουυ  δδεενν  εερργγάά--

σσττηηκκεε  κκααθθόόλλοουυ,,  εεππεειιδδήή  ααπποουυσσίίααζζεε  ααππόό
ττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  ττοουυ  κκααθθ’’  όόλλοο  ττοο  έέττοοςς  γγιιαα
δδιιάάφφοορροουυςς  λλόόγγοουυςς  ((ππ..χχ..  λλόόγγωω  ττηηςς  δδιιαα--
δδοοχχιικκήήςς  χχρρήήσσηηςς  άάλλλλωωνν  ααδδεειιώώνν,,  όόππωωςς
ττηηςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκήήςς,,  ττηηςς  ααννααρρρρωωττιικκήήςς,,
ττηηςς  άάδδεειιααςς  κκύύηησσηηςς,,  λλοοχχεείίααςς  κκααιι  αανναα--
ττρροοφφήήςς  ττέέκκννοουυ  ήή  λλόόγγωω  ττηηςς  θθέέσσηηςς  σσεε
ααρργγίίαα  κκααιι  δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα,,  κκλλππ..)),,  δδεενν
θθεεμμεελλιιώώννεειι  δδιικκααίίωωμμαα  λλήήψψηηςς  ττηηςς  κκααννοο--
ννιικκήήςς  άάδδεειιααςς  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  ααυυττόό..

Εάν, ωστόσο, ο υπάλληλος επα-

νέρχεται στην υπηρεσία μετά από πολύ-
μηνη απουσία, λόγω χρήσης άλλων
αδειών, εντός του ημερολογιακού έτους,
ο υπάλληλος δικαιούται κανονικής αδεί-
ας για το έτος αυτό, υπό την προϋπό-
θεση, το υπολειπόμενο μέχρι την λήξη
του ημερολογιακού έτους διάστημα,
να επιτρέπει τη χορήγηση της άδειας,
άλλως η άδεια περιορίζεται σε τόσες
ημέρες, όσες οι εργάσιμες ημέρες που
μεσολαβούν, από την επάνοδο του

υπαλλήλου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
του έτους αναφοράς. Σημειώνεται ότι,
στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος θα
πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση
χορήγησης της άδειας, οπότε η υπη-
ρεσία, αφού εκτιμήσει και τις υπηρε-
σιακές ανάγκες, αποφασίζει για την
χορήγηση ή μη της άδειας. Εξυπακού-
εται ότι, ηη  μμηη  χχοορρήήγγηησσηη  ττηηςς  ααιιττοούύμμεε--
ννηηςς  άάδδεειιααςς  σσυυννεεππάάγγεεττααιι  ττηη  μμεεττααφφοορράά
ττηηςς  σσττοο  εεππόόμμεεννοο  έέττοοςς..

ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Θεμελιώδες μεν, υπό προϋποθέσεις δε...
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Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΑΔΕΔΥ ΘΑ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Στοχεύοντας πάντα στο καλύτερο για τους νοσηλευτές 
Γράφει ο Αλέξιος Παραράς,
Δικηγόρος, Δημοσιολόγος 

ΗΗ
Πανελλήνια Συνδικαλιστι-
κή Νοσηλευτική Ομοσπονδία
του Εθνικού Συστήματος

Υγείας (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ) συμπλήρωσε
ήδη τέσσερα (4) και πλέον έτη ζωής,
διανύοντας μέχρι σήμερα μια πορεία
γεμάτη αγώνες και διεκδικήσεις, με
στόχο πάντα την ουσιαστική ανα-
βάθμιση του ρόλου των νοσηλευ-
τών και την βελτίωση των όρων άσκη-
σης του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

ΣΣττηηνν  πποορρεείίαα  ττηηςς  ααυυττήή,,  σσυυγγκκρροούύ--
σσττηηκκεε  πποοιικκιιλλοοττρρόόππωωςς  μμεε  ττοο  σσυυννδδιι--
κκααλλιισσττιικκόό  κκααττεεσσττηημμέέννοο  ττωωνν  ννοοσσοο--
κκοομμεείίωωνν,,  εεππιιχχεειιρρώώννττααςς  νναα  κκααθθιιεερρώώσσεειι
μμιιαα  ννέέαα  μμοορρφφήή  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκήήςς  δδρράά--
σσηηςς,,  πποουυ  θθέέττεειι  σσττοο  εεππίίκκεεννττρροο  ττοονν
ννοοσσηηλλεευυττήή,,  ττόόσσοο  ωωςς  άάννθθρρωωπποο,,  όόσσοο
κκααιι  ωωςς  εεππααγγγγεελλμμααττίίαα  ττηηςς  υυγγεείίααςς.. Η
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στάθηκε στο πλευ-
ρό πλήθους συναδέλφων, στηρίζο-
ντάς τους απέναντι στις καθημερινές
αντιξοότητες ή στην αναλγησία των
διοικούντων. Αποτέλεσμα της προ-
σπάθειας αυτής ήταν η σταδιακή εισα-
γωγή ενός νέου ήθους στον συνδι-
καλισμό, που προτάσσει το κοινό
καλό έναντι της προώθησης προ-
σωπικών συμφερόντων και δημι-
ουργεί ένα αίσθημα ισχυρής αλλη-
λεγγύης μεταξύ των νοσηλευτών.

ΤΤοο  σσύύννοολλοο  ττηηςς  δδρράάσσηηςς  ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΥΥ--
ΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ  ββρρήήκκεε  άάμμεεσσηη  ααννττααππόόκκρριισσηη
σσττοονν  κκλλάάδδοο  κκααιι  ππρροοσσέέλλκκυυσσεε  πποολλλλάά
ννέέαα  μμέέλληη,,  που διαπίστωσαν την δια-
φορετικότητα της νέας αυτής Ομο-
σπονδίας, σπεύδοντας να εγγραφούν
στα πρωτοβάθμια σωματεία της.

Αυτή ακριβώς η μαζικότητα των
εγγραφών,ενδυναμώνει ακόμη περισ-
σότερο την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, ανοίγο-
ντας πλέον τον δρόμο για την προ-
σχώρησή της και την δυναμική
αντιπροσώπευσή της σε τριτοβάθμια
συνδικαλιστική οργάνωση. Σκοπός,
λοιπόν, της παρούσας εισήγησης
είναι η ανάλυση των προϋποθέσε-
ων ένταξης της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στην
οικεία τριτοβάθμια συνδικαλιστική
οργάνωση,δηλαδή την Ανώτατη Διοί-
κηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλή-
λων, την γνωστή σε όλους ΑΔΕΔΥ.

Οι διατάξεις του Νόμου
1264/1982
Ξεκινώντας, λοιπόν, από τις διατά-
ξεις του Νόμου 1264/1982 περί εκδη-
μοκρατισμού του συνδικαλιστικού
κινήματος, παρατηρούμε ήδη από το
πρώτο άρθρο την διάκριση των συν-
δικαλιστικών οργανώσεων σε: α)
πρωτοβάθμιες, δηλαδή σωματεία,
τοπικά παραρτήματα κλπ, β) δευτε-
ροβάθμιες, δηλαδή ομοσπονδίες και
εργατικά κέντρα και γ) τριτοβάθμιες,
δηλαδή συνομοσπονδίες.

Περαιτέρω,σύμφωνα με το άρθρο
7§3 του Νόμου 1264/1982, «κάθε
Ομοσπονδία και κάθε Εργατικό
Κέντρο έχει το δικαίωμα να γίνει
μέλος μιας συνομοσπονδίας».

Η διάταξη αυτή κατοχυρώνει ευθέ-
ως και ρητώς την δυνατότητα μιας
ομοσπονδίας, να επιδιώξει και να
επιτύχει την εγγραφή της ως μέλους
μιας συνομοσπονδίας.

Η άσκηση του ανωτέρω δικαιώ-
ματος εξειδικεύεται στην παράγρα-
φο 5 του άρθρου 7, σύμφωνα με την
οποία «εργαζόμενος ή πρωτοβάθμια
ή δευτεροβάθμια συνδικαλιστική
οργάνωση εγγράφεται στην αντίστοιχη
οργάνωση μετά από αίτηση που υπο-
βάλλει στο αρμόδιο ν' αποφασίσει
όργανο. Το όργανο τούτο αποφασί-
ζει στην πρώτη μετά την υποβολή
της αίτησης συνεδρίασή του».

Η διάταξη αυτή καθιερώνει ως
απαιτούμενο τύπο της διαδικασίας
εγγραφής την υποβολή προηγού-
μενης αίτησης προς το αρμόδιο όργα-
νο. Η υποβολή της αίτησης δια-

σφαλίζει, εξάλλου, την συνδικαλι-
στική ελευθερία, όπως αυτή κατο-
χυρώνεται στις διατάξεις του άρθρου
23 του Συντάγματος και έχει ως άμε-
ση συνέπεια την ελεύθερη προ-
σχώρηση ή αποχώρηση τόσο των
εργαζομένων, όσο και των συνδι-
καλιστικών οργανώσεων, τηρουμέ-
νων βέβαια των σχετικών καταστα-
τικών διατάξεων.

Επιπλέον, η ανωτέρω διάταξη επι-
βάλλει την άμεση λήψη απόφασης
του αρμοδίου οργάνου επί της αιτή-
σεως εγγραφής και δη στην πρώτη
κιόλας συνεδρίασή του μετά την
κατάθεση της σχετικής αίτησης. Ο
νομοθέτης εν προκειμένω δεν ανέ-
χεται την επί μακρόν παραμονή σε
εκκρεμότητα των αιτήσεων εγγρα-
φής, δοθέντος ότι το συνταγματικό
δικαίωμα ανάπτυξης συνδικαλιστι-
κής δράσης πρέπει να ασκείται άμε-
σα από κάθε αληθή δικαιούχο του.

Υπογραμμίζεται ότι, εεφφόόσσοονν  σσυυννττρρέέ--
χχοουυνν  όόλλεεςς  οοιι  ννόόμμιιμμεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς
εεγγγγρρααφφήήςς,,  ττοο  ααρρμμόόδδιιοο  όόρργγααννοο  ααππλλώώςς
δδιιααππιισσττώώννεειι  ττηηνν  σσυυννδδρροομμήή  ττοουυςς  κκααιι
δδεενν  έέχχεειι  ππεεδδίίοο  δδιιαακκρριιττιικκήήςς  εευυχχέέρρεειι--
ααςς,,  μμεε  άάλλλλαα  λλόόγγιιαα  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  σσττηηνν
εεγγγγρρααφφήή  ττοουυ  ννέέοουυ  μμέέλλοουυςς  (ΕιρΑθ
460/1999).

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημει-
ωθεί ότι, προκειμένου περί εγγρα-
φής σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθ-
μια συνδικαλιστική οργάνωση,πέραν
της υποβολής σχετικής αιτήσεως, το
υποψήφιο μέλος θα πρέπει να πλη-
ροί και τις καταστατικές προϋποθέ-
σεις της οργάνωσης,στην οποία θέλει
να προσχωρήσει. Αυτό αποτυπώνε-
ται ρητώς, προκειμένου περί των
εργαζομένων ως φυσικών προσώ-
πων, στην παράγραφο 1 του άρθρου
7 και κατ’ αναλογία θα πρέπει να
γίνει δεκτό και για τις πρωτοβάθμιες
ή δευτεροβάθμιες οργανώσεις, που
αιτούνται την εγγραφή τους σε δευ-
τεροβάθμια ή τριτοβάθμια αντίστοι-
χα οργάνωση. Κι αυτό γιατί, όπως
έχει κριθεί και από την νομολογία
των δικαστηρίων, ο νομοθέτης επι-
διώκει την διασφάλιση του θετικού
συνδικαλιστικού δικαιώματος, χωρίς
όμως να θίγεται και η αυτονομία των
οργανώσεων, η οποία κατοχυρώνε-

ται, τόσο από τα άρθρα 12 και 23 του
Συντάγματος, όσο και από την 87η
Διεθνή Σύμβαση Εργασίας (ΕφΑθ
5073/2002). Το δικαίωμα αυτό ελεύ-
θερης εκπόνησης του καταστατικού
και θεσπίσεως κανόνων για την εσω-
τερική οργάνωση, λειτουργία και
δράση, καθώς και για τις προϋπο-
θέσεις εγγραφής νέων μελών ανα-
γνωρίζεται και από την νομολογία
του Αρείου Πάγου (ΑΠ 905/2004).

Βέβαια, η κατοχύρωση της εσω-
τερικής αυτονομίας των συνδικαλι-
στικών οργανώσεων δεν συνεπά-
γεται και το ανέλεγκτο των καταστατικών
όρων τους. Με αυτό το σκεπτικό
δύνανται να κριθούν ως καταχρη-
στικοί οι διά του καταστατικού τιθέ-
μενοι περιορισμοί στην εγγραφή
νέων μελών (ΕιρΑθ 3183/2006). Υπ’
αυτό το πρίσμα έχει κριθεί και από
τον Άρειο Πάγο, ότι οι περιορισμοί,
που οδηγούν σε αδικαιολόγητη άρνη-
ση εγγραφής υποκείμενης οργάνω-
σης, συνιστούν καταχρηστική άσκη-
ση δικαιώματος (ΑΠ 1401,1402/1991).

Η εγγύηση της συνδικαλιστικής
εκπροσώπησης ενισχύεται ακόμη
περισσότερο από τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 7 του
Νόμου 1264/1982, σύμφωνα με τις
οποίες, «εάν το αρμόδιο να αποφα-
σίσει την εγγραφή όργανο της συν-
δικαλιστικής οργάνωσης απορρίψει
την αίτηση ή μέσα σε ένα μήνα από
την υποβολή της για πρωτοβάθμια
οργάνωση και Εργατικό Κέντρο και
σε δύο μήνες για Ομοσπονδία και
τριτοβάθμια οργάνωση δεν έχει γνω-
στοποιηθεί απόφαση του οργάνου
για αποδοχή ή απόρριψη της αίτη-
σης στον αιτούντα, αυτός έχει δικαί-
ωμα να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρη-
νοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή,
κατά τη διαδικασία των άρθρ.663 και
επ. του ΚΠολΔ. Ο εργαζόμενος ή η
Οργάνωση,από την κοινοποίηση της
απόφασης του Ειρηνοδικείου που
διατάζει την εγγραφή, γίνεται χωρίς
άλλη διατύπωση μέλος της αντίστοι-
χης οργάνωσης.Το δικαστήριο μπο-
ρεί να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο
την προσωρινή εγγραφή του αιτού-
ντα, ύστερα από αίτησή του».

ΟΟιι  ααννωωττέέρρωω  κκααιιννοοττόόμμεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς

κκααθθιιεερρώώννοουυνν  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  δδιικκαα--
σσττιικκήήςς  δδιιεεκκδδίίκκηησσηηςς  ττηηςς  εεγγγγρρααφφήήςς  σσεε
σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκήή  οορργγάάννωωσσηη,,  εεφφόόσσοονν
ααυυττήή  εείίττεε  ααπποορρρρίίππττεειι  ρρηηττώώςς  ττηηνν  ααίίττηη--
σσηη  εεγγγγρρααφφήήςς,,  εείίττεε  ππααρρααλλεείίππεειι  νναα  ααπποο--
φφααννθθεείί  θθεεττιικκάά  ήή  ααρρννηηττιικκάά  εεππ’’  ααυυττήήςς
δδιιάά  ττωωνν  ααρρμμοοδδίίωωνν  οορργγάάννωωνν  ττηηςς..  ΣΣεε
ππεερρίίππττωωσσηη  ααππόόρρρριιψψηηςς  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς
ααννοοίίγγεειι  ααμμέέσσωωςς  οο  δδρρόόμμοοςς  ττηηςς  δδιικκαα--
σσττιικκήήςς  δδιιεεκκδδίίκκηησσηηςς.. Αντιθέτως, σε
περίπτωση μη απάντησης, η προ-
σφυγή στο αρμόδιο Δικαστήριο δύνα-
ται να γίνει μετά την πάροδο δύο
μηνών, προκειμένου περί τριτοβάθ-
μιων οργανώσεων, από την υποβο-
λή της σχετικής αίτησης.

Οι προσφυγές της διάταξης αυτής
εκδικάζονται κατά την ειδική διαδι-

κασία των εργατικών διαφορών,
όπως αυτή περιγράφεται στα άρθρα
663 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας.

Εφόσον το Δικαστήριο κάνει δεκτή
την προσφυγή, τότε διατάζει την
εγγραφή του προσφεύγοντος,ο οποί-
ος από την κοινοποίηση της δικα-
στικής απόφασης καθίσταται αυτο-
μάτως μέλος της συνδικαλιστικής
οργάνωσης,χωρίς να απαιτείται κάποια
περαιτέρω διατύπωση, όπως υπο-
βολή εκ νέου αιτήσεως ή συνεδρίαση
του αρμόδιου οργάνου.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρου-
σιάζει το τελευταίο εδάφιο της ανω-
τέρω παραγράφου, που ππρροοββλλέέππεειι
αακκόόμμηη  κκααιι  ττηηνν  ππρροοσσωωρριιννήή  εεγγγγρρααφφήή
σσεε  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκήή  οορργγάάννωωσσηη  κκααττάά
ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττωωνν  αασσφφααλλιισσττιικκώώνν

μμέέττρρωωνν.. Πρόκειται περί προσωρι-
νής, πλην όμως άμεσης δικαστικής
προστασίας, η οποία παρέχεται μόνο
σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να
αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος,
σύμφωνα με την χαρακτηριστική δια-
τύπωση του άρθρου 682 του Κώδι-
κα Πολιτικής Δικονομίας.

Σύμφωνα με πάγια νομολογία
των Δικαστηρίων, επικείμενος κίν-
δυνος είναι ο επαπειλούμενος κίν-
δυνος, ο οποίος για να αποτραπεί
πρέπει να αντιμετωπιστεί ανυπερθέ-
τως, ενώ επείγουσα περίπτωση είναι
η πιεστική και ανεπίδεκτη αναβολής
περίπτωση, που απαιτεί άμεση ρύθ-
μιση, ώστε να αποφευχθεί η δημι-
ουργία ανεπανόρθωτων ή δύσκολα
αναστρέψιμων συνεπειών.

Συμπερασματικά, ππρροοκκεειιμμέέννοουυ
νναα  δδιιααττααχχθθεείί  ωωςς  αασσφφααλλιισσττιικκόό  μμέέττρροο
ηη  εεγγγγρρααφφήή  σσεε  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκήή  οορργγάά--
ννωωσσηη,,  θθαα  ππρρέέππεειι  οο  ααιιττώώνν  νναα  ααπποο--
δδεείίξξεειι  ττηηνν  ύύππααρρξξηη  εεππεείίγγοουυσσααςς  ππεερρίί--
ππττωωσσηηςς  ήή  εεππιικκεείίμμεεννοουυ  κκιιννδδύύννοουυ.. Η
νομολογία των ελληνικών δικαστη-
ρίων έχει δεχτεί την συνδρομή των
ανωτέρω προϋποθέσεων, ότι δηλα-
δή υφίσταται επείγουσα περίπτωση
για την προσωρινή εγγραφή σε συν-
δικαλιστική οργάνωση, προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί η συμμετοχή
των νέων μελών στις αρχαιρεσίες
(ΕιρΑθ 954/2006,ΕιρΝαυπλ 52/1989).

Πλέον ακραία είναι η περίπτω-
ση της παραγράφου 7, σύμφωνα με
την οποία «ύστερα από αίτηση μελών
της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή
υπερκειμένης της και εφόσον το
αρμόδιο για την εγγραφή νέων μελών
όργανο εντελώς αδικαιολόγητα και
κατά παράβαση των αρχών της καλής
πίστης αρνείται την εγγραφή νέων
μελών, το Ειρηνοδικείο με τη δια-
δικασία των άρθρ. 663 και επ. του
ΚΠολΔ κηρύσσει έκπτωτη τη διοί-
κηση της οργάνωσης. Στην περί-
πτωση αυτή το αρμόδιο δικαστήριο
διορίζει κατά το άρθρ. 69 του ΑΚ
προσωρινή διοίκηση στην οποία
αναθέτει το έργο της εγγραφής νέων
μελών και της διενέργειας εκλογών
για ανάδειξη νέας διοίκησης της
οργάνωσης μέσα σε δύο μήνες από
το διορισμό της για τις πρωτοβάθ-
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«Η συμμετοχή αντι-
προσώπων της ΠΑΣΥ-
ΝΟ-ΕΣΥ στην ΑΔΕΔΥ,
θα ενδυναμώσει την
φωνή των νοσηλευ-
τών και θα ισχυρο-
ποιήσει ακόμη περισ-
σότερο την θέση
τους στο συνδικαλι-
στικό κίνημα»

«Οι συνθήκες έχουν
πλέον ωριμάσει και
το μόνο που χρειά-
ζεται είναι όραμα,
τόλμη και αποφασι-
στικότητα, στοιχεία
που χαρακτηρίζουν
την διοίκηση της
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ από το
ξεκίνημά της μέχρι
σήμερα»
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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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μιες και τέσσερις μήνες για τις λοιπές
οργανώσεις».

ΕΕνν  ππρροοκκεειιμμέέννωω,,  οο  ννοομμοοθθέέττηηςς  κκααθθιιεε--
ρρώώννεειι  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  οουυσσιιαασσττιικκήήςς  ααννττίί--
δδρραασσηηςς  αακκόόμμηη  κκααιι  ττωωνν  ίίδδιιωωνν  ττωωνν  μμεελλώώνν
μμιιααςς  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκήήςς  οορργγάάννωωσσηηςς,,  σσεε
ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ττοο  ααρρμμόόδδιιοο  όόρργγααννοο
ααρρννεείίττααιι  ααδδιικκααιιοολλόόγγηητταα  νναα  εεγγγγρράάψψεειι
ννέέαα  μμέέλληη,,  ππααρρααββιιάάζζοοννττααςς  ττιιςς  ααρρχχέέςς  ττηηςς
κκααλλήήςς  ππίίσσττηηςς.. Η διάταξη αυτή, έστω κι
αν δεν έχει τύχει μέχρι σήμερα ευρεί-
ας εφαρμογής για λόγους κυρίως σκο-
πιμότητας, αποτελεί μια ακόμη εγγύη-
ση για την αποτελεσματική άσκηση
του δικαιώματος της συνδικαλιστικής
ελευθερίας και την εδραίωση της δημο-
κρατικής αρχής στους κόλπους των
συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Διατάξει του καταστατικού 
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
Σε συνέχεια της παρουσίασης του γενι-
κού νομοθετικού πλαισίου, που διέ-
πει την διαδικασία εγγραφής μιας ομο-
σπονδίας σε μια τριτοβάθμια
συνδικαλιστική οργάνωση, αξίζει να
επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον στην
ενδεχόμενη εγγραφή της ΠΑΣΥΝΟ-
ΕΣΥ στην ΑΔΕΔΥ. Αρχικώς, θα επι-
χειρηθεί μια προσέγγιση των σχετι-
κών καταστατικών διατάξεων της
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.Ήδη στο άρθρο 3 περί-
πτωση Ι του Καταστατικού, όπως ισχύ-
ει σήμερα, ορίζεται ως μέσο για την
εκπλήρωση των σκοπών της ΠΑΣΥ-
ΝΟ-ΕΣΥ η συμμετοχή σε ανώτερου

βαθμού οργανώσεις. Επισημαίνεται
ότι, ακόμη και αν δεν υπήρχε ρητή
πρόβλεψη στο Καταστατικό, και πάλι
η ομοσπονδία θα διατηρούσε το δικαί-
ωμα υποβολής αίτησης εγγραφής σε
τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνω-
ση, ενόψει των προαναφερθεισών δια-
τάξεων του Νόμου 1264/1982, που

είναι αναγκαστικού δικαίου και τίθε-
νται προς διασφάλιση της συνδικαλι-
στικής ελευθερίας.

Περαιτέρω, στο άρθρο 12§2 ανα-
φέρεται ως αρμοδιότητα του Συνεδρί-
ου των Αντιπροσώπων η εκλογή των
αντιπροσώπων για τις ανώτερου βαθ-
μού οργανώσεις, η οποία ενεργείται
ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής, όπως ορίζεται
στο άρθρο 18, όπου αναφέρεται χαρα-
κτηριστικώς, ότι «ειδικά για τον χρό-
νο εκλογής των αντιπροσώπων της
Ομοσπονδίας σε ανωτέρου βαθμού
επαγγελματικές οργανώσεις επικρα-

τούν τυχόν υφιστάμενες διαφορετικές
διατάξεις των καταστατικών των ενώ-
σεων αυτών».

Τέλος, η παράγραφος 4 του άρθρου
19 εξειδικεύει την διαδικασία και τον
τρόπο εκλογής των αντιπροσώπων σε
ανώτερου βαθμού συνδικαλιστικές
οργανώσεις.

Διατάξεις του καταστατικού της
ΑΔΕΔΥ  
Μετά την συνοπτική παρουσίαση των
σχετικών διατάξεων του καταστατικού
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, ακολουθεί η παρά-
θεση των καταστατικών διατάξεων της
ΑΔΕΔΥ, που αφορούν την εγγραφή
νέων μελών.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 4,
μέλη της ΑΔΕΔΥ γίνονται οι δευτερο-
βάθμιες δημοσιοϋπαλληλικές συνδι-
καλιστικές οργανώσεις, όπως είναι και
η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, που πληρούν τις
προϋποθέσεις του καταστατικού.

Στο αμέσως επόμενο εδάφιο διευ-
κρινίζεται, ότι «δικαίωμα εγγραφής στις
δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις έχουν
εργαζόμενοι με μόνιμη σχέση εργα-
σίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, που απα-
σχολούνται στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ
και στα ΝΠΔΔ, καθώς και σε Νομικά
Πρόσωπα που είναι στον αμιγή και
αποκλειστικό έλεγχο του Δημοσίου
και των ΟΤΑ».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 6, για την εγγραφή
μέλους απαιτείται:

11 Αίτηση εγγραφής.

22 Επικυρωμένο αντίγραφο της από-
φασης του αρμόδιου κατά το κατα-

στατικό τους οργάνου.

33 Επικυρωμένο αντίγραφο του μητρώ-
ου των μελών του και τον ακριβή

αριθμό φυσικών μελών τους.

44 Επικυρωμένο αντίγραφο του εγκε-
κριμένου καταστατικού.

55 Επίσημο πρακτικό των τελευταίων
αρχαιρεσιών, υπογεγραμμένο από

τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και πρα-

κτικό του Δ.Σ. της  οργάνωσης μέλους
με τη συγκρότησή του σε Σώμα και
την κατανομή των αρμοδιοτήτων τους.

66 Απόδειξη καταβολής δικαιώματος
εγγραφής.

Αρμόδιο να αποφασίσει επί της
αιτήσεως είναι το Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
μετά από εισήγηση της Ε.Ε., το οποίο
και υποχρεούται να αιτιολογήσει την
απόφαση του και να την γνωστοποι-
ήσει προς την αιτούσα οργάνωση μέσα
σε δύο (2) μήνες από την υποβολή
της αίτησης.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του
Καταστατικού της ΑΔΕΔΥ,

11 Σε περίπτωση αρνητικής απόφα-
σης, η συνδικαλιστική οργάνωση

μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση
εγγραφής, εφόσον πλέον πληροί τους
όρους του καταστατικού.

22 Αν και πάλι η απόφαση είναι αρνη-
τική ή το Γ.Σ. δεν απαντήσει μέσα

στην προθεσμία του παραπάνω άρθρου,
το ενδιαφερόμενο για εγγραφή μέλος
πέραν της υπό του νόμου καθοριζό-
μενης διαδικασίας δδιικκααιιοούύττααιι,,  νναα  ππρροο--
σσφφύύγγεειι  σσττοο  ππρρώώττοο  τταακκττιικκόό  ήή  έέκκτταακκττοο
σσυυννέέδδρριιοο  μμεε  ααίίττηησσήή  ττοουυ  σσττηηνν  ΕΕ..ΕΕ..  πποουυ
ααπποοφφαασσίίζζεειι  γγιιαα  ττηηνν  εεγγγγρρααφφήή  ττοουυ  ήή  όόχχιι..
Η αίτηση εξετάζεται πριν από κάθε
άλλο θέμα της Ημερησίας Διάταξης
υποχρεωτικά και σε περίπτωση που
γίνεται αποδεκτή η εγγραφή, η οργά-
νωση συμμετέχει στις διαδικασίες με
όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Εν ολίγοις...
Συνοψίζοντας, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ πλη-
ροί το σύνολο των προϋποθέσεων
που τάσσει ο Νόμος 1264/1982 και το
Καταστατικό της ΑΔΕΔΥ,ώστε να νομι-
μοποιείται να υποβάλει αίτηση εγγρα-
φής, εφόσον ληφθεί η σχετική από-
φαση. Η συμμετοχή αντιπροσώπων
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στην ΑΔΕΔΥ, θα
ενδυναμώσει την φωνή των νοση-
λευτών και θα ισχυροποιήσει ακόμη
περισσότερο την θέση τους στο συν-
δικαλιστικό κίνημα. Επιπλέον οοιι  ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς  θθαα  ααπποοκκττήήσσοουυνν  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά
εεκκππρροοσσώώππηησσηη  σσεε  ττρριιττοοββάάθθμμιιαα  σσυυννδδιι--
κκααλλιισσττιικκήή  οορργγάάννωωσσηη,,  μμέέσσωω  ττηηςς  μμοονναα--
δδιικκήήςς  εενν  ΕΕλλλλάάδδιι  ααμμιιγγοούύςς  κκλλααδδιικκήήςς
οομμοοσσπποοννδδίίααςς,,  πποουυ  δδεενν  εείίννααιι  άάλλλληη  ααππόό
ττηηνν  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ..

Οι συνθήκες έχουν πλέον ωριμά-
σει και το μόνο που χρειάζεται είναι
όραμα, τόλμη και αποφασιστικότητα,
στοιχεία που χαρακτηρίζουν την διοί-
κηση της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ από το ξεκί-
νημά της μέχρι σήμερα.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Ε.Ν.Ε.
11οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό

ΣΣυυμμββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: 

Σοφία Κωσταδιού
Αντιπρόεδρος: 

Γεωργία Κουτσοβάϊου
Γ. Γραμματέας: 

Μιχαήλ Κουράκος
Αν. Γραμματέας: 

Κωνσταντία Μπελαλή
Ταμίας: Λάμπρος Μπίζας

Μέλη: Δημήτριος
Σκουτέλης, Γεώργιος
Δραχτίδης, Γεωργία

Μπλάντα, Δημήτριος
Πιστόλας

22οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό
ΣΣυυμμββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: 

Βασιλική Μούγια
Αντιπρόεδρος: 
Ελένη Πισιμίση
Γ. Γραμματέας: 

Ευαγγελία Τσιότσιου
Αν. Γραμματέας: 
Παναγιώτης Ψας

Ταμίας: Ελένη
Σπυριδοπούλου

Μέλη: Αριστείδης
Δάγλας, 

Μαρία Μελετιάδου

33οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό
ΣΣυυμμββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: 

Γεώργιος Μπαλιόζογλου
Αντιπρόεδρος: 

Δημήτριος Παλητζήκας
Γ. Γραμματέας: 

Γεώργιος Χρυσομαλλίδης
Αν. Γραμματέας: 

Ιωάννης Κουτσονίκος
Ταμίας: Χρήστος

Καργιώτης
Μέλη: Φίλιππος Κακάνης,

Θεοδωρίδης Αντώνης

44οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό
ΣΣυυμμββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: 

Γεώργιος Δόντσιος
Αντιπρόεδρος:
Ελένη Αβράμη

Γ. Γραμματέας: 
Φαίδρα Ιωαννίδου

Αν. Γραμματέας: 
Κων/νος Μπουμπάρης

Ταμίας: 
Όλγα Δημητριάδου

Μέλη: Τριαντάφυλλος
Παγκαλίδης, Μελανία

Κοσμαδάκη

55οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό
ΣΣυυμμββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: 

Απόστολος Κωτσής
Αντιπρόεδρος: 

Μαρία Σουλτούκη
Γ. Γραμματέας: 

Μαγδαληνή Σελαμανίδου
Αν. Γραμματέας: 
Μαρία Γκιτέρσου

Ταμίας: 
Κων/νος Νιανιόπουλος

Μέλη: Γεώργιος Ρότσας,
Νικόλαος Κιούσης

66οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό
ΣΣυυμμββοούύλλιιοο

Πρόεδρος: Γεωργία
Θεοδωρακοπούλου

Αντιπρόεδρος: 
Νικόλαος Ορφανός

Γ. Γραμματέας: 
Γεώργιος Αρβανίτης

Αν. Γραμματέας: Γεώργιος
Σιώχος

Ταμίας: Ελένη Αλμπάνη
Μέλη: Κυριάκος

Κούφαλης, Δήμητρα
Τσίλη, Γεώργιος Τζιτζίκος,

Χρήστος Μαρνέρας

77οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό
ΣΣυυμμββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: 

Νικόλαος Σαββίδης
Αντιπρόεδρος: 

Πηνελόπη Ντζιλέπη
Γ. Γραμματέας: 

Γεώργιος
Μεραμβελιωτάκης

Αν. Γραμματέας: 
Εμμανουήλ Αστυρακάκης

Ταμίας: 
Τρανόπουλος Χρήστος



ΌΌ
σον αφορά στη φιλο-
ξενία ασθενών, που
προορίζονται για την

καρδιολογική κλινική, σε άλλη
κλινική επισημαίνονται τα ακό-
λουθα:

Η παροχή υπηρεσιών φρο-
ντίδας και υγείας από το νοση-
λευτικό προσωπικό προς αυτούς
τους ασθενείς, δδέέοονν  νναα  δδιιεε--
ννεερργγεείίττααιι  μμεε  ττοονν  ππλλέέοονν  ππρρόό--
σσφφοορροο  ττρρόόπποο,,  ώώσσττεε  νναα  εεξξαα--
σσφφααλλίίζζεεττααιι  σσττοονν  μμεεγγααλλύύττεερροο
δδυυννααττόό  ββααθθμμόό  ηη  εεύύρρυυθθμμηη  λλεειι--
ττοουυρργγίίαα,,  ττόόσσοο  ττηηςς  ννοοσσηηλλεευυττιι--
κκήήςς  υυππηηρρεεσσίίααςς,,  όόσσοο  κκααιι  ττοουυ
ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ  γγεεννιικκόόττεερραα..  

Περαιτέρω, σύμφωνα με

το άρθρο 10 του Προεδρικού
Διατάγματος 87/1986, οι αρμο-
διότητες της νοσηλευτικής
υπηρεσίας είναι η παροχή
νοσηλείας στους αρρώστους,
σύμφωνα με τα διδάγματα της
νοσηλευτικής και στο πλαίσιο
των κατευθύνσεων των υπευ-
θύνων σε κάθε περίπτωση
ιατρών, η προώθηση και προ-
αγωγή της νοσηλευτικής και
της εκπαίδευσης στον τομέα
αυτό και ο προγραμματισμός
και ο έλεγχος των παρεχομέ-
νων υπηρεσιών. 

Σύμφωνα, δε, με το άρθρο
13 του Προεδρικού Διατάγμα-
τος 87/1986, στη Νοσηλευτική

Υπηρεσία προΐσταται: α) Στη
Διεύθυνση υπάλληλος του κλά-
δου ΠΕ ή ΤΕ του Νοσηλευτικού
Προσωπικού, ενώ το άρθρο 8
του Νόμου 2889/2001 ορίζει
ότι, στη Νοσηλευτική Υπηρεσία
προΐσταται ο Διευθυντής Νοση-
λευτικής Υπηρεσίας.

Από τα παραπάνω συνάγε-
ται, ότι ηη  οορργγάάννωωσσηη  ττωωνν  υυππηη--
ρρεεσσιιώώνν  ττηηςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  υυππηη--
ρρεεσσίίααςς  ααννήήκκεειι  ππρροοεεχχόόννττωωςς  σσττηηνν
ΔΔιιεευυθθύύννοουυσσαα  ήή  ΔΔιιεευυθθυυννττήή, που
φέρει και την ευθύνη για την
εύρυθμη λειτουργία της, λαμ-
βάνοντας υπόψη όλα τα δεδο-
μένα και τις συγκεκριμένες υπη-
ρεσιακές ανάγκες.  

Νοέμβριος 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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ΜΜ
εε  ββάάσσηη  ττοο  υυππ’’  ααρριιθθμμ..
ππρρωωττ..  77660055..0099..22..11//2211--
0077--22000099  εεγγγγρράάφφοουυ  ττοουυ

ΣΣυυννηηγγόόρροουυ  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη,,  πποουυ
ααφφοορράά  ττηηνν  κκίίννηησσηη  ππεειιθθααρρχχιικκήήςς
δδίίωωξξηηςς  κκααιι  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ππεειι--
θθααρρχχιικκήήςς  πποοιιννήήςς  σσττηη  ΝΝοοσσηη--
λλεεύύττρριιαα,,  κκαα  ΓΓ..  ΒΒ..,,  λλόόγγωω  μμηη  εεγγγγρραα--
φφήήςς  ττηηςς  σστταα  μμηηττρρώώαα  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,
εεππιισσηημμααίίννοοννττααιι  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::

Αρχικώς,θα πρέπει να τονι-
στεί ότι, η ιδιότητα του απο-
φοίτου Τμημάτων Νοσηλευτι-
κών A.E.I., Νοσηλευτικών
Τμημάτων T.E.I., πρώην Ανώ-
τερων Σχολών Αδελφών Νοσο-
κόμων, Επισκεπτριών Αδελ-
φών Νοσοκόμων,αρμοδιότητας
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
πρώην Νοσηλευτικών Σχολών
ΚΑΤΕΕ,και Νοσηλευτικών Σχο-

λών ή Τμημάτων της αλλοδα-
πής, των οποίων τα διπλώμα-
τα έχουν αναγνωριστεί ως ισό-
τιμα με τα πτυχία των
νοσηλευτικών σχολών της ημε-
δαπής από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες,συμπίπτει αναγκαστικώς
με την ιδιότητα του Νοσηλευ-
τή, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 5§2 Α, του Νόμου
1579/1985, που καθιερώνουν
τον επαγγελματικό τίτλο του
Νοσηλευτή.

Υπ’ αυτήν την έννοια, που
αποτελεί και την μόνη ορθή
ερμηνευτική προσέγγιση των
επίμαχων διατάξεων, ουδείς
δύναται να χαρακτηριστεί ως
Νοσηλευτής, εάν δεν είναι
απόφοιτος μιας εκ των ανω-
τέρω, περιοριστικώς αναφε-
ρομένων Σχολών, αντιστρό-

φως, δε, όλοι οι απόφοιτοι των
ως άνω Σχολών, αυτοδικαίως
φέρουν τον επαγγελματικό τίτ-
λο του Νοσηλευτή και υπά-
γονται υποχρεωτικώς στο πεδίο
εφαρμογής των διατάξεων του
Νόμου 3252/2004. Υπογραμ-

μίζεται δε, ότι όλες οι διατά-
ξεις του Νόμου 3252/2004
αφορούν αποκλειστικώς τους
φέροντες τον επαγγελματικό
τίτλο του Νοσηλευτή, χωρίς
ειδικότερες διακρίσεις.

Περαιτέρω, επισημαίνεται

ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 29§1 του Νόμου
3252/2004, «ο νοσηλευτής που
καταδικάστηκε και το Περιφε-
ρειακό Τμήμα που άσκησε τη
δίωξη,έχουν δικαίωμα μέσα σε
τρεις (3) μήνες από την επίδο-

ση της απόφασης,να την εκκα-
λέσουν ενώπιον του Ανώτατου
Πειθαρχικού Συμβουλίου». Εν
προκειμένω, η κα Β., ουδέπο-
τε άσκησε έφεση κατά της πρά-
ξεως επιβολής πειθαρχικής ποι-
νής του αρμόδιου πρωτοβάθμιου

Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Με βάση όλες τις πιο πάνω

παρατηρήσεις, η Ε.Ν.Ε. υπο-
στηρίζει,ότι η επιβολή πειθαρ-
χικής ποινής στην κα Β., λόγω
της μη εγγραφής της στα μητρώα
της Ε.Ν.Ε., φέρει πλήρη, σαφή
και ειδική αιτιολογία. Επιπλέ-
ον, παρελθούσης και της τρι-
μήνου προθεσμίας για την άσκη-
ση έφεσης κατά της εν λόγω
πράξης επιβολής πειθαρχικής
ποινής, το αρμόδιο πρωτοβάθ-
μιο Πειθαρχικό Συμβούλιο,δεν
δύναται πλέον να επιληφθεί και
πάλι της συγκεκριμένης υπο-
θέσεως,αναθεωρώντας το περιε-
χόμενο της αρχικής του από-
φασης,σύμφωνα με την προτροπή
του υπ’αριθμ.πρωτ.7605.09.2.1/21-
07-2009 εγγράφου του Συνη-
γόρου του Πολίτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ Γ. Β.

Πλήρως, σαφώς 
και ειδικώς αιτιολογημένη 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Θέμα οργάνωσης 
και αναγκών 

Το αρμόδιο πρωτοβάθμιο Πειθαρχι-
κό Συμβούλιο, δεν δύναται πλέον
να επιληφθεί και πάλι της συγκεκρι-
μένης υποθέσεως.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Καμία «εκπαιδευτική»
διάκριση

ΑΑ ναφορικά με την μισθολογική κατάταξη των δημο-
σίων υπαλλήλων, αυτή διενεργείται, πλέον, με βάση

τις διατάξεις του Νόμου 3205/2003, που περιγράφουν με
λεπτομέρεια τις διακρίσεις των μισθολογικών κλιμακίων,
ανάλογα με την κατηγορία όπου ανήκει έκαστος υπάλλη-
λος. Το πιο πάνω κριτήριο της κατηγορίας είναι και το μόνο
που καθορίζει την μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων.
Οι προβλεπόμενες, δε, ρυθμίσεις του Νόμου 3205/2003,
με βάση την κατηγορία, είναι ενιαίες για τους υπαλλήλους,
που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, μη λαμβανομένων υπό-
ψη των ετών σπουδών. Με άλλα λόγια, ηη  ιισσχχύύοουυσσαα  ννοομμοο--
θθεεσσίίαα,,  δδεενν  ππρροοββλλέέππεειι  κκάάπποοιιαα  μμοορρφφήή  δδιιάάκκρριισσηηςς,,  ααννααφφοο--
ρριικκάά  μμεε  ττηηνν  μμιισσθθοολλοογγιικκήή  κκααττάάττααξξηη  ττωωνν  δδηημμοοσσίίωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν,,
σσττηηρριιζζόόμμεεννηη  σστταα  έέττηη  σσπποουυδδώώνν.. Εξάλλου, σύμφωνα με την
διάταξη του άρθρου 15§2 του Νόμου 3205/2003, ο χρό-
νος φοίτησης σε σχολές, δεν αναγνωρίζεται για την μισθο-
λογική εξέλιξη των υπαλλήλων. 

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον κάποιος υπάλληλος θεω-
ρεί ότι, αδικείται μισθολογικώς, διατηρεί την δυνατότητα
δικαστικής προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Αποστολάρα Παρα-
σκευή,Δρακοπούλου Μαριάν-
να, Χριστοδούλου Ελένη

Αυστραλία:
Αποφεύγουν 
τα νοσοκομεία 
τον Φεβρουάριο
Πηγή: AΠΕ
http://www.otenet.gr/portal/portal
/info/news/oddnews

Οι Αυστραλοί καλούνται να
αποφεύγουν τα νοσοκομεία
κατά το μήνα Φεβρουάριο,
καθότι είναι ο μήνας, που οι
περισσότεροι απόφοιτοι ιατρι-
κής κάνουν την πρακτική τους
εξάσκηση, οπότε συμβαίνουν
και τα περισσότερα ιατρικά
λάθη. Συγκεκριμένα, κατά την
περίοδο αυτή σημειώνεται
αύξηση 40% σε ιατρικά λάθη
στην Αυστραλία, επισημαίνουν
οι συγγραφείς μελέτης που
δημοσιεύτηκε στο «British
Medical Journal».

Δημιουργήθηκαν
κύτταρα, που 
παράγουν ωάρια και
σπερματοζωάρια 
Πηγή:http://www.nature.com/nat
ure/journal/vaop

Ομάδα επιστημόνων του πανε-
πιστημίου του Στάνφορντ της
Αμερικής ανακοίνωσε ότι, βρή-
κε τρόπο να μετατρέπει τα
ανθρώπινα εμβρυϊκά βλα-
στοκύτταρα, στα κύτταρα εκεί-
να, που δημιουργούν τα ωάρια
και τα σπερματοζωάρια.Η ανα-
κάλυψη μπορεί να οδηγήσει
σε νέες θεραπείες γονιμότη-
τας, σε καλύτερη κατανόηση
των κληρονομικών ασθενει-
ών και, μελλοντικά, στη διόρ-
θωση των αναπτυξιακών προ-
βλημάτων πριν τη γέννηση
του παιδιού.

Θάνατος 
τεσσάρων νεογνών
στο «Αλεξάνδρα» 
Πηγή: AΠΕ
http://www.otenet.gr/portal/portal
/info/news

Μικροβιαιμία είναι η αιτία θανά-
του τεσσάρων νεογνών, τα
οποία κατέληξαν ύστερα από
μόλυνσή τους με το μικρόβιο
serratia στο «Αλεξάνδρα», σύμ-
φωνα με την διαπίστωση ειδι-
κών του Κέντρου Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων.Σε ανα-
κοίνωσή τους, επισημαίνουν,
ότι παρά τη χορήγηση της
κατάλληλης αντιμικροβιακής
αγωγής, τα τέσσερα νεογνά
κατέληξαν.

Το αναμμένο 
φως ενώ κοιμάστε
μπορεί να προκα-
λέσει κατάθλιψη 
Πηγή:http://www.cosmo.gr/Healt
h/Hellas/254492.html

Έρευνα υποστηρίζει ότι, το αναμ-
μένο φως κατά τη διάρκεια του
ύπνου μπορεί να αποτελεί παρά-
γοντα κινδύνου για μελαγχο-
λία ή ακόμη και για κατάθλι-
ψη. Η αύξηση των ποσοστών
της κατάθλιψης σε άτομα που
εργάζονται τη νύχτα και εκτί-
θενται σε νυχτερινό φως είναι

ενδεικτική των επιπτώσεων,
που μπορεί να έχει η έκθεση
σε μη φυσιολογικούς κύκλους
φωτός στη σωματική και ψυχι-
κή υγεία.

Συνήλθε 
από κώμα λόγω
του μωρού της
Πηγή:Telegraph

32χρονη μητέρα, που οι για-
τροί αποφάσισαν να την ρίξουν
σε κώμα, με την ελπίδα πως,
θα την βοηθούσαν να καταπο-
λεμήσει τη λοίμωξη, εξαιτίας
του δηλητηριώδους βακτηρίου
E.coli, επανήλθε στη ζωή,όταν
άκουγε μία ηχογράφηση με τα
γέλια, του μόλις δέκα εβδομά-
δων γιου της, όσο καιρό βρι-
σκόταν αναίσθητη στο κρεβά-
τι του νοσοκομείου.

Τα ελαφρά τσιγάρα
δυσκολεύουν 
περισσότερο 
το κόψιμο του
καπνίσματος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
http://health.ana-mpa.gr
/news.php?id=6266

Οι καπνιστές που θέλουν να
κόψουν το τσιγάρο,θα δυσκο-

λευτούν ακόμα περισσότερο
να το κάνουν, αν δοκιμάσουν
πρώτα να στραφούν σε ελα-
φρότερα τσιγάρα, με λιγότερη
νικοτίνη και πίσσα, σύμφωνα
με αμερικανική επιστημονική
έρευνα,η οποία διαπίστωσε ότι,
οι καπνιστές που το γύρισαν
σε πιο ελαφρές μάρκες τσιγά-
ρων, θεωρώντας ότι το κάπνι-
σμά τους είναι πιο υγιεινό, ήταν
τελικά 50% λιγότερο πιθανό να
το κόψουν.

Λίγη μπίρα την
ημέρα θρέφει...
γερά κόκαλα
Πηγή:http://www.ethnos.gr/article
.asp

Η μέτρια κατανάλωση μπίρας
από γυναίκες που πάσχουν από
οστεοπόρωση,μπορεί να απο-
δειχθεί πολύτιμος σύμμαχος
στην ενδυνάμωση των οστών
τους, σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα επιστημόνων του Πανε-
πιστημίου Καθέρες της Ισπα-
νίας. Οι επιστήμονες τονίζουν
ότι, η κατανάλωση μπίρας σε
καμία περίπτωση δεν συνίστα-
ται για την ενδυνάμωση των
οστών. Προσθέτουν δε, πως
στο ενδεχόμενο κατάχρησης,
θα υπάρξουν εντελώς αντίθετα
αποτελέσματα,δηλαδή οι γυναί-
κες θα εμφανίσουν μειωμένη
οστική πυκνότητα.

Τεστ  DNA δείχνει
τον απώτατο
χρόνο για τεκνο-
ποίηση
Πηγή: απογευματινή

Αμερικανοί επιστήμονες κατα-
σκευάζουν ένα τεστ DNA  που
μπορεί να προβλέψει πόσο χρό-
νο έχει μπροστά της μια γυναί-
κα 18 ετών, ώστε να αποκτήσει
οικογένεια. Το πρωτοποριακό
αυτό τεστ γίνεται με την ανακά-
λυψη ενός γονιδίου,θα είναι ατο-
μικό και θα προβλέπει το ρυθ-
μό, με τον οποίο η παραγωγή
ωαρίων μιας γυναίκας, μειώνε-
ται με την πάροδο του χρόνου.

Τελευταίοι 
της Ευρώπης στη
δωρεά οργάνων
Πηγή: Αγγελιοφόρος

Με μόλις 8 δότες ανά ένα εκα-
τομμύριο πληθυσμού το χρό-
νο,η Ελλάδα κατατάσσεται τελευ-
ταία μεταξύ των ευρωπαϊκών
χωρών στο ζήτημα της δωρεάς
οργάνων. Η έλλειψη μονάδων
εντατικής θεραπείας, ειδικών
συντονιστών σε αυτές,οργανω-
μένου μεταμοσχευτικού κέντρου
και  η ελλιπής ενημέρωση του
κοινού, είναι ορισμένα από τα
πιο σημαντικά προβλήματα.

Η πίεση στα παιδιά:
από πότε πρέπει 
να την ελέγχετε
συστηματικά;
Πηγή:  http://www.medlook.net

Η υψηλή πίεση είναι πάθηση,
που μπορεί να προσβάλλει ακό-
μη και τα μικρά παιδιά. Η επι-
δημία παχυσαρκίας που μαστί-
ζει τα παιδιά σε πολλές χώρες,
συνοδεύεται συχνά, μεταξύ
άλλων δεινών για την υγεία και
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Τυπορυχείο… 

Ένοχα για καρκίνους 
στον εγκέφαλο τα κινητά
Πηγή: alithia.com.cy

Όσοι κάνουν χρήση κινητών τηλεφώνων «για διάστη-
μα 10 χρόνων ή περισσότερο» διατρέχουν «σημαντικά
αυξημένο» κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο αργότερα
στη ζωή τους.Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευ-
νας, η οποία εξετάζει τη σύνδεση της έκθεσης στα κινη-
τά τηλέφωνα με τρεις τύπους όγκων του εγκεφάλου και
έναν όγκο του σιελογόνου αδένα, αναμένεται να δημο-
σιευθούν μέχρι το τέλος του 2009.



από υψηλή πίεση. Απαιτείται
εγρήγορση και λήψη μέτρων,
τόσο από τους γονείς, όσο και
από τους γιατρούς για έγκαιρη
διάγνωση.Η υψηλή πίεση που
δεν αντιμετωπίζεται, είναι δυνα-
τόν να δημιουργεί ανεπανόρ-
θωτες βλάβες στον οργανισμό
των παιδιών.

Πρώτη μεταμό-
σχευση πνευμόνων
στην Αυστραλία 
σε ομογενή
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 
http://health.ana-mpa.gr/
news.php?id=6159

Η Π.Κ.το 2008,διαγνώσθηκε με
την ίδια αρρώστια,από την οποία
πέθανε η μητέρα της, 15 χρόνια
πριν: την συστηματική σκληρο-
δερμία, ένα σπάνιο χρόνιο και
εξελικτικό νόσημα, που χαρα-
κτηρίζεται από προοδευτική ίνω-
ση και σκλήρυνση του δέρμα-
τος, αλλά και των εσωτερικών
οργάνων.Βρέθηκε δότης πνευ-
μόνων και ενώ οι πιθανότητες
επιβίωσης ήταν ελάχιστες, η Π.
Κ.αποτέλεσε την πρώτη ασθενή
στην Αυστραλία,που έπειτα από
παρόμοια επέμβαση, κατάφερε
να βγει από το νοσοκομείο.

Τσίχλα ινσουλίνης 
Πηγή: Ελεύθερος τύπος

Αντιπροτείνουν τσίχλα ινσου-
λίνης οι ερευνητές στα εκα-

τομμύρια διαβητικών, οι οποί-
οι κάνουν καθημερινά ενέσεις,
για να διατηρήσουν σταθερό
το σάκχαρό τους.Η τσίχλα βρί-
σκεται σε ερευνητικό στάδιο.
Η ιδέα της διά του στόματος
χορηγούμενης ινσουλίνης,δεν
είναι καθόλου καινούρια,αλλά
το εγχείρημα σκόνταφτε στα
γαστρικά ένζυμα, τα οποία δια-

σπούν την ινσουλίνη προτού
φτάσει στο αίμα. Η δυσκολία
αυτή ξεπεράστηκε, κλείνοντας
την ινσουλίνη σε προστατευτι-
κές άπεπτες μικροκάψουλες.

Δημιουργήθηκε 
σε εργαστήριο 
ιστός γεννητικού

οργάνου αρσενικών
κουνελιών 
Πηγή: http://health.ana-mpa.gr/
news.php?id=6319

Αμερικανοί επιστήμονες δημι-
ούργησαν στο εργαστήριο τεχνη-
τό ιστό,που αντικατέστησε πλή-
ρως και με επιτυχία τον στυτικό

ιστό στο γεννητικό όργανο
αρσενικών κουνελιών.

Το επίτευγμα δημιουργεί
ελπίδες ότι, θα καταστεί εφι-
κτό στο μέλλον να αποκαθί-
σταται πλήρως η λειτουργι-
κότητα σε ανδρικά γεννητικά
όργανα, που έχουν υποστεί
βλάβες, λόγω τραυματισμού ή
ασθένειας, αλλά κ ελπίδες για
τη δημιουργία άλλων πολύ-
πλοκων οργάνων, όπως το
ήπαρ, χρησιμοποιώντας κύτ-
ταρα του ίδιου του ασθενούς.
Το γεγονός προσδίδει σημα-
ντικό πλεονέκτημα, καθώς το
σώμα αναγνωρίζει το εμφύ-
τευμα ως δικό του και δεν το
απορρίπτει.

Οι μισές αναρρωτι-
κές δίνονται για
μυοσκελετικές
παθήσεις
Πηγή: Ελευθεροτυπία

Μελέτη που πραγματοποιή-
θηκε από το Work Foundation
καταδεικνύει ότι, οι μυοσκε-
λετικές παθήσεις ευθύνονται
για σχεδόν τις μισές από το
σύνολο των ημερών ασθένει-
ας,που προκύπτουν στον εργα-
σιακό χώρο και για το 60%
των περιστατικών μόνιμης ανι-
κανότητας για εργασία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. 100 εκα-
τομμύρια Ευρωπαίοι υποφέ-
ρουν από χρόνιο μυοσκελε-
τικό πόνο, εκ των οποίων, το
40% αυτών αναγκάζονται να
αφήσουν την εργασία τους.

Νοέμβριος 2009
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Οι αντιπρόσωποι της Ε.Ν.Ε. σε όλη την Ελλάδα 
ΑΒΡΑΜΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΣΟΦΙΑ, ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ, ΑΛΕΞΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΑΛΙΑΓΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΒΑΛΑ-
ΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ, ΒΑΧΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΙΔΑΚΗ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΒΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΑΡ-
ΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΙΟΦΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΙΩΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΓΚΙ-
ΤΕΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ,
ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΟΓΑΝΚΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΖΑΓΑΝΑ ΒΑΪΑ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΖΙΩΓΑ ΑΓΛΑΪΑ, ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, ΘΕΟΦΑ-
ΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΑΙΔΡΑ, ΚΑΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ,
ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΚΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙ-
ΝΗ, ΚΕΜΑΝΕ-ΛΑΖΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΚΕΣΙΔΟΥ-ΚΟΤΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΛΙ-
ΟΥ-ΠΛΕΞΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΜΕΡΩΠΗ, ΚΟΝΤΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ, ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ, ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ, ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΚΟΥΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ, ΚΟΥΝΕΛΗΣ-

ΜΥΚΗΡΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΟΥΤΣΟΒΑΪΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΦΑ-
ΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΩΣΤΑΔΙΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΩΤΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΜΑΝΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΕΡΑΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΗΤΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΟΡ-
ΦΑΚΙΔΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΜΠΑΓΙΑΤΗ-ΛΕΒΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑ-
ΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΜΠΑΦΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΑ, ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΠΛΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΟΥΡ-
ΝΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΟΥΤΖΙΩΝΑ-ΝΤΑΛΙΟΥ ΧΑΪΜΑΔΗ, ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΕΑΡΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΕΟΦΥΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ, ΝΗΣΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ-ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΤΖΙΛΕΠΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΝΤΟΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ -ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝΤΩ-
ΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΠΑΛΑΙ-
ΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΪΑ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΠΑΣΧΑΛΗ-ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ ΑΝΕΖΙΝΑ, ΠΙΛΑ-
ΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ, ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ-
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΠΟΝΤΙΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΥΡΓΙΛΗ-ΜΠΙΣΚΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΡΟΚΑ ΕΛΕΝΗ, ΡΟΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕ-
ΝΗΣ, ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΕΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΣΕΜΙΛΙΕΤΩΦ ΜΙΧΑΗΛ, ΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗ-
ΡΙΟΣ, ΣΙΩΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΚΕΝΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΟΥΛΤΟΥΚΗ-ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΕΡΡΥΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΟΦΑ ΜΑΡΙΑ, ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΖΩΪΤΣΑ, ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ,
ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ ΧΑΪ-
ΔΩ, ΤΣΑΜΠΙΡΑ-ΤΣΑΠΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΤΣΕΠΡΑΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ, ΤΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΤΣΙΟΣ ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΤΣΟΛΚΑΣ ΘΩΜΑΣ,
ΤΣΟΥΚΑΛΑ-ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΛΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΟΥΤΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΗ, ΧΑΒΕΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΧΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙ-
ΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

Το... διαδίκτυο βλάπτει σοβαρά την υγεία 
Πηγή: AΠΕ
http://www.otenet.gr/portal/portal/info/news

Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο στη χώρα μας,
όπου το 18% των Ελλήνων εμφανίζουν προβλήματα με την κατάχρησή του, ενώ το 1% θεω-
ρείται ήδη εθισμένο. Εκτός από τις δυσμενείς επιδράσεις στην ψυχική υγεία μπορεί να οδη-
γήσει ακόμη και στο θάνατο. Το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μέσα σε διάστη-
μα 19 μηνών έχει παρέμβει σε, τουλάχιστον, 10 περιπτώσεις εφήβων, που ήθελαν να
αυτοκτονήσουν με τη βοήθεια του διαδικτύου.



«Αντιπυρετικά, σιρόπια για το
βήχα, φάρμακα για το συνά-
χι, βιταμίνες, μάσκες, αντι-
σηπτικά υγρά και μαντιλάκια,
εμβόλια της κοινής γρίπης και
για τον πνευμονιόκοκκο, ακό-
μη όμως και ταμπλέτες καμ-
φοράς, γνωρίζουν μεγάλη ζήτη-
ση στα φαρμακεία όλης της
χώρας.

Η ανησυχία των πολιτών για
τη νέα γρίπη Η1Ν1 έχει οδηγή-
σει χιλιάδες στα φαρμακεία,
στα οποία απευθύνονται καταρ-
χήν οι περισσότεροι, είτε έχουν
ήπια συμπτώματα, είτε θέλουν
ενημέρωση σχετικά με το εμβό-
λιο και τους τρόπους αντιμε-
τώπισης της γρίπης.

Για κατάσταση χωρίς προη-
γούμενο, με αθρόα προσέ-
λευση πολιτών στα φαρμακεία,
κάνουν λόγο οι φαρμακοποι-
οί, που βλέπουν τις πωλήσεις
σε συγκεκριμένα σκευάσμα-
τα, κυρίως αντιπυρετικά, αλλά
και προϊόντα όπως μάσκες και
αντισηπτικά, να έχουν αυξη-
θεί μέχρι και 1.000% σε σύγκρι-
ση με το παρελθόν.

«Το πρώτο και κυριότερο
είναι ότι μας ρωτούν τι να κάνουν
σχετικά με το εμβόλιο για τη
νέα γρίπη. Ειδικά εμένα, επει-
δή ως πρόεδρος εμβολιάστη-
κα δημοσίως, με ρωτούν πολ-
λοί για τυχόν παρενέργειες.
Εμάς τους φαρμακοποιούς,
όπως και τους ιδιώτες γιατρούς
ελεύθερους επαγγελματίες,

παρόλο που ανήκουμε στις θεω-
ρούμενες ομάδες υψηλού κιν-
δύνου, δεν μας κάλεσαν να
εμβολιαστούμε. Τις ημέρες
αυτές έχουμε μεγάλη νοσηρό-
τητα, καθώς πολλοί έρχονται
με διάφορα συμπτώματα (πυρε-
τό, βήχα, συνάχι), ενώ άλλες
χρονιές τέτοια εποχή δεν είχα-
με κρούσματα, καθώς η γρίπη

εμφανιζόταν από το Φεβρου-
άριο και μετά», δήλωσε ο Κυριά-
κος Θεοδοσιάδης, πρόεδρος
του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης.

«Τα περιστατικά είναι αυξη-
μένα και διαπιστώνουμε κάποια
έξαρση. Εμβόλια για τη νέα
γρίπη δεν κάνουμε και παρα-
πέμπουμε στα νοσοκομεία,

όμως έχουμε τεθεί στη διά-
θεση της νομαρχίας, αν χρει-
αστεί να μετατραπούμε σε
εμβολιαστικά κέντρα», σημεί-
ωσε ο Διονύσιος Ευγενίδης,
γ.γ. του Φαρμακευτικού Συλ-
λόγου Θεσσαλονίκης.

Μέσα στο γενικευμένο κλί-
μα ανησυχίας που επικρατεί,
σχετικά με τη νέα γρίπη, δεν
λείπουν και πολλά ευτράπελα,
από όσους προσέρχονται στα
φαρμακεία.

Ανάμεσα σε πολλά, που
καλούνται να απαντήσουν οι
φαρμακοποιοί είναι, αν οι μάσκες
μπορούν να πλυθούν και να
ξαναχρησιμοποιηθούν, όπως
και η ζήτηση πολλών εναλλα-
κτικών προϊόντων για την αντι-
μετώπιση της γρίπης, με πρώ-
το και πιο περιζήτητο την...
καμφορά. «Όπως σε ορισμέ-
νες χώρες έχουν ακόμη τα σκόρ-
δα, έτσι πολλοί ζητάνε πλακί-
δια καμφοράς, με τα οποία
θεωρούν ότι μπορούν να προ-
στατευτούν από τη γρίπη», ανα-
φέρει το ρεπορτάζ της εφημε-
ρίδας «Αγγελιοφόρος».
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ» 

Οι «παρενέργειες» της γρίπης!

«Εκατοντάδες ιατρεία πλησίον των νοσοκομείων της
Αττικής, εκτός των 151 μεγαλογιατρών του Κολωνα-
κίου, μπαίνουν από στο στόχαστρο της Υπηρεσίας
Ειδικών Ελέγχων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα 15 πολυμελή συνερ-
γεία της Υπηρεσίας έχουν βγει στους δρόμους της
Αττικής, προκειμένου να πιάσουν τους γιατρούς που
αποκρύπτουν από την Εφορία τις συναλλαγές τους.
Κατά τις εντολές της πολιτικής ηγεσίας του υπουρ-
γείου Οικονομικών, η ΥΠΕΕ στοχεύει σε: 
� Μεγαλογιατρούς, των οποίων ο τρόπος διαβίωσης
δεν συνάδει με τα εισοδήματα που δηλώνουν στην
Εφορία. Ελεύθεροι επαγγελματίες με πολυτελή αυτο-
κίνητα, κατοικίες και εξοχικά, δεν μπορεί να δηλώ-
νουν στην Εφορία ετήσια εισοδήματα 300 ευρώ και
5.000 ευρώ ή 10.000 ευρώ. 
� Γιατρούς που διατηρούν ιατρεία στους πιο εμπορι-

κούς δρόμους της χώρας ή στις πιο πολυτελείς συνοι-
κίες, όπως η Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι ή η
οδός Μεταξά στη Γλυφάδα. 
� Γιατρούς που διατηρούν ιατρεία γύρω από τα μεγά-
λα νοσοκομεία της Αττικής, όπως το Γενικό Κρατι-
κό, το Ερρίκος Ντυνάν κ.ά., καθώς θεωρείται ότι
«ψαρεύουν» και πελάτες -ασθενείς από τα νοσο-
κομεία. 

Τα συνεργεία της ΥΠΕΕ θα συνεχίσουν τους ελέγ-
χους, ενώ άμεσα ξεκινούν έλεγχοι και σε άλλες μεγά-
λες πόλεις της χώρας, όπως Θεσσαλονίκη, Πάτρα,
Ηράκλειο, Γιάννενα κ.λπ.. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, τα έσοδα από τον ΦΠΑ
συνεχίζουν να έχουν πτωτική πορεία, γεγονός που
έχει θορυβήσει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου,
καθώς εκτιμούν ότι, πρέπει να μπουν οι βάσεις για να
πιάσουν τους απαιτούμενους στόχους κατά το 2010. 

Αμέσως μετά τους γιατρούς αναμένεται να πάρουν
σειρά οι δικηγόροι, καθώς είναι τοις πάσι γνωστό ότι,
δηλώνουν μόνο την ελάχιστη αμοιβή του γραμματί-
ου προείσπραξης και όχι την πραγματική αμοιβή που
εισπράττουν από τους πελάτες τους. 

Οι έλεγχοι της ΥΠΕΕ θα φτάσουν στους οδο-
ντίατρους, τους λογιστές -κυρίως όσους εδρεύουν
πλησίον των εφοριών-, σε υδραυλικούς, ηλεκτρο-
λόγους και ελαιοχρωματιστές, με έμφαση σε όσους
έχουν δουλειές με οικοδομικές επιχειρήσεις, τους
μηχανικούς, τους εκμεταλλευτές ταξί που συνεχί-
ζουν να αρνούνται την έκδοση αποδείξεων από τις
ταμειακές μηχανές (σ.σ. πάνε από παράταση σε
παράταση), τα φαρμακεία, τα εστιατόρια και τα μπαρ
με τα χαμηλότερα δηλωθέντα εισοδήματα των 5.500
ευρώ», υποστηρίζει το δημοσίευμα της εφημερίδας
«Ελευθεροτυπία». 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» 

Ψάχνουν την... γιατρειά τους!



«Την πλήρη έλλειψη συγκεκριμένων στοι-
χείων για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπεί-
ας (ΜΕΘ), που παραμένουν κλειστές σε
νοσοκομεία όλης της χώρας, κατήγγειλε η
υπουργός Υγείας Μαριλίζα Ξενογιαννακο-
πούλου, την ώρα που τα αυξα-
νόμενα κρούσματα της νέας
γρίπης «πιέζουν» ασφυκτικά
για τη λειτουργία τους. Η
υπουργός επανέλαβε πως, τις
επόμενες εβδομάδες θα αρχί-
σουν σταδιακά να ανοίγουν
τα «κλειστά» κρεβάτια.

Συγκεκριμένα, μιλώντας
στο «Mega», η υπουργός δήλω-
σε πως, δεν υπήρχε πλήρης
καταγραφή των ΜΕΘ που δεν
λειτουργούν, ούτε σε τι κατάσταση βρί-
σκονται αυτές.

Όπως είπε, χρειάστηκαν δέκα ημέρες,
ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουρ-
γείου να προχωρήσουν σε καταγραφή και
παράλληλα να ελέγξουν την κατάσταση
στην οποία βρίσκονται οι Μονάδες.

Η κ. Ξενογιαννακοπούλου επανέλαβε
ότι, τις επόμενες εβδομάδες θα αρχίσουν

σταδιακά να ανοίγουν τα «κλειστά» κρεβά-
τια. Στόχος του υπουργείου -δεδομένης της
ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων της νέ-
ας γρίπης- είναι να ανοίξουν άμεσα 95 κλει-
στές κλίνες και μέχρι τον Δεκέμβριο να λει-

τουργήσουν άλλες 54.Στο πλαί-
σιο αυτό, προωθείται με διαδι-
κασίες-εξπρές η πρόσληψη 300
υπαλλήλων (νοσηλευτές και
επικουρικό προσωπικό) και μέ-
σα στο 2010 θα προσληφθούν
1.000 γιατροί και 2.000 νοση-
λευτές μέσω ΑΣΕΠ.

Τα σοβαρά περιστατικά,
που καλούνται να αντιμετω-
πίσουν τα νοσοκομεία όλης
της χώρας, εξαιτίας της νέας

γρίπης, καθημερινά πολλαπλασιάζονται.
Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι,

λόγω της έλλειψης σε κλίνες στις ΜΕΘ των
δύο νοσοκομείων της Λάρισας, δύο περι-
στατικά με νέα γρίπη χρειάστηκε να δια-
κομιστούν διασωληνωμένα στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσο-
κομείου Λαμίας», αναφέρει στο δημοσί-
ευμά της η εφημερίδα «Το Βήμα».  

«Καμία από τις σαράντα περιπτώσεις
θανάτων εμβολιασθέντων με το εμβό-
λιο κατά της νέας γρίπης, δεν έχει σχέ-
ση με το φαρμακευτικό σκεύασμα,
ανέφερε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγεί-
ας (ΠΟΥ), προσπαθώντας να θέσει τέλος
σε αυτούς που χαρακτηρίζει «ανυπό-
στατους φόβους». Ο διεθνής υγειο-
νομικός φορέας επανέλαβε ότι, το νέο
εμβόλιο είναι απολύτως ασφαλές, ενώ
είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι
έγκυοι, ηλικιωμένοι και μέλη άλλων
πληθυσμιακών ομάδων δεν προσέρ-
χονται να εμβολιαστούν, φοβούμενοι
τις παρενέργειες του σκευάσματος.
Όπως τόνισε η Μαρί Πολ Κιένι, αρμό-
δια του προγράμματος εμβολιασμών
της ΠΟΥ, μέχρι στιγμής δεν έχει κατα-
γραφεί κανένα πρόβλημα από το και-
νούργιο αντιγριπικό. Έχουν ήδη χορη-

γηθεί 65 εκατ. δόσεις του νέου εμβο-
λίου σε 16 κράτη. Δεν αποκλείεται,
μάλιστα, οι δόσεις
να είναι πολύ περισ-
σότερες, καθώς ήδη
πραγματοποιούνται
εκστρατείες εμβο-
λιασμού σε 40 χώρες.
Οι πιο συχνές παρε-
νέργειες του εμβο-
λίου είναι πρήξιμο,
πόνος και ερύθημα
στο σημείο της ένε-
σης, ενώ σπανιότε-
ρα εμφανίζεται πυρε-
τός και πονοκέφαλος.
Συνήθως, όλες οι
παρενέργειες περνούν μετά 48 ώρες.
Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί 41
θάνατοι εμβολιασθέντων σε έξι χώρες.

Όπου ολοκληρώθηκε η διερεύνηση
αυτών των περιστατικών, απεκλείσθη

το ενδεχόμενο ο θάνα-
τος να προκλήθηκε
από το νέο εμβόλιο.
Επίσης καταγράφη-
καν λιγότερα από
δέκα κρούσματα συν-
δρόμου Guillain Barre
σε εμβολιασθέντες
και όλοι οι ασθενείς
έχουν αναρρώσει. Η
εκπρόσωπος της ΠΟΥ
κατήγγειλε τις θεω-
ρίες συνωμοσίας για
το εμβόλιο, που δια-
δίδονται μέσω του

Ιντερνετ, τονίζοντας ότι, αποσκοπούν
στο να προκαλέσουν πανικό. «Το εμβό-
λιο είναι ασφαλές. Η νέα γρίπη, ωστό-

σο, για ορισμένους ανθρώπους μπο-
ρεί να αποδειχθεί μοιραία».

Κι ενώ η συζήτηση για την ασφάλεια
του εμβολίου εξακολουθεί, η διοίκηση
των ενόπλων δυνάμεων της Μολδαβίας
για να προφυλάξει το στράτευμα από
τη νέα γρίπη, χορήγησε στους άνδρες
διπλό συσσίτιο κρεμμύδια και σκόρδα!
Μέχρι στιγμής, 24 οπλίτες έχουν προ-
σβληθεί από το νόσημα και έχουν αναρ-
ρώσει, ενώ 19 παραμένουν στα νοσο-
κομεία με πνευμονία. Στη χώρα έχουν
καταγραφεί 900 κρούσματα νέας γρί-
πης. Τέλος, ευοίωνα είναι τα νέα από
τη Βρετανία, όπου καταγράφηκε μείω-
ση των νέων κρουσμάτων. Επίσης, οι
βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ξεκι-
νούν και τον εμβολιασμό υγιών παιδιών
που δεν έχουν κλείσει ακόμα τα πέντε»,
γράφει η εφημερίδα «Καθημερινή».

«Πιλότο για τους προμηθευτές και
τις φαρμακευτικές εταιρείες, ώστε
να εισπράττουν καθυστερούμενες
οφειλές των νοσοκομείων με τη
δέσμευση των μισθών του προσω-
πικού τους, αποτελεί η παρακρά-
τηση της μισθοδοσίας του προσω-
πικού του «Λαϊκού» Νοσοκομείου
από την Εθνική Τράπεζα της Ελλά-
δας (ΕΤΕ).

Μετά τη δέσμευση, απ’ την περα-
σμένη Παρασκευή, το «Λαϊκό» Νοσο-
κομείο είναι οικονομικά «νεκρό»,
καθώς - εκτός απ' τους εργαζόμε-
νους - ούτε το ίδιο το νοσοκομείο
δεν μπορεί να κινήσει λογαριασμούς
για τις ανάγκες του. Σύμφωνα με
ανακοίνωσή της η ΕΤΕ, προχώρησε
στην κατάσχεση με «βάση δικαστι-
κή απόφαση (Διαταγή Πληρωμής
του Δικαστή του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών)», με την οποία
«φαρμακευτική εταιρεία επέβαλε
κατά του Λαϊκού Νοσοκομείου κατά-

σχεση για ποσό 2.487.554,29 στα
χέρια της ΕΤΕ». Η ΕΤΕ ρίχνει το μπα-
λάκι στο νοσοκομείο για την τελική
κατάληξη της υπόθεσης αναφέρο-
ντας: «Το όλο θέμα είναι διαφορά
μεταξύ της φαρμακευτικής εταιρεί-
ας και του Νοσοκομείου, το οποίο
αυτό και μόνο μπορεί να προβεί σε
όλα τα νόμιμα μέσα για την αποδέ-
σμευση του ποσού».

Το νοσοκομείο προσέφυγε στα Δι-
καστήρια. Πέρα, όμως, απ' τη δικα-
στική απόφαση, η περίπτωση του
«Λαϊκού» καταδεικνύει με τον πιο δρα-
ματικό τρόπο την υποχρηματοδότη-
ση των νοσοκομείων από το κράτος
και τη μετακύλιση των οικονομικών
λειτουργιών τους στα ασφαλιστικά
ταμεία - που δεν μπορούν να πληρώ-
σουν, με αποτέλεσμα να σωρεύονται
μεγάλα χρέη προς τους προμηθευτές
και τους φαρμακοβιομήχανους», το-
νίζεται στο δημοσίευμα της εφημε-
ρίδας «Ριζοσπάστης».

Νοέμβριος 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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Η γρίπη ΜΕΘ ημών...

Θεωρίες συνωμοσίας λέει ο ΠΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΒΗΜΑ» 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»  

Άλλος χρωστάει,
άλλος πληρώνει...



Νοέμβριος 2009

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελΕ.Ν.Ε.ξελίξειίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

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.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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Γράφει ο Σαληκίδης Δημοσθένης

ΣΣ
τα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαί-
δευσης,πραγματοποιήθηκε ακό-
μη μία ημερίδα αυτή τη φορά από

το 3ο Π.Τ. Μακεδονίας, υπό την αιγίδα,
τόσο της Ε.Ν.Ε.,όσο και του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,αλλά
και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. ΗΗ  ηημμεερρίίδδαα  εείίχχεε  θθέέμμαα  ττηηνν
««θθέέσσηη  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττήή  σσεε  έένναα  σσύύγγχχρροοννοο
σσύύσσττηημμαα  υυγγεείίααςς»»  και διοργανώθηκε την
Τρίτη 20 Οκτωβρίου στην αίθουσα τελε-
τών του Α.Π.Θ..Η συμμετοχή ήταν πολυ-
πληθής και ξεπέρασε κάθε προσδοκία,
αφού ππάάννωω  ααππόό  660000  σσυυννάάδδεελλφφοοιι  ττίίμμηη--
σσαανν  μμεε  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυςς  ττηηνν  εεκκδδήήλλωω--
σσηη,, πράγμα που έδωσε ιδιαίτερο χρώμα,
αλλά και μεγάλη χαρά στους διοργανω-
τές,οι οποίοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προ-
σπάθεια και κατάφεραν να ολοκληρώ-
σουν την ημερίδα με τεράστια επιτυχία.

Τα προβλήματα που ταλανίζουν σήμε-
ρα το χώρο της υγείας είναι πραγματικά
πολλά και αντιμετωπίζονται δύσκολα.ΟΟιι
εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  υυγγεείίααςς,,  μμεε  ππρρωωττοοππόόρροουυςς
ττοουυςς  ννοοσσηηλλεευυττέέςς,,  δδίίννοουυνν  κκααθθηημμεερριιννάά
μμάάχχηη,,  ππρροοσσππααθθώώννττααςς  νναα  εεξξαασσφφααλλίίσσοουυνν
σσττοονν  έέλλλληηνναα  αασσθθεεννήή,,  ττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  δδυυνναα--
ττήή  φφρροοννττίίδδαα  μέσα σε πραγματικά δύσκο-
λες εργασιακές συνθήκες.Κατά τη διάρ-
κεια της ημερίδας αναπτύχθηκαν θέματα
σε τρία επίπεδα.Στο πρώτο,εξετάστηκαν
οι εξαρτήσεις από το Διαδίκτυο,τις ουσίες
και το αλκοόλ,οι οποίες παρουσιάζουν
έξαρση στις μέρες μας και παρατηρού-
νται δυστυχώς και στις μικρές ηλικίες,
κκααθθιισσττώώννττααςς  ααππααρρααίίττηηττηη  ττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα,,
ττηη  σσττεελλέέχχωωσσηη  κκααιι  ττηη  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη
σσττααθθμμώώνν  κκααιι  κκέέννττρρωωνν  ααππεεξξάάρρττηησσηηςς,, αλλά
κυρίως, την ανάγκη για συνεχή ενημέ-
ρωση,ώστε όλα τα εξαρτημένα άτομα να
μπορέσουν να αντιληφθούν το μέγεθος
του προβλήματός τους και να τους δοθεί
η δυνατότητα να απευθυνθούν σε εξει-
δικευμένα κέντρα, που θα τους προ-
σφέρουν μια διαφορετική προοπτική
στην ζωή τους.Στο δεύτερο επίπεδο,εξε-
τάστηκαν οι χρόνιες παθήσεις, όπως η
υπέρταση,ο σακχαρώδης διαβήτης,αλλά
και τα προβλήματα της παχυσαρκίας, της
έλλειψης άσκησης και της αύξησης του

καπνίσματος,τα οποία σε παιδιά και ενή-
λικες δημιουργούν πολλά προβλήματα.
Κάποια από αυτά τα προβλήματα,δυστυ-
χώς, στη χώρα μας έχουν λάβει τη μορ-
φή επιδημίας,δίνοντάς μας κάποιες θλι-
βερές πρωτιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο τρίτο επίπεδο, αναπτύχθηκαν θέμα-
τα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία, την
τελευταία περίοδο της ζωή μας, η οποία
πραγματικά αξίζει όσο και οι προηγού-
μενες, αφού σε αυτήν περιμένουν όλοι
οι άνθρωποι να απολαύσουν όλα αυτά,
που με τόσο κόπο δημιούργησαν σε όλη
τους τη ζωή. Σε αυτήν την περίοδο, η
αγάπη και η φροντίδα που οφείλουμε
όλοι να προσφέρουμε, είναι το ζητού-
μενο, αλλά δυστυχώς δεν είναι και το
αυτονόητο στις μέρες μας.

Όλοι όσοι βρεθήκαμε σε αυτή την
ημερίδα γευτήκαμε τη χαρά της συμμε-
τοχής, της γνώσης και τις ξεχωριστής
εμπειρίας, τόσο από την όμορφη εκδή-
λωση, όσο και από την πόλη της Θεσ-
σαλονίκης,αφού οι διοργανωτές του 3ου
Π.Τ.Μακεδονίας,με πολύ ενθουσιασμό,
έφεραν με απόλυτη επιτυχία εις πέρας
την δύσκολη αυτή διοργάνωση. Την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους,
μεταξύ άλλων,ο Νομάρχης Θεσσαλονί-
κης,κ.Παναγιώτης Ψωμιάδης,η Νομαρ-
χιακή Σύμβουλος Κοινωνικής Πρόνοι-
ας και μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., κ. Έφη
Βασιλειάδου,ο Πρύτανης του Α.Π.Θ.,κ.
Αναστάσιος Μάνθος και ο Διευθυντής
Ε.Σ.Υ.της Μ.Ε.Θ.στο νοσοκομείο «ΑΧΕ-
ΠΑ»,κ.Ευθύμιος Σοφιανός.Είμαστε σίγου-
ροι αγαπητοί συνάδελφοι, ότι θα διορ-
γανώσετε και στο μέλλον ακόμη καλύτερες
ημερίδες, με ακόμη μεγαλύτερη συμμε-
τοχή, γιατί ηη  δδίίψψαα  ττηηςς  μμάάθθηησσηηςς  κκααιι  ττηηςς
σσυυννεεχχοούύςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν
εείίννααιι  αασσττεείίρρεευυττηη  κκααιι  όόλλοοιι  οοφφεείίλλοουυνν  νναα
ττοουυςς  ττηηνν  ππααρρέέχχοουυνν,,  χχωωρρίίςς  ααγγκκυυλλώώσσεειιςς,,
εεξξααρρττήήσσεειιςς  κκααιι  ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς  δδυυσσκκοο--
λλίίεεςς,,  πποουυ  μμεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν  εείίννααιι  κκααιι  ηη  ττεερράά--
σσττιιαα  έέλλλλεειιψψηη  ππρροοσσωωππιικκοούύ  σσεε  όόλλαα  τταα  ννοοσσοο--
κκοομμεείίαα  ττηηςς  χχώώρρααςς..  Ο πρόεδρος κ.Γεώργιος
Μπαλιόζογλου και το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Π.Τ. χρήζουν πολλών συγ-
χαρητηρίων και τους ευχόμαστε ολό-
ψυχα,να είναι πάντα καλά και δίπλα στους
νοσηλευτές, που τόσο τους χρειάζονται.

Ημερίδα 3ου Π.Τ. Μακεδονίας 
της Ε.Ν.Ε.

ΟΟ  ΝΝοομμάάρρχχηηςς  ΘΘεεσσ//ννίίκκηηςς,,  κκ..  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΨΨωωμμιιάάδδηηςς,,  ηη  ΝΝοομμααρρχχιιαακκήή  ΣΣύύμμββοουυλλοοςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς
ΠΠρρόόννοοιιααςς,,  κκ..  ΈΈφφηη  ΒΒαασσιιλλεειιάάδδοουυ  κκααιι  οο  ΠΠρρύύττααννηηςς  ττοουυ  ΑΑ..ΠΠ..ΘΘ..,,  κκ..  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς  ΜΜάάννθθοοςς..

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  33οουυ  ΠΠ..ΤΤ..  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς,,  κκ..  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΜΜππααλλιιόόζζοογγλλοουυ..

ΟΟ  ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..  --  ΜΜ..ΕΕ..ΘΘ..  σσττοο  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  ««ΑΑΧΧΕΕΠΠΑΑ»»,,  κκ..  ΕΕυυθθύύμμιιοοςς  ΣΣοοφφιιααννόόςς..



Επιμέλεια: Αθανασοπούλου
Μαρία, Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc,
PhD,Γ.Ν.Μ. «Έλενα Βενιζέλου»

>>  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  
ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  33οουυ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙ--
ΟΟΥΥ  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  --  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΙΙΝΝΑΑ  3300
ΑΑΠΠΡΡΙΙΛΛΙΙΟΟΥΥ--33  ΜΜΑΑΪΪΟΟΥΥ  22001100
Πρόεδρος:
Δάγλας Αριστείδης
Μέλη:
1. Αποστολάρα Παρασκευή
2. Γέραλη Μαρία
3. Γκεσούλη Ευτυχία
4. Γκίκα Μαρία
5. Γκούβα Μαρία
6. Δάλλας Δημήτριος
7. Ζυγά Σοφία
8. Ιωαννίδου Φαίδρα
9. Καλοκαιρινού Αθηνά
10. Καστανιώτη Αικατερίνη
11  Κοτρώτσιου Ευαγγελία
12. Κούκια Ευμορφία
13. Κουράκος Μιχάλης
14. Μπαμπάτσικου Φωτούλα
15. Μπελαλή Κωνσταντία
16. Μπίζας Λάμπρος
17. Νούλα Μαρία
18. Πρεζεράκος Παναγιώτης
19. Σαληκίδης Δημοσθένης
20. Σαρίδη Μαρία
21. Σταματάκη Πετρούλα
22. Τζιάλλας Δημήτριος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Αθανασοπούλου Μαρία
2. Δρακοπούλου Μαριάννα
3. Κουβελιώτης Κυριάκος
4. Κυριόπουλος Ιωάννης
5. Μανιαδάκης Νικόλαος
6. Μπίζας Λάμπρος
7. Παπανικολάου Νικόλαος
8. Ρόκα Βασιλική
9. Χριστοδούλου Ελένη

ΣΥΝΤΟΝΤΙΣΤΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πρόεδρος:
Σκουτέλης Δημήτριος
Μέλη:
1. Πιστόλας Δημήτριος
2. Ντότης Ευάγγελος
3. Δραχτίδης Γεώργιος
4. Μπαλιόζογλου Γεώργιος
5. Αβραμίδης Γεώργιος
6. Μαντζανάς Μιχάλης
7. Δόντσιος Γεώργιος
8. Αρβανίτης Γεώργιος
9. Ορφανός Νικόλαος

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  σσυυννέέδδρριιοο  
γγιιαα  ττηηνν  ππρροοννοοσσοοκκοομμεειιαακκήή
κκααρρδδιιοολλοογγίίαα
H Καρδιολογική Κλινική «Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και η Ελληνι-
κή Καρδιολογική Εταιρία διορ-
γανώνουν το 1ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Προνοσοκομειακής
Καρδιολογίας,στις 11 - 13 Δεκεμ-
βρίου 2009 στο «Club Hotel
Casino Loutraki», στο Λουτρά-
κι. Πληροφορίες: τηλ: 27550-
22201,fax:27550-23993 email:e-
vip@e-vip.com.gr,www.e-vip.com.
gr, www.hcs.gr.

>>  ΔΔιιεεθθννήήςς  εεππιισσττηημμοοννιικκήή  
σσυυννάάννττηησσηη  ττοουυ  ΩΩ..ΚΚ..ΚΚ..
Η Ένωση Επιστημονικού Προ-
σωπικού του Ωνασείου Καρ-
διοχειρουργικού Κέντρου πραγ-
ματοποιεί το «5ο International
Meeting of the Onassis Cardiac
Surgery Center», στις 3 - 5
Δεκεμβρίου 2009 στο Ξενο-
δοχέιο «Hilton», στην Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες:Triaena Tours & Congress,
τηλ: 210-7499353, fax: 210-
7705752,email: lianae@ triaena
tours.gr.

>>  ΣΣυυμμππόόσσιιοο  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς
ΕΕττααιιρρεείίααςς  ΑΑθθηηρροοσσκκλλήήρρωωσσηηςς    
Η Ελληνική Εταιρεία Αθηρο-
σκλήρωσης οργανώνει το Συμπό-
σιο των Ομάδων Εργασίας της
Ελληνικής Εταιρείας Αθηρο-
σκλήρωσης, στις 4 - 5 Δεκεμ-
βρίου 2009 στο  Ξενοδοχείο
«Divani Caravel», στην Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Event Makers, τηλ:210-9311004-
6, fax: 210-9370207-8, e-
mail:congress@eventmakers.gr,
www.eventmakers.gr.

>>  ΣΣυυννέέδδρριιοο  γγιιαα  ττηηνν  
ΟΟγγκκοολλοογγίίαα  σσττηηνν  
ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιαα  ΠΠεερρίίθθααλλψψηη
Η 3η Ογκολογική Μονάδα ΠΠΚ

πραγματοποιεί το 3o Συνέδριο
Ογκολογίας στην Πρωτοβάθ-
μια Περίθαλψη με θέμα: «Περι-
βάλλον και Καρκίνος» στις 4 -
5 Δεκεμβρίου 2009 στο Ξενο-
δοχείο «Μεγάλη Βρετανία»,στην
Αθήνα. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στο τηλ:210-3215600,
e-mail: info@frei.gr.

>>  ΜΜεεττεεκκππααιιδδεευυττιικκόό  
ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ΑΑννααιισσθθηησσιιοολλοογγίίααςς
κκααιι  ΕΕννττααττιικκήήςς  ΘΘεερρααππεείίααςς
Το Αναισθησιολογικό Τμήμα
του  Α.Π.Θ. οργανώνει το 12ο
Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Αναισθησιολογίας και Εντατι-
κής Θεραπείας,στις 5 - 6 Δεκεμ-
βρίου 2009, στο Ολυμπιακό
Μουσείο,στη Θεσσαλονίκη.Για
περισσότερες πληροφορίες:
ΔΙΑΣΤΑΣΗ, τηλ: 2310-889244-
5, fax: 2310-889246, e-mail:
diastasi@diastasitravel.gr,
www.diastasitravel.com.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
ΡΡεευυμμααττοολλοογγίίααςς
Η Ελληνική Ρευματολογική
Εταιρεία πραγματοποιεί το 21ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευμα-
τολογίας, στις 10 - 12 Δεκεμ-
βρίου 2009 στο Ξενοδοχείο
«Hyatt Regency Thessaloniki»,
στη Θεσσαλονίκη. Για περισ-
σότερες πληροφορίες: Thema
Team, τηλ: 210-6107213, fax:
210-6107864,e-mail: info@thema
team.gr.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
γγιιαα  ττηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη,,  
τταα  ΟΟιικκοοννοομμιικκάά  κκααιι  
ττιιςς  ΠΠοολλιιττιικκέέςς  ΥΥγγεείίααςς    
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοί-
κησης (ΕΣΔΥ)  πραγματοποιεί
το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο
για τη Διοίκηση, τα Οικονομι-
κά και τις Πολιτικές Υγείας  στις
2 - 5 Δεκεμβρίου 2009 στο Ξενο-
δοχείο «Athens Hilton», στην

Αθήνα. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες : AC&C, τηλ: 210-
6889100, fax: 210-6844777,
www.hela thcongress .gr,
www.candc-group.com.

>>  ΔΔιιηημμεερρίίδδαα  ΓΓηηρριιααττρριικκήήςς
ΟΟγγκκοολλοογγίίααςς
Η Ελληνική Εταιρεία Γηριατρι-
κής Ογκολογίας οργανώνει την
4η Χειμερινή Διημερίδα Γηρια-
τρικής Ογκολογίας στις 11 - 12
Δεκεμβρίου 2009 στην Καβά-
λα. Για περισσότερες πληρο-
φορίες: ETS Events & Travel
Solutions, τηλ:210-9880032, fax:
210-9881303,e-mail:ets@events.gr,
www.events.gr.

>>  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  
ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιααςς
ΦΦρροοννττίίδδααςς  ΥΥγγεείίααςς
Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας
& Εκπαίδευσης στην Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας οργα-
νώνει το Χειμερινό Εκπαιδευ-
τικό Σεμινάριο της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, στις 11 - 13
Δεκεμβρίου 2009 Ξενοδοχείο
«Anemolia», στην Αράχωβα.Για
περισσότερες πληροφορίες:
ΚΕΓΜ – Congressworld, τηλ:
210-7210052,7210001, fax:210-
7210051, e-mail: reception@
congressworld.gr,www.congrtess
world.gr.

>>  ΗΗμμεερρίίδδαα  γγιιαα  
ττοονν  μμηηττρριικκόό  θθηηλλαασσμμόό
Η Γ’ Μαιευτική κλινική και η
Γ’Παιδιατρική κλινική του Πανε-
πιστημιακού Γενικού Νοσο-
κομείου «Αττικόν» διοργανώ-
νουν την 5η Διακλινική Ημερίδα
με θέμα: «Περιγεννητική Ασφυ-
ξία, δυσχέρειες στην εφαρμο-
γή του Μητρικού Θηλασμού»,
στο Αμφιθέατρο του Πανεπι-
στημιακού Γενικού Νοσοκο-
μείου «Αττικόν» το Σάββατο 5
Δεκεμβρίου  2009.
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ΟΟ  ««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  

� ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Kλινική στη Βόρειο Ελλάδα ζητά
να προσλάβει Νοσηλευτή / Νοση-
λεύτρια. Επιθυμητά Προσόντα: �
Απόφοιτος/η Νοσηλευτικής Σχο-
λής � Ευχάριστη προσωπικότητα
με προσανατολισμό στην εξυπη-
ρέτηση των ασθενών � Οργανωτι-
κότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα
� Ικανότητα επικοινωνίας και συνερ-
γασίας  Παροχές Kλινικής: � Αντα-
γωνιστικό πακέτο αμοιβών � Σύγ-
χρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
� Προοπτικές εξέλιξης για μακρο-
χρόνια συνεργασία. Αποστολή βιο-
γραφικών με φωτογραφία στο e-
mail: ewlampia.kakanidou@
grecruitment.com. Πληροφορίες
στο www.Grecruitment.com, τηλ.
+ 49 7151 1694218.

Νοσηλεύτρια ΠΕ, διορισμένη στο
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας επι-
θυμεί αμοιβαία μετάταξη σε Νοσο-
κομείο της Λάρισας ή της Αθήνας.
Τηλ επικοινωνίας: 6945171099.

Νοσηλεύτρια Τ.Ε., διορισμένη στο
Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριά-
σιο», ζητά αμοιβαία μετάθεση, με
νοσηλεύτρια/νοσηλευτή Τ.Ε. στα
εξής Νοσοκομεία: «ΚΑΤ», Γενικό
Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χαλκίδας,
Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου, Αλι-
βερίου Μαντουδίου Ψαχνών ή σε
οποιοδήποτε ΙΚΑ του Νομού Εύβοι-
ας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6934818716.

Νοσηλεύτρια ΤΕ ζητεί αμοιβαία μετά-
θεση από δήμο του Νομού Μεσση-
νίας στην Αττική, Θεσσαλονίκη, Ήπει-
ρο ή άλλες περιοχές. Τηλ: 6979697978,
email ximoniatiki@yahoo.gr.

Νοσηλεύτρια ΤΕ στο Γενικό Νοσο-
κομείο ΚΑΤ, ζητά αμοιβαία μετά-
θεση σε νοσοκομείο του Νομού
Αχαΐας ή του Νομού Ηλείας. Τηλ:
6955491509.

Νοσηλεύτρια Τ.Ε, διορισμένη στο
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής (Πολύ-
γυρος), ζητά αμοιβαία μετάθεση με
νοσηλεύτρια/νοσηλευτή Τ.Ε, διο-
ρισμένη/ο στα εξής νοσοκομεία της
Θεσσαλονίκης: Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Γεννημα-
τάς», Γενικό Νοσοκομείο Θεσσα-
λονίκης «Άγιος Δημήτριος», οποιο-
δήποτε Κέντρο Υγείας της περιοχής.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6975871682.

Νοσηλεύτρια ΤΕ, που υπηρετεί στο
ΚΑΤ, επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη
στο νοσοκομείο Αγρινίου ή Μεσο-
λογγίου.Τηλέφωνο επικοινωνίας
6982482423. 

Νοσηλεύτρια ΤΕ στο Γενικό Νοσο-
κομείο Άμφισσας, επιθυμεί αμοι-
βαία μετάθεση σε Νοσοκομείο,
Κέντρο Υγείας η Αγροτικό Ιατρείο
των νομών Πέλλας, Πιερίας, Ημα-
θίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής,
Κοζάνης, Γρεβενών, Καβάλας. Οι
ενδιαφερόμενοι να επικοινωνή-
σουν με το email noshleytes@in.gr.
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Γράφει ο Αριστείδης Δάγλας,
Γενικός Γραμματέας Ε.Ν.Ε.

ΑΑ
φορμή για το θέμα που θα επι-
χειρήσω να θίξω, είναι η επι-
κείμενη σύσκεψη της Κοπεγ-

χάγης τον προσεχή Δεκέμβριο, με
αντικείμενο την αντιμετώπιση της υπερ-
θέρμανσης του πλανήτη και της συνα-
κόλουθης αλλαγής του κλίματος. Σχε-
τικά με το εν λόγω θέμα, έχω επιλέξει
ορισμένες ειδήσεις και τοποθετήσεις,
που δημοσιεύονται στα ηλεκτρονικά
και έντυπα μέσα ενημέρωσης, με σκο-
πό να σκιαγραφήσω την πραγματική
ουσία του προβλήματος και να στρέ-
ψω την προσοχή,όσων διαβάσουν την
παρούσα επιφυλλίδα, στον πυρήνα της
τραγικής και ραγδαίως επιδεινούμε-
νης τούτης κατάστασης, πάντα κατά την
άποψη του γράφοντος: τη λανθασμέ-
νη προσέγγιση των ισχυρών του πλα-
νήτη στο πρόβλημα με οικονομοκε-
ντρικά και μόνο κριτήρια.

Καταρχήν, με τον όρο «κλιματική
αλλαγή» αναφερόμαστε στη μεταβολή
του παγκόσμιου κλίματος και, ειδικό-
τερα, σε μεταβολές των μετεωρολογι-
κών συνθηκών, που εκτείνονται σε
μεγάλη χρονική κλίμακα.Τέτοιου τύπου
μεταβολές περιλαμβάνουν στατιστικά
σημαντικές διακυμάνσεις, ως προς τη
μέση κατάσταση του κλίματος ή τη μετα-
βλητότητά του,που εκτείνονται σε βάθος
χρόνου δεκαετιών ή περισσότερων
ακόμα ετών. Οι κλιματικές αλλαγές,
οφείλονται σε φυσικές διαδικασίες,
καθώς και σε ανθρώπινες δραστηριό-
τητες με επιπτώσεις στο κλίμα, όπως η
τροποποίηση της σύνθεσης της ατμό-
σφαιρας. Στη Σύμβαση-Πλαίσιο των
Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές
Μεταβολές (UNFCC),η κλιματική αλλα-
γή ορίζεται ειδικότερα, ως η μεταβολή
στο κλίμα,που οφείλεται άμεσα ή έμμε-
σα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, δια-
κρίνοντας τον όρο από την κλιματική
μεταβλητότητα, που έχει φυσικά αίτια.

Η Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμέ-
νων Εθνών για την αλλαγή του κλί-
ματος, το πρώτο διεθνές μέτρο, με το
οποίο επιδιώχθηκε να αντιμετωπιστεί

το πρόβλημα, συνήφθη το Μάιο του
1992 και άρχισε να ισχύει το Μάρτιο
του 1994. Επιβάλλει σε όλα τα συμ-
βαλλόμενα μέρη την υποχρέωση, να
θεσπίσουν εθνικά προγράμματα για
τον περιορισμό των εκπομπών των
αερίων, που προκαλούν το φαινόμε-
νο του θερμοκηπίου και να υποβάλ-
λουν τακτικές εκθέσεις, ενώ απαιτεί
από τις βιομηχανικές συνυπογράφου-
σες χώρες, σε αντιδιαστολή με τις ανα-
πτυσσόμενες, να επιτύχουν τη σταθε-
ροποίηση των δικών τους εκπομπών
αερίων του φαινόμενου του θερμο-
κηπίου, στα επίπεδα του 1990, μέχρι

το έτος 2000. Ο στόχος αυτός, ωστό-
σο, δεν είναι δεσμευτικός.

Με τη διάκριση ανάμεσα στις βιο-
μηχανικές και τις αναπτυσσόμενες χώρες,
η Σύμβαση –πλαίσιο αναγνωρίζει το
γεγονός ότι, οι βιομηχανικές χώρες
ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος
των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του
φαινόμενου του θερμοκηπίου και ότι
διαθέτουν, επίσης, τη θεσμική και χρη-
ματοοικονομική ικανότητα να τις περιο-
ρίσουν. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνα-
ντώνται ετησίως, για μία επισκόπηση
της προόδου και για τη συζήτηση νέων
μέτρων, ενώ έχουν θέσει σε εφαρμο-

γή ορισμένους μηχανισμούς πλανητι-
κής παρακολούθησης και υποβολής
εκθέσεων, ώστε να καταγράφονται οι
εκπομπές αερίων του φαινόμενου του
θερμοκηπίου.

Το 1994, ήταν ήδη παραδεκτό ότι,
οι αρχικές δεσμεύσεις βάσει της Σύμ-
βασης –πλαίσιο,δεν επρόκειτο να επαρ-
κέσουν για να αναχαιτιστεί η παγκό-
σμια αύξηση των εκπομπών αερίων του
φαινόμενου του θερμοκηπίου. Στις 11
Δεκεμβρίου 1997,οι κυβερνήσεις προ-
χώρησαν ένα βήμα περισσότερο,εγκρί-
νοντας πρωτόκολλο της Σύμβασης –πλαί-
σιο στην ιαπωνική πόλη του Κιότο.

Πριν δύο χρόνια, οι παγκόσμιες
κυβερνήσεις συμφώνησαν να συνά-
ψουν νέα συμφωνία για την αντιμετώ-
πιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη
στη σύνοδο της Κοπεγχάγης, το Δεκέμ-
βριο του 2009.

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα
Μέρκελ δήλωσε πριν από λίγες μέρες
πως, «δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο»
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«Η κλιματική αλλαγή ορίζεται ειδικότερα, ως η
μεταβολή στο κλίμα, που οφείλεται άμεσα ή
έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, δια-
κρίνοντας τον όρο από την κλιματική μετα-
βλητότητα, που έχει φυσικά αίτια»

ΚΟΝΤΟΦΘΑΛΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ 

Ήταν «στραβό» το κλίμα το 
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στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής
και προέτρεψε θερμά τους διεθνείς παρά-
γοντες, να καταλήξουν σε μία συμφω-
νία τον Δεκέμβριο στην Κοπεγχάγη.

«Έχουμε ανάγκη από μία συμφωνία
σε έναν στόχο - η αύξηση της θερμο-
κρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο δεν θα
πρέπει να ξεπεράσει τους δύο βαθμούς
Κελσίου.Για να το επιτύχουμε αυτό χρει-
αζόμαστε την προθυμία όλων των κρα-
τών, να αποδεχθούν διεθνώς δεσμευ-
τικές υποχρεώσεις», τόνισε η Μέρκελ,
μιλώντας ενώπιον των δύο Σωμάτων
της αμερικανικής Γερουσίας.

Η Μέρκελ προέτρεψε τις ΗΠΑ και
την Ευρώπη, να αναλάβουν ηγετικό
ρόλο στις προσπάθειες για το κλίμα,
τονίζοντας πως, οι εταίροι των δύο
πλευρών του Ατλαντικού, θα πρέπει να
δώσουν το καλό παράδειγμα και στις
αναδυόμενες οικονομικές δυνάμεις για
τη μείωση των εκπομπών ρυπογόνων
αερίων. Η γερμανίδα ηγέτης εκτιμά
πως, με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί
δυνατόν να πεισθούν η Κίνα και η
Ινδία, να υιοθετήσουν μία υπεύθυνη
στάση για το περιβάλλον.

Ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας και
Κλιματικών Αλλαγών,Εντ Μίλιμπαντ μέχρι
τώρα υποστήριζε, ότι η συμφωνία ήταν
εφικτή. Ωστόσο, τώρα εκτιμά ότι, μόνο
μία πολιτική συμφωνία είναι πιθανή.

Κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες δήλω-

σαν απογοητευμένες από το γεγονός.
Είναι η πρώτη φορά που Βρετανός

υπουργός παραδέχεται τις ισχνές πιθα-
νότητες, να βρεθεί μία συμφωνία από
κοινού, καθώς τον Οκτώβριο είχε δια-
φορετική άποψη.

Τα σχόλια του Εντ Μίλιμπαντ συμ-
φωνούν με τις δηλώσεις του γενικού
γραμματέα του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν,
του Δανού πρωθυπουργού,Λαρς Λόκε
Ράσμουσεν και του Αμερικανού απε-
σταλμένου για την Κλιματική Αλλαγή,

Τοντ Στερν,ότι μόνο μία «πολιτική συμ-
φωνία», μπορεί να επιτευχθεί.

Παράλληλα, περιβαλλοντικές Οργα-
νώσεις υπογραμμίζουν ότι, οι δυτικές
χώρες δεν έχουν δείξει το κατάλλη-
λο ενδιαφέρον. «Η Κοπεγχάγη είναι
μία από τις σημαντικότερες συναντή-
σεις στην ιστορία, αλλά οι πολιτικοί
φαίνεται να είναι αποφασισμένοι, να
τα τινάξουν όλα στον αέρα», δήλωσε
εκπρόσωπος της Greenpeace.

Απαισιοδοξία επικρατεί και στην
άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου ο

Μπάρακ Ομπάμα ξεκαθάρισε ότι, η
σύναψη νομικής συνθήκης στην Κοπεγ-
χάγη θα είναι, κατά τη γνώμη του,
αδύνατη.

Ανώτεροι αξιωματούχοι από τις ανα-
πτυσσόμενες χώρες,εξέφρασαν την απο-
γοήτευση τους, για την μέχρι στιγμής
πορεία των διαπραγματεύσεων.

«Πριν δύο χρόνια, στις συζητήσεις
του ΟΗΕ που έγιναν στο Μπαλί, όλοι
περιμέναμε, ότι θα ληφθούν δεσμευ-
τικές αποφάσεις για την καταπολέμη-

ση της κλιματικής αλλαγής, ωστόσο
απογοητευτήκαμε…»,δήλωσε ο Selwin
Hart, ανώτερος αξιωματούχος από τα
Barbados. «Αν δεν ληφθούν άμεσα
μέτρα, πολλά από τα μικρά νησιωτικά
αναπτυσσόμενα κρατίδια  θα έχουν
εξαφανιστεί από το χάρτη τις επόμενες
δεκαετίες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες,
εν όψει της συνάντησης της Κοπεγχάγης,
εξακολούθησαν να ζητούν συγκεκριμέ-
νες δεσμεύσεις και απ' τις αναπτυσσό-
μενες,όσον αφορά στη μείωση των αερίων,

που εντείνουν το φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου, προτείνοντας ως αντάλλαγμα
«οικονομική βοήθεια» αρκετών δεκάδων
δισ.δολαρίων.Οι αναπτυσσόμενες χώρες
απ' την πλευρά τους,εξακολούθησαν να
επιφυλάσσονται για τις καλές προθέσεις
των βιομηχανικών χωρών της Δύσης,
απαιτώντας απ' αυτές να μειώσουν τις
εκπομπές των ρύπων κατά 40%,στα επί-
πεδα της δεκαετίας του '90.

Το πρόβλημα το δίχως άλλο, είναι
πολυεπίπεδο και ακανθώδες. Δεν θα
λυθεί, όμως,σε καμία περίπτωση,αν οι
ισχυρές χώρες συνεχίσουν να αντιμε-
τωπίζουν το θέμα κοντόφθαλμα, με
μόνο κριτήριο, το πόσο θα ζημιωθούν,
αν μειώσουν τη βιομηχανική τους παρα-
γωγή,προκειμένου να συμβάλλουν στη
μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, ή
αν χρηματοδοτήσουν προγράμματα ενί-
σχυσης των ασθενέστερων και ανα-
πτυσσόμενων χωρών, ώστε να εκσυγ-
χρονιστούν οι εγχώριες βιομηχανικές
μονάδες και να μειωθούν οι επιβαρυ-
ντικοί παράγοντες για το περιβάλλον.

Τέλος, θεωρώ ότι η αφύπνιση της
συνείδησης των πολιτών παγκοσμίως
και η σωστή και έγκαιρη ενημέρωσή
τους, θα περιορίσει τα περιθώρια της
ασυδοσίας των ισχυρών και θα συμ-
βάλλει στην μακροπρόθεσμη αντιμε-
τώπιση του προβλήματος της επερχό-
μενης κλιματικής αλλαγής.

«Η Κοπεγχάγη είναι μία από τις σημαντικότε-
ρες συναντήσεις στην ιστορία, αλλά οι πολιτι-
κοί φαίνεται να είναι αποφασισμένοι, να τα
τινάξουν όλα στον αέρα»

Mερώπη  Κονιδάρη

" ......ΓΓιιααττίί  οοιι  σσυυννθθήήκκεεςς  δδεενν  ττοο  εεππέέττρρεεππαανν!!""
σσαανν  ππααρρααμμύύθθιι......

H Μερώπη Κονιδάρη σπούδασε νοσηλευτική, ζει και εργάζεται στον Πειραιά, στον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Συμμετέχει ενεργά στα κοινά. Όσο για τα όνειρά

της αφετηρία είχαν το μικρό νησάκι του Ιονίου, το Μεγανήσι. Kάποια απ` αυτά πραγματοποιήθηκαν, για τα υπόλοιπα προσδοκεί και ελπίζει...

Σπετσών 25, Κυψέλη, 113 62 Αθήνα – Τηλ. 210 8834 329 – fax. 210 8834 329, e-mail: info@zacharakis.gr

ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

’φαγε και η αδιαφορία... 

171 φορές το φεγγάρι μίκρυνε και μεγά-
λωσε από τότε που γράφτηκε τούτο το παρα-
μυθάκι.
...Το φεγγάρι έλαμπε κάθε νύχτα όλο και πιο
πολύ όταν ήταν κοντά του.
`Ομως, 

το σκεπτικό αστέρι που τρεμόπαιζε
δεν το πρόσεχε.
Το φεγγάρι
πληγωνόταν πολύ γι` αυτό.
Αλλά
δεν τολμούσε να του το πει...

...ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΕΤΡΕΠΑΝ.

`Οποιες κι αν είναι οι συνθήκες στη ζωή σας,
να βλέπετε το φεγγάρι 
ΠΑΝΤΑ να σας χαμογελά!!! 
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