
Ολοκληρωμένα
Πληροφοριακά
Συστήματα Υγείας
Τα τελευταία χρόνια, οι προσπάθειες υλοποί-
ησης και εφαρμογής νέων Πληροφοριακών
Συστημάτων (ΠΣ) και Τεχνολογιών Πληροφο-
ρικής (ΤΠ) στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύμα-
τα της χώρας μας έχουν ενταθεί αρκετά, σε
σχέση με το παρελθόν, κυρίως, μέσα από τα
έργα του Β’ και Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήρι-
ξης (ΚΠΣ). Κεντρικό σημείο αναφοράς των μέχρι
σήμερα δράσεων, αποτελούν τα γνωστά έργα
οριζόντιας δράσης των «Ολοκληρωμένων Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων Υγείας (ΟΠΣΥ)», στις
Δημόσιες Υγειονομικές Περιφέρειες (ΔΥΠΕ)
του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), τα οποία
χρηματοδοτούνται από το Γ’ ΚΠΣ και εποπτεύ-
ονται απο την κοινωνία της πληροφορίας. Επι-
πλέον, τον τελευταίο καιρό οι αυξανόμενες
απαιτήσεις στο χώρο της υγειονομικής περί-
θαλψης έχουν ωθήσει και άλλα νοσηλευτικά
ιδρύματα, που δεν συμμετέχουν στα συγκε-
κριμένα έργα, στην αναζήτηση και υιοθέτηση
νέων πληροφοριακών συστημάτων υγείας προ-
κειμένου να καταστεί εφικτή η αποτελεσμα-
τικότερη οργάνωση και υποστήριξη των καθη-
μερινών, εσωτερικών τους λειτουργιών. O
αυξανόμενος αριθμός των έργων Πληροφορι-
κής στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης
και το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον των νοση-
λευτών προς τις νέες τεχνολογίες Πληροφο-
ρικής, δημιουργούν αναμφισβήτητα μια σαφή
και ουσιαστική ανάγκη αξιολόγησης της εν
λόγω προόδου. 

ΣΣ
την Πάτρα χτύπησε
φέτος η καρδιά της
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ,όπου

πραγματοποιήθηκε το 10ο
συνέδριο της ομοσπον-
δίας,με τη συμμετοχή χιλίων
και πλέον νοσηλευτών/τριών
απ’όλες τις γωνιές της χώρας
και την έντονη παρουσία
φοιτητών και σπουδαστών
Νοσηλευτικής.

Στα πλαίσια του 10ου
συνεδρίου, διεξήχθησαν
και οι εκλογές της ομο-
σπονδίας, μεταξύ των αντι-
προσώπων των 25 πρωτο-
βάθμιων σωματείων που

την αποτελούν,μέσα σε κλί-
μα συναδελφικότητας,αλλη-
λεγγύης και έντονου προ-
βληματισμού,για τα πάμπολλα

προβλήματα του κλάδου,
που παραμένουν άλυτα από
την Πολιτεία, γεγονός που
υπαγόρευσε την ομόφωνη

απόφαση των παρευρι-
σκομένων, για την έναρξη
αγωνιστικής δράσης.

Η Γενική Συνέλευση των
Αντιπροσώπων, εκτός από
την τυπική διαδικασία της
εκλογής εφορευτικής επι-
τροπής, για τις επικείμενες
εκλογές της επομένης και
την έγκριση του οικονομι-
κού και διοικητικού απο-
λογισμού, είχε την τύχη να
λάβει την ιστορική ομό-
φωνη απόφαση για την είσο-
δο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στην
ΑΔΕΔΥ, με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται.

ΜΜ
ία γνωμοδότηση από το Νομι-
κό Συμβούλιο του Κράτους,
προκαλεί έντονες αντιδρά-

σεις. Οι έντονες αντιδράσεις, προκα-
λούν με τη σειρά τους την (λογική)

ανάκλησή τη αποδοχής της, από τον
πρώην υπουργό Υγείας, κ. Δημήτρη
Αβραμόπουλο.Η εν λόγω γνωμοδό-
τηση, επανέρχεται με...ομιχλώδη τρό-
πο στην επικαιρότητα και προαναγ-

γέλλεται η επαναεπικύρωσή της, από
τη νέα υπουργό Υγείας, κ. Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου...Η αντίδραση
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
υπήρξε άμεση...

ΚΙΝHΣΕΙΣ ΣΕ...ΟΜΙΧΛΩΔΕΣ ΤΟΠΙΟ

Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας... 
(επανα)επικύρωσης!
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Ιστορικό το συνέδριο
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ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΙΙ ΩΩ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΑΑ

ΣΣυυννεερργγαασσίίαα  μμεενν,,  ααλλλλάά......  
Αναφορικά με την υποχρέωση εκτέλεσης προφορικών ιατρικών
εντολών επισημαίνονται τα ακόλουθα: Η συνεργασία μεταξύ του
νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού θεωρείται απαραί-
τητο στοιχείο και βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων. Ωστόσο, οι δύο ανω-
τέρω κλάδοι απασχολουμένων, διαθέτουν διακριτές αρμοδιότη-
τες και ξεχωριστό ρόλο κατά την παροχή υπηρεσιών φροντίδας
και υγείας προς τους ασθενείς. Ειδικότερα, το έργο των νοση-
λευτών ΤΕ και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα περιγράφονται
στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989. Κάθε φορά,
λοιπόν, που διατυπώνεται προφορικώς μια ιατρική εντολή προς
νοσηλευτή, το περιεχόμενο της οποίας δεν συνάδει με τον συνή-
θη κύκλο των υπηρεσιακών καθηκόντων των νοσηλευτών, δέον
να ζητείται η έγγραφη διατύπωσή της, προς απόδειξη του ακρι-
βούς περιεχομένου της. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25Λ3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «αν
η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλ-
ληλος οφείλει να μην την εκτελέσει… Σελ. 15

ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ

ΜΜίίαα  σσκκέέψψηη  
ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς......  
Με αφορμή τις μέρες των Χριστουγέν-
νων, όλοι μας, είτε εξαιτίας μιας περιο-
δικά επανερχόμενης εθιμοτυπίας, είτε
επειδή νιώθουμε, κατά τη συγκεκριμέ-
νη χρονική περίοδο, μια ενοχική ανά-
γκη να ανοίξουμε τ’ αυτιά και τις καρ-
διές μας σ’ αυτά που, πιθανόν, δεν μας
αγγίζουν τις περισσότερες μέρες του
χρόνου, καθώς μας παρασύρει το ρεύ-
μα της καθημερινότητας, θεωρώ, ότι
πρέπει να δώσουμε λίγη σημασία στο
διπλανό μας, που μας χρειάζεται. Και
δεν εννοώ τη συνηθισμένη και εν πολ-
λοίς ξεθωριασμένη φιλανθρωπία όπου
οι προσφέροντες περιμένουν να πάρουν
περισσότερα απ’ αυτά που έδωσαν, αλλά
αυτό που εμείς θεωρούμε ως υπέρβα-
ση της συνηθισμένης μας συμπεριφο-
ράς: Ένα βλέμμα κατανόησης, εκεί που
σε άλλη περίπτωση ούτε καν θα κοι-
τούσαμε, μια σκέψη αλληλεγγύης σ’
αυτούς για τους οποίους μέχρι χτες αδια-
φορούσαμε, μια κουβέντα συμπαρά-
στασης σ’ αυτούς που τη χρειάζονται.
Και να ‘στε σίγουροι, ότι είναι πολλοί…

Διατρανώνοντας για ακόμη μια φορά
τη λατρεία μου για το έργο του Αλέ-
ξανδρου Παπαδιαμάντη, επέλεξα ένα
ηθογραφικό διήγημα… Σελ. 22-23

Δεκέμβριος 2009

ΝΝ ΣΣ ΚΚ

ΤΤοο  χχρροοννιικκόό  μμιιααςς  
((εεππαανναα))εεππιικκύύρρωωσσηηςς  
Μία γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η
οποία υποστηρίζει ότι, «νοσηλευτές, υπηρετούντες με σχέση
δημοσίου δικαίου στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, ασκούν νομίμως
τα καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητάς τους, ανεξαρ-
τήτως αν έχουν εγγραφεί στην Ε.Ν.Ε.», προκαλεί έντονες αντι-
δράσεις. Οι έντονες αντιδράσεις, προκαλούν με τη σειρά τους
την (λογική) ανάκλησή τη αποδοχής της, από τον πρώην υπουρ-
γό Υγείας, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο. Η εν λόγω γνωμοδότη-
ση, επανέρχεται με...ομιχλώδη τρόπο στην επικαιρότητα και
μέσω του διαδικτυακού χώρου της ΠΟΕΔΗΝ, αναγγέλλεται η
επαναεπικύρωσή της, από τη νέα υπουργό Υγείας, κ. Μαριλί-
ζα Ξενογιαννακοπούλου... Η αντίδραση της Ένωσης Νοση-
λευτών Ελλάδος υπήρξε άμεση. Με επιστολή της προς την κ.
Ξενογιαννακοπούλου, εξηγεί ότι, η πιο άνω γνωμοδότηση
παραγνωρίζει ευθέως τις διατάξεις του Νόμου 3252/2004 περί
συστάσεως της Ε.Ν.Ε. και ζητά συνάντηση με την ηγεσία του
υπουργείου, για να ξεκαθαριστεί του θέμα… Σελ.6-7
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ΠΠ ΑΑ ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ -- ΕΕ ΣΣ ΥΥ   

ΔΔυυννααμμιικκέέςς  δδιιεεκκδδιικκήήσσεειιςς  
Την Τετάρτη 2/12/09 πραγματοποιήθηκε κατάληψη των γραφείων της Διοικήτριας του
Νοσοκομείου Σπηλιοπούλειο «Αγία Ελένη»,  κας Αγγελικής Αβούρη, από μέλη της ΠΑΣΥ-
ΝΟ – ΕΣΥ, διαμαρτυρόμενα για την μετακίνηση σε διοικητικές θέσεις τεσσάρων νοση-
λευτών του νοσοκομείου. Οι τέσσερις αυτοί νοσηλευτές αντιστοιχούν στο 1/5 του νοση-
λευτικού προσωπικού του νοσοκομείου, την ίδια ώρα που οι ελλείψεις νοσηλευτών
στα νοσοκομεία τείνουν να ξεπεράσουν σε μέγεθος την ένταση του κύματος πανδη-
μίας της νέας γρίπης ΑΗ1Ν1. H ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ τονίζει προς κάθε κατεύθυνση, ότι η προ-
άσπιση των συμφερόντων των νοσηλευτών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σύστα-
σής της. Ως εκ τούτου, όπου οι προφορικές και γραπτές παρεμβάσεις της -που κινούνται
στα πλαίσια του Δικαίου- συναντούν την αδιαλλαξία των διοικήσεων των νοσοκομεί-
ων, θα παρεμβαίνει άμεσα και δυναμικά, επιδιώκοντας την εφαρμογή της κείμενης
νομοθεσίας υπέρ των μελών της. Την ίδια ώρα που το πληγωμένο ΕΣΥ καλείται να αντι-
σταθεί στη πανδημία της γρίπης, που πλήττει τη χώρα αλλά και όλο τον κόσμο, παρα-
τηρείται τρομακτική έλλειψη νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία… Σελ. 8

ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΥΥ ΡΡ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΟΟ   ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

ΟΟρρίίσσττηηκκαανν  τταα  μμέέλληη  ττοουυ  ΚΚΕΕΣΣΥΥ  
Με απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μαριλίζας Ξενο-
γιαννακοπούλου ορίστηκαν τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ( ΚΕΣΥ). Η σύν-
θεση του ΚΕΣΥ αποτελείται από τους: 1. Καλοκαιρινό Εμμανουήλ, Χειρουργό, Πρόε-
δρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), ως εκπρόσωπο του Π.Ι.Σ., με αναπληρωτή
του τον Παπαπαναγιώτου Παναγιώτη, Βιοπαθολόγο. 2. Αλεξανδρόπουλο Κων/νο, Ψυχία-
τρο, Γενικό Γραμματέα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), ως εκπρόσωπο του
Π.Ι.Σ., με αναπληρωτή του τον Κορμά Παναγιώτη, Ορθοπαιδικό. 3. Παγώνη Ματίνα,
Παθολόγο, ως εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), με αναπλη-
ρωτή της τον Μπασκόζο Ιωάννη, Ενδοκρινολόγο. 4. Κατσίκη Αθανάσιο, Πρόεδρο της
Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (E.O.O.), ως εκπρόσωπo της E.O.O.), με ανα-
πληρωτή του τον Χασάπη Ευστράτιο, μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομο-
σπονδίας. 5. Βαγιωνά Δημήτριο, Πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού.… Σελ. 9

ΙΙΔΔΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ::
ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟΣΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859

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

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

ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ
Αριστείδης Δάγλας

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε

ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΟΟΣΣΗΗΣΣ
--  ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  

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

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

e-mail: info@pitsilidis.gr

ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ
Νικόλαος Ορφανός

Α’ Αντιπρόεδρος 
Δημήτριος Πιστόλας

Ταμίας
Ελένη Αλμπάνη

Οργανωτική Γραμματέας 
Λάμπρος Μπίζας

Αναπληρωτής Γραμματέας 
Δημοσθένης Σαληκίδης
Αναπληρωτής Ταμίας
Κωνσταντία Μπελαλή

Μέλος Δ.Σ.
Γεώργιος Δραχτίδης

Μέλος Δ.Σ.
Γεωργία Μπλάντα

Μέλος Δ.Σ. 
Γεώργιος Δόντσιος

Μέλος Δ.Σ. 
Ευτέρπη Βασιλειάδου

Μέλος Δ.Σ.
Νικόλαος Σαββίδης

Μέλος Δ.Σ.
Απόστολος Κωτσής

Μέλος Δ.Σ. 
Αντώνης Θεοδωρίδης

Υπεύθυνος ιστοσελίδας
www.enne.gr

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ
ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ  ΝΝΟΟΜΜΟΟ  

Δημήτριος Σκουτέλης 

ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΣΣΗΗ  
ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.

CCRREEDDIITT:: visualphotos.com

ΚΚΩΩΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΤΤΑΑ:: 8376

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



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

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

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

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

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

δων και του κοινωνικού συνόλου σε κάθε κατάσταση
υγείας και αρρώστιας

• Την ανάδειξη και επιστημονική διερεύνηση επιστημονι-
κών νοσηλευτικών θεμάτων

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

και δεσμεύεται σε μία συνεχή προσπάθεια ποιοτικής ανα-
βάθμισης και προώθησης της Νοσηλευτικής Επιστήμης στην
Ελλάδα. ΤΤοο  ππεερριιοοδδιικκόό  έέχχεειι  κκααττααχχωωρρηηθθεείί  σσττοονν  ΔΔιιεεθθννήή
ΣΣυυλλλλοογγιικκόό  ΚΚααττάάλλοογγοο  ΕΕκκδδόόσσεεωωνν  σσεε  σσεειιρρέέςς  σσττοο  ΠΠααρρίίσσιι  μμεε
IISSSSNN  11779911--99000022..  
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αξιολόγηση της διείσδυσης των
ΤΠΕ στα νοσηλευτικά ιδρύμα-
τα, καθώς και η διερεύνηση

των ανασταλτικών παραγόντων που επη-
ρεάζουν την επιτυχή εφαρμογή τους στο
εργασιακό περιβάλλον των νοσοκομεί-
ων,ως αντικείμενα μελέτης, έχουν απα-
σχολήσει τα τελευταία χρόνια αρκετούς
επιστήμονες και κυβερνητικούς φορείς
στο χώρο της Υγείας.Ταυτόχρονα,έχουν
δώσει το έναυσμα για τη διεξαγωγή
πολυάριθμων εμπειρικών ερευνών σε
διάφορες χώρες ανά τον κόσμο.Σε ορι-
σμένες από αυτές,όπως για παράδειγμα
στις ΗΠΑ,ανάλογες έρευνες έχουν καθιε-
ρωθεί και διεξάγονται ετησίως σε εθνι-
κό επίπεδο για τη συνεχή συλλογή έγκυ-
ρων στατιστικών δεδομένων.Τα αποτελέσματα
των αξιολογήσεων αυτών θεωρούνται
υψίστης σημασίας για την υποστήριξη
λήψης στρατηγικών αποφάσεων σε πολι-
τικό επίπεδο και την οριοθέτηση κατάλ-
ληλων δράσεων που θα προάγουν και
θα επιταχύνουν την υιοθέτηση καινο-
τόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο χώρο της υγει-
ονομικής περίθαλψης.

Στην Ελλάδα,η σημαντική απουσία
αντίστοιχων εμπειρικών μελετών,σε ό,τι
αφορά στη διεξοδική αξιολόγηση και
τεκμηριωμένη καταγραφή του βαθμού
διείσδυσης των ΤΠΕ στα δημόσια νοση-
λευτικά ιδρύματα, εμποδίζει την οποι-
αδήποτε προσπάθεια εξαγωγής πολύ-
τιμων συμπερασμάτων, σχετικά με την
υφιστάμενη κατάσταση στα νοσοκομεία,
αλλά και την αποτελεσματικότητα των
όποιων εθνικών δράσεων.

Η διαπίστωση αυτή λειτούργησε ως
θεμελιώδες κίνητρο, για να διεξαχθεί
μια έρευνα, προκειμένου να καταστεί
εφικτή η διεξοδική επιμέτρηση του βαθ-
μού διείσδυσης των ΤΠΕ στα δημόσια
νοσοκομεία του ΕΣΥ,στους παρακάτω
βασικούς επιχειρησιακούς τομείς:
� στον τομέα της διαχείρισης των ασθε-
νών (π.χ.γραφείο κίνησης,γραμματεία
εξωτερικών ιατρείων),
� στον τομέα της κλινικής φροντίδας
των ασθενών (π.χ. ιατρική και νοση-
λευτική πράξη, χειρουργεία, μονάδες
εντατικής θεραπείας, κτλ.),
� στον τομέα της υποστήριξης των κλι-
νικών τμημάτων (π.χ.αιματολογικά εργα-
στήρια ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια,
φαρμακεία, κτλ.) και, τέλος,

� στον τομέα των διοικητικοοικονομι-
κών υπηρεσιών (π.χ.λογιστήριο,οικο-
νομικό τμήμα, νοσήλια, κτλ.)

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλ-
λέχθηκαν, τα συγκεκριμένα συστήματα
χρησιμοποιούνται ευρέως από το αντί-
στοιχο προσωπικό,ενώ οι βασικότερες
διαδικασίες, οι οποίες υποστηρίζονται
ηλεκτρονικά περιλαμβάνουν:
� την έκδοση των εισιτηρίων και εξι-
τηρίων των ασθενών από και προς τις
κλινικές των νοσοκομείων,
� την καταγραφή των δημογραφικών
δεδομένων και την ταυτοποίηση του
κάθε ασθενή,
� την παρακολούθηση της κίνησης των
ασθενών εντός του νοσοκομείου,
� καθώς επίσης και τη διαχείριση των
ραντεβού στα εξωτερικά γραφεία.

Δυστυχώς, στον τομέα της κλινικής
φροντίδας των ασθενών,τα αποτελέσματα
καταδεικνύουν ότι,οι περισσότερες δρα-

στηριότητες που άπτονται στην ιατρική
και τη νοσηλευτική πράξη διεξάγονται
ακόμα και σήμερα υπό έντυπη μορφή,
καθώς τα περισσότερα δημόσια νοση-
λευτικά ιδρύματα υστερούν σημαντικά
στην υιοθέτηση κλινικών πληροφορια-
κών συστημάτων.Ειδικότερα στη νοση-
λευτική πράξη,μόνο το 28,5% των νοσο-
κομείων δήλωσε, ότι έχει εγκαταστήσει
κάποιο νοσηλευτικό πληροφοριακό
σύστημα στις υπάρχουσες κλινικές για
την καταγραφή κλινικών παρατηρήσε-
ων, σχετικά με την πορεία/εξέλιξη της
υγείας των ασθενών. Οι πιο συνήθεις
λειτουργίες, που υποστηρίζονται ηλε-
κτρονικά,περιλαμβάνουν μόνο την κατα-
γραφή της συνταγογράφησης των φαρ-
μάκων προς τους ασθενείς,τη διαχείριση
των διαιτολογίων,την καταγραφή κάποι-
ων στοιχειωδών κλινικών παρατηρή-
σεων,καθώς επίσης και την ηλεκτρονι-
κή αποστολή των παραπεμπτικών για
αιματολογικές εξετάσεις στα αντίστοιχα

εργαστήρια. Ιδιαίτερη έκπληξη προκα-
λεί το γεγονός ότι,παρά τη γεωγραφική
μορφολογία της Ελλάδας,μόνο το 14,3%
των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δείγ-
ματος διαθέτει συστήματα και τεχνολο-
γίες τηλεϊατρικής  για την υποστήριξη
των ασθενών σε απομακρυσμένες περιο-
χές.Ωστόσο,ακόμα και στις περιπτώσεις
που τα συστήματα αυτά είναι διαθέσιμα,
η χρήση τους είναι ιδιαίτερα περιορι-
σμένη. Όσον αφορά στην υιοθέτηση
πληροφοριακών συστημάτων στήριξης
κλινικών αποφάσεων,αυτή φαίνεται να
είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.Τέλος,σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα, η μοναδική
εφαρμογή Πληροφορικής,η οποία εμφα-
νίζεται ως «περισσότερο αποδεκτή» από
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,
είναι η διαδικτυακή σύνδεση του νοσο-
κομείου με εξωτερικές ιατρικές βάσεις
δεδομένων (π.χ.MEDLINE).

Σε ό,τι αφορά στην υποστήριξη των
κλινικών τμημάτων,από τα στοιχεία που
συλλέχθηκαν φαίνεται πως, -με εξαίρε-
ση τα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια- τα
περισσότερα νοσοκομεία έχουν κατα-
φέρει επιτυχώς να υιοθετήσουν διάφο-
ρα πληροφοριακά συστήματα και εφαρ-
μογές,προκειμένου να μηχανογραφήσουν
σε μεγάλο βαθμό τις βασικότερες δρα-
στηριότητες που άπτονται στον τομέα των
εργαστηρίων και του φαρμακείου.Συγκε-
κριμένα, η υιοθέτηση πληροφοριακού
Συστήματος από το φαρμακείο των νοσο-
κομείων συγκέντρωσε το απόλυτο ποσο-
στό (100%).Ωστόσο,το παραπάνω εύρη-
μα μετριάζεται από την περιορισμένη
διαθεσιμότητα συστημάτων γραμμωτού
κώδικα (bar-code) που χρησιμοποιού-
νται για την αυτοματοποίηση χρονοβό-
ρων διαδικασιών και σχετίζονται με δια-
δικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής
των εισερχόμενων και εξερχόμενων
φαρμάκων (11,4%). Ένα αρκετά υψηλό
ποσοστό νοσοκομείων (68,6%) έχει υιο-
θετήσει εργαστηριακά πληροφοριακά
συστήματα (LIS), τα οποία, σύμφωνα με
τους δείκτες μέτρησης που χρησιμο-
ποιήθηκαν, καλύπτουν στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις τις βασικές διαδικασίες
(πχ. τη λήψη αποτελεσμάτων από τον
αναλυτή, την καταγραφή εξετάσεων και
αποτελεσμάτων, κτλ). Ωστόσο, η λήψη
των παραπεμπτικών για εξετάσεις και
αντίστοιχα η αποστολή /διαθεσιμότητα
των αποτελεσμάτων προς τις κλινικές
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Η συμβολή του ανθρώπινου

ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΣΣκκοουυττέέλληηςς,,  
Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.

«Η υιοθέτηση και χρή-
ση κλινικών πληρο-
φοριακών συστημά-
των στον τομέα των
υπηρεσιών φροντίδας
των ασθενών είναι ιδι-
αίτερα περιορισμένη»



του νοσοκομείου διενεργείται ηλεκτρο-
νικά μόνο από το 21,4% των νοσοκο-
μείων. Τέλος, η υιοθέτηση συστημάτων
αρχειοθέτησης και μεταφοράς ιατρικών
εικόνων (PACS) στα ακτινοδιαγνωστικά
εργαστήρια,η οποία επί της ουσίας απο-
τελεί μια από τις πιο δαπανηρές επεν-
δύσεις πληροφοριακών συστημάτων
υγείας στα νοσοκομεία, βρίσκεται ακό-
μα σε ιδιαίτερα αρχικό στάδιο (8,6%).

Σε αντίθεση με τους παραπάνω τομείς
εστίασης, στο διοικητικο-οικονομικό
τομέα,τα ποσοστά υιοθέτησης και ο βαθ-
μός χρήσης πληροφοριακών συστημά-
των είναι αρκετά υψηλά. Τα συγκεκρι-
μένα συστήματα είναι,κυρίως,λειτουργικού
επιπέδου και χρησιμοποιούνται για τη
διαχείριση των επιχειρησιακών πόρων
στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Η συντρι-
πτική πλειοψηφία των νοσοκομείων
(>90%) δήλωσε ότι έχει υλοποιήσει έως
σήμερα σημαντικό εύρος διοικητικών
συστημάτων,όπως για παράδειγμα συστή-
ματα λογιστηρίου, διαχείρισης υλικών,
οικονομικής διαχείρισης και χρέωσης
των ασθενών.Τα συστήματα αυτά,καλύ-
πτουν με μεγάλη επάρκεια ένα μεγάλο
αριθμό επιχειρησιακών δραστηριοτή-
των και διαδικασιών λειτουργικού επι-
πέδου (διαδικασίες γενικής λογιστικής,
νοσήλια,εισπρακτέους και πληρωτέους
λογαριασμούς,κτλ.).Ωστόσο,τα συστή-
ματα διοικητικής πληροφόρησης (MIS)
έχουν υιοθετηθεί μόνο από το 37,1%

των νοσοκομείων,παρά το γεγονός ότι
θεωρούνται υψίστης σημασίας για την
παρακολούθηση των νοσηλευτικών
ιδρυμάτων σε ανώτατο διοικητικό επί-
πεδο, καθώς και για τη λήψη στρατηγι-
κών αποφάσεων.

Αναμφισβήτητα, τα παραπάνω ευρή-
ματα καταδεικνύουν με απόλυτη σαφή-
νεια ότι στα περισσότερα δημόσια νοσο-
κομεία της χώρας μας υπάρχει ένα αρκετά
μεγάλο χάσμα ανάμεσα στην υιοθέτηση
διοικητικών συστημάτων και κλινικών
συστημάτων πληροφορικής. Ο βαθμός
υιοθέτησης και χρήσης διοικητικοοικο-
νομικών εφαρμογών και πληροφορια-
κών συστημάτων παρουσιάζεται ιδιαίτε-
ρα υψηλός σε λειτουργικό επίπεδο,ενώ
ουσιαστικά παρατηρείται χαμηλότερη επι-
κέντρωση σε στρατηγικό επίπεδο.

Η υιοθέτηση και χρήση κλινικών
πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα
των υπηρεσιών φροντίδας των ασθε-
νών είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Οι
κλινικές εφαρμογές, όπου αυτές είναι
διαθέσιμες,παρουσιάζουν χαμηλά επί-
πεδα χρήσης,καταδεικνύοντας ότι μέχρι
στιγμής οι επαγγελματίες υγείας (πχ.
ιατροί και νοσηλευτές) αλλά και τα ανώ-
τατα διοικητικά στελέχη των νοσοκο-
μείων, έχουν καθυστερήσει σημαντικά
να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τα
επικείμενα οφέλη των συστημάτων
αυτών.Ως εκ τούτου η αξιοποίηση και
ενσωμάτωσή τους στις καθημερινές λει-

τουργίες των ιατρικών τμημάτων δεν
έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα.

Μέσα από την ανάλυση ειδικών συσχε-
τίσεων ανάμεσα σε συγκεκριμένους δεί-
κτες μέτρησης, βρέθηκε ότι, η χαμηλή
στελέχωση των μονάδων Πληροφορι-
κής αποτελεί έναν από τους σημαντικό-
τερους ανασταλτικούς παράγοντες στην
υιοθέτηση ΤΠΕ στα δημόσια νοσοκο-
μεία. Ο μέσος όρος των εργαζομένων
στις συγκεκριμένες μονάδες φτάνει μόλις
τα 3 άτομα. Από τα αποτελέσματα της
παρούσας έρευνας, διαπιστώνουμε ότι,
παρόλο που ο συνολικός βαθμός υιο-
θέτησης και χρήσης πληροφοριακών
συστημάτων στα περισσότερα δημόσια
νοσηλευτικά ιδρύματα βρίσκεται ακόμα
σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, η γενικό-
τερη εικόνα έχει αρχίσει να μεταβάλλε-
ται σαφώς προς το καλύτερο.Το τεράστιο
ψηφιακό χάσμα που υπήρχε παλαιότε-
ρα ανάμεσα στα νοσηλευτικά ιδρύματα
της Ελλάδας και τα νοσηλευτικά ιδρύ-
ματα των λοιπών ανεπτυγμένων χωρών
της ΕΕ, έχει αρχίσει να μειώνεται σημα-
ντικά σε αρκετούς τομείς.Ωστόσο,η συνε-
χιζόμενη αξιολόγηση, σε εθνικό επίπε-
δο,της διείσδυσης των ΤΠΕ στα νοσηλευτικά
ιδρύματα, μέσα από τη συλλογή έγκυ-
ρων στατιστικών δεδομένων, αποτελεί
θέμα μείζονος σημασίας και επιτακτική
ανάγκη για τη λήψη στρατηγικών απο-
φάσεων και την οριοθέτηση κατάλλη-
λων δράσεων στο άμεσο μέλλον.

δυναμικού στα ΟΠΣΥ

Δεκέμβριος 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

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.καΕ.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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«Μόνο το 28,5% των
νοσοκομείων δήλω-
σε, ότι έχει εγκαταστή-
σει κάποιο νοσηλευτι-
κό πληροφοριακό
σύστημα στις υπάρ-
χουσες κλινικές για
την καταγραφή κλινι-
κών παρατηρήσεων,
σχετικά με την
πορεία/εξέλιξη της
υγείας των ασθενών»



Δεκέμβριος 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
ίίαα  γγννωωμμοοδδόόττηησσηη  ααππόό
ττοο  ΝΝοομμιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο
ττοουυ  ΚΚρράάττοουυςς,,  ηη  οοπποοίίαα

υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  όόττιι,,  ««ννοοσσηηλλεευυττέέςς,,
υυππηηρρεεττοούύννττεεςς  μμεε  σσχχέέσσηη  δδηημμοο--
σσίίοουυ  δδιικκααίίοουυ  σστταα  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίαα
ττοουυ  ΕΕΣΣΥΥ,,  αασσκκοούύνν  ννοομμίίμμωωςς  τταα
κκααθθήήκκοονντταα  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  κκααιι  ττηηςς
εειιδδιικκόόττηηττάάςς  ττοουυςς,,  ααννεεξξααρρττήήττωωςς
αανν  έέχχοουυνν  εεγγγγρρααφφεείί  σσττηηνν  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..»»,,
ππρροοκκααλλεείί  έέννττοοννεεςς  ααννττιιδδρράάσσεειιςς..
ΟΟιι  έέννττοοννεεςς  ααννττιιδδρράάσσεειιςς,,  ππρροοκκαα--
λλοούύνν  μμεε  ττηη  σσεειιρράά  ττοουυςς  ττηηνν  ((λλοο--
γγιικκήή))  ααννάάκκλληησσήή  ττηη  ααπποοδδοοχχήήςς
ττηηςς,,  ααππόό  ττοονν  ππρρώώηηνν  υυπποουυρργγόό
ΥΥγγεείίααςς,,  κκ..  ΔΔηημμήήττρρηη  ΑΑββρρααμμόό--
πποουυλλοο..  ΗΗ  εενν  λλόόγγωω  γγννωωμμοοδδόόττηη--
σσηη,,  εεππααννέέρρχχεεττααιι  μμεε......οομμιιχχλλώώδδηη
ττρρόόπποο  σσττηηνν  εεππιικκααιιρρόόττηητταα  κκααιι  μμέέ--
σσωω  ττοουυ  δδιιααδδιικκττυυαακκοούύ  χχώώρροουυ  ττηηςς
ΠΠΟΟΕΕΔΔΗΗΝΝ,,  ααννααγγγγέέλλλλεεττααιι  ηη  εεππαα--
ννααεεππιικκύύρρωωσσήή  ττηηςς,,  ααππόό  ττηη  ννέέαα
υυπποουυρργγόό  ΥΥγγεείίααςς,,  κκ..  ΜΜααρριιλλίίζζαα
ΞΞεεννοογγιιαανννναακκοοπποούύλλοουυ......

Η αντίδραση της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος υπήρξε
άμεση. Με επιστολή της προς
την κ. Ξενογιαννακοπούλου,
εξηγεί ότι, η πιο άνω γνωμο-
δότηση παραγνωρίζει ευθέως
τις διατάξεις του Νόμου 3252/2004
περί συστάσεως της Ε.Ν.Ε. και
ζητά συνάντηση με την ηγεσία
του υπουργείου, για να ξεκα-
θαριστεί του θέμα.

««ΑΑφφοορρμμήή  γγιιαα  ττηηνν  σσύύννττααξξηη  κκααιι
ααπποοσσττοολλήή  ττηηςς  ππααρροούύσσηηςς  σσττάάθθηη--
κκεε  ττοο  υυππ’’  ααρριιθθμμ..  ππρρωωττ..  995544//2200--
1111--22000099  έέγγγγρρααφφοο  ττηηςς  ΕΕκκττεελλεεσσττιι--
κκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττηηςς  ΠΠααννεελλλλήήννιιααςς
ΟΟμμοοσσπποοννδδίίααςς  ΕΕρργγααζζοομμέέννωωνν
ΔΔηημμόόσσιιωωνν  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίωωνν  ((ΠΠΟΟΕΕ--
ΔΔΗΗΝΝ)),,  μμεε  εευυφφάάνντταασσττοο  θθέέμμαα  ττιιςς
««ππααρράάττυυππεεςς  εεννέέρργγεειιεεςς  ττηηςς  δδοοττήήςς
ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..»»,,  που δημο-
σιεύεται στην επίσημη ιστοσελί-
δα της ΠΟΕΔΗΝ (www.poedhn.gr)
και επισυνάπτεται προς δική σας
διευκόλυνση.

ΣΣττοο  ωωςς  άάννωω  εεππίίμμααχχοο  έέγγγγρραα--
φφοο,,  ππέέρραανν  ττωωνν  όόσσωωνν  ψψεευυδδώώνν,,
αανναακκρριιββώώνν,,  σσυυκκοοφφααννττιικκώώνν  κκααιι
ααννααππόόδδεειικκττωωνν  ιισσχχυυρριισσμμώώνν  ππααρραα--
ττίίθθεεννττααιι  γγιιαα  ττοονν  ττρρόόπποο  λλεειιττοουυρργγίίααςς

κκααιι  δδρράάσσηηςς  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ
ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ((ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..)),,  αανναα--
φφέέρρεεττααιι  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώςς  όόττιι,,
««ηη  γγννωωμμοοδδόόττηησσηη  εεππααννεεππιικκυυ--
ρρώώννεεττααιι  μμεε  ννέέαα  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς
ΥΥπποουυρργγοούύ  ΥΥγγεείίααςς  κκααςς  ΞΞεεννοο--
γγιιαανννναακκοοπποούύλλοουυ  μμεεττάά  ααππόό  ππααρρέέμμ--
ββαασσηη  ττηηςς  ΠΠΟΟΕΕΔΔΗΗΝΝ»»..  

Από τα συμφραζόμενα γίνε-
ται αντιληπτό, ότι οι συντάκτες
του εγγράφου αναφέρονται στην
υπ’αριθμ.107/2009 Γνωμοδό-
τηση του Νομικού Συμβουλί-
ου του Κράτους,η οποία κατα-
λήγει στο πρωτοφανές
συμπέρασμα ότι, «νοσηλευτές
υπηρετούντες με σχέση δημο-
σίου δικαίου στα Νοσοκομεία
του ΕΣΥ, ασκούν νομίμως τα
καθήκοντα του κλάδου και της
ειδικότητάς τους, ανεξαρτήτως
αν έχουν εγγραφεί στην Ε.Ν.Ε.».

ΗΗ  ωωςς  άάννωω  γγννωωμμοοδδόόττηησσηη  ππαα--
ρρααγγννωωρρίίζζεειι  εευυθθέέωωςς  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς
ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  33225522//22000044  ππεερρίί  σσυυ--
σσττάάσσεεωωςς  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  εεννώώ  ααγγννοοεείί
εεππιιδδεειικκττιικκάά  ττοονν  ρρόόλλοο  ττωωνν  ννοομμιι--
κκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν  δδηημμοοσσίίοουυ  δδιι--
κκααίίοουυ,,  πποουυ  λλεειιττοουυρργγοούύνν  ωωςς  εεππααγγ--
γγεελλμμααττιικκοοίί  σσύύλλλλοογγοοιι  κκααιι  ππρροο--
ββλλέέπποουυνν  ττηηνν  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  εεγγ--
γγρρααφφήή  σστταα  μμηηττρρώώαα  ττοουυςς,,  ττοουυ  σσυυ--
ννόόλλοουυ  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  πποουυ
αασσκκοούύνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  εεππααγγγγεελλ--
μμααττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα,,  μμεε  άάμμεεσσοο
κκααιι  ππρρωωττααρρχχιικκόό  σσκκοοππόό  ττηηνν  ππεε--
ρριιφφρροούύρρηησσηη  κκααιι  θθεεσσμμιικκήή  ππεερριι--
χχααρράάκκωωσσηη  ττωωνν  εεππααγγγγεελλμμάάττωωνν
ααυυττώώνν..  Επισημαίνεται ότι,η νο-
μιμότητα και η συνταγματικότητα
της σύστασης παρόμοιων επαγ-
γελματικών συλλόγων έχει ανα-
γνωριστεί και από την σταθερή
νομολογία του Συμβουλίου της
Επικρατείας (Βλ.ενδεικτικώς τις
ΣτΕ 2260/1982 και 3354/1988).

Κατόπιν των ανωτέρω και
δοθέντος ότι, η Ε.Ν.Ε. αποτελεί
τον επαγγελματικό σύλλογο των
νοσηλευτών,ερωτάται η ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας,αν όντως
έχει κάνει αποδεκτή την υπ’
αριθμ.107/2009 Γνωμοδότηση

του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, κατά τα αναφερόμενα
στο ανωτέρω έγγραφο της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-
ΔΗΝ.Υπογραμμίζεται ότι,η τυχόν
αποδοχή της ως άνω contra
legem γνωμοδότησης, θα απα-
ξιώσει πλήρως τον ρόλο της
Ε.Ν.Ε.και θα δημιουργήσει τερά-
στια αναστάτωση και ανασφά-
λεια δικαίου, στην ήδη πολύ-
παθη νοσηλευτική κοινότητα
των δημόσιων νοσοκομείων.

Με τις σκέψεις αυτές και την
σαφή επαναδιατύπωση του αιτή-
ματος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ε.Ν.Ε. για άμεση
συνάντηση με την νέα ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας αναμέ-
νουμε,Αξιότιμη Κυρία Υπουρ-
γέ, για τις δικές σας ενέργειες»,
αναφέρει η επιστολή της Ε.Ν.Ε..

ΑΑκκόόμμηη  ππιιοο  σσκκλληηρρήή  
ηη  αανναακκοοίίννωωσσηη  
ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ
ΌΌτταανν  ηη  ππρροοααννααγγγγεελλίίαα  ττηηςς  ααπποο--
δδοοχχήήςς,,  έέγγιιννεε......ααππλλάά  ααπποοδδοοχχήή,,
ττοο  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ΠΠααννεελλλλήήννιιααςς  ΣΣυυνν--
δδιικκααλλιισσττιικκήήςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
ΟΟμμοοσσπποοννδδίίααςς  ΕΕΣΣΥΥ,,  κκααττήήγγγγεειι--
λλεε  ττηηνν  εεννέέρργγεειιαα  ααυυττήή,,  ττοοννίίζζοο--
ννττααςς  όόττιι,,  ττέέττοοιιεεςς  ««ύύπποοππττεεςς»»  κκιιννήή--
σσεειιςς,,  ππρροοσσββάάλλλλοουυνν  κκααιι  ααππεειιλλοούύνν
ττηηνν  εεννόόττηητταα  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν..    

«Το Δ.Σ. της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
με αφορμή την άκριτη αποδο-
χή της υπ. αριθμόν 107/2009
απόφασης του Νομικού Συμ-

βουλίου του Κράτους από την
Υπουργό Υγείας κ. Μ. Ξενο-
γιαννακοπούλου, εκφράζει τη
δυσαρέσκεια και την έντονη αντί-
θεσή του, τόσο με το διάτρητο
περιεχόμενο της γνωμοδότη-
σης, όσο και με την προχειρό-
τητα,με την οποία υιοθετήθηκε
από τη Γενική Διεύθυνση Υγεί-
ας και έγινε αποδεκτή από την
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

ΑΑπποορρίίααςς  άάξξιιοο,,  ββέέββααιιαα,,  εείίννααιι
γγιιααττίί  κκααιι  κκάάττωω  ααππόό  πποοιιοο  κκααθθεε--
σσττώώςς  ηη  ΓΓεεννιικκήή  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΥΥγγεείί--
ααςς  εεππααννέέφφεερρεε  έένναα  θθέέμμαα,,  πποουυ  μμόόλλιιςς
ππρροο  δδιιμμήήννοουυ  εείίχχεε  κκλλεείίσσεειι……  

ΚΚααιι  εεννννοοοούύμμεε  μμεε  ααυυττόό,,  όόττιι  ηη
εενν  λλόόγγωω  οομμιιχχλλώώδδηηςς  γγννωωμμοοδδόό--
ττηησσηη  εείίχχεε  ααρρχχιικκάά  γγίίννεειι  ααπποοδδεε--
κκττήή  ααππόό  ττοονν  ππρροοκκάάττοοχχοο  ττηηςς  κκ..
ΜΜ..  ΞΞεεννοογγιιαανννναακκοοπποούύλλοουυ,,  κκ..  ΔΔ..
ΑΑββρρααμμόόπποουυλλοο,,  σσττιιςς  2266--66--22000099!!!!!!  

Βεβαίως, η σοβαρότητα με
την οποία αντιμετωπίστηκε η
υπόθεση από τον πρώην Υπουρ-
γό Υγείας,δεν διεκδικεί σε καμία
περίπτωση δάφνες πολιτικής
και διοικητικής υπευθυνότητας,
κάτι που αποδείχτηκε με την
ανάκληση της αποδοχής της
επίμαχης γνωμοδότησης από
τον ίδιο στις 28-9-2009… 

ΜΜάάλλιισστταα,,  εεννώώ  ηη  εενν  λλόόγγωω  ααννάά--
κκλληησσηη,,  ααννεεξξήήγγηητταα,,  δδεενν  εείίχχεε  ααπποο--
σσττααλλεείί  σσττηηνν  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  ααλλλλάά  εείίχχεε  ωωςς
ααπποοδδέέκκττηη  μμόόννοονν  ττοο  ννοομμιικκόό  σσύύμμ--
ββοουυλλοο  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ,,  ηη  ααπποο--
δδοοχχήή  ττηηςς  γγννωωμμοοδδόόττηησσηηςς  ααππόό
ττηηνν  ννυυνν  ΥΥπποουυρργγόό  ααππεευυθθύύννεεττααιι

ααππόό  ττηηνν  ΓΓεεννιικκήή  ΔΔιιεευυθθύύννττρριιαα  ΥΥγγεείί--
ααςς  μμεε  ττρρόόπποο,,  μμάάλλλλοονν,,  δδιιθθυυρρααμμ--
ββιικκόό,,  σσττηηνν  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  σσττιιςς  ΥΥ..ΠΠΕΕ..  κκααιι
σσεε  όόλλαα  τταα  ννοοσσοοκκοομμεείίαα  ττηηςς  χχώώρρααςς,,
μμηηνν……ττυυχχόόνν  κκααιι  δδεενν  κκαατταασσττεείί
γγννωωσσττήή  άάμμεεσσαα  ττοοιιςς  ππάάσσιι  κκααιι  ππααρράά
ττοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι,,  εείίχχεε  ήήδδηη  ππρροοαα--
ννααγγγγεελλθθεείί  ααππόό  ττιιςς  2200--1111--22000099
σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττηηςς  ΠΠΟΟΕΕΔΔΗΗΝΝ!!!!!!
Ο συντάκτης μάλιστα,αναφέρει
συγκεκριμένα: «Όμως, η γνω-
μοδότηση επανεπικυρώνεται με
νέα απόφαση της Υπουργού Υγεί-
ας, κας Ξενογιαννακοπούλου,
μετά από παρέμβαση της ΠΟΕ-
ΔΗΝ»,θέτοντας,προφανώς,νέους
κανόνες χρηστής διοίκησης στο
δημόσιο βίο της χώρας και δίνο-
ντας μια άλλη εκδοχή στη ρήση
του πρωθυπουργού,περί ανοι-
χτής διακυβέρνησης…

ΔΔιιααππιισσττώώννοουυμμεε  έέττσσιι,,  όόττιι  οοιι
ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  έέχχοουυνν
κκαατταασσττεείί  θθύύμμαατταα    εεννόόςς  φφααιιδδρροούύ
πποολλέέμμοουυ  εεννττυυππώώσσεεωωνν,,  όόπποουυ  ττοο
ααυυττοοννόόηηττοο  έέχχεειι  ππααρρααχχωωρρήήσσεειι
ττηη  θθέέσσηη  ττοουυ  σσττηηνν  ααππρροοκκάάλλυυππττηη
ππρροοσσππάάθθεειιαα  χχεειιρρααγγώώγγηησσηηςς  ττοουυ
εεππίίσσηημμοουυ  εεππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  φφοορρέέαα
ττοουυ  κκλλάάδδοουυ,,  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  ααππόό
γγννωωσσττοούύςς  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκοούύςς
««ππααρράάγγοοννττεεςς»»,,  πποουυ  δδιιααττεείίννοοννττααιι,,
όόττιι  εεππηηρρεεάάζζοουυνν  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή
ττηηςς  ννέέααςς  ηηγγεεσσίίααςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρρ--
γγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  κκοομμππάάζζοουυνν,,
όόττιι  ττοο  σσυυννδδιιοοιικκοούύνν……  

Αναρωτιόμαστε,μάλιστα,με
ποια κριτήρια η κυρία Υπουρ-
γός θέτει της προτεραιότητες της;

Μήπως έλυσε όλα τα προ-
βλήματα που απασχολούν τον
τομέα της και αποφάσισε να
ασχοληθεί με την πλήξη της ενό-
τητας των Νοσηλευτών, τη στιγ-
μή που το Ε.Σ.Υ.καταρρέει από
τις ελλείψεις νοσηλευτικού προ-
σωπικού και την ώρα που οι
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
υπολειτουργούν,ενόψει της παν-
δημίας της νέας γρίπης;Μήπως
θα έπρεπε να καλέσει τους Νοση-
λευτές σε συνάντηση, όπως
κάνουν όλοι οι Υπουργοί Υγεί-
ας στα κράτη της Ευρωπαϊκής

Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το χρονικό μιας προαναγγελ



Ένωσης,όταν αναλαμβάνουν το
νευραλγικό αυτό πόστο;

ΤΤοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ττηηςς  γγννωω--
μμοοδδόόττηησσηηςς  ααυυττήήςς,,  όόττιι  δδηηλλααδδήή
ηη  εεγγγγρρααφφήή  σσττηηνν  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  ((ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ)),,
γγιιαα  ττοουυςς  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ττοουυ  δδηημμοο--
σσίίοουυ  ττοομμέέαα  δδεενν  ααπποοττεελλεείί  υυπποο--
χχρρέέωωσσήή  ττοουυςς,,  εείίννααιι  σσααφφέέςς  όόττιι,,
ππρροοσσκκρροούύεειι  σσττοο  33οο  άάρρθθρροο  ττοουυ
ΝΝ..  33225522//22000044,,  ααππόό  ττοο    οοπποοίίοο
φφααίίννεεττααιι  ξξεεκκάάθθααρραα  ττοο  υυπποοχχρρεε--
ωωττιικκόό  ττηηςς  εεγγγγρρααφφήήςς  όόλλωωνν  ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν  σσττοονν  εεππίίσσηημμοο  εεππααγγ--
γγεελλμμααττιικκόό  ττοουυςς  φφοορρέέαα..  ΕΕξξάάλλ--
λλοουυ,,  ηη  δδιιαασσττααλλττιικκήή  εερρμμηηννεείίαα
ττηηςς  εενν  λλόόγγωω  γγννωωμμοοδδόόττηησσηηςς,,
ααπποοττεελλεείί  ττηη  θθρρυυααλλλλίίδδαα  ττηηςς  ααμμφφιι--
σσββήήττηησσηηςς  ττηηςς  ααννααγγκκααιιόόττηηττααςς  ττηηςς
ύύππααρρξξηηςς  όόλλωωνν  ττωωνν  εεππιιμμεελληηττηη--
ρρίίωωνν  ((ΙΙααττρριικκοοίί  ΣΣύύλλλλοογγοοιι,,  ΔΔιικκηη--
γγοορριικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς,,  ΤΤΕΕΕΕ  κκττλλ)),,
μμεε  όόττιι  ααυυττόό  σσυυννεεππάάγγεεττααιι..  

Άραγε η κυρία Υπουργός,
θα έσπευδε το ίδιο άκριτα να
υιοθετήσει παρόμοια γνωμο-
δότηση για τον ιατρικό κλάδο,
ακυρώνοντας κατ’ ουσία τους
Ιατρικούς Συλλόγους;

Από τα παραπάνω, βεβαίως,
γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι, το
σενάριο αυτού του θεάτρου του
παραλόγου, που έχει στηθεί σε

βάρος των νοσηλευτών,έχει έναν
και μοναδικό στόχο: να πλήξει
την ενότητα του κλάδου των 26.000
Νοσηλευτών – μελών της Ε.Ν.Ε.
και να επιτρέψει σε ορισμένους
κύκλους γνωστών συμφερόντων,
να αλλοιώσουν τον αμιγή ομοι-
οεπαγγελματικό της χαρακτήρα,
με προφανή οφέλη…

ΗΗ  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ  ττοοννίίζζεειι,,
όόττιι  ηη  ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάά--
δδααςς,,  ήήτταανν  ττοο  όόννεειιρροο  όόλλωωνν  ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν  ττηηςς  χχώώρρααςς  εεππίί  σσεειι--
ρράά  εεττώώνν  κκααιι  ηη  ίίδδρρυυσσήή  ττηηςς  ααπποο--
ττέέλλεεσσεε  σσττααθθμμόό  σσττηηνν  ιισσττοορρίίαα  ττηηςς
εελλλληηννιικκήήςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς..  

Ως εκ τούτου,θα αγωνιστεί
με όλες της τις δυνάμεις, προ-
κειμένου οι όποιες ύποπτες και
ιδιοτελείς προσπάθειες, από
όπου κι αν αυτές προέρχονται,
να πέσουν στο κενό.

ΤΤέέλλοοςς,,  εεππιισσηημμααίίννοουυμμεε  όόττιι,,  ηη
σσοοββααρρόόττηητταα  ττωωνν  εεκκάάσσττοοττεε  δδιιοοιι--
κκοούύννττωωνν,,  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  εεππαα--
κκρριιββώώςς  ααππόό  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ααυυττώώνν,,
πποουυ  εεππιιλλέέγγοουυνν  ωωςς  σσυυννοομμιιλληηττέέςς,,
μμεε  όό,,ττιι  ααυυττόό  σσυυννεεππάάγγεεττααιι  γγιιαα    ττηηνν
εεππιιττυυχχίίαα  ττοουυ  έέρργγοουυ  πποουυ  οοιι  πποολλίί--
ττεεςς  ττοουυςς  έέχχοουυνν  εεμμππιισσττεευυττεείί……»»,,
ττοοννίίζζεειι  ηη  αανναακκοοίίννωωσσηη  ––  κκααττααγγ--
γγεελλίίαα  ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ..    
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ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ...ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ

θείσας...(επανα)επικύρωσης! 

ΗΗ
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, με αφορ-
μή το θόρυβο που έχει τεχνηέντως
προκληθεί τελευταία, σχετικά με την

υποχρέωση εγγραφής των νοσηλευτών του
δημοσίου τομέα στα μητρώα της, επισημαί-
νει τα ακόλουθα:

Όπως είναι γνωστό, η Ένωση Νοσηλευ-
τών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) λειτουργεί, υπό την
μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαί-
ου, ως επαγγελματικός σύλλογος όλων των
νοσηλευτών. Εκ της φύσεως αυτής της Ε.Ν.Ε.,
προκύπτει η αυτονόητη υποχρέωση εγγρα-
φής στα μητρώα της του συνόλου όσων
φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του νοση-
λευτή. Η υποχρέωση αυτή εγγραφής και ετή-
σιας ανανέωσής της αποτυπώνεται ρητώς
και στις διατάξεις των άρθρων 3§2 και 4§1
του Νόμου 3252/2004. 

Με βάση τα πιο πάνω, η Ε.Ν.Ε. επανα-

λαμβάνει, ότι η υποχρέωση εγγραφής στα
μητρώα της βαρύνει το σύνολο των νοση-
λευτών, ενώ κατά την ρητή διάταξη του άρθρου
31§3 του ανωτέρω Νόμου, η άσκηση του νοση-
λευτικού επαγγέλματος, χωρίς εγγραφή στην
Ε.Ν.Ε. συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Υπο-
γραμμίζεται, τέλος, ότι η υπ’ αριθμ. 107/2009
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, ουδόλως αναιρεί το περιεχόμενο
των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων, τις
οποίες άλλωστε και μνημονεύει στο κείμενό
της. Με άλλα λόγια, το πόρισμα της παρα-
πάνω γνωμοδότησης αφορά αποκλειστικώς
το ειδικό ζήτημα της κατοχύρωσης του δικαι-
ώματος συμμετοχής στις κρίσεις του νοση-
λευτικού προσωπικού, χωρίς να αλλοιώνει
την νομοθετικώς επιβεβλημένη υποχρέωση
εγγραφής, όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευ-
τών στα μητρώα της Ε.Ν.Ε..

Ο ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΙ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΥΔΟΛΩΣ 

ΤΟΝ ΑΝΑΙΡΕΙ   

Υποχρεωτική η εγγραφή
όλων των νοσηλευτών 
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ΤΤ
ηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  22//1122//0099  ππρρααγγμμαα--
ττοοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααττάάλληηψψηη  ττωωνν  γγρραα--
φφεείίωωνν  ττηηςς  ΔΔιιοοιικκήήττρριιααςς  ττοουυ

ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ΣΣππηηλλιιοοπποούύλλεειιοο  ««ΑΑγγίίαα
ΕΕλλέέννηη»»,,    κκααςς  ΑΑγγγγεελλιικκήήςς  ΑΑββοούύρρηη,,  ααππόό
μμέέλληη  ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ  ––  ΕΕΣΣΥΥ,,  δδιιααμμααρρ--
ττυυρρόόμμεενναα  γγιιαα  ττηηνν  μμεετταακκίίννηησσηη  σσεε  δδιιοοιι--
κκηηττιικκέέςς  θθέέσσεειιςς  ττεεσσσσάάρρωωνν  ννοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν  ττοουυ  ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ..

ΟΟιι  ττέέσσσσεερριιςς  ααυυττοοίί  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ααννττιι--
σσττοοιιχχοούύνν  σσττοο  11//55  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ
ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττοουυ  ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ,,  ττηηνν
ίίδδιιαα  ώώρραα  πποουυ  οοιι  εελλλλεείίψψεειιςς  ννοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν  σστταα  ννοοσσοοκκοομμεείίαα  ττεείίννοουυνν  νναα  ξξεεππεε--
ρράάσσοουυνν  σσεε  μμέέγγεεθθοοςς  ττηηνν  έένντταασσηη  ττοουυ
κκύύμμααττοοςς  ππααννδδηημμίίααςς  ττηηςς  ννέέααςς  γγρρίίππηηςς
ΑΑΗΗ11ΝΝ11..

HH  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ  ττοοννίίζζεειι  ππρροοςς  κκάάθθεε
κκααττεεύύθθυυννσσηη,,  όόττιι  ηη  ππρροοάάσσππιισσηη  ττωωνν  σσυυμμ--
φφεερρόόννττωωνν  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  ααπποοττεελλεείί
ττοονν  αακκρροογγωωννιιααίίοο  λλίίθθοο  ττηηςς  σσύύσστταασσήήςς  ττηηςς..  

Ως εκ τούτου, όπου οι προφορικές
και γραπτές παρεμβάσεις της -που
κινούνται στα πλαίσια του Δικαίου-
συναντούν την αδιαλλαξία των διοι-
κήσεων των νοσοκομείων, θα παρεμ-
βαίνει άμεσα και δυναμικά, επιδιώ-
κοντας την εφαρμογή της κείμενης
νομοθεσίας υπέρ των μελών της.

Την ίδια ώρα που το πληγωμένο
ΕΣΥ καλείται να αντισταθεί στη παν-
δημία της γρίπης, που πλήττει τη χώρα
αλλά και όλο τον κόσμο, παρατηρείται
τρομακτική έλλειψη νοσηλευτών στα
δημόσια νοσοκομεία, η οποία δείχνει
να έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί και η
κατάθεση ερώτησης στη βουλή από
τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ν. Χανίων,
κ.Μανώλη Σκουλάκη, με αριθμ.Πρωτ,
Αρ. Πρωτ.: 1876 - 2/12/2009, ο οποί-
ος αναφέρει πως, ακόμα και μετά τις

4/10/09, ημέρα των τελευταίων εθνι-
κών εκλογών, πραγματοποιήθηκαν
τουλάχιστον 54 μετατάξεις νοσηλευτι-
κού προσωπικού σε διοικητικές,κυρίως,
θέσεις, από διοικήσεις συγκεκριμέ-
νων Υ.ΠΕ..

Κι αυτό, παρά το υπ .αρ. ΔΥ1δ/ΓΠ
ΟΙΚ 135096/12-10-2009 έγγραφο της
Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήρι-
ξης και Τεχνικών Υποδομών του Υπουρ-
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, όπου αποφασίστηκε η αναστολή
των υπηρεσιακών μεταβολών στις Υγει-
ονομικές Περιφέρειες και στους φορείς
αρμοδιότητάς τους (νοσοκομεία,Κέντρα
Υγείας,μονάδες κοινωνικής φροντίδας,

κ.λ.π.), είτε αφορά ΝΠΔΔ είτε ΝΠΙΔ.
««ΔΔυυσσττυυχχώώςς,,  6600  μμέέρρεεςς  μμεεττάά  ττηηνν  ααλλλλαα--

γγήή  δδιιαακκυυββέέρρννηησσηηςς  ττηηςς  χχώώρρααςς,,  ττηηνν  ίίδδιιαα
ώώρραα  πποουυ  ττοο  κκύύμμαα  ππααννδδηημμίίααςς  ττηηςς  ννέέααςς
γγρρίίππηηςς  εεττοοιιμμάάζζεεττααιι  νναα  ππλλήήξξεειι  ττοο  σσύύννοο--
λλοο  σσχχεεδδόόνν  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ,,  ττοο  ΕΕΣΣΥΥ
ππααρρααμμέέννεειι  ββυυθθιισσμμέέννοο  σσεε  ββααθθιιάά  κκρρίίσσηη,,
ααννήήμμπποορροο  νναα  ααννττιιδδρράάσσεειι  κκααιι  νναα  αανντταα--
πποοκκρριιθθεείί  σσττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττωωνν  κκααιιρρώώνν..

Αμέσως μετά την ανάληψη των καθη-
κόντων της νέας ηγεσίας,είχαμε εκφρά-
σει από το βήμα αυτό τους προβλημα-
τισμούς μας, για τα όσα συμβαίνουν
στον πολύπαθο χώρο της υγείας.

Δυστυχώς,στο διάστημα που μεσο-
λάβησε, τίποτα δεν άλλαξε.

Τίποτα που να μας πείσει για τον
διαφορετικό τρόπο σκέψης της νέας
ηγεσίας.

ΑΑννττ’’  ααυυττοούύ  ββλλέέπποουυμμεε,,  ααππλλώώςς,,  νναα  έέχχεειι
ααλλλλάάξξεειι  ααππόόχχρρωωσσηη  οο  κκοομμμμααττιισσμμόόςς  κκααιι
οοιι  κκααιιννοούύρργγιιοοιι  κκοομμμμααττιικκοοίί--σσυυννδδιικκααλλιι--
σσττιικκοοίί  σσυυμμββοουυλλάάττοορρεεςς  ττηηςς  ννέέααςς  ηηγγεεσσίίααςς,,
νναα  έέχχοουυνν  εεππιιββάάλλεειι  έένναα  ττεεχχννηηττόό  εεμμππάάρρ--
γγκκοο  σσττηηνν  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  ττηηςς  μμεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς
υυππόόλλοοιιπποουυςς  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκοούύςς  φφοορρεείίςς,,
ππλληηνν  όόσσωωνν  δδιιααθθέέττοουυνν  ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς
κκοομμμμααττιικκέέςς  σσυυσσττάάσσεειιςς..

Θεωρούμε πως, η στάση της νέας
ηγεσίας βρίσκεται σε εντελώς λάθος
δρόμο,πως οι κομματικές συμπεριφο-
ρές, είτε των προηγούμενων ετών, είτε

των προηγούμενων δεκαετιών, είναι εις
βάρος της δημόσιας υγείας.

ΔΔιιααππιισσττώώννεεττααιι,,  εεππίίσσηηςς,,  ππααρρααμμοοννέέςς
ττοουυ  22001100,,  ππωωςς  ααυυττόό  πποουυ  ααππαασσχχοολλεείί  ττηη
ννέέαα  ηηγγεεσσίίαα  ττοουυ  ΥΥΥΥΚΚΑΑ,,  εείίννααιι  ππεερριισσσσόό--
ττεερροο  ηη  εεννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  κκοομμμμααττιικκήήςς  ββεεννττέέ--
ττααςς  ττωωνν  ππρροοσσφφάάττωωςς  ααφφυυππννιισσμμέέννωωνν
σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκώώνν  σσυυμμββοουυλλααττόόρρωωνν  ττηηςς,,
ππααρράά  ηη  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  κκααιι  ηη  σσυυννεερργγαασσίίαα
μμεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  φφοορρεείίςς,,  πποουυ  εεκκππρροοσσωω--
πποούύνν  ττοο  χχώώρροο  ττηηςς  υυγγεείίααςς..

Το ΕΣΥ είναι βαθιά πληγωμένο από
ανάλογες συμπεριφορές του παρελ-
θόντος, οι οποίες, δυστυχώς, δείχνουν
να επαναλαμβάνονται.

Αυτό το βαθιά πληγωμένο ΕΣΥ,καλεί-

ται να αντιμετωπίσει το κύμα πανδη-
μίας, που το απειλεί.

Θέλουμε παρόλα αυτά, να ελπίζου-
με πως, θ’ αντέξει, κόντρα στις όποιες
απαισιόδοξες ενδείξεις.

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππάάννττωωςς,,  θθαα
ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεειι  κκααττααννοοηηττόό,,  ππωωςς  ττοο
φφιιλλόόττιιμμοο  κκααιι  μμόόννοο  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν,,
δδεενν  εείίννααιι  ααρρκκεεττόό,,  ππλλέέοονν,,  γγιιαα  νναα  σσττηη--
ρρίίξξεειι  ττοο  ΕΕΣΣΥΥ,,  ηη  δδεε  σσυυννεεχχήήςς  εεππίίκκλληησσήή
ττοουυ,,  μμοοιιάάζζεειι  μμεε  ττεερράάσσττιιαα  υυππεεκκφφυυγγήή
κκααιι  ααδδιιααφφοορρίίαα  γγιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττοουυςς,,
οοιι  οοπποοίίεεςς  κκαακκοοπποοιιοούύννττααιι,,  ππααρρααμμεε--
λλοούύννττααιι  κκααιι  δδιιαασσττρρέέφφοοννττααιι  ββάάρρββααρραα
τταα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα..

Ας έχουν υπ’όψιν οι εκάστοτε κυβερ-
νώντες, πως η συνεχής και χρόνια
παραμέληση των αναγκών αυτών, αντα-
νακλά στην ίδια την κοινωνία, η δε
καταφυγή σε κομματικά-συνδικαλι-
στικά υποπόδια, δημιουργεί τις συν-
θήκες της νέας έκρηξης.

Πολύ περισσότερο δε,όταν το πλήγ-
μα και η επιβάρυνση που αναμένεται
να δεχθεί το ΕΣΥ εξαιτίας της νέας γρί-
πης, θα επιδεινώσουν ακόμα περισ-
σότερα τη δραματική κατάσταση που
επικρατεί σ’ αυτό.

Μακάρι, μαζί με τα συντρίμμια του
κομματισμού, που θα αφήσει η επέ-
λαση της πανδημίας, να μην αντικρί-
σουμε και τα συντρίμμια του ίδιου του
ΕΣΥ», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανα-
κοίνωση της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.

ΤΤηηνν  εείίδδηησσηη  ττηηςς  κκααττάάλληηψψηηςς,,  ααννααμμεε--
ττάάδδωωσσαανν  δδιιάάφφοορρεεςς  ιισσττοοσσεελλίίδδεεςς  εεννηημμέέ--
ρρωωσσηηςς  κκααιι  bbllooggss  ττοουυ  δδιιααδδιικκττύύοουυ..  ΕΕννδδεειι--
κκττιικκάά::  wwwwww..iinneewwss..ggrr,,  wwwwww..zzoouuggllaa..ggrr,,
wwwwww..kkaatthhiimmeerriinnii..ggrr,,  wwwwww..cceebbiill..ggrr,,
wwwwww..oonnlliinneepprreessss..ggrr,,  wwwwww..mmaacceeddoonniiaa
bbllooggss..ggrr,,  ttrrookkttiikkoo..bbllooggssppoott..ccoomm,,
ttaaxxaalliiaa..bbllooggssppoott..ccoomm..  

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» 
ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ

Δυναμικές διεκδικήσεις

Όπου οι προφορικές και γραπτές παρεμβάσεις
της -που κινούνται στα πλαίσια του Δικαίου-
συναντούν την αδιαλλαξία των διοικήσεων 
των νοσοκομείων, θα παρεμβαίνει άμεσα και
δυναμικά, επιδιώκοντας την εφαρμογή της
κείμενης νομοθεσίας υπέρ των μελών της.

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»
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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 

9

ΜΜ
εε  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΥΥπποουυρρ--
γγοούύ  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ΚΚοοιι--
ννωωννιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς,,

κκ..  ΜΜααρριιλλίίζζααςς  ΞΞεεννοογγιιαανννναακκοο--
πποούύλλοουυ  οορρίίσσττηηκκαανν  τταα  μμέέλληη  ττοουυ
ΚΚεεννττρριικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ΥΥγγεείίααςς
((ΚΚΕΕΣΣΥΥ))..  ΗΗ  σσύύννθθεεσσηη  ττοουυ  ΚΚΕΕΣΣΥΥ
ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  ττοουυςς::

11Καλοκαιρινό Εμμανουήλ,
Χειρουργό, Πρόεδρο του

Πανελληνίου Ιατρικού Συλλό-
γου (Π.Ι.Σ.), ως εκπρόσωπο
του Π.Ι.Σ., με αναπληρωτή του
τον Παπαπαναγιώτου Πανα-
γιώτη, Βιοπαθολόγο.

22Αλεξανδρόπουλο Κων/νο,
Ψυχίατρο, Γενικό Γραμμα-

τέα του Πανελληνίου Ιατρικού
Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), ως εκπρό-
σωπο του Π.Ι.Σ., με αναπλη-
ρωτή του τον Κορμά Πανα-
γιώτη, Ορθοπαιδικό.

33Παγώνη Ματίνα, Παθολό-
γο, ως εκπρόσωπο του

Πανελληνίου Ιατρικού Συλλό-
γου (Π.Ι.Σ.), με αναπληρωτή
της τον Μπασκόζο Ιωάννη,
Ενδοκρινολόγο.

44Κατσίκη Αθανάσιο, Πρόε-
δρο της Ελληνικής Οδο-

ντιατρικής Ομοσπονδίας (E.O.O.),
ως εκπρόσωπo της E.O.O.), με
αναπληρωτή του τον Χασάπη
Ευστράτιο,μέλος Δ.Σ. της Ελλη-
νικής Οδοντιατρικής Ομο-
σπονδίας.

55Βαγιωνά Δημήτριο, Πρόε-
δρο του Πανελληνίου Φαρ-

μακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.),
ως εκπρόσωπο του Π.Φ.Σ. με
αναπληρωτή του τον Αντωνό-
πουλο Χρήστο.

66Βιρβιδάκη Κυριάκο,Δήμαρ-
χο Χανίων, ως εκπρόσω-

πο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
και Κοινοτήτων Ελλάδας
(Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.),με αναπληρώτριά
του την Μπελώνη - Αράπη Πανα-
γιώτα,Δημοτικό Σύμβουλο Αγί-
ου Ιωάννη Ρέντη.

77Μπατάκη Νικόλαο,ως εκπρό-
σωπο της Γενικής Συνο-

μοσπονδίας Εργατών Ελλάδας
(Γ.Σ.Ε.Ε.), με αναπληρωτή του
τον Φερέτη Αθανάσιο.

88 Γκουλιούμη Θεοχάρη,μέλος
του Δ.Σ. της Πανελλήνιας

Συνομοσπονδίας Ενώσεων
Αγροτικών Συνεταιρισμών
(ΠΑΣΕΓΕΣ), ως εκπρόσωπο
της ΠΑΣΕΓΕΣ, με αναπληρω-
τή του τον Σκουλαρίκη Φώτη,
Οικονομολόγο,Υπάλληλο της
Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας
Ενώσεων Αγροτικών Συνεται-
ρισμών.

99Μαργαρώνη Κωνσταντίνο,
ως εκπρόσωπο της Γενικής

Συνομοσπονδίας Επαγγελμα-
τιών,Βιοτεχνών,Εμπόρων Ελλά-
δας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), με αναπλη-
ρωτή του τον Φραγκούλη
Κωνσταντίνο.

1100 Κόλλια Παναγούλα, ως
εκπρόσωπο των κάτω-

θι αναφερομένων φορέων:
α. Ένωση Ελλήνων Χημικών
β. Πανελλήνια Ένωση Βιοεπι-
στημόνων
γ. Ένωση Ελλήνων Φυσικών
δ.Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δας
με αναπληρωτή της τον Τομα-
ρά Ιωάννη, ομοίως.

1111Μπούρο Δημοσθένη,Καθη-
γητή Ιατρικού Τμήματος

του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θρά-
κης, ως εκπρόσωπο των Ιατρι-
κών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της
Χώρας,με αναπληρωτή του τον
Ζώρα Οδυσσέα, Αναπληρωτή
Καθηγητή Ιατρικού Τμήματος
του  Πανεπιστημίου Κρήτης.

1122Δημητρακόπουλο Ιωάν-
νη, Αναπληρωτή

Καθηγητή στο Τμήμα Οδο-
ντιατρικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης,ως εκπρόσωπο των Οδο-
ντιατρικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι.
της Χώρας,με αναπληρωτή του
τον Παπαδογεωργάκη Νικό-
λαο, Αναπληρωτή Καθηγητή
στο Τμήμα Οδοντιατρικής του
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.

1133Μαράκο Παναγιώτη,Καθη-
γητή στο Τμήμα Φαρμα-

κευτικής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, ως εκπρόσωπο των
Φαρμακευτικών Τμημάτων των
Α.Ε.Ι.της Χώρας,με αναπληρωτή
του τον Ρούσση Βασίλειο,Καθη-
γητή στο Τμήμα Φαρμακευτικής
του ιδίου Πανεπιστημίου.

1144Χόρτη Νίκο, μέλος του
Γενικού Συμβουλίου της

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,ως εκπρόσωπο της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αναπληρώτριά
του την Τσιόπου Μαρία,Νοση-
λεύτρια, Προϊσταμένη Παθο-
λογικής Κλινικής στο Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟ-
ΚΡΑΤΕΙΟ».

1155ΣΣκκοουυττέέλληη  ΔΔηημμήήττρριιοο,,  ΠΠρρόό--
εεδδρροο  ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς  ΝΝοοσσηη--

λλεευυττώώνν  ––  ττρριιώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ((EE..ΝΝ..ΕΕ..)),,
ωωςς  εεκκππρρόόσσωωπποο  ττηηςς  EE..ΝΝ..ΕΕ..,,  μμεε
ααννααππλληηρρωωττήή  ττοουυ  ττοονν  ΠΠιισσττόόλλαα
ΔΔηημμήήττρριιοο..

1166ΔΔάάγγλλαα  ΑΑρριισσττεείίδδηη,,  ΓΓεεννιι--
κκόό  ΓΓρρααμμμμααττέέαα  ττηηςς  ΈΈννωω--

σσηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ––  ττρριιώώνν  ΕΕλλλλάά--
δδοοςς  ((ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..)),,  ωωςς  εεκκππρρόόσσωωπποο
ττηηςς  EE..ΝΝ..ΕΕ..,,    μμεε  ααννααππλληηρρωωττήή  ττοουυ
ττοονν  ΜΜππίίζζαα  ΛΛάάμμππρροο..

1177Πλοίαρχο (ΥΙ) Μενούτη
Βασίλειο ΠΝ του ΓΕΕ-

ΘΑ/ΔΥΓ, ως εκπρόσωπο των
Υγειονομικών Υπηρεσιών των
Ενόπλων Δυνάμεων, με ανα-
πληρωτή του τον Ταγματάρχη (ΥΙ)
Κολιό Μιχαήλ του ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ.

1188Μπραβάκο Νικόλαο,Προϊ-
στάμενο της Διεύθυνσης

Αγωγής Υγείας και Πληροφό-
ρησης του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
με αναπληρώτρια την Πολυ-
χρονοπούλου-Ρούτση Αγγελι-
κή,Προϊσταμένη Τμήματος στη
Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρ-
μακείων.

1199Κατσικάρου Σταυρούλα,
Προϊσταμένη της Διεύ-

θυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας  του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης,με αναπληρωτή της τον
Κουφάκη Αντώνιο,Προϊστάμε-
νο Τμήματος στη Διεύθυνση
Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας.

2200Αμπατζόγλου Θεόδω-
ρο, Διοικητή του Ι.Κ.Α.

- Ε.Τ.Α.Μ.,με αναπληρωτή του
τον Κυρζόπουλο Δημήτριο,
Υποδιοικητή του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.

2211Παπαγεωργόπουλο Ελευ-
θέριο,Διοικητή του Ο.Γ.Α.,

με αναπληρωτή του τον Ζαχα-
ράκη Κωνσταντίνο, Υποδιοι-
κητή του Ο.Γ.Α.

2222Δρ.Σερέτη Ανδρέα,Διευ-
θυντή Νευροχειρουργι-

κής Κλινικής στο Γενικό Νοσο-
κομείο Αθηνών «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,
με αναπληρωτή του τον Βέργα-
δο Ιωάννη,Αναπληρωτή Καθη-
γητή Οφθαλμολογίας του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, Διευθυντή

Β΄ Πανεπιστημιακής

Οφθαλμολογικής Κλινικής του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσο-
κομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ».

2233Δρ. Δατσέρη Ιωάννη,
Διευθυντή Τμήματος

Πυρηνικής Ιατρικής στο Γενι-
κό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», με αναπλη-
ρωτή του  τον Λιονή Χρήστο,
Αναπληρωτή Καθηγητή Γενι-
κής Ιατρικής και Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας του Πανε-
πιστημίου Κρήτης.

2244Σελβιαρίδη Παναγιώτη,
Καθηγητή Νευροχει-

ρουργικής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Καθηγητή Νευροχειρουργικής
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσο-
κομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»,
με αναπληρωτή του τον Μαυ-
ρέα Βενετσάνο,Καθηγητή Ψυχια-
τρικής της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

2255Λαοπόδη Βασίλη, Αντι-
πρόεδρο της Ομοσπον-

δίας Ενώσεων Νοσοκομειακών
Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.),
ως εκπρόσωπο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.,
με αναπληρωτή του τον Γιαν-
νόπουλο Γεώργιο,Μέλος Εκτε-
λεστικής Γραμματείας της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσο-
κομείο Πατρών.

2266Γιόγιακα Βασίλη,Νομάρ-
χη Θεσπρωτίας,ως εκπρό-

σωπο της Ένωσης Νομαρχια-
κών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας,
με αναπληρωτή του τον Δακή
Γεώργιο, Νομάρχη Κοζάνης.

2277Κρεμαστινού Τζένη,
Καθηγήτρια του Τομέα

Δημόσιας και Διοικητικής Υγι-
εινής της Εθνικής Σχολής Δημό-
σιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.),ως εκπρό-
σωπο της Ε.Σ.Δ.Υ.,με αναπληρωτή
της τον Κοντό Βασίλειο,Καθη-
γητή του Τομέα Κτηνιατρικής
Δημόσιας Υγείας της Ε.Σ.Δ.Υ.

2288Φωτεινόπουλο Γεώργιο,
Νομικό, Πρόεδρο του

Οργανισμού κατά των Ναρ-
κωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.).
H θητεία των μελών του ΚΕΣΥ
είναι τριετής.

Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ορίστηκαν τα μέλη του ΚΕΣΥ



¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ & ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi

MÂ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜

¶ƒ√∂¢ƒ√™:
™ÎÔ˘Ù¤ÏË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

ª∂§∏:
∞‚Ú·Ì›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
∞Ú‚·Ó›ÙË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞ÁÁÂÏÈÎ‹
¢fiÓÙÛÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
¢Ú·¯Ù›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
ª·ÓÙ˙·Ó¿˜ ªÈ¯¿ÏË˜

ª·ÏÈfi˙ÔÁÏÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜
ª¿ÚÎ·˜ ™˘ÌÂÒÓ
ªÚ·¯·Ù›ÓË ∫·ÏÏÈfiË
¡ÙfiÙË˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜
√ÚÊ·Ófi˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜
¶ÈÛÙfiÏ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
¶ÔÓÙÈÛ›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜

¶ƒ√∂¢ƒ√™:
¢¿ÁÏ·  ̃∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜

ª∂§∏:
∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ  ̆ª·Ú›·

∞ÔÛÙÔÏ¿Ú· ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹

°¤Ú·ÏË ª·Ú›·

°ÎÂÛÔ‡ÏË ∂˘Ù˘ ›̄·

°Î›Î· ª·Ú›·

°ÎÔ‡‚· ª·Ú›·

¢¿ÏÏ·  ̃¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

∑˘Á¿ ™ÔÊ›·

£ÂÔ‰ˆÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘
°ÂˆÚÁ›·

π̂ ·ÓÓ›‰Ô  ̆º·›‰Ú·

∫·ÏÔÎ·ÈÚÈÓÔ‡ ∞ıËÓ¿

∫·ÛÙ¿ÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·

∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË

∫ÔÙÚÒÙÛÈÔ  ̆∂˘·ÁÁÂÏ›·

∫Ô‡ÎÈ· ∂˘ÌÔÚÊ›·

∫Ô˘Ú¿ÎÔ  ̃ªÈ̄ ¿ÏË˜

ª·Ì¿ÙÛÈÎÔ  ̆ºˆÙÔ‡Ï·

ªÂÏ·Ï‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·

ª›̇ ·  ̃§¿ÌÚÔ˜

¡Ô‡Ï· ª·Ú›·

¡Ù·ÊÔÁÈ¿ÓÓË ÃÚ˘ÛÔ‡Ï·

¶ÚÂ˙ÂÚ¿ÎÔ  ̃¶·Ó·ÁÈÒÙË˜

™·ÏËÎ›‰Ë  ̃¢ËÌÔÛı¤ÓË˜

™·Ú›‰Ë ª·Ú›·

™Ù·Ì·Ù¿ÎË ¶ÂÙÚÔ‡Ï·

Δ̇ È¿ÏÏ·  ̃¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ∂Î·›‰Â˘ÛË 

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ∞Ó·ÈÛıËÛÈÔÏÔÁ›·˜

ñ ¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ 

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ æ˘ È̄Î‹˜ ÀÁÂ›·˜

ñ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ æ˘¯ÔÏÔÁ›· ÙË˜ ÀÁÂ›·˜

ñ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ª∂£

ñ ¡ÂÊÚÔÏÔÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ∂Â›ÁÔ˘Û· ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ √ÁÎÔÏÔÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ª· È̇ÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ

ñ °ÂÚÔÓÙÔÏÔÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ §ÔÈÌÒÍÂˆÓ

ñ ¶·È‰È·ÙÚÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ªÂÙ·ÌÔÛ¯Â‡ÛÂˆÓ

ñ ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ¢ËÌfiÛÈ· ÀÁÂ›· - ∂È‰ËÌÈÔÏÔÁ›·

ñ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ ÀÁÂ›·˜

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ∞ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜

ñ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹ ÙË˜ ÀÁÂ›·˜

ñ √ÚÁ¿ÓˆÛË Î ¢ÈÔ›ÎËÛË ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁÂ›·˜

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ÀÁÈÂÈÓ‹  ̃Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·  ̃ÙË  ̃ÂÚÁ·Û›·˜

ñ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È ÀÁÂ›·

ñ ¢›Î·ÈÔ ÙË˜ ÀÁÂ›·˜ Î·È μÈÔËıÈÎ‹

ñ μÈÔ˚·ÙÚÈÎ‹ ΔÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÀËÚÂÛ›Â˜ ÀÁÂ›·˜ 

ñ ¡ÔÌÈÎ¿ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ 

ñ £¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ 
¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜

∫˘Ú›Â˜ Î·È ∫‡ÚÈÔÈ,
Œ¯Ô˘ÌÂ Î¿ıÂ ÏfiÁÔ Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ fiÙÈ,  ÙÔ «3Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Î·È 2Ô ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎfi,  E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Î·È EÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ» Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÂ›  ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· ·fi ÙÈ˜ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘
¤ˆ˜ Î·È 3 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ «Hotel Grand Sera»i, ı· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ Ì›· Ó¤· Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ì›· ÂˆÊÂÏ‹ Î·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ‰ÈÎ·ÈÒÛÂÈ ÙÈ˜ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ Ì·˜. ∏ Û˘ÓÂ¯‹˜
·‰È¿ÎÔÙË Î·È Ú·Á‰·›· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È Ë ·Ú¿ÏÏËÏË ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË Â›Ó·È ‰‡Ô ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ô ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹˜ ÁÈ· Ó· ·ÛÎ‹ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ ÙË
ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ÂÈÛÙ‹ÌË. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ì·˜ ‰¤¯ÂÙ·È Û˘ÓÂ¯Â›˜
ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÏÔÈfiÓ fiÏ· Ù· Ì¤ÏË Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈfi Ì·˜, ÒÛÙÂ Ó· ·Ó·‰ÂÈ¯ıÂ› ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ˘„ËÏfiÙ·ÙË˜ ÛÙ¿ıÌË˜ ‰È‰·ÎÙÈÎfi, ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi, ÎÏÈÓÈÎfi Î·È
ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ ÔÔ›Ô fiÓÙˆ˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·È ÚÔÛÊ¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ΔÔ ÔÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ, Û' fiÏÔ˘˜ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ·ÓÈ‰ÈÔÙ¤ÏÂÈ· Î·È fiÚ·Ì· ÁÈ· Ó· ÌÔÚÂ› Ë
ŒÓˆÛ‹ Ì·˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙË˜.

∫·ÏÔ‡Ì·ÛÙÂ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ, ¿Óˆ ·' fiÏ·, ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜  ÌÂ ÈÛ¯˘Ú‹ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË, ÎÚÈÙÈÎ‹ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎ‹ ‰È¿ıÂÛË, ÁÈ· Ó·  ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÂ› Î·È Ó· ÚÔ·¯ıÂ› ÙÔ ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎfi  Â¿ÁÁÂÏÌ·.
ºÈÏÔ‰ÔÍÔ‡ÌÂ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Î·È ÙÔ 3Ô Û˘Ó¤‰ÚÈfi Ì·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÂÈÙ˘¯›· Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÈÌfiÚÊˆÛË fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Ù˘¯ÒÓ Î·È Ï‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙË˜. ¶·ÚfiÓÙÂ˜ Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙË˜ ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹˜, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚÎÂ› Ó· ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·fiÎÙËÛË˜
ÁÓÒÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ Ó¤·˜ ÁÓÒÛË˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‰È·Ï¤ÍÂÈ˜, ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ ÙÚ¿Â˙Â˜, workshops,
ÎÏÈÓÈÎ¿ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚÈ·Î¿ Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·Ó·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ. Œ¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËıÂ› Î·È ı· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÒÛÙÂ Ó· Ì·˜
ÌÂÙ·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÎÏ›Ì· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÂ› ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙÔ˘˜, ÙfiÛÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÈÙ¤ÏÂÛË˜ ÙÔ˘ ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. ™ÙÔ˘˜
Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ı· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó 23  ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜.

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô˘ Î·ıÈÂÚÒıËÎÂ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Â›ÛË˜ Î·È ‚Ú¿‚Â˘ÛË ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. £ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È Î·Ï‹ ı¤ÏËÛË
ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘˜ Ì·˙› Ì·˜. ¶ÔÏÏ¤˜ Â˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜ ÛÙ· Ì¤ÏË ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜, ÙÈÌËÙÈÎ‹˜, ‰ÈÂıÓÔ‡˜, ÙÔÈÎ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘. ™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙˆÓ
Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹ ÂÈÙÚÔ‹. ™·˜ ÚÔÛÎ·ÏÔ‡ÌÂ ÏÔÈfiÓ Ó· ‚·‰›ÛÔ˘ÌÂ ÌÂ ‚‹Ì·Ù· Ô˘Û›·˜ Î·È fi¯È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡, ÂÓˆÌ¤ÓÔÈ Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÚÔÛËÏˆÌ¤ÓÔÈ
ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙË˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹˜ Î·È ÔÏ‡ÏÂ˘ÚË˜ ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ Ì¤Û· ·fi ¤Ó· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ Ô˘ ı· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜
ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ¡· ¤¯ÂÙÂ ÙÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÌÈ· ·fi ÙÈ˜ Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ‰È·ÌÔÓ¤˜ Û·˜ ÛÙ· fiÌÔÚÊ· °È¿ÓÓÂÓ·, ÛÙËÓ fiÏË ÌÂ ÙÔ Ï·ÌÚfi ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙÔ
·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Ì¤ÏÏÔÓ. 

O ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À ¢.™ Δ∏™ ∂¡∂ ∫∞π Δ∏™ √ƒ°∞¡øΔπ∫∏™ ∂¶πΔƒ√¶∏™
¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™ÎÔ˘Ù¤ÏË˜

™À¡Δ√¡π™Δ∂™ √ƒ°∞¡øΔπ∫∏™ ∂¶πΔƒ√¶∏™

∫Ô˘Ù‹  ̃Ã·Ú›Ï·Ô ,̃ ∫·ıËÁËÙ‹  ̃ÀÁÈÂÈÓ‹  ̃∂È‰ËÌÈÔÏÔÁ›·  ̃Î·È ¢ËÌfiÛÈ·  ̃ÀÁÂ›· ,̃ Δ∂π ∞ı‹Ó·˜

∫˘ÚÈfiÔ˘ÏÔ  ̃π̂ ¿ÓÓË ,̃ ∫·ıËÁËÙ‹  ̃√ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙË  ̃ÀÁÂ›· ,̃ ∫ÔÛÌ‹ÙˆÚ ÛÙËÓ  ∂ıÓÈÎ‹ ™̄ ÔÏ‹ ¢ËÌfiÛÈ·  ̃ÀÁÂ›·  ̃

ª·ÓÈ·‰¿ÎË  ̃¡ÈÎfiÏ·Ô ,̃ ∂›ÎÔ˘ÚÔ  ̃∫·ıËÁËÙ‹  ̃√ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË  ̃ÙË  ̃ÀÁÂ›· ,̃ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÈÚ·È¿ 

ªfiÛÈ·ÏÔ  ̃∏Ï›· ,̃ ∫·ıËÁËÙ‹  ̃¶ÔÏÈÙÈÎ‹  ̃ÙË  ̃ÀÁÂ›·  ̃ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹  ̃¶ÔÏÈÙÈÎ‹  ̃ÙÔ  ̆London School of Economics,
μÔ˘ÏÂ˘Ù‹  ̃∂ÈÎÚ·ÙÂ›·  ̃ÙÔ  ̆¶∞™√∫ 

ª·ÏÙfiÔ˘ÏÔ  ̃°ÂÒÚÁÈÔ ,̃ ∫·ıËÁËÙ‹  ̃ª∂£ Î·È ¶ÓÂ˘ÌÔÓÔÏÔÁ›·  ̃ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹  ̃∂∫¶∞, ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹  ̃ª∂£
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹  ̃∫ÏÈÓÈÎ‹  ̃∫∞Δ

ªÔÓ¿ÙÛÔ  ̃°ÂÚ¿ÛÈÌÔ ,̃ ∫·ıËÁËÙ‹  ̃ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ,̃  ¶ÚfiÂ‰ÚÔ  ̃ΔÌ‹Ì·ÙÔ  ̃¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹  ̃∂∫¶∞

¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô  ̆¡ÈÎfiÏ·Ô ,̃ °ÂÓÈÎfi  ̃°È·ÙÚfi ,̃ ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ  ̃∞∂ªÀ

∂¶π™Δ∏ª√¡π∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏ Δπª∏Δπ∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏

Carrigy Anne
De Sousa Maria
Augusta 
Ehrenfeld Mally 
Hazel Tony
Jurado Gonzalez
Maximo
Kathy Apple
Le Boeuf Dominique
Nicusor Timofte

Mircea
Papadopoulos Irena
Papastavrou Evridiki 
R. van Teijlingen
Edwin 
Rocco Gennaro 
Sasic Dragan 
Sasso Loredana
Silvestro Annalisa
Simunec Dragica

Willcocks Steve 
¢Ú·ÎÔÔ‡ÏÔ˘
ª·ÚÈ¿ÓÓ· 
∫Ô˘‚ÂÏÈÒÙË˜
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ 
ª›˙·˜ §¿ÌÚÔ˜ 
¶·˘Ï¿ÎË˜ ∞Ó‰Ú¤·˜
ƒfiÎ· μ·ÛÈÏÈÎ‹
ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∂Ï¤ÓË 

μÏ¿¯Ô˘ ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË

°È¿ÁÎÔ˘ ∂˘Ù˘¯›·

°È¿ÓÓÔ˘ ™ˆÙËÚ›·

°fiÁÔÏÔ˘ ∂Ï¤ÓË

¢·‚‹˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜

¢¤ÓÙÛÈÎ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜

¢ÚÔ‡‚Ë ∞ÓÙÈÁfiÓË

∫·ÙÛÔ˘Ï›‰Ë˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜

∫ÔÓÙÔ¿ÓÔ˘ ∞ÁÏ·˝·

∫Ô‡Ê·ÏË˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜

∫Ú¤ÙÛË- °Î·Ó¿Ï·
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·

¶··‰fiÔ˘ÏÔ  ̃ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜

™ÈÒ¯Ô˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜

™ÙÂÚÁ›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˜

ºÏÔ‡‰· μ·ÛÈÏÈÎ‹

•ËÚÔÌÂÚ›ÙË ∞ÓÙˆÓ›·

Ã·ÛfiÁÈ· ¶·Ó·ÁÈÒÙ·

¢π∂£¡∏™ ∂¶πΔƒ√¶∏ Δ√¶π∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏

£∂ª∞Δπ∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ 
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¶ƒ√£∂™ªπ∞ À¶√μ√§∏™ ¶∂ƒπ§∏æ∂ø¡: 30/01/ 2010

°∂¡π∫∂™ ¶∞ƒ∞Δ∏ƒ∏™∂π™:

1. √È ÂÚÈÏ‹„ÂÈ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Â›ÙÂ
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ Â›ÙÂ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ̂ ˜
ÂÍ‹ :̃

A. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿: ∏ ÂÚ›ÏË„Ë ÂÚÁ·Û›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÛÙ·ÏÂ› ÌÂ e-mail ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË
ene2010@ene2010.gr ÌÂ ÂÈÛ˘Ó·ÙfiÌÂÓÔ

i. ΔÔ ¤ÓÙ˘Ô ÂÚ›ÏË„Ë˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Û˘ÌÏËÚˆÌ¤ÓÔ, ÙÔ
ÔÔ›Ô ı· ‚ÚÂ›ÙÂ ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ÛÙËÓ ÚÒÙË
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙË˜ ∂¡∂
(www.enne.gr) Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘
(www.ene2010.gr)

ii. ÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÂ ·Ú¯Â›Ô word Ô˘ ı·
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›̃ , Ù· Î¤ÓÙÚ·
ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜ 

B. ª¤Ûˆ ÙË˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô :̆ ∏ ÂÚ›ÏË„Ë
ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ˘Ô‚ÏËıÂ› on-line Ì¤Û· ·fi ÙËÓ
ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ www.ene2010.gr, fiÔ˘ ı·
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È fiÏÂ˜ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË
ÛˆÛÙ‹ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜ Û· .̃

2. ¶ÂÚÈÏ‹„ÂÈ̃  Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙË˜
ÚÔıÂÛÌ›·˜ (30/01/2010) ‰Â ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤ .̃

3. ¶ÂÚÈÏ‹„ÂÈ̃  ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÌÂ Ê·Í ‹
Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿ ¢∂¡  ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤ .̃

4. √È Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›̃  Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÂ Ì›· ÂÚÁ·Û›· ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û‡ÓÂ‰ÚÔÈ (Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÙÔ ‰ÈÎ·›̂ Ì· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ).

5. ∫¿ıÂ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÈÎ·›̂ Ì· ·ÚÔ˘Û›·ÛË˜ Ì›·˜
(1) ÌfiÓÔÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÂ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ .̃

6. ™ÙËÓ ·Ó·ÛÎfiËÛË ‰Â ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó
¿Óˆ ·fi 3 Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›̃  ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›·
¿Óˆ ·fi 7 (·ÈÙÈÔÏÔÁËÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ı·
ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È).

7. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜
Û· ,̃  Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ı· ·ÔÛÙÂ›ÏÂÈ
‚Â‚·›̂ ÛË ·Ú·Ï·‚‹˜ ÛÙÔÓ ˘Â‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ-
ÁÚ·Ê›· Û˘ÁÁÚ·Ê¤·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙË˜
Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ‚Â‚·›̂ ÛË˜ ÂÓÙfi˜ ÌÈ·˜ Â‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ú·Î·-
ÏÔ‡ÌÂ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÙÔ
ÙËÏ¤ÊˆÓÔ 210 8055393. 

8. Δ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙˆÓ ÂÚÈÏ‹„ÂˆÓ
ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ˘Â˘ı‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ-
ÁÚ·Ê›· Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›̃  ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÈ̃  08/03/2010.

9. ∞fiÛ˘ÚÛË ÂÚÈÏ‹„ÂˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
˘Ô‚ÏËıÂ›, Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹ ÌfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹ÍË˜
ÙË˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ 30/01/2010.

10. ªÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹ÍË˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÚÈÏ‹„ÂˆÓ,
‰Â ı· Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹ Ë ·fiÛ˘ÚÛË ·˘ÙÒÓ.

11. √È Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›̃ , Â›Ó·È ÊÚfiÓÈÌÔ Ó· ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó Î·È
ÙËÏÂÊˆÓÈÎ¿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ··ÓÙËÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·.

12. H ÂÙ·ÈÚÂ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ
‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÂÈÏ¤ÔÓ
ÏËÚÔÊÔÚ›·.

™À°°ƒ∞º∏ - ™À¡Δ∞•∏: ªÂ ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÏ‹„ÂÈ̃
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ CD ¶ÂÚÈÏ‹„ÂˆÓ
fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËıÂ›, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ
Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›̃  Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÈÛÙ¿ ÙÈ̃  ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜
Ô‰ËÁ›Â˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë .̃

√¢∏°π∂™ ™À°°ƒ∞º∏™  ¶∂ƒπ§∏æ∂ø¡

1. ∏ ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÛÂ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ˆ˜
ÂÍ‹ :̃ 

ñ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹

ñ ™ÎÔfi˜

ñ ¢Â›ÁÌ· Î·È ª¤ıÔ‰Ô˜ ªÂÏ¤ÙË˜

ñ ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

ñ ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·

∏ ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜ ·Ó·ÛÎfiËÛË˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÛÂ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ˆ˜ ÂÍ‹ :̃ 

ñ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹

ñ ™ÎÔfi˜

ñ ∞Ó·ÛÎfiËÛË μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ 

ñ ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·

™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ Î¿ıÂ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ ,̆ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÂ
¤ÓÙÔÓË ÁÚ·Ê‹ (bold) Î·È Ô ·ÓÙ›ÛÙÔÈ̄ Ô˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÙË .̃

¶.̄ . ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹, ™ÎÔfi ,̃ ÀÏÈÎfi Î·È Ì¤ıÔ‰Ô ,̃ ∞ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù·, ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·:

¢. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·ÚÙËÌ¤ÓË˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË˜ (poster),
ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
(·Ó·ÛÎfiËÛË ‹ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›·) Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó·
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È Ë Û¯ÂÙÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·.

2. ΔÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· ̆ ÂÚ‚·›ÓÂÈ
ÙÈ̃  300 Ï¤ÍÂÈ̃ .

3. ΔÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÂ Ù˘ÈÎ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ̃
A4 (21ÂÎ. x 29,7ÂÎ.) ÌÂ ÂÚÈıÒÚÈ· 2,54 ÂÎ. Â¿Óˆ-Î¿Ùˆ
Î·È 3,17 ÂÎ. ‰ÂÍÈ¿-·ÚÈÛÙÂÚ¿ (Â›Ó·È ÔÈ Ù˘ÈÎ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ̃
ÂÓfi˜ ·Ú¯Â›Ô˘ word).

4. ΔÔ Î¿ıÂ ÎÂ›ÌÂÓÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÙË
ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿ Arial 11 pt., Ó· Â›Ó·È ÌÔÚÊÔÔÈËÌ¤ÓÔ ÛÂ
ÌÔÓfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË ÛÙÔ›̄ ÈÛË (justified).

5. √ Ù›ÙÏÔ˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· Â›Ó·È ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ
ÎÂÊ·Ï·›Ô˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÂ˜, ¤ÓÙÔÓË ÁÚ·Ê‹ (bold) Î·È
ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ÛÙÔ›̄ ÈÛË.

6. ∞Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙÔ ‹ Ù· ÔÓfiÌ·Ù·
ÙÔ˘ ‹ ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ. 

7. Δ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ
ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹, ÌÂ Â˙ÔÎÂÊ·Ï·›Ô˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÂ ,̃ Î·È Ó·
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÚÒÙ· ÙÔ fiÓÔÌ· ÔÏÔÁÚ¿Êˆ˜ Î·È ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ (.̄ . ∞ÓÙÒÓË˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜).

8. ™ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Î¿ıÂ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÛÂ ÌÔÚÊ‹ ÂÎı¤ÙË,
Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·ÚÈıÌfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÓÙÈÛÙÔÈ̄ Â› ÛÙËÓ
È‰ÈfiÙËÙ·, ÛÙÔ  Î¤ÓÙÚÔ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ fiÏË
ÙÔ˘ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·.

¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚË:

∫ÒÛÙ·˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜1, ∂ÈÚ‹ÓË ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘2, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜
∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘1

1. ¡ÔÛËÏÂ˘Ù‹˜ Δ∂, °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ô ∞Á. ∞Ó‰Ú¤· ,̃
¶¿ÙÚ·˜ 

2. ¡ÔÛËÏÂ˘Ù‹˜ ¶∂, ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô
π̂ ·ÓÓ›ÓˆÓ

9. ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· Ô˘ ÂÈı˘ÌÂ› Ó·
·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, Ó· Â›Ó·È ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÌ¤ÓÔ
(Underlined).

¶.¯. ∫ÒÛÙ·˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜1, ∂ÈÚ‹ÓË ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘2,
¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘1

10. To ÎÂ›ÌÂÓÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÚÈ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓÂ˜
Û˘ÓÙÌ‹ÛÂÈ̃ , ›Ó·ÎÂ˜ Î·È ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÌÂ ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ
·˘Ù¿ ‰Â ı· ÚÔÂÍ¤¯Ô˘Ó ÙˆÓ ÂÚÈıˆÚ›̂ Ó ÛÙÔ›̄ ÈÛË˜ ÙÔ˘
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È fiÙÈ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ‰Â ı· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÈ̃  300 Ï¤ÍÂÈ̃
Û˘ÓÔÏÈÎ¿.

11. ∏ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ‰È·ÙËÚÂ› ÙÔ ‰ÈÎ·›̂ Ì· ÙË˜ ÌË
·Ô‰Ô¯‹˜ ÌÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó ‰ÂÓ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
·Ú·¿Óˆ fiÚÔ˘ .̃

12. °È· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛË˜ ÙˆÓ
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ë ÂÈı˘Ì›·
ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜
ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô .̆

13. ∏ ÙÂÏÈÎ‹ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÛÂ ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÂÓfiÙËÙ· Î·ıÒ˜ Î·È
Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛË˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ı·
Á›ÓÔ˘Ó ·Ô‰ÂÎÙ¤ ,̃ Î·ıÔÚ›̇ ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ  ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹
∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘ ı· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÂÚÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙˆÓ
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ.

∞¡∞ƒΔ∏ª∂¡∂™ ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™ (Poster)

ŸÏ· Ù· Ï·›ÛÈ· ·Ó¿ÚÙËÛË˜ ı· Â›Ó·È ·ÚÈıÌËÌ¤Ó· Î·È ı·
˘¿Ú¯ÂÈ ÛÂ ÂÌÊ·Ó¤˜ ÛËÌÂ›Ô ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎfi˜/·ÚÈıÌËÙÈÎfi˜
Î·Ù¿ÏÔÁÔ .̃ ∏ ·Ó¿ÚÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈ-
ÓÒÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏÂ› Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ Î·È ı·
Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ˘ÏÈÎ¿ Ô˘ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙËÓ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·
ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘. √È ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î¿ıÂ ·Ó·ÚÙËÌ¤ÓË˜
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È: 100 ÂÎ. ‡„Ô˜ x 70 ÂÎ.
Ï¿ÙÔ .̃

√¢∏°π∂™ °π∞ Δ∏¡ À¶√μ√§∏ ¶∂ƒπ§∏æ∂ø¡ ¶ƒ√º√ƒπ∫ø¡ ∫∞π ∞¡∞ƒΔ∏ª∂¡ø¡ ∞¡∞∫√π¡ø™∂ø¡

√ÚÁ¿ÓˆÛË °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·:
T&T Executive

§ÂˆÊ. ∫ËÊÈÛ›·˜ 193 & π. ¢Ô‡ÛË 24, 151 24 ∞ı‹Ó·,
ÙËÏ.: +30 210 80 55 393, fax: +30 210 69 84 294
e-mail: tnt@tntexecutive.gr, www.tntexecutive.gr

∂°°ƒ∞º∏
Œˆ˜ 01/02 Œˆ˜ 26/03 ∞fi 27/03

ª¤ÏË ∂¡∂ 60.00 € 80.00 € 90.00 €
*∞ÓÂÚÁÔÈ ¡ÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ ¢øƒ∂∞¡ ¢øƒ∂∞¡ ¢øƒ∂∞¡

Œˆ˜ 01/02 ∞fi 02/02

ºÔÈÙËÙ¤˜ ¢øƒ∂∞¡ 30.00 €
ÛÂ ÚÒÙÔ Ù˘¯›Ô

ΔÔ ¢ÈÎ·›̂ Ì· ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ (ÂÁÁÚ·Ê‹) ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È. ∞ÏÏ·Á¤˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ 23Ë

∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010

*Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ì›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ô‡ÙÂ ÛÂ ¿ÏÏÔ ÙÔÌ¤·

¢π∞ª√¡∏ 
•∂¡√¢√Ã∂π√ ªÔÓfiÎÏÈÓÔ ¢›ÎÏÈÓÔ

Grand Serai (5*) 496.00 € 496.00€

Epirus Palace (5*) 530.00 € 496.00 €

Du Lac (4+*) 530.00 € 496.00€

Frontzou Politeia 532.00 € 487.00€

Brettania Hotel 516.00 € 480.00€

Nantin Hotel 477.00 € 472.00€

Akti Hotel 477.00 € 452.00€

Krikonis Suites                                   - 447.00 €

King Pyrros Hotel 482.00 € 432.00€

Palladion 457.00 € 421.00€

Lakkas 446.00 € 406.00€

Kentrikon Hotel - 406.00€

Alexios 406.00 € 397.00 €

Byzantio 385.00 € 359.00€

Egnatia 447.00 € 402.00€

Olympic - 496.00€

√È ·Ú·¿Óˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÂ˜ ÙÈÌ¤˜:

ñ Â›Ó·È Î·Ù' ¿ÙÔÌÔ, ÛÂ ÌÔÓfiÎÏÈÓÔ ‹ ‰›ÎÏÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 

ñ Â›Ó·È ÁÈ· Û‡ÓÔÏÔ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡ÛÂˆÓ (30/4, 1/5 Î·È 2/5)

ñ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Úˆ˚Ófi Î·ıËÌÂÚÈÓ¿

ñ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È º¶∞ 19%

™ËÌÂ›ˆÛË: ¢ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ¤ÍÔ‰· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (·ÂÚÔÔÚÈÎ¿ ‹ ·ÎÙÔÏÔ˚Î¿)

Tƒ√¶√™ ¶§∏ƒøª∏™

∏ ÏËÚˆÌ‹ ÙË˜ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ,  ÙË˜ ¢È·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÙË˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ
¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚfiÔ˘˜:

∫·Ù¿ıÂÛË ÛÙËÓ Alpha TÚ¿Â˙· ÛÂ ‰È·Ù·Á‹ «Δ&Δ EXECUTIVE A.E.» ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi: 166002320000105

∫·Ù¿ıÂÛË ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ ΔÚ¿Â˙· ÛÂ ‰È·Ù·Á‹ «Δ&Δ EXECUTIVE A.E.» ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi: 18247014451

™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ıÂÛË˜ ÛÂ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÚ·¤˙Ë˜, ·Ú·Î·ÏÂ›ÛıÂ fiˆ˜
·ÔÛÙÂ›Ï·ÙÂ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Î·Ù·ıÂÙËÚ›Ô˘ ÌÂ Ê·Í, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Ï‹ÚÂ˜
ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Û·˜ Î·ıÒ˜ Î·È ¤Ó· ÙËÏ¤ÊˆÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÛÙËÓ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ÙÔ˘
™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘.

√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ............................................................................................................................................................................

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ............................................................................................................................................................................

ΔËÏ¤ÊˆÓÔ ............................................................................................................................................................................

™Ù·ıÂÚfi/∫ÈÓËÙfi ............................................................................................................................................................................

∂È‰ÈÎfiÙËÙ· ............................................................................................................................................................................

¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô/ÿ‰Ú˘Ì· ............................................................................................................................................................................

Δ›ÙÏÔ˜ £¤ÛË˜ .............................................................................................................................................................................
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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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ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΗΤΑΝ Η ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΔΥ 

Ιστορικό το 10ο Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στην Πάτρα
ΣΣ

ττηηνν  ΠΠάάττρραα  χχττύύππηησσεε  φφέέττοοςς  ηη
κκααρρδδιιάά  ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ,,
όόπποουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ττοο

1100οο σσυυννέέδδρριιοο  ττηηςς  οομμοοσσπποοννδδίίααςς,,  μμεε  ττηη
σσυυμμμμεεττοοχχήή  χχιιλλίίωωνν  κκααιι  ππλλέέοονν  ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν//ττρριιώώνν  ααππ’’  όόλλεεςς  ττιιςς  γγωωννιιέέςς  ττηηςς
χχώώρρααςς  κκααιι  ττηηνν  έέννττοοννηη  ππααρροουυσσίίαα  φφοοιι--
ττηηττώώνν  κκααιι  σσπποουυδδαασσττώώνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς..

Στα πλαίσια του 10ου συνεδρίου,
διεξήχθησαν και οι εκλογές της ομο-
σπονδίας, μεταξύ των αντιπροσώπων
των 25 πρωτοβάθμιων σωματείων
που την αποτελούν, μέσα σε κλίμα
συναδελφικότητας, αλληλεγγύης και
έντονου προβληματισμού, για τα
πάμπολλα προβλήματα του κλάδου,
που παραμένουν άλυτα από την Πολι-
τεία, γεγονός που υπαγόρευσε την
ομόφωνη απόφαση των παρευρι-
σκομένων, για την έναρξη αγωνιστι-
κής δράσης.

ΤΤοο  ννέέοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο,,  ηη
ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ααννααννεεώώθθηηκκεε
ρριιζζιικκάά  μμεεττάά  ττηη  μμααζζιικκήή  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττωωνν
ππεερριιφφεερρεειιαακκώώνν  ππρρωωττοοββάάθθμμιιωωνν  σσωωμμαα--
ττεείίωωνν,,  μμεε  όόρρααμμαα  κκααιι  όόρρεεξξηη  γγιιαα  ααγγωω--
ννιισσττιικκέέςς  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς,,  έέθθεεσσεε  μμεε  ττρρόό--
πποο  ααπποοφφαασσιισσττιικκόό  ττηη  δδιιααχχωωρριισσττιικκήή
γγρρααμμμμήή,,  πποουυ  χχωωρρίίζζεειι  ττηηνν  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--
ΕΕΣΣΥΥ,,  ααππόό  ττοονν  ππααρρωωχχηημμέέννοο  σσυυννδδιι--
κκααλλιισσμμόό  ««ππααλλααιιάάςς  κκοοππήήςς»»,,  πποουυ  εεκκππρροο--
σσωωπποούύνν  οοιι  κκοομμμμααττιικκοοεεξξααρρττώώμμεεννοοιι
σσυυννδδιικκααλλιισσττέέςς  ττηηςς  ΠΠΟΟΕΕΔΔΗΗΝΝ..  

Στα ενδιαφέροντα στρογγυ-
λά τραπέζια, οι παρευρισκό-
μενοι είχαν την ευκαιρία,όχι
μόνο να ακούσουν τις ανα-
λύσεις επίκαιρων ζητημά-
των,όπως λ.χ.για την εκπαί-
δευση, το νοσηλευτικό
επάγγελμα, την υγιεινή και
την ασφάλεια στους εργα-
σιακούς χώρους, αλλά και
να τοποθετηθούν επ’αυτών
και να προτείνουν λύσεις.

ΣΣττοο  σσττρροογγγγυυλλόό  ττρρααππέέζζιι  ττωωνν
εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  θθεεμμάάττωωνν  κκααττάά
ττηηνν  ππρρώώττηη  μμέέρραα  ττοουυ  σσυυννεεδδρρίίοουυ,,
ηη  κκααττάάμμεεσσττηη  ααίίθθοουυσσαα  έέσσφφυυζζεε  ααππόό
δδίίψψαα  γγιιαα  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ααππόό  ττοο  αακκρροοαα--
ττήήρριιοο,,  πποουυ  μμεεττοουυσσιιώώθθηηκκεε  σσεε  χχεειιρροο--
ππιιαασσττέέςς  ππρροοττάάσσεειιςς,,  γγιιαα  ττηη  χχάάρρααξξηη  ττηηςς
μμεελλλλοοννττιικκήήςς  πποορρεείίααςς  ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--
ΕΕΣΣΥΥ..  Το εν λόγω θεματικό τραπέζι,

θεσμός πλέον στα συνέδρια της ομο-
σπονδίας,έχει ιδιαίτερη σημασία,καθώς
επαναπροσδιορίζει τη σχέση μεταξύ
των επαγγελματιών νοσηλευτών και
των εκπροσώπων τους, δίνοντας την
ευκαιρία για άμεση λήψη αποφάσεων.

ΗΗ  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ττωωνν  ΑΑννττιι--
ππρροοσσώώππωωνν,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ττηηνν  ττυυππιικκήή  δδιιαα--
δδιικκαασσίίαα  ττηηςς  εεκκλλοογγήήςς  εεφφοορρεευυττιικκήήςς  εεππιι--
ττρροοππήήςς,,  γγιιαα  ττιιςς  εεππιικκεείίμμεεννεεςς  εεκκλλοογγέέςς
ττηηςς  εεπποομμέέννηηςς  κκααιι  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττοουυ
οοιικκοοννοομμιικκοούύ  κκααιι  δδιιοοιικκηηττιικκοούύ  ααπποολλοο--
γγιισσμμοούύ,,  εείίχχεε  ττηηνν  ττύύχχηη  νναα  λλάάββεειι  ττηηνν
ιισσττοορριικκήή  οομμόόφφωωννηη  ααππόόφφαασσηη  γγιιαα  ττηηνν
εείίσσοοδδοο  ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ  σσττηηνν  ΑΑΔΔΕΕ--
ΔΔΥΥ,,  μμεε  όό,,ττιι  ααυυττόό  σσυυννεεππάάγγεεττααιι..  Μέσα
σε πανηγυρικό κλίμα, οι αντιπρόσω-
ποι απ’ όλη τη χώρα, ένιωσαν υπε-
ρήφανοι για την κρυστάλλινη και διά-
φανη διαδρομή της ομοσπονδίας μας
και συμφώνησαν απολύτως,ότι το επι-
στέγασμα όλης της μέχρι τώρα πορεί-
ας της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ,θα είναι η εκπρο-
σώπηση των νοσηλευτών στο ανώτατο
τρίτο επίπεδο του συνδικαλισμού,με
την προσχώρησή μας στην ΑΔΕΔΥ.

ΕΕππιιππλλέέοονν,,  μμεε  δδεεδδοομμέέννηη  ττηη  ββοούύ--
λληησσηη  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  γγιιαα  ίίδδρρυυσσηη
οολλοοέένναα  κκααιι  ππεερριισσσσόόττεερρωωνν  ππρρωωττοο--
ββάάθθμμιιωωνν  σσυυλλλλόόγγωωνν,,  ααπποοφφαασσίίσσττηηκκεε
οομμόόφφωωνναα  ηη  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  κκαατταα--
σσττααττιικκοούύ  ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ,,  ώώσσττεε  νναα

ππρροοββλλεεφφθθεείί  ηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ππεερριι--
φφεερρεειιαακκώώνν  ττοομμέέωωνν  μμεε  γγεεωω--
γγρρααφφιικκάά  κκρριιττήήρριιαα,,  σστταα  οοπποοίίαα
θθαα  υυππάάγγοοννττααιι  τταα  ααννάάλλοογγαα  ππρρωω--
ττοοββάάθθμμιιαα  σσωωμμααττεείίαα..  Έτσι, οι
νοσηλευτές της περιφέρειας
θα εκπροσωπούνται με μεγα-
λύτερη ευχέρεια και με τρό-

πο περισσότερο οργανωμέ-
νο, μιας και η πρόβλεψη της

ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ για πανελλαδική
κάλυψη, δικαιώνεται καθημερινά

σε όλα τα επίπεδα.
ΤΤοο  ααππόόγγεευυμμαα  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  μμέέρρααςς,,

αακκοολλοούύθθηησσεε  ηη  ττεελλεεττήή  έέννααρρξξηηςς,,  ττηηνν
οοπποοίίαα  ππααρραακκοολλοούύθθηησσαανν  κκααιι  πποολλλλοοίί
όόρρθθιιοοιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς,,  κκααθθώώςς  εείίχχεε  δδηημμιι--
οουυρργγηηθθεείί  ττοο  ααδδιιααχχώώρρηηττοο..  Η κ. Λένα
Αλμπάνη,πρόεδρος του ΣΥ.ΝΟ Αχαΐας
ανέλαβε την παρουσίαση των προ-
σκεκλημένων. Το συνέδριο τίμησαν
με την παρουσία τους,ο εκπρόσωπος
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ΠΠρρόόεεδδρροοςς::  Δάγλας Αριστείδης
Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα»
ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς::  Σκουτέλης 
Δημήτριος, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»
ΓΓεενν..  ΓΓρρααμμμμααττέέααςς::  Ορφανός Νίκος,
Γ.Ν. Σπάρτης
ΑΑνν..  ΓΓρρααμμμμααττέέααςς::  Μπίζας Λάμπρος,
Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»
ΤΤααμμίίααςς::  Δραχτίδης Γεώργιος, 
Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»
ΑΑννααππλληηρρωωττήήςς  ΤΤααμμίίααςς::  
Αρβανίτης Γιώργος, Π.Π.Ν.Π. Ρίου
ΜΜέέλληη::  Μαντζανάς Μιχάλης, 

Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Ή Αγία Όλγα»
Μπαλιόζογλου Γιώργος, 
Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης
Κουτσιπετσίδης Βαΐτσης, 
Γ.Ν. Ρεθύμνου
Αβραμίδης Γιώργος, Ψ.Ν.Α. Δαφνί
Αλμπάνη Λένα, Γ.Ν. Πατρών 
Καραμανδάνειο
Νιανιόπουλος Κωνσταντίνος, 
Π.Ν. Λάρισας
Κοσκινάς Παναγιώτης,

ΙΚΑ Τρίπολης

Μπακέλας Ιωάννης, Γ.Ν. Αγρινίου
Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος, 
Π.Ν. Ηρακλείου Κρήτης
ΕΕξξεελλεεγγκκττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή::
Μπελαλή Κωνσταντία, 
Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»
Καστάνη Κωνσταντίνα, ΕΠΑΣ
Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Μουστάκη Μαρία, Δ.Ν.Α «Η Ελπίς»
Βιδάκη Μελπομένη, Γ.Ν. 
«Σπηλιοπούλειο»

Σπυριδοπούλου Ελένη, 
Γ.Ν. «Τζάνειο»

ΗΗ  ππρροοϊϊσσττααμμέέννηη  ττηηςς  ΜΜΤΤΝΝ  ΡΡίίοουυ  ΠΠααττρρώώνν  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι..

ΤΤοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  ττοουυ  κκοοιιννοούύ  γγιιαα  εεππααγγγγεελλμμααττιικκάά  θθέέμμαατταα  ήήτταανν  έέκκδδηηλλοο..

ΣΣυυζζήήττηησσηη  μμεε  ττοουυςς  σσυυννααδδέέλλφφοουυςς..

ΟΟ  δδιιοοιικκηηττήήςς  ττηηςς  66ηηςς  ΥΥΠΠΕΕ  κκ..  ΚΚααψψααμμππέέλληηςς  κκααιι  οοιι  κκ..  κκ..  ΚΚοοττσσώώννηηςς,,  ΘΘεεοοδδωωρρόόπποουυ--
λλοοςς  κκααιι  ΓΓρρηηγγοορρόόπποουυλλοοςς..

ΤΤοο  κκλλίίμμαα  ττηηςς  σσυυννααδδεελλφφιικκόόττηηττααςς  ήήτταανν  σσυυγγκκιιννηηττιικκόό..

ΟΟ  κκ..  ΣΣκκοουυττέέλληηςς  σσχχοολλιιάάζζεειι  ττηηνν  ππρρόότταασσηη  ττοουυ  κκ..  ΔΔάάγγλλαα  γγιιαα  εείίσσοοδδοο  ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--
ΕΕΣΣΥΥ  σσττηηνν  ΑΑΔΔΕΕΔΔΥΥ..

Από τις αρχαιρεσίες του συνεδρίου προέκυψε το ακόλουθο Διοικητικό Συμβούλιο

«Η κατάμεστη αίθουσα έσφυζε από δίψα για συμμετοχή από το
ακροατήριο, που μετουσιώθηκε σε χειροπιαστές προτάσεις, για τη
χάραξη της μελλοντικής πορείας της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ»



Δεκέμβριος 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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της μητρόπολης ππααττέέρρααςς  ΓΓεεώώρρ--
γγιιοοςς,, ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ
κκ..  ΚΚααψψααμμππέέλληηςς,ο Γενικός Γραμ-
ματέας της ΑΔΕΔΥ κκ..  ΗΗλλιιόό--
πποουυλλοοςς, ο Αντινομάρχης Υγεί-
ας του νομού κκ..  ΦΦεεσσιιάάνν, ο
βουλευτής της Ν.Δ κκ..  ΤΤρριιαανντταα--
φφυυλλλλόόπποουυλλοοςς,ο διοικητής του
Γ.Ν. «Άγιος Ανδρέας» κκ..  ΚΚοοττσσώώ--
ννηηςς, ο διοικητής του Καραμαν-
δάνειου κκ..  ΘΘεεοοδδωωρρόόπποουυλλοοςς
και ο διοικητής του Γ.Ν. Αγρι-
νίου κκ..  ΓΓρρηηγγοορρόόπποουυλλοοςς.

ΕΕππίίσσηηςς,,  σσττιιςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  ττοουυ
σσυυννεεδδρρίίοουυ  ππααρρέέσσττηησσαανν  πποολλλλέέςς
δδιιεευυθθύύννττρριιεεςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν
υυππηηρρεεσσιιώώνν  ααππόό  όόλληη  ττηη  χχώώρραα,,
πποουυ  μμεε  ττιιςς  ττοοπποοθθεεττήήσσεειιςς  ττοουυςς
μμεεττέέφφεερραανν  ττηηνν  πποολλυυεεττήή  εεμμππεειι--
ρρίίαα  ττοουυςς  σσττοουυςς  ννεεώώττεερροουυςς  σσυυνναα--
δδέέλλφφοουυςς,,  οοππλλίίζζοοννττάάςς  ττοουυςς  μμεε
δδύύννααμμηη  γγιιαα  ττηη  σσυυννέέχχεειιαα..

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία
της προέδρου του Συλλόγου
«Αγκαλιάζω» της Πάτρας κ.Παπα-
ξανθάκη, συνταξιούχου καθη-
γήτριας Νοσηλευτικής του ΤΕΙ

Πάτρας,της οποίας ο λόγος συγκί-
νησε ολόκληρο το ακροατήριο
και έδωσε το στίγμα της ανιδιο-
τελούς προσφοράς και στήριξης
στο συνάνθρωπο που πάσχει.

Την επομένη, οι εργασίες
των στρογγυλών τραπεζιών
ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και
πραγματοποιήθηκαν με κατά-
μεστες αίθουσες.

ΗΗ  δδιιάάλλεεξξηη  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΓΓρρααμμ--
μμααττέέαα  ττηηςς  ΑΑΔΔΕΕΔΔΥΥ  κκ..  ΗΗλλιιόόπποουυ--
λλοουυ  μμεε  θθέέμμαα  ««ΑΑσσφφααλλιισσττιικκόό
σσύύσσττηημμαα::  ΒΒΑΑΕΕ  κκααιι  δδιιααδδοοχχιικκήή
αασσφφάάλλιισσηη»»,,  ττρράάββηηξξεε  σσεε  μμααγγννήή--
ττηηςς  ττηηνν  ππρροοσσοοχχήή  ττοουυ  αακκρροοαα--
ττηηρρίίοουυ  κκααιι  έέθθεεσσεε  ττοο  θθέέμμαα  σσττηη
σσωωσσττήή  ττοουυ  ββάάσσηη,,  ααπποοφφεεύύγγοο--
ννττααςς  ττιιςς  ττεεττρριιμμμμέέννεεςς  ααννααφφοορρέέςς
κκααιι  ττιιςς  κκεεννοολλοογγίίεεςς  ττωωνν  σσυυννδδιι--
κκααλλιισσττώώνν  ««ππααλλααιιοούύ  ττύύπποουυ»»,,  όότταανν
μμιιλλάάννεε  γγιιαα  ττέέττοοιιαα  ζζηηττήήμμαατταα..  

Σημαντικά ήταν τα όσα ακού-
στηκαν στο τραπέζι για την
«αναγκαιότητα της ενιαίας νοση-
λευτικής εκπαίδευσης στην
Ελλάδα», το οποίο αποτελού-

νταν,από την καθηγήτρια Νοση-
λευτικής του τμήματος της Σπάρ-
της κ. Ζυγά, τον καθηγητή στο
ίδιο τμήμα κ. Πραζεράκο, την
καθηγήτρια νοσηλευτικής ΤΕΙ
Πάτρας κ.Θεοδωρακοπούλου,
τον κ. Στεφανόπουλο, καθη-
γητή εφαρμογών στο ίδιο τμή-
μα και τους φοιτητές των αντί-
στοιχων σχολών κ.κ.Πασχαλίδη
και Μπακογιάννη.

Εξίσου σημαντικό ήταν το
στρογγυλό τραπέζι των νομι-
κών θεμάτων με ομιλητές τους
νομικούς κ.κ. Παραρά, Βαθά-
κου και Λεπίδα, όπου αναδεί-
χτηκαν πολλές πτυχές της άσκη-
σης του νοσηλευτικού
επαγγέλματος.

ΚΚααττααττοοππιισσττιικκόόττααττοοςς  γγιιαα  ττηη
ννέέαα  γγρρίίππηη  ήήτταανν  οο  κκ..  ΠΠάάννοοςς,,
εεππίίκκοουυρροοςς  κκααθθηηγγηηττήήςς  ππααθθοο--
λλοογγίίααςς  κκααιι  λλοοιιμμωωδδώώνν  ννοοσσηη--
μμάάττωωνν  ττοουυ  ΠΠ..ΝΝ..  ΡΡίίοουυ  ΠΠααττρρώώνν,,
οο  οοπποοίίοοςς  ππααρροουυσσίίαασσεε  ααννααλλυυ--
ττιικκόότταατταα  όόλλαα  τταα  ννέέαα  δδεεδδοομμέένναα,,
σσεε  έένναα  αακκρροοααττήήρριιοο  πποουυ  ττοονν
κκααττααχχεειιρροοκκρρόόττηησσεε..

Την ίδια μέρα, παράλληλα,
πραγματοποιήθηκαν οι εκλο-
γές της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ για ανά-
δειξη νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου και Εξελεγκτικής
Επιτροπής,οι οποίες έγιναν σε
κλίμα ομοψυχίας και απόλυ-
της συνεννόησης.

Τα δέκα από τα δεκαπέντε
μέλη του Δ.Σ.προέρχονται από

σωματεία της περιφέρειας,δίνο-
ντας μια άλλη διάσταση στη
χάραξη της συνδικαλιστικής
δράσης της ομοσπονδίας και
θεμελιώνοντας ένα αντιπρο-
σωπευτικότατο σύστημα εκπρο-
σώπησης των νοσηλευτών
όλης της χώρας.

ΤΤοο  ββαασσιικκόό  εεξξααγγόόμμεεννοο  ττοουυ
σσυυννεεδδρρίίοουυ,,  ήήτταανν  ηη  οομμόόφφωωννηη
ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέ--
λλεευυσσηηςς  γγιιαα  εείίσσοοδδοο  ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΥΥ--
ΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ  σσττηηνν  ΑΑΔΔΕΕΔΔΥΥ,,  κκάάττιι  πποουυ
μμοοννοοππώώλληησσεε  ττιιςς  σσυυζζηηττήήσσεειιςς
μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν..

Σε γενικές γραμμές, το 10ο
συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
ήταν απολύτως επιτυχημένο
από κάθε άποψη, σε πείσμα
όλων εκείνων που αντιμάχο-
νται την κλαδική συσπείρωση
και ομόνοια των νοσηλευτών.

ΤΤηηνν  ααπποοφφώώννηησσηη  ττοουυ  σσυυννεε--
δδρρίίοουυ  έέκκααννεε  οο  ππρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ
ΔΔ..ΣΣ..  κκ..  ΑΑρριισσττεείίδδηηςς  ΔΔάάγγλλααςς,,  αανναα--
ννεεώώννοοννττααςς  ττοο  ρρααννττεεββοούύ  γγιιαα  ττοο
ΝΝοοέέμμββρριιοο  ττοουυ  22001100  σσττηη  ΛΛάάρριισσαα..

ΟΟ  ππρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΕΕΝΝΕΕ  κκ..  ΣΣκκοουυττέέλληηςς  ααππεευυθθύύννεειι  χχααιιρρεεττιισσμμόό.. ΗΗ  κκ..  ΖΖυυγγάά,,  υυππόό  ττοο  ββλλέέμμμμαα  ττωωνν  σσυυγγκκααθθήήμμεεννωωνν  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι..

ΒΒαασσιικκόό  μμέέλληημμαα  ηη  ππρροοσσχχώώρρηησσηη  σσττηηνν  ΑΑΔΔΕΕΔΔΥΥ..ΗΗ  κκ..  ΑΑλλμμππάάννηη,,  ττεελλεεττάάρρχχηηςς  ττοουυ  σσυυννεεδδρρίίοουυ  κκααιι  ππρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΟΟρργγααννωωττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς..

«Τα δέκα από τα
δεκαπέντε μέλη
του Δ.Σ. προέρ-
χονται από
σωματεία της
περιφέρειας,
δίνοντας μια
άλλη διάσταση
στη χάραξη της
συνδικαλιστικής
δράσης της ομο-
σπονδίας»



11..    ΑΑΠΠΟΟΦΦΟΟΙΙΤΤΟΟΙΙ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  
ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΙΙΔΔΡΡΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ
α. Αίτηση Εγγραφής Μέλους και Υπεύ-
θυνη Δήλωση, που χορηγούνται από την
έδρα του Περιφερειακού Τμήματος, στο
οποίο θα ασκήσει τη Νοσηλευτική,
β. επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου
Νοσηλευτικών Τμημάτων όπως αναφέ-
ρονται στο άρθρο 3 και 4 του Νόμου
3252/2004-ΦΕΚ 132,
γ. επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής
ταυτότητας και άδειας άσκησης επαγγέλ-
ματος  Νοσηλεύτριας/ή (αν έχει εκδοθεί), 
δ. επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου
και άδεια διαμονής-εργασίας από την Διεύ-
θυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυ-
νομίας ( για τους μη Έλληνες πολίτες),
ε. 2 (δύο) έγχρωμες πρόσφατες φωτο-
γραφίες με την αναγραφή του ονομα-
τεπώνυμου,
στ. Απόδειξη κατάθεσης (χωρίς προ-
μήθεια) με το ποσό των 65 ευρώ  από
την Τράπεζα που διατηρεί λογαριασμό
το αντίστοιχο Περιφερειακό  Τμήμα,
ζ. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, που ανα-
γράφονται  στην αίτηση εγγραφής (π.χ.
νοσηλευτική ειδικότητα, μεταπτυχιακό,
διδακτορικό, γνώση Η/Υ, ξένες  γλώσσες).

22..    ΑΑΠΠΟΟΦΦΟΟΙΙΤΤΟΟΙΙ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  
ΙΙΔΔΡΡΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΕΕΣΣ  

ΤΤΗΗΣΣ ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ  
α. Αίτηση Εγγραφής Μέλους και Υπεύ-
θυνη Δήλωση, που χορηγούνται από την
έδρα του Περιφερειακού Τμήματος, στο
οποίο θα ασκήσει τη  Νοσηλευτική, 
β. επικυρωμένο αντίγραφο του ξενό-
γλωσσου τίτλου σπουδών (με τη Σφρα-
γίδα της Χάγης -APOSTILLE-, αν η χώρα
έκδοσής του έχει αποδεχθεί την Διε-
θνή Σύμβαση της Χάγης),
γ. επικυρωμένο αντίγραφο της μετά-
φρασης του ξενόγλωσσου τίτλου σπου-
δών (και της σφραγίδας APOSTILLE),
από την Μεταφραστική Υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών ή εξουσιοδο-
τημένο δικηγόρο,
δ. επικυρωμένο αντίγραφο Ισοτιμίας τίτ-
λου σπουδών από τις αρμόδιες ελληνι-
κές αρχές (αν έχει εκδοθεί) ή Πιστοποι-
ητικό Εγγραφής  σε ισχύ από τον αντίστοιχο
Νοσηλευτικό Σύλλογο, σύμφωνα με την
νομοθεσία της χώρας προέλευσής του,
ε. Πιστοποιητικό Υφιστάμενης  Επαγ-
γελματικής Κατάστασης,
στ. Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα θεωρητικής και κλινικής κατάρτισης,
από την οικεία Σχολή ή αρμόδια αρχή
της χώρας προέλευσης, 
ζ.  επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου
και άδειας διαμονής-εργασίας από την
Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυ-

νομίας (αν δεν είναι Έλληνες πολίτες),
η. επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομι-
κής ταυτότητας για τους Έλληνες πολί-
τες και άδειας άσκησης επαγγέλματος
Νοσηλεύτριας /ή (αν έχει εκδοθεί),
θ. 2 (δύο) έγχρωμες πρόσφατες φωτο-
γραφίες με την αναγραφή  ονόματος
όπισθεν,
ι. Απόδειξη κατάθεσης (χωρίς προμή-
θεια) με το ποσό των 65 ευρώ  από  την
Τράπεζα, που διατηρεί  λογαριασμό το
αντίστοιχο  Περιφερειακό Τμήμα.
ια. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, που ανα-
γράφονται στην αίτηση εγγραφής (π.χ.
νοσηλευτική ειδικότητα, μεταπτυχιακό,
διδακτορικό, γνώση Η/Υ, ξένες γλώσσες).

33..    ΑΑΠΠΟΟΦΦΟΟΙΙΤΤΟΟΙΙ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  
ΙΙΔΔΡΡΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΩΩΝΝ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  
ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ  
α. Αίτηση Εγγραφής Μέλους και Υπεύ-
θυνη Δήλωση, που χορηγούνται από την
έδρα του Περιφερειακού Τμήματος, στο
οποίο θα ασκήσει τη  Νοσηλευτική, 
β. επικυρωμένο αντίγραφο του ξενό-
γλωσσου διπλώματος ή τίτλου σπου-
δών (με την σφραγίδα APOSTILLE, αν η
χώρα έκδοσης έχει αποδεχθεί την Διε-
θνή Σύμβαση της Χάγης),
γ. επικυρωμένο αντίγραφο της μετά-
φρασης του ξενόγλωσσου τίτλου σπου-

δών (και της σφραγίδας APOSTILLE) από
την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών  ή εξουσιοδοτημένο
δικηγόρο,
δ. επικυρωμένο αντίγραφο Ισοτιμίας
τίτλου σπουδών από τις αρμόδιες ελλη-
νικές αρχές (αν έχει εκδοθεί) και ανα-
λυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεω-
ρητικής και κλινικής κατάρτισης από
την οικεία Σχολή ή αρμόδια αρχή της
χώρας προέλευσης,   
ε. Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης ή
Πιστοποιητικό 10ετούς Γενικής Εκπαί-
δευσης,
στ. επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου
και άδεια διαμονής-εργασίας από την Διεύ-
θυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυ-
νομίας (για τους μη Έλληνες πολίτες),
ζ. επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομι-
κής ταυτότητας για τους Έλληνες πολί-
τες και άδειας άσκησης επαγγέλματος
Νοσηλεύτριας /ή (αν έχει εκδοθεί),
η. 2 (δύο) έγχρωμες πρόσφατες φωτο-
γραφίες με την αναγραφή ονόματος
όπισθεν, 
θ. Απόδειξη κατάθεσης (65 ευρώ) στον
λογαριασμό του Περιφερειακού Τμήμα-
τος και αντίγραφα τίτλων σπουδών που
αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής (π.χ.
νοσηλευτική ειδικότητα, μεταπτυχιακό,
διδακτορικό, γνώση Η/Υ, ξένες γλώσσες).
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ΑΑ
ννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  υυπποο--
χχρρέέωωσσηη  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ππρροο--
φφοορριικκώώνν  ιιααττρριικκώώνν  εεννττοο--

λλώώνν  εεππιισσηημμααίίννοοννττααιι  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::
ΗΗ  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεεττααξξύύ  ττοουυ

ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  κκααιι  ττοουυ  ιιααττρριικκοούύ
ππρροοσσωωππιικκοούύ  θθεεωωρρεείίττααιι  ααππαα--
ρρααίίττηηττοο  σσττοοιιχχεείίοο  κκααιι  ββαασσιικκήή
ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεξξαασσφφάά--
λλιισσηη  ττηηςς  εεύύρρυυθθμμηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς
ττωωνν  ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν..  ΩΩσσττόόσσοο,,  οοιι
δδύύοο  ααννωωττέέρρωω  κκλλάάδδοοιι  ααππαασσχχοο--
λλοουυμμέέννωωνν,,  δδιιααθθέέττοουυνν  δδιιαακκρριι--
ττέέςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττεεςς  κκααιι  ξξεεχχωωρριι--
σσττόό  ρρόόλλοο  κκααττάά  ττηηνν  ππααρροοχχήή
υυππηηρρεεσσιιώώνν  φφρροοννττίίδδααςς  κκααιι  υυγγεείί--
ααςς  ππρροοςς  ττοουυςς  αασσθθεεννεείίςς..  

Ειδικότερα, το έργο των
νοσηλευτών ΤΕ και τα επαγ-
γελματικά τους δικαιώματα
περιγράφονται στις διατάξεις
του Προεδρικού Διατάγματος
351/1989.Κάθε φορά, λοιπόν,
που διατυπώνεται προφορι-
κώς μια ιατρική εντολή προς
νοσηλευτή, το περιεχόμενο της
οποίας δεν συνάδει με τον
συνήθη κύκλο των υπηρε-
σιακών καθηκόντων των νοση-
λευτών, δέον να ζητείται η
έγγραφη διατύπωσή της, προς
απόδειξη του ακριβούς περιε-
χομένου της. Υπενθυμίζεται
ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 25§3 του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα, «αν
η διαταγή είναι προδήλως αντι-

συνταγματική ή παράνομη, ο
υπάλληλος οφείλει να μην την
εκτελέσει και να το αναφέρει

χωρίς αναβολή». Εντεύθεν, η
εκτέλεση των ιατρικών εντο-
λών εξαρτάται σε μεγάλο βαθ-

μό από την νομιμότητά τους,
ήτοι από την συμφωνία τους
ή μη με το ισχύον δίκαιο.

Οι ίδιες παρατηρήσεις
χωρούν και για τον κλάδο των
Βοηθών νοσηλευτών ΔΕ, των
οποίων τα επαγγελματικά δικαι-
ώματα περιγράφονται από τις
διατάξεις του Προεδρικού Δια-
τάγματος 210/2001.

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ττοοννίί--
ζζεεττααιι  όόττιι,,  ηη  εεκκττέέλλεεσσηη  έέσσττωω  κκααιι
ππααρράάννοομμωωνν  εεννττοολλώώνν  θθεεωωρρεείί--
ττααιι  εεππιιββεεββλληημμέέννηη,,  όότταανν  ααυυττόό
υυππααγγοορρεεύύεεττααιι  ααππόό  λλόόγγοουυςς  εεξξααιι--
ρρεεττιικκοούύςς  κκααιι  εεππεείίγγοοννττεεςς  ήή  άάλλλλωωςς,,
υυππέέρρττεερροουυ  σσυυμμφφέέρροοννττοοςς,,  οοιι
οοπποοίίοοιι,,  όόμμωωςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα
εείίννααιι  υυππααρρκκττοοίί  κκααιι  νναα  μμννηημμοο--
ννεεύύοοννττααιι  σσττηη  σσχχεεττιικκήή  εεννττοολλήή..    

ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΥΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Συνεργασία μεν, αλλά...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25§3 του Δημοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα, «αν η διαταγή είναι προ-
δήλως αντισυνταγματική ή παράνο-
μη, ο υπάλληλος οφείλει να μην
την εκτελέσει και να το αναφέρει
χωρίς αναβολή». 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Αποστολάρα Παρα-
σκευή,Δρακοπούλου Μαριάν-
να, Χριστοδούλου Ελένη

Νέες ελπίδες 
για τη θεραπεία 
του πάρκινσον 
και της σκλήρυνσης
κατά πλάκας
Πηγή: www.cosmo.gr 

Παράθυρο ελπίδας για την
αντιμετώπιση εκφυλιστικών
νόσων του νευρικού συστή-
ματος, όπως το πάρκινσον και
η σκλήρυνση κατά πλάκας,
ανοίγουν οι τελευταίες εξελί-
ξεις στον τομέα της μιτοχον-
δριακής Ιατρικής.

Σύμφωνα με τον διακε-
κριμένο καθηγητή νευρολο-
γίας Salvatore Di Mauro, «σει-
ρά ερευνών αποδεικνύει ότι,
αναπτύσσουν αυτή τη στιγμή
ορισμένες αξιόλογες στρατη-
γικές,που σε πρώτη φάση είναι
αποτελεσματικές σε πειραμα-
τόζωα και, πιθανώς, θα μπο-
ρούν να εφαρμοστούν πολύ
σύντομα και στον άνθρωπο».

Έμβρυο από τρεις
βιολογικούς γονείς
δημιούργησαν
Ιάπωνες 
επιστήμονες
Πηγή:http://www.doctors.in.gr  

Ιάπωνες επιστήμονες έκαναν
ένα ουσιαστικό βήμα για να
δημιουργήσουν ένα «έμβρυο
με τρεις γονείς», καθώς γονι-
μοποίησαν επιτυχώς ένα ωάριο,
που προερχόταν από δύο βιο-
λογικές μητέρες.Τα «διπλά» αυτά
ωάρια, δεν έχουν ακόμα χρη-
σιμοποιηθεί στην πράξη για
αναπαραγωγή, έχουν όμως
γονιμοποιηθεί με σπέρμα και
έχουν αρχίσει την αναπαρα-
γωγή ενός εμβρύου μέχρι τα
πρώτα στάδια στο εργαστήριο.

Η τεχνική απευθύνεται,κυρίως,
σε πιο μεγάλης ηλικίας γυναί-
κες, που θέλουν να αυξήσουν
τις πιθανότητες γονιμοποίησης.

Μην ξυπνάτε 
τα παιδιά 
την Κυριακή
Πηγή: http://www.tovima.gr 

Ερευνητές μελέτησαν παιδιά
ηλικίας 5-15 ετών που το Σαβ-
βατοκύριακο κοιμούνταν λίγο
περισσότερο από το κανονικό
και διαπίστωσαν ότι, τα παιδιά
αυτά είχαν λιγότερες πιθανό-
τητες να εμφανίσουν παχυ-
σαρκία, σε σχέση με τα παιδιά
που ξυπνούσαν, όπως και τις
καθημερινές.Οι ερευνητές ανα-
φέρουν ότι, η ξεκούραση του
Σαββατοκύριακου είναι πολύ
σημαντική για τα παιδιά σχο-
λικής και εφηβικής ηλικίας, για
να αναπληρώσουν τον απα-
ραίτητο χρόνο ξεκούρασης,που
χάνουν κατά την πολυάσχολη
καθημερινότητά τους.

Το βρεφικό κλάμα
διαφέρει ανά…
χώρα καταγωγής
Πηγή: http://www.kathimerini.gr 

Έρευνα δείχνει πως, ανάλογα
με τον ήχο κάθε γλώσσας,δια-
μορφώνεται και το κλάμα του
νεογέννητου.Ερευνητές ανέλυ-
σαν τα κλάματα 60 υγειών νεο-
γέννητων από τη Γαλλία και τη
Γερμανία σε ηλικία 3 έως 5 ετών.
Ο τρόπος που έκλαιγαν, ήταν
πλήρως διαμορφωμένος από
τη μητρική τους γλώσσα.Τα «γαλ-
λικά» μωρά είχαν την τάση να
κλαίνε με «αυξανόμενο» τόνο,
ενώ τα «γερμανικά» με έναν «πτω-
τικό» τόνο,όπως είναι και ο ήχος
κάθε της γλώσσας αντίστοιχα.

Το αργό βάδισμα
πληγώνει την υγεία
Πηγή: http://www.alfavita.gr/
worldnews

Οι ηλικιωμένοι που περπατούν
αργά, αντιμετωπίζουν τριπλά-

σιο κίνδυνο να πεθάνουν από
καρδιά, σε σχέση με όσους
βαδίζουν με πιο γρήγορο ρυθ-
μό,σύμφωνα με μια νέα μεγά-
λη γαλλική επιστημονική έρευ-
να. Αν και δεν είναι ξεκάθαρο
γιατί αυτό συμβαίνει, οι ερευ-
νητές συστήνουν στους για-
τρούς να ελέγχουν κατά και-
ρούς την ταχύτητα βαδίσματος,
ιδίως, των γηραιότερων ασθε-
νών τους,για να έχουν μια πιθα-
νή έγκαιρη ένδειξη κυκλοφο-
ρικών και αγγειακών
προβλημάτων.

Γιατί κάποιες γυναί-
κες δείχνουν
μικρότερες;
Πηγή : Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 

Οι διατροφικές συνήθειες και
το στρες δεν είναι τελικά οι
βασικοί παράγοντες που γκρι-
ζάρουν τα μαλλιά, καθώς,σύμ-
φωνα με νέα μελέτη, τα γονί-
δια της γυναίκας είναι ο
κυρίως…ύποπτος. Ερευνητές

μελέτησαν περισσότερες από
200 όμοιες (μονοζυγωτικές)
και ανόμοιες δίδυμες αδελ-
φές, ηλικίας 59 έως 81 ετών.
Διαπίστωσαν ότι, οι διαφορές
στο γκριζάρισμα των μαλλιών,
που είχαν οι όμοιες δίδυμες
(με τα ίδια γονίδια) ήταν ελά-
χιστες, ενώ μεταξύ των δια-
φορετικών διδύμων υπήρχαν
αρκετές διαφορές.

Σημαντική αύξηση
των κρουσμάτων
του AIDS
Πηγή: http://www.alfavita.gr/
worldnews

Σημαντική αύξηση των νέων
φορέων του AIDS καταγρά-
φουν τα επιδημιολογικά στοι-
χεία του υπουργείου υγείας
και συγκεκριμένα αναφέρουν
πως,στους δέκα πρώτους μήνες
έγιναν 462 νέες διαγνώσεις της
εν λόγω ασθένειας.Οι ηλικίες
στις οποίες καταγράφονται τα
περισσότερα κρούσματα είναι
μεταξύ 25 και 44 ετών.Οι επι-
στήμονες αναφέρουν ότι, πέρα
από την αύξηση των κρου-
σμάτων AIDS παγκοσμίως,
αυξάνονται και τα λεγόμενα
ξεχασμένα μεταδοτικά νοσή-
ματα, όπως η σύφιλη.

Η διαδικτυακή
εγκληματικότητα
βλάπτει...
Πηγή: www.tvxs.gr 

Η εγκληματικότητα μέσω του
διαδικτύου αποτελεί κίνδυνο
για την οικονομία, την απα-
σχόληση και την υγεία, σύμ-
φωνα με την Ιντερπόλ.Η Ιντερ-
πόλ έχει εντοπίσει μέχρι σήμερα
816.000 ιστοσελίδες που εμπλέ-
κονται σε παράνομες δρα-
στηριότητες, όσον αφορά την
πώληση και προώθηση ψευ-
δοφαρμάκων, με μόνο 72 από
αυτές τις υποθέσεις να έχουν
εξιχνιαστεί.
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Τυπορυχείο… 

Οφθαλμολογική
εξέταση μπορεί να
εντοπίζει πρώιμα
τον αυτισμό
Πηγή: United Press International,
www.healthview.gr  

Αμερικανοί επιστήμονες ανα-
φέρουν ότι, η μέτρηση της
ανταπόκρισης του οφθαλμού
στο φως, θα μπορούσε να
συμβάλλει στην πρώιμη διά-
γνωση του αυτισμού και αυτό
βελτιώνει σημαντικά τις ανα-
πτυξιακές εκβάσεις στα παι-
διά με αυτισμό.Οι ερευνητές
βρήκαν ότι, η ανταπόκριση
της κόρης του οφθαλμού στη
μεταβολή του φωτός, είχε
92,5% ακρίβεια στη διάκριση
των παιδιών με αυτισμό, από
αυτά με συνήθη ανάπτυξη.



Βάλτε ποικιλία 
στη δίαιτα 
για να μην 
τη βαρεθείτε
Πηγή: Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 

Αν κάνετε δίαιτα και θέλετε να
«σπάσετε» τη ρουτίνα η λύση
είναι  τα ισοδύναμα των τρο-
φίμων. Όπως αναφέρει γνω-
στός διαιτολόγος, με μερικές
απλές αντικαταστάσεις από τις
ομάδες τροφίμων,μπορείτε να
δώσετε ποικιλία στη διατροφή
σας,κάνοντας έτσι τη δίαιτα πιο
εύκολη και πιο ελκυστική. Τα
ισοδύναμα των τροφίμων είναι
μια «μονάδα μέτρησης»,η οποία
χρησιμοποιείται από τους διαι-
τολόγους, για να μπορούν οι
ασθενείς, να ακολουθούν με
μεγαλύτερη ελευθερία το διαι-
τολόγιό τους.

Ο ανέκφραστος
θυμός «σκοτώνει»
την καρδιά
Πηγή: Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»

Οι άντρες που δεν εκφράζουν
τον θυμό τους, όταν τους αδι-
κούν στην δουλειά,διατρέχουν
διπλάσιο κίνδυνο να πάθουν
έμφραγμα,προειδοποιούν Σου-
ηδοί ερευνητές.Σε μελέτη που
πραγματοποίησαν με 2.755 εργα-
ζόμενους στην Στοκχόλμη,δια-
πίστωσαν ότι, ο ανέκφραστος
θυμός έχει ισχυρή σχέση με
την καρδιοπάθεια. Οι ερευνη-
τές πιστεύουν ότι,ο θυμός μπο-
ρεί να προκαλέσει έντονες σωμα-

τικές πιέσεις και αντιδράσεις,
όταν δεν εκφράζεται και,κυρίως,
αύξηση της αρτηριακής πίεσης,
που τελικά προκαλεί βλάβες
στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Ανακαλύφθηκε
γενετικό σφάλμα,
που οδηγεί 

ορισμένα παιδιά 
σε παχυσαρκία
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, http://health.
ana-mpa.gr

Η παχυσαρκία έχει συσχετιστεί
με το στιλ ζωής, όμως, σε ορι-
σμένες περιπτώσεις έχουν γενε-
τική αιτιολογία.Σύμφωνα με μια
νέα επιστημονική έρευνα του

πανεπιστημίου Κέιμπριτζ,Μερι-
κά παιδιά γίνονται ιδιαίτερα
παχύσαρκα, επειδή δεν διαθέ-
τουν ορισμένα τμήματα του DNA.
H απουσία από το χρωμόσω-
μα 16 ορισμένων τμημάτων του
γενετικού κώδικα, δημιουργεί
προβλήματα, επειδή, μεταξύ
άλλων, αφαιρεί ένα γονίδιο το
οποίο ελέγχει την όρεξη.

Εχθρός 
της τερηδόνας 
το κόκκινο κρασί
Πηγή: http://www.alithia.com.cy

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
έρευνας ένα ποτήρι κόκκινο
κρασί τη μέρα την τερηδόνα
κάνει πέρα! Ερευνητές από το
Πανεπιστήμιο της Πάβια δια-
πίστωσαν ότι, το κόκκινο κρα-
σί περιέχει χημικές ουσίες,που
δεν αφήνουν τα βλαβερά βακτή-
ρια να κολλήσουν πάνω στα
δόντια. Αρκεί η κατανάλωση
ενός ποτηριού την ημέρα για
να διατηρούνται τα δόντια υγιή
και να μην έχουν ανάγκη για
σφραγίσματα.

Ελπίδες για μελλο-
ντική θεραπεία του
Συνδρόμου Down
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, http://stm.
sciencemag.org

Αύξηση των επιπέδων του νευ-
ροδιαβιβαστή νορεπινεφρίνης,
θα μπορούσε να θεραπεύσει τα
συμπτώματα του «συνδρόμου
Ντάουν» και να οδηγήσει σε βελ-
τίωση των νοητικών λειτουρ-
γιών,σύμφωνα με μια νέα αμε-
ρικανική επιστημονική έρευνα,
που βασίστηκε σε πειράματα με
ποντίκια. Τα πειράματα έδειξαν
ότι, τα πειραματόζωα εμφάνισαν
βελτίωση στις εγκεφαλικές λει-
τουργίες τους.Το φάρμακο,κατά
τους ερευνητές, είχε άμεσο μεν
αποτέλεσμα, αλλά η ευεργετική
επίδρασή του δεν διήρκεσε πολύ.

Δεκέμβριος 2009

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.πιστήμηΕ.Ν.Ε.πιστήμηΕ.Ν.Ε.πιστήμη
μικρά & ενδιαφέροντα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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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.

Τα καγκουρό «κατέχουν» το μυστικό της πρόληψης 
του καρκίνου του δέρματος;
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στον τρόπο με τον οποίο τα καγκουρό επανορθώνουν τις βλάβες στο DNA τους, μπορεί να
κρύβεται το μυστικό της πρόληψης του καρκίνου του δέρματος, σύμφωνα με αυστραλούς και
αυστριακούς ερευνητές, οι οποίοι ερευνούν ένα ένζυμο επανόρθωσης του DNA. Το ένζυμο
αυτό,συναντάται στα καγκουρό,αλλά όχι σε ανθρώπους και είναι πολύ αποτελεσματικό στην
επιδιόρθωση μιας βλάβης, που σχετίζεται με πολλές μορφές καρκίνου του δέρματος.



«Στην Ελλάδα, η αντιμετώπι-
ση των ψυχικών διαταραχών
σε παιδιά και εφήβους είναι
ανεπαρκής, λόγω έλλειψης
σχετικών δομών και η πρόλη-
ψη στον συγκεκριμένο τομέα
σχεδόν ανύπαρκτη. Και αυτό,
τη στιγμή που οι επιστημονι-
κές μελέτες καταδεικνύουν
ότι, το 10%-20% των παιδιών
και των εφήβων εκδηλώνουν
ψυχικές διαταραχές, εκ των
οποίων το 10% αφορά σοβα-
ρά και χρόνια προβλήματα.

Στο πλαίσιο της πρόληψης
των προβλημάτων ψυχικής
υγείας σε νέους, ξεκίνησε η
λειτουργία της «Γραμμής Στή-
ριξης παιδιών και εφήβων 116
111» της ΕΨΥΠΕ. Όπως εξή-
γησε ο αναπληρωτής καθη-
γητής Παιδοψυχιατρικής, επι-
στημονικός υπεύθυνος της
ΕΨΥΠΕ, κ. Γιάννης Τσιάντης,
κατά την παρουσίαση της νέας
γραμμής, πρόκειται για έναν
κοινό ευρωπαϊκό αριθμό, τον
οποίο μπορεί να καλέσει, χωρίς
χρέωση, από σταθερό ή κινη-

τό τηλέφωνο, παιδί ή έφηβος
έως 18 ετών, όταν έχει ανά-
γκη στήριξης, συμβουλών και
βοήθειας. Ο αριθμός λειτουργεί
από Δευτέρα έως και Παρα-

σκευή και ώρες από τις 2 μ.μ.
έως τις 8.30 μ.μ. με την προ-
οπτική να διευρυνθεί η λει-
τουργία του και τις πρωινές
ώρες.

Με την έναρξη λειτουργίας
της γραμμής 116 111, αυτόμα-
τα η «γραμμή-Σύνδεσμος 801
801 1177», που έχει θέσει σε
λειτουργία εδώ και τέσσερα

χρόνια η ΕΨΥΠΕ, μετατρέπεται
σε τηλεφωνική υπηρεσία, που
απευθύνεται αποκλειστικά σε
γονείς και ενήλικες, οι οποίοι
θέλουν να ενημερωθούν για
προβλήματα ψυχικής υγείας
παιδιών και εφήβων. Άλλωστε,
γονείς και εκπαιδευτικοί απο-
τελούσαν την πλειονότητα όσων
κάλεσαν τον συγκεκριμένο
αριθμό από τον Ιούνιο του 2005
-οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία
του- έως και τον περασμένο
Νοέμβριο. Το συγκεκριμένο
διάστημα η γραμμή απάντησε
σε περίπου 13.500 κλήσεις. Οι
μισοί από τους γονείς που τηλε-
φώνησαν έθεσαν ερωτήματα
για χειρισμό συμπεριφορών
των παιδιών τους, ενώ το 15%
εξέφρασε ανησυχία για την
ψυχική υγεία των παιδιών. Το
20% των εφήβων που κάλεσε
τη γραμμή ανέφερε συναι-
σθηματικές δυσκολίες και το
ίδιο ποσοστό μίλησε για δυσκο-
λίες στη σχέσεις με συνομηλί-
κους», γράφει η εφημερίδα
«Καθημερινή».

Δεκέμβριος 2009
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 

Γραμμή Στήριξης παιδιών και εφήβων

«Σύμφωνα με την ειδική έκθεση «Ηealth at a Glance»
του ΟΟΣΑ, δαπανήσαμε το 2007 σχεδόν 5,5 δισ.
ευρώ ή αλλιώς το 2,4% του ΑΕΠ μόνο για φάρμα-
κα, γεγονός που συνεπάγεται ότι, κάθε Έλληνας
πλήρωσε 500 ευρώ, μόνο για αυτόν τον σκοπό! Ακό-
μη, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη υψηλότερη
θέση στις δαπάνες Υγείας, που προέρχονται απευ-
θείας από τον κορβανά του νοικοκυριού, ενώ το
10% των χαμηλότερων εισοδημάτων δηλώνει ότι,
στερήθηκε ιατρικές υπηρεσίες ελλείψει χρημάτων. 

Το κεφάλαιο της έκθεσης που αφορά τις δαπά-
νες για την Υγεία πρέπει να απασχολήσει ιδιαίτε-
ρα τους αρμοδίους, καθώς τα ευρήματά της είναι
απογοητευτικά για την Ελλάδα, η οποία χαρακτη-
ρίζεται «Βig Spender», δηλαδή σπάταλη χώρα. Παρ΄
ότι στο σύνολο των συνολικών δαπανών η χώρα
μας κινείται ελαφρώς χαμηλότερα από τον μέσο
του ΟΟΣΑ, με περίπου 2.000 ευρώ κατά κεφαλήν

δαπάνες, μεταξύ 1997 και 2007 ο μέσος όρος αύξη-
σής τους κινείται με 6,6%, εξέλιξη που «αναδει-
κνύει» την Ελλάδα, ως την 4η ταχύτερα αναδυό-
μενη αγορά για φάρμακα και ιατρικές υπηρεσίες. 

Επίσης, η χώρα μας δαπανά το 9,6% του ΑΕΠ σε
υπηρεσίες Υγείας, εκ των οποίων το 1/3 είναι ιδιω-
τικές, μερίδιο που τη φέρνει σε μία από τις υψηλό-
τερες θέσεις του ΟΟΣΑ, μαζί με τις ΗΠΑ, την Κορέα

και την Ελβετία(!), ενώ σε επίπεδο νοικοκυριού, οι
δαπάνες προσεγγίζουν το 12% των συνολικών εξό-
δων. Σε ό,τι αφορά τα φάρμακα, η Ελλάδα είναι πρώ-
τη στο κόστος επί του ΑΕΠ καθώς φθάνει στο 2,4%
(2007), κάτι που μεταφράζεται στο ιλιγγιώδες ποσό
των 5,5 δισ. ευρώ, ενώ σε κατά κεφαλήν δαπάνη
είναι τρίτη στον ΟΟΣΑ με 500 ευρώ- περίπου το 1/5
αφορά τον ιδιωτικό τομέα της Υγείας. 

Αναφορικά με τη συμμετοχή του Δημοσίου στις
δαπάνες Υγείας η χώρα μας είναι πέμπτη από το
τέλος με 60,3%. Αντίθετα, την πέμπτη υψηλότερη
θέση διαθέτει η Ελλάδα στις λεγόμενες out-of pocket
δαπάνες, οι οποίες έρχονται απευθείας από την τσέ-
πη του πολίτη και αφορούν σχεδόν το 40% των συνο-
λικών εξόδων υγείας- μάλιστα, ως ποσοστό της τελι-
κής κατανάλωσης των νοικοκυριών εκτινάσσονται
στη δεύτερη θέση του ΟΟΣΑ με 5,9%», αναφέρει
στο δημοσίευμά της η εφημερίδα «Το Βήμα». 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΒΗΜΑ» 

Δαπανώ άρα... υπάρχω...



«Παιδιά ενός κατώτερου Θεού είναι οι
καρκινοπαθείς της περιφέρειας. Για να
υποβληθούν σε χημειοθεραπεία ή να νοση-
λευτούν, πρέπει να διανύσουν πολλά χιλιό-
μετρα μέχρι το πλησιέστερο νοσοκομείο. 

Ο «σχεδιασμός» του δημόσιου συστή-
ματος Υγείας δεν...προβλέπει καθόλου
καρκινοπαθείς για τη Δυτική Μακεδονία,
τη Στερεά και τα νησιά του Ιονίου, όπου
δεν υπάρχουν καν ογκολογικά τμήματα.

Αντίθετα, η Αττική και η Κεντρική Μακε-
δονία συγκεντρώνουν το 89,9% των ογκο-
λογικών κρεβατιών της χώρας και το
74,6% των κρεβατιών για χημειοθερα-
πείες. Ενδεικτικό της ανισότητας είναι
ότι για κάθε κάτοικο της Αττικής αντι-
στοιχούν 25 φορές περισσότερα ογκο-
λογικά κρεβάτια σε σύγκριση με έναν
κάτοικο νησιού του Αιγαίου!

Αυτά τα συμπεράσματα προκύπτουν,
μεταξύ άλλων, από μελέτη που διεξή-
γαγε ομάδα στελεχών της Εθνικής Σχο-
λής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), υπό τον
καθηγητή κ. Γιάννη Κυριόπουλο, με θέμα
«Διαστάσεις των ανισοτήτων πρόσβασης
στις υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα: Η
περίπτωση των καρκινοπαθών».

Η ερευνητική ομάδα κάνει λόγο για
ποσοτική και ποιοτική ανισότητα στις παρε-
χόμενες υπηρεσίες στο κέντρο και στην
περιφέρεια. Εκτός από την έντονη ανισό-
τητα στη γεωγραφική κατανομή της τρι-
τοβάθμιας περίθαλψης των καρκινοπα-
θών, διαπιστώθηκε και ανισότητα ως προς
το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών: α)
τα νοσοκομεία της Αττικής είναι -κατά
κανόνα- καλύτερα εξοπλισμένα σε σύγκρι-
ση με τα νοσοκομεία της περιφέρειας. β)
Τα ειδικά αντικαρκινικά νοσοκομεία είναι
καλύτερα εξοπλισμένα σε ογκολογική
τεχνολογία από τα γενικά νοσοκομεία που
διαθέτουν ογκολογικές δομές. γ) Τα πανε-
πιστημιακά γενικά νοσοκομεία είναι καλύ-
τερα εξοπλισμένα σε σύγκριση με τα υπό-
λοιπα γενικά νοσοκομεία, ως προς την
ογκολογική τεχνολογία και, ιδιαίτερα, σε
ό,τι αφορά τις απεικονιστικές τεχνολογι-
κές εφαρμογές (ακτινοδιαγνωστικά μηχα-
νήματα τελευταίας τεχνολογίας). δ) Τα
ιδιωτικά θεραπευτήρια διαθέτουν, στις
περισσότερες περιπτώσεις, πληρέστερη
ογκολογική τεχνολογία σε σύγκριση με
τα δημόσια», αναφέρει απόσπασμα από
εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας «Έθνος».

«Από μακροζωία δεν φαίνεται να τα
πηγαίνουμε καλά, καθώς το προσδό-
κιμο ζωής κατά τη γέννηση στην Ελλά-
δα (79,5 έτη), είναι μεν υψηλότερο από
τον αντίστοιχο μέσο όρο στον ΟΟΣΑ
(79), ωστόσο υπολείπεται σημαντικά
σε σχέση με αρκετές ευρωπαϊκές και
μη χώρες. Σε σχέση με την Ιαπωνία, η
οποία έχει το υψηλότερο προσδόκιμο
ζωής στον κόσμο (82,6 έτη), η Ελλά-
δα υπολείπεται περισσότερα από 3
χρόνια. Αντίθετα, το προσδόκιμο ζωής
στην Ελλάδα στην ηλικία των 65 ετών
είναι χαμηλότερο (19,6) από τον αντί-
στοιχο μέσο όρο του ΟΟΣΑ (20,2 έτη). 

Τα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιό-

τητα από τον Οργανισμό Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με
την έκδοση «Health at a
Glance 2009», η οποία
περιλαμβάνει ανάλυση
των στατιστικών δεδομέ-
νων που σχετίζονται με
την υγεία από όλες τις
χώρες του ΟΟΣΑ. Τα ευρή-
ματα που αφορούν την
Ελλάδα παρουσίασε ο Γιάν-
νης Τούντας, εκπρόσω-
πος του υπουργείου Υγεί-
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην
Επιτροπή του ΟΟΣΑ για την υγεία. 

Όσον αφορά το προσδόκιμο επι-

βίωσης στην ηλικία των 65 ετών, εξή-
γησε ότι, ο δείκτης αυτός σχετίζεται

με την πρόσβαση και τις
δυνατότητες του συστή-
ματος υγείας, καθώς και
με τον τρόπο ζωής πριν
και μετά την ηλικία των
65 ετών. 

Επίσης, αξιοσημείω-
τα χαμηλά (15%) εμφα-
νίζονται τα ποσοστά των
παιδιών 11-15 ετών, που
έχουν έστω και μέτρια

φυσική δραστηριότητα σε καθημερι-
νή βάση στην Ελλάδα, ενώ ο αντί-
στοιχος μέσος όρος στον ΟΟΣΑ είναι

20,2% και σε κάποιες χώρες είναι εντυ-
πωσιακά υψηλότερος, όπως στη Σλο-
βακία (42%) και στην Ιρλανδία (31%). 

Αισθητά υψηλότερο στην Ελλάδα,
σε σχέση με τον μ.ό. του ΟΟΣΑ, είναι
και το ποσοστό των παχύσαρκων παι-
διών ηλικίας 11-15 ετών, ήτοι 18,8%, ένα-
ντι 13,8% που ισχύει στον ΟΟΣΑ. Από
την άλλη μεριά, το ποσοστό των καπνι-
στών (τουλάχιστον 1 φορά εβδομαδιαί-
ως) αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 15
ετών κυμαίνεται σε παρόμοια επίπεδα
με αυτά του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, ήτοι
17% για τα αγόρια και 16% για τα κορί-
τσια», υποστηρίζει το δημοσίευμα της
εφημερίδας «Ελευθεροτυπία». 

«Την επιτακτική ανάγκη να στελεχω-
θεί η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ) στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινί-
ου, ώστε να καλυφθεί ένας νομός με
πληθυσμό 230.000 κατοίκων, ενόψει
και της επιδημίας της γρίπης, επιση-
μαίνουν οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος
Μωραΐτης, Νίκος Καραθανασόπουλος
και Μπάμπης Χαραλάμπους, με ερώ-
τησή τους προς την υπουργό Υγείας,
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. «Για
πολλά χρόνια, υπογραμμίζουν οι βου-
λευτές του ΚΚΕ, παρέμεινε κλειστή η
ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αγρι-
νίου, παρότι υπήρξε προμήθεια όλου
του εξοπλισμού για τη λειτουργία της,
που προερχόταν από χρήματα του
ελληνικού λαού. Αυτό οφείλεται στο
ότι όλες οι κυβερνήσεις, δεν προέ-
βαιναν στην πρόσληψη του απαραί-
τητου για τη λειτουργία ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού. Οδεύανε
και οδεύουν στην κατεύθυνση υπο-
βάθμισης του δημόσιου Νοσοκομεί-
ου για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης
της επιχειρηματικής δράσης, μέσα και
έξω από αυτό, αφού από το σύνολο
των κρεβατιών των ΜΕΘ, τα μισά ανή-
κουν στον ιδιωτικό τομέα. Πριν λίγους
μήνες και κάτω από την πίεση των
κατοίκων άρχισε να λειτουργεί η ΜΕΘ,

αλλά με πολλά προβλήματα, συγκε-
κριμένα με μόνο 3 κρεβάτια, από τα
6 που διαθέτει, λόγω έλλειψης ιατρών
και νοσηλευτικού προσωπικού. Στη
ΜΕΘ υπηρετούν μόνο 3 γιατροί από
τους 7 που είναι απαραίτητοι μαζί με
τον διευθυντή και 8 νοσηλεύτριες από
τις τουλάχιστον 18 που είναι απαραί-
τητες για την ανάπτυξη των 6 κρεβα-
τιών. Η λειτουργία της ΜΕΘ κάτω από
αυτές τις συνθήκες εναπόκειται στην
αυτοθυσία των ιατρών και των νοση-
λευτριών. Είναι σίγουρο ότι η μη πλή-
ρης λειτουργία της στοίχισε και στοι-
χίζει καθημερινά ανθρώπινες ζωές,
είτε από τραυματισμούς - μιλάμε για
έναν οδικό άξονα Αντιρρίου - Ιωαννί-
νων απέραντο σφαγείο - είτε από περι-
στατικά που έχρηζαν άμεσης βοή-
θειας, δεδομένου ότι η περιοχή της
Δυτικής Ελλάδας είναι από τις χειρό-
τερες σε κάλυψη κρεβατιών Μονά-
δων Εντατικής Θεραπείας», τονίζουν
οι βουλευτές του ΚΚΕ και ζητούν να
γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού,
όλων των ειδικοτήτων, για την πλήρη
ανάπτυξη του Νοσοκομείου με βάση
τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής»,
τονίζεται στο δημοσίευμα της εφη-
μερίδας «Ριζοσπάστης».
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Παιδιά ενός 
κατώτερου Θεού...

Ελλάδα χαμηλών... προσδοκιών

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΘΝΟΣ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»

«Εντατικές» ανάγκες



Επιμέλεια:Μαρία Αθανασοπού-
λου,Νοσηλεύτρια ΠΕ,MSc,Υπο-
ψήφια διδάκτωρ του Πανεπι-
στημίου Αθηνών,Γ.Ν.Μ «Έλενα
Βενιζέλου» 

>>  ΗΗμμεερρίίδδαα  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  
ΡΡεευυμμααττοολλοογγιικκήήςς  ΕΕττααιιρρίίααςς
Η Ελληνική Ρευματολογική Εται-
ρεία πραγματοποιεί την Επιστη-
μονική Ημερίδα της Ελληνικής
Ρευματολογικής Εταιρείας στις
15 - 17 Ιανουαρίου 2010, στο
Ξενοδοχείο «Amalia Hotel Delphi»,
στους Δελφούς. Πληροφορίες:
Thema Team,τηλ:210-6107213,
fax: 210-6107864, e-mail:
info@themateam.gr.

>>  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή  ΗΗμμεερρίίδδαα  
κκααιι  κκοοππήή  ππίίττττααςς  ααππόό  
ττηηνν  ΔΔιιααββηηττοολλοογγιικκήή  ΕΕττααιιρρίίαα  
Η Ελληνική Διαβητολογική Εται-
ρεία οργανώνει  Νοσηλευτική
Ημερίδα μαζί με Κοπή Πίττας
στις 16 Ιανουαρίου 2010 στην
Αίγλη Ζαππείου, στην Αθήνα.
Πληροφορίες:ΚΕΓΜ – Congress
world,τηλ:210-7210052,7210001,
fax: 210- 7210051, e-mail:
reception@congressworld.gr,
www.congrtessworld.gr.

>>  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήή  ΕΕκκδδήήλλωωσσηη
γγιιαα  τταα  GGuuiiddeelliinneess  
ττηηςς  ΔΔιιααββηηττοολλοογγιικκήήςς  ΕΕττααιιρρίίααςς
Η Ελληνική Διαβητολογική Εται-
ρεία πραγματοποιεί  Επιστη-
μονική Εκδήλωση για τα
Guidelines στις 23 - 25 Ιανου-
αρίου 2010 στο Ξενοδοχείο

«Galini», στα Καμένα Βούρλα.
Πληροφορίες:ΚΕΓΜ – Congress
world,τηλ:210-7210052,7210001,
fax: 210-7210051, e-mail:
reception@congress world.gr,
ww.congrtessworld.gr.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυμμππόόσσιιοο
ΑΑρρττηηρριιαακκήήςς  ΥΥππέέρρτταασσηηςς
Η Ελληνική Αντιυπερτασική
Εταιρεία οργανώνει το 6ο  Πανελ-
λήνιο Συμπόσιο Αρτηριακής
Υπέρτασης στις 28 - 30 Ιανου-
αρίου 2010 στο Ξενοδοχείο
«Makedonia Palace», στη Θεσ-
σαλονίκη.Πληροφορίες:Diastasi
Tours & Congress, τηλ: 2310-
889244-5, fax: 2310-889246, e-
mail:diastasi@diastasitravel.gr,
www.diastasitravel.com.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο
ΓΓεερροοννττοολλοογγίίααςς  --  ΓΓηηρριιααττρριικκήήςς        
Η Ελληνική Γεροντολογική-
Γηριατρική Εταιρεία οργανώνει
το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Γεροντολογίας-Γηριατρικής στις
4-6 Φεβρουαρίου 2010, στο
Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία»
στην Αθήνα. Πληροφορίες:
2106828708.

>>  1100  χχρρόόννιιαα  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκέέςς
ΗΗμμεερρίίδδεεςς  ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιααςς
ΦΦρροοννττίίδδααςς  ΥΥγγεείίααςς  
««ΓΓ..  ΠΠααππααδδάάκκηηςς»»
Η Γ΄ Παθολογική Κλινική Γεν.
Νοσοκ.Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕ-
ΛΕΗΜΩΝ» οργανώνει τις Εκπαι-
δευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας «Γ.

Παπαδάκης» για 10η Χρονιά
στις 1 - 6 Φεβρουαρίου 2010
στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθή-
να.Πληροφορίες: ΚΕΓΜ -
Congressworld,τηλ:210-7210052,
Fax:210-7210051,210-7210069.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυμμππόόσσιιοο
ΓΓεεννιικκήήςς  ΙΙααττρριικκήήςς  
Η Ελληνική Ένωση Γενικής Ιατρι-
κής  οργανώνει το 2ο Πανελ-
λήνιο Συμπόσιο Γενικής Ιατρι-
κής στις 29 - 30 Ιανουαρίου 2010,
στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
στην Αθήνα. Πληροφορίες:Cube
Destination & Meeting Planners,
τηλ:210-9854313,fax:210-9846925,
e-mail: synedrio@cubeplanners.gr,
www.cubeplanners.gr.

ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
ΠΠρροολληηππττιικκήήςς  ΙΙααττρριικκήήςς
Η Ελληνική Εταιρεία Προλη-
πτικής Ιατρικής διοργανώνει το
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προ-
ληπτικής Ιατρικής στις 18 - 20
Φεβρουαρίου 2010,στην Αίγλη
Ζαππείου, στην Αθήνα.Πλη-
ροφορίες:Cube Destination &
Meeting Planners, τηλ: 210-
9854313, fax: 210-9846925, e-
mail:synedrio@cubeplanners.gr,
www.cubeplanners.gr.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ΟΟμμάά--
δδωωνν  ΕΕρργγαασσίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  ΈΈρρεευυνναα
&&  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  σσττηηνν  ΠΠρρωωττοο--
ββάάθθμμιιαα  ΦΦρροοννττίίδδαα  ΥΥγγεείίααςς
Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας
& Εκπαίδευσης στην Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας διορ-

γανώνει το 1ο Πανελλήνιο Σεμι-
νάριο Ομάδων Εργασίας της
Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας
& Εκπαίδευσης στην Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας στις
12 - 14 Φεβρουαρίου 2010 στο
Ξενοδοχείο «Amalia»,στο Ναύ-
πλιο. Πληροφορίες: Cube
Destination & Meeting Planners,
τηλ:210 9854313,fax:210 9846925,
e-mail:info@cubeplanners.gr,
www.cubeplanners.gr.

>>  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  γγιιαα  
ττιιςς  ΠΠααιιδδιιααττρριικκέέςς  ΛΛοοιιμμώώξξεειιςς
ττοουυ  ΑΑννααππννεευυσσττιικκοούύ  
Το 13ο Σεμινάριο Παιδιατρικών
Λοιμώξεων με θέμα «Λοιμώξεις
Αναπνευστικού – 2010» πραγ-
ματοποιείται στις 13 Φεβρουα-
ρίου 2010 στο Ξενοδοχείο «Hyatt
Regency», στη Θεσσαλονίκη.
Πληροφορίες:Triaena Tours &
Congress,τηλ:210-7499354,2310-
256194-5,fax:210-7705752,2310-
256196,e-mail:congress@triaena
tours.gr gstefou@triaenatours.gr,
katerinaa@triaenatours.gr,
www.triaenatours.gr.

>>  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο
ΕΕννόόππλλωωνν  ΔΔυυννάάμμεεωωνν
Το 3ο Νοσηλευτικό Συνέδριο
των Ενόπλων Δυνάμεων πραγ-
ματοποιείται στις 19-20 Φεβρου-
αρίου 2010 στο Ξενοδοχείο
«Royal Olympic Hotel»,στην Αθή-
να.Για περισσότερες πληροφο-
ρίες:www.3rdnedcongress2010.gr,
http://www.zita-congress.gr,Τηλ:
211-1001795,Fax.210 6642116.
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� ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Νοσηλεύτρια ΠΕ, διορισμένη στο
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας επι-
θυμεί αμοιβαία μετάταξη σε Νοσο-
κομείο της Λάρισας ή της Αθή-
νας. Τηλ επικοινωνίας: 6945171099.

Νοσηλεύτρια Τ.Ε., διορισμένη
στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσί-
νας «Θριάσιο», ζητά αμοιβαία
μετάθεση, με νοσηλεύτρια/νοση-
λευτή Τ.Ε. στα εξής Νοσοκομεία:
«ΚΑΤ», Γενικό Νομαρχιακό Νοσο-
κομείο Χαλκίδας, Κέντρο Υγείας
Σχηματαρίου, Αλιβερίου Μαντου-
δίου Ψαχνών ή σε οποιοδήποτε
ΙΚΑ του Νομού Εύβοιας. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: 6934818716.

Νοσηλεύτρια ΤΕ ζητεί αμοιβαία
μετάθεση από δήμο του Νομού
Μεσσηνίας στην Αττική, Θεσ-
σαλονίκη, Ήπειρο ή άλλες περιο-
χές. 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 Χαλ-
κιδικής (Πολύγυρος), ζητά αμοι-
βαία μετάθεση με νοσηλεύ-
τρια/νοσηλευτή Τ.Ε, διορισμένη/ο
στα εξής νοσοκομεία της Θεσ-
σαλονίκης: Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Γεν-
νηματάς», Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Άγιος Δημή-
τριος», οποιοδήποτε Κέντρο
Υγείας της περιοχής. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας: 6975871682.

Νοσηλεύτρια ΤΕ, που υπηρετεί
στο ΚΑΤ, επιθυμεί αμοιβαία μετά-
ταξη στο νοσοκομείο Αγρινίου
ή Μεσολογγίου.Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας: 6982482423. 

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

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!!! 

ISBN 978-960-6819-18-6

Σελίδες 64,  Διαστ. 11,5Χ13,5
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Επιμέλεια: Αριστείδης Δάγλας

Με αφορμή τις μέρες των 
Χριστουγέννων, όλοι μας, 
είτε εξαιτίας μιας περιο-

δικά επανερχόμενης εθιμοτυπίας, 
είτε επειδή νιώθουμε, κατά τη συ-
γκεκριμένη χρονική περίοδο, μια 
ενοχική ανάγκη να ανοίξουμε τ’ 
αυτιά και τις καρδιές μας σ’ αυτά 
που, πιθανόν, δεν μας αγγίζουν τις 
περισσότερες μέρες του χρόνου, 
καθώς μας παρασύρει το ρεύμα της 
καθημερινότητας, θεωρώ, ότι πρέπει 
να δώσουμε λίγη σημασία στο δι-
πλανό μας, που μας χρειάζεται. Και 
δεν εννοώ τη συνηθισμένη και εν 
πολλοίς ξεθωριασμένη φιλανθρωπία 
όπου οι προσφέροντες περιμένουν 
να πάρουν περισσότερα απ’ αυτά 
που έδωσαν, αλλά αυτό που εμείς 
θεωρούμε ως υπέρβαση της συνη-
θισμένης μας συμπεριφοράς: Ένα 
βλέμμα κατανόησης, εκεί που σε 
άλλη περίπτωση ούτε καν θα κοι-
τούσαμε, μια σκέψη αλληλεγγύης 
σ’ αυτούς για τους οποίους μέχρι 
χτες αδιαφορούσαμε, μια κουβέντα 
συμπαράστασης σ’ αυτούς που τη 
χρειάζονται. Και να ‘στε σίγουροι, 
ότι είναι πολλοί…

Διατρανώνοντας για ακόμη μια 
φορά τη λατρεία μου για το έργο 
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, 
επέλεξα ένα ηθογραφικό διήγημα, 
εφιστώντας την προσοχή σας στο 
νόημα της πρότασης «Καὶ τὸ παρά-
θυρον πρὸ μιᾶς στιγμῆς εἶχε 
κλεισθῆ»…

Καλή σας ανάγνωση.

Ὁ  Ἔρωτας στα χιόνια 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη  

Καρδιὰ τοῦ χειμῶνος. Χριστούγεν-
να, Ἅις-Βασίλης, Φῶτα.

Καὶ αὐτὸς ἐσηκώνετο τὸ πρωί, 
ἔρριπτεν εἰς τοὺς ὤμους τὴν παλιὰν 
πατατούκαν του, τὸ μόνον ροῦχον 
ὁποῦ ἐσώζετο ἀκόμη ἀπὸ τοὺς πρὸ 
τῆς εὐτυχίας τοῦ χρόνους, καὶ κα-
τήρχετο εἰς τὴν παραθαλάσσιον 
ἀγοράν, μορμυρίζων, ἐνῷ κατέβαινεν 
ἀπὸ τὸ παλαιὸν μισογκρεμισμένον 
σπίτι, μὲ τρόπον ὥστε νὰ τὸν ἀκούῃ 
ἡ γειτόνισσα:

- Σεβτᾶς εἶν’ αὐτός, δὲν εἶναι 

τσορβᾶς...- ἔρωντας εἶναι, δὲν εἶναι 
γέρωντας.

Τὸ ἔλεγε τόσον συχνά, ὥστε ὅλες 
οἱ γειτονοποῦλες ὁποῦ τὸν ἤκουαν 
τοῦ τὸ ἐκόλλησαν τέλος ὡς 
παρατσοῦκλι: «Ὁ μπάρμπα-Γιαννιὸς 
ὁ Ἔρωντας».

Διότι δὲν ἦτο πλέον νέος, οὔτε 
εὔμορφος, οὔτε ἄσπρα εἶχεν. Ὅλα 
αὐτὰ τὰ εἶχε φθείρει πρὸ χρόνων 
πολλῶν, μαζὶ μὲ τὸ καράβι, εἰς τὴν 
θάλασσαν, εἰς τὴν Μασσαλίαν.

Εἶχεν ἀρχίσει τὸ στάδιόν του μὲ 
αὐτὴν τὴν πατατούκαν, ὅταν 
ἐπρωτομπαρκάρησε ναύτης εἰς τὴν 
βομβάρδαν τοῦ ἐξαδέλφου του. Εἶχεν 
ἀποκτήσει, ἀπὸ τὰ μερδικά του ὅσα 
ἐλάμβανεν ἀπὸ τὰ ταξίδια, μετοχὴν 
ἐπὶ τοῦ πλοίου, εἶτα εἶχεν ἀποκτήσει 
πλοῖον ἰδικόν του, καὶ εἶχε κάμει 
καλὰ ταξίδια. Εἶχε φορέσει ἀγγλικὲς 
τσόχες, βελούδινα γελέκα, ψηλὰ 
καπέλα, εἶχε κρεμάσει καδένες 
χρυσὲς μὲ ὡρολόγια, εἶχεν ἀποκτήσει 
χρήματα· ἀλλὰ τὰ ἔφαγεν ὅλα 
ἐγκαίρως μὲ τὰς Φρύνας εἰς τὴν 
Μασσαλίαν, καὶ ἄλλο δὲν τοῦ ἔμεινεν 
εἰμὴ ἡ παλιὰ πατατοῦκα, τὴν ὁποίαν 
ἐφόρει πεταχτὴν ἐπ’ ὤμων, ἐνῷ 
κατέβαινε τὸ πρωὶ εἰς τὴν παραλίαν, 

διὰ νὰ μπαρκάρῃ σύντροφός με 
καμμίαν βρατσέραν εἰς μικρὸν 
ναῦλον, ἢ διὰ νὰ πάγῃ μὲ ξένην 
βάρκαν νὰ βγάλη κανένα χταπόδι 
ἐντὸς τοῦ λιμένος.

Κανένα δὲν εἶχεν εἰς τὸν κόσμον, 
ἦτον ἔρημος. Εἶχε νυμφευθῆ, καὶ 
εἶχε χηρεύσει, εἶχεν ἀποκτήσει τέ-
κνον, καὶ εἶχεν ἀτεκνωθῆ.

Καὶ ἀργὰ τὸ βράδυ, τὴν νύκτα, τὰ 
μεσάνυκτα, ἀφοῦ ἔπινεν ὀλίγα ποτή-
ρια διὰ νὰ ξεχάσῃ ἢ διὰ νὰ ζεσταθῇ, 
ἐπανήρχετο εἰς τὸ παλιόσπιτο τὸ 
μισογκρεμισμένον, ἐκχύνων εἰς τρα-
γούδια τὸν πόνον του:

Σοκάκι μου μακρύ-στενό, μὲ τὴν 
κατεβασιά σου, κᾶμε κ’ ἐμένα γεί-
τονα μὲ τὴν γειτόνισσά σου.

Ἄλλοτ ε παραπονούμενος 
εὐθύμως:

Γειτόνισσα, γειτόνισσα,πολυλογοῦ 
καὶ ψεύτρα, δὲν εἶπες μία φορὰ κ’ 
ἐσύ, Γιαννιό μου ἔλα μέσα.

Χειμὼν βαρύς, ἐπὶ ἡμέρας ὁ 
οὐρανὸς κλειστός. Ἐπάνω εἰς τὰ 
βουνὰ χιόνες, κάτω εἰς τὸν κάμπον 
χιονόνερον. Ἡ πρωία ἐνθύμιζε τὸ 
δημῶδες:

Βρέχει, βρέχει καὶ χιονίζει,
κι ὁ παπὰς χειρομυλίζει.

Δὲν ἐχειρομύλιζεν ὁ παπάς, 
ἐχειρομύλιζεν ἡ γειτόνισσα, ἡ 
πολυλογοῦ καὶ ψεύτρα, τοῦ ᾄσματος 
τοῦ μπάρμπα-Γιαννιοῦ. Διότι 
τοιοῦτον πρᾶγμα ἦτο· μυλωνοῦ 
ἐργαζομένη μὲ τὴν χεῖρα, γυρίζου-
σα τὸν χειρόμυλον. Σημειώσατε ὅτι, 
τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, τὸ ἀρχοντολόγι 
τοῦ τόπου τὸ εἶχεν εἰς κακόν του 
νὰφάγῃψωμὶ ζυμωμένονμὲἄλευρον 
ἀπὸ νερόμυλον ἢ ἀνεμόμυλον, κ’ 
ἐπροτίμα τὸ διὰ χειρομύλου 
ἀλεσμένον.

Καὶ εἶχεν πελατείαν μεγάλην, ἡ 
Πολυλογοῦ. Ἐγυάλιζεν, εἶχε μάτια 
μεγάλα, εἶχε βερνίκι εἰς τὰ μάγουλά 
της. Εἶχεν ἕνα ἄνδρα, τέσσαρα παι-
διά, κ’ ἕνα γαϊδουράκι μικρὸν διὰ 
νὰ κουβαλᾷ τὰ ἀλέσματα. Ὅλα τὰ 
ἀγαποῦσε, τὸν ἄνδρα της, τὰ παιδιά 
της, τὸ γαϊδουράκι της. Μόνον τὸν 
μπάρμπα-Γιαννιὸν δὲν ἀγαποῦσε.

Ποῖος νὰ τὸν ἀγαπήση αὐτόν; 
Ἦτο ἔρημος εἰς τὸν κόσμον.

Καὶ εἶχε πέσει εἰς τὸν ἔρωτα, μὲ 
τὴν γειτόνισσαν τὴν Πολυλογοῦ, 
διὰ νὰ ξεχάση τὸ καράβι του, τὰς 
Λαΐδας τῆς Μασσαλίας, τὴν θάλασ-
σαν καὶ τὰ κύματά της, τὰ βάσανά 
του, τὰς ἀσωτίας του, τὴν γυναῖκα 

�� ������	
������



του, τὸ παιδί του. Καὶ εἶχε πέσει εἰς 
τὸ κρασὶ διὰ νὰ ξεχάσῃ τὴν γειτό-
νισσαν.

Συχνὰ ὅταν ἐπανήρχετο τὸ βράδυ, 
νύκτα, μεσάνυκτα, καὶ ἡ σκιά του, 
μακρά, ὑψηλή, λιγνή, μὲ τὴν πατα-
τούκαν φεύγουσαν καὶ γλιστροῦσαν 
ἀπὸ τοὺς ὤμους του, προέκυπτεν εἰς 
τὸν μακρόν, στενὸν δρομίσκον, καὶ 
αἱ νιφάδες, μυῖαι λευκαί, τολύπαι 
βάμβακος, ἐφέροντο στροβιληδὸν εἰς 
τὸν ἀέρα, καὶ ἔπιπτον εἰς τὴν γῆν, 
καὶ ἔβλεπε τὸ βουνὸν ν’ ἀσπρίζῃ εἰς 
τὸ σκότος, ἔβλεπε τὸ παράθυρον τῆς 
γειτόνισσας κλειστόν, βωβόν, καὶ τὸν 
φεγγίτην νὰ λάμπῃ θαμβά, θολά, καὶ 
ἤκουε τὸνχειρόμυλοννὰτρίζῃἀκόμη, 
καὶ ὁ χειρόμυλος ἔπαυε, καὶ ἤκουε 
τὴνγλῶσσαντῆςν’ἀλέθῃ,κ’ ἐνθυμεῖτο 
τὸν ἄνδρα της, τὰ παιδιά της, τὸ 
γαϊδουράκι της, ὁποῦ αὐτὴ ὅλα τὰ 
ἀγαποῦσε, ἐνῷ αὐτὸν δὲν ἐγύριζε 
μάτι νὰ τὸν ἰδῇ, ἐκαπνίζετο, ὅπως 
τὸ μελίσσι, ἐσφλομώνετο, ὅπως τὸ 
χταπόδι, καὶ παρεδίδετο εἰς σκέψεις 
φιλοσοφικὰς καὶ εἰς ποιητικὰς 
εἰκόνας.

- Νὰ εἶχεν ὁ ἔρωτας σαΐτες!... νὰ 
εἶχε βρόχια... νὰ εἶχε φωτιές... Νὰ 
τρυποῦσε μὲ τὶς σαΐτες του τὰ πα-
ραθύρια... νὰ ζέσταινε τὶς καρδιές... 
νὰ ἔστηνε τὰ βρόχια του ἀπάνω στὰ 
χιόνια... Ἕνας γέρο-Φερετζέλης πι-
άνει μὲ τὶς θηλιές του χιλιάδες κο-
τσύφια.

Ἐφαντάζετο τὸν ἔρωτα ὡς ἕνα 
εἶδος γερο-Φερετζέλη, ὅστις νὰ 
διημερεύῃ πέραν, εἰς τὸν ὑψηλόν, 
πευκόσκιον λόφον, καὶ ν’ ἀσχολῆται 
εἰς τὸ νὰ στήνῃ βρόχια ἐπάνω εἰς τὰ 
χιόνια, διὰ νὰ συλλάβῃ τὶς ἀθῷες 
καρδιές, ὡς μισοπαγωμένα κοσσύφια, 
τὰ ὁποῖα ψάχνουν εἰς μάτην, διὰ ν’ 
ἀνακαλύψουν τελευταίαν τινα χαμά-
δαμείνασανεἰς τὸνἐλαιῶνα.Ἐξέλιπον 
οἱ μικροὶ μακρυλοὶ καρποὶ ἀπὸ τὰς 
ἀγριελαίαςεἰς τὸβουνὸντοῦΒαραντᾶ, 
ἐξέλιπον τὰ μύρτα ἀπὸ τὰς εὐώδεις 
μυρσίνας εἰς τῆς Μαμοῦς τὸ ρέμα, 
καὶ τώρα τὰ κοσσυφάκια τὰ λάλα μὲ 
τὸ ἀμαυρὸν πτέρωμα, οἱ κηρομύται 
οἱ γλυκεῖς καὶ αἱ κίχλαι αἱ εὔθυμοι 
πίπτουσι θύματα τῆς θηλιᾶς τοῦ 
γερο-Φερετζέλη.

Τὴν ἄλλην βραδιὰν ἐπανήρχετο, 
ὄχι πολὺ οἰνοβαρής, ἔρριπτε βλέμμα 
εἰς τὰ παράθυρα τῆς Πολυλογοῦς, 

ὕψωνε τοὺς ὤμους, κ’ ἐμορμύριζεν:
- Ἕνας Θεὸς θὰ μᾶς κρίνῃ... κ’ 

ἕνας θάνατος θὰ μᾶς ξεχωρίσῃ.
Καὶ εἶτα μετὰ στεναγμοῦ προσέ-

θετε:
- K’ ἕνα κοιμητήρι θὰ μᾶς 

σμίξῃ.
Ἀλλὰ δὲν ἠμποροῦσε, πρὶν ἀπέλθη 

νὰ κοιμηθῆ, νὰ μὴν ὑποψάλη τὸ 
σύνηθες ᾆσμα του:

Σοκάκι μου μακρύ-στενό, μὲ τὴν 
κατεβασιά σου, κᾶμε κ’ ἐμένα γείτο-
να μὲ τὴν γειτόνισσά σου.

Τὴν ἄλλην βραδιάν, ἡ χιὼν εἶχε 
στρωθῆ σινδών, εἰς ὅλον τὸν μακρόν, 
στενὸν δρομίσκον.

- Ἄσπρο σινδόνι... νὰ μᾶς ἀσπρίσῃ 
ὅλους στὸ μάτι τοῦ Θεοῦ... ν’ 
ἀσπρίσουν τὰ σωθικά μας... νὰ μὴν 
ἔχουμε κακὴ καρδιὰ μέσα μας.

Ἐφαντάζετο ἀμυδρῶς μίαν εἰκόνα, 
μίαν ὀπτασίαν, ἓν ξυπνητὸν ὄνειρον. 
Ὡσὰν ἡ χιὼν νὰ ἰσοπεδώσῃ καὶ ν’ 
ἀσπρίσῃ ὅλα τὰ πράγματα, ὅλας τὰς 
ἁμαρτίας, ὅλα τὰ περασμένα: Τὸ 
καράβι, τὴν θάλασσαν, τὰ ψηλὰ κα-
πέλα, τὰ ὡρολόγια, τὰς ἁλύσεις τὰς 
χρυσᾶς καὶ τὰς ἁλύσεις τὰς σιδηρᾶς, 
τὰς πόρνας τῆς Μασσαλίας, τὴν 
ἀσωτίαν, τὴν δυστυχίαν, τὰ ναυάγια, 

νὰ τὰ σκεπάσῃ, νὰ τὰ ἐξαγνίσῃ, νὰ 
τὰσαβανώσῃ,διὰνὰμὴπαρασταθοῦν 
ὅλα γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα, καὶ 
ὡς ἐξ ὀργίων καὶ φραγκικῶν χορῶν 
ἐξερχόμενα, εἰς τὸ ὄμμα τοῦ Κριτοῦ, 
τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερῶν, τοῦ Τρισαγίου. 
N’ ἀσπρίσῃ καὶ νὰ σαβανώσῃ τὸν 
δρομίσκον τὸν μακρὸν καὶ τὸν στενὸν 
μὲ τὴν κατεβασιάν του καὶ μὲ τὴν 
δυσωδίαν του, καὶ τὸν οἰκίσκον τὸν 
παλαιὸν καὶ καταρρέοντα, καὶ τὴν 
πατατούκαν τὴν λερὴν καὶ κουρελι-
ασμένην: Νὰ σαβανώσῃ καὶ νὰ 
σκεπάσῃ τὴν γειτόνισσαν τὴν 
πολυλογοῦ καὶ ψεύτραν, καὶ τὸν 
χειρόμυλόν της, καὶ τὴν φιλοφροσύ-
νην της, τὴν ψευτοπολιτικήν της, 
τὴν φλυαρίαν της, καὶ τὸ γυάλισμά 
της, τὸ βερνίκι καὶ τὸ κοκκινάδι της, 
καὶ τὸ χαμόγελόν της, καὶ τὸν ἄνδρα 
της, τὰ παιδιά της καὶ τὸ γαϊδουρά-
κι της: Ὅλα, ὅλα νὰ τὰ καλύψη, νὰ 
τὰ ἀσπρίση, νὰ τὰ ἀγνίση!

Τὴν ἄλλην βραδιάν, τὴν τελευ-
ταίαν, νύκτα, μεσάνυκτα, ἐπανῆλθε 
μεθυσμένος πλειότερον παράποτε.

Δὲν ἔστεκε πλέον εἰς τὰ πόδια 
του, δὲν ἐκινεῖτο οὐδ’ ἀνέπνεε πλέ-
ον.

Χειμὼν βαρύς, οἰκία καταρρέου-
σα, καρδία ρημασμένη. Μοναξία, 
ἀνία,κόσμοςβαρύς,κακός,ἀνάλγητος. 
Ὑγεία κατεστραμμένη. Σῶμα βασα-
νισμένον, φθαρμένον, σωθικὰ λυω-
μένα. Δὲν ἠμποροῦσε πλέον νὰ ζήσῃ, 
νὰαἰσθανθῇ,νὰχαρῇ.Δὲνἠμποροῦσε 
νὰ εὕρῃ παρηγορίαν, νὰ ζεσταθῇ. 
Ἔπιε διὰ νὰ σταθῇ, ἔπιε διὰ νὰ 
πατήσῃ, ἔπιε διὰ νὰ γλιστρήσῃ. Δὲν 
ἐπάτει πλέον ἀσφαλῶς τὸ ἔδαφος.

Ηὖρετὸνδρόμον, τὸνἀνεγνώρισεν. 
Ἐπιάσθη ἀπὸ τὸ ἀγκωνάρι. Ἐκλονήθη. 
Ἀκούμβησε τὶς πλάτες, ἐστύλωσε τὰ 
πόδια. Ἐμορμύρισε:

- Νὰ εἶχαν οἱ φωτιὲς ἔρωτα!... Νὰ 
εἶχαν οἱ θηλιὲς χιόνια...

Δὲν ἠμποροῦσε πλέον νὰ 
σχηματίσῃ λογικὴν πρότασιν. Συνέ-
χεε λέξεις καὶ ἐννοίας.

Πάλιν ἐκλονήθη. Ἐπιάσθη ἀπὸ 
τὸν παραστάτην μιᾶς θύρας. Κατὰ 
λάθος ἤγγισε τὸ ρόπτρον. Τὸ ρόπτρον 
ἤχησε δυνατά.

- Ποιὸς εἶναι;
Ἦτο ἡ θύρα τῆς Πολυλογοῦς, τῆς 

γειτόνισσας.Εὐλογοφανῶςθὰἠδύνατό 
τις νὰ τοῦ ἀποδώση πρόθεσιν ὅτι 

ἐπεχείρει ν’ ἀναβῇ, καλῶς ἢ κακῶς, 
εἰς τὴν οἰκίαν της. Πῶς ὄχι;

Ἐπάνω ἐκινοῦντο φῶτα καὶ 
ἄνθρωποι. Ἴσως ἐγίνοντο ἐτοιμασίαι. 
Χριστούγεννα, Ἅις-Βασίλης, Φῶτα, 
παραμοναί. Καρδιὰ τοῦ χειμῶνος.

- Ποιὸς εἶναι; εἶπε πάλιν ἡ φω-
νή.

Τὸ παράθυρον ἔτριξεν. Ὁ μπάρ-
μπα-Γιαννιὸς ἦτο ἀκριβῶς ὑπὸ τὸν 
ἐξώστην, ἀόρατος ἄνωθεν. Δὲν εἶναι 
τίποτε. Τὸ παράθυρον ἐκλείσθη 
σπασμωδικῶς. Μίαν στιγμὴν ἂς 
ἀργοποροῦσε!

Ὁ μπάρμπα-Γιαννιὸς ἐστηρίζετο 
ὄρθιος εἰς τὸνπαραστάτην.Ἐδοκίμασε 
νὰ εἴπῃ τὸ τραγούδι του, ἀλλ’ εἰς τὸ 
πνεῦματουτὸὑποβρύχιον,τοῦἤρχοντο 
ὡς ναυάγια αἱ λέξεις:

«Γειτόνισσα πολυλογοῦ, μακρύ-
στενὸ σοκάκι!...»

Μόλις ἤρθρωσε τὰς λέξεις, καὶ 
σχεδὸν δὲν ἠκούσθησαν. Ἐχάθησαν 
εἰς τὸν βόμβον τοῦ ἀνέμου καὶ εἰς 
τὸν στρόβιλον τῆς χιόνος.

- Κα ὶ ἐγὼ σοκάκ ι ε ἶμα ι , 
ἐμορμύρισε... ζωντανὸ σοκάκι.

Ἐξεπιάσθη ἀπὸ τὴν λαβήν του. 
Ἐκλονήθη, ἐσαρρίσθη, ἔκλινε καὶ 
ἔπεσεν. Ἐξηπλώθη ἐπὶ τῆς χιόνος, 
καὶ κατέλαβε μὲ τὸ μακρόν του 
ἀνάστημα ὅλον τὸ πλάτος τοῦ μακροῦ 
στενοῦ δρομίσκου.

Ἅπαξ ἐδοκίμασε νὰ σηκωθῇ, καὶ 
εἶτα ἐναρκώθη. Εὕρισκε φρικώδη 
ζέστην εἰς τὴν χιόνα.

«Εἶχαν οἱ φωτιὲς ἔρωτα!... Εἶχαν 
οἱ θηλιὲς χιόνια!»

Καὶ τὸ παράθυρον πρὸ μιᾶς 
στιγμῆς εἶχε κλεισθῆ. Καὶ ἂν μίαν 
μόνον στιγμὴν ἠργοπόρει, ὁ σύζυγος 
τῆς Πολυλογοῦς θὰ ἔβλεπε τὸν 
ἄνθρωπον νὰ πέσῃ ἐπὶ τῆς χιό-
νος.

Πλὴν δὲν τὸν εἶδεν οὔτε αὐτὸς 
οὔτε κανεὶς ἄλλος. K’ ἐπάνω εἰς τὴν 
χιόνα ἔπεσε χιών. Καὶ ἡ χιὼν 
ἐστοιβάχθη, ἐσωρεύθη δυὸ πιθαμάς, 
ἐκορυφώθη. Καὶ ἡ χιὼν ἔγινε σιν-
δών, σάβανον.

Καὶ ὁ μπάρμπα-Γιαννιὸς ἄσπρισεν 
ὅλος, κ’ ἐκοιμήθη ὑπὸ τὴν χιόνα, 
διὰ νὰ μὴ παρασταθῇ γυμνὸς καὶ 
τετραχηλισμένος, αὐτὸς καὶ ἡ ζωή 
του καὶ αἱ πράξεις του, ἐνώπιον τοῦ 
Κριτοῦ, τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερῶν, τοῦ 
Τρισαγίου.
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