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Αποσπάσεις
δόκιμων

υπαλλήλων
Αφορμή για την σύνταξη του παρόντος

είναι οι αναφορές που φτάνουν στην Ένω-

ση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) από τα

μέλη της και σχετίζονται με την απόρρι-

ψη αιτήσεων απόσπασης δόκιμων υπαλ-

λήλων με σκοπό την συνυπηρέτηση με

ένστολο σύζυγο, κατ’ εφαρμογή των δια-

τάξεων του άρθρου 21 του Νόμου 2946/2001

(ΦΕΚ Α΄ 224/2001). 

Ο λόγος της απόρριψης των ως άνω

αιτήσεων βασίζεται πρωτίστως στο περιε-

χόμενο της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.41/

286/8804/14-04-2009 εγκυκλίου του

Υπουργείου Εσωτερικών, όπου υποστη-

ρίζεται ότι όλες οι ειδικές διατάξεις, που

προβλέπουν την κατ’ εξαίρεση απόσπα-

ση υπαλλήλων, αναφέρονται αποκλειστι-

κά και μόνον στο χρονικό διάστημα της

απόσπασης ή την διαδικασία, ενώ σε

καμία περίπτωση η κατ’εξαίρεση από-

σπαση δεν αφορά το διάστημα της διε-

τούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

Η Ε.Ν.Ε. εκφράζει την αντίθεσή της

με το περιεχόμενο της ανωτέρω εγκυ-

κλίου και τα ερμηνευτικά συμπεράσμα-

τά της, τονίζοντας ότι βάσει του ισχύο-

ντος νομοθετικού πλαισίου, είναι εφικτή

η απόσπαση ακόμη και δόκιμου υπαλ-

λήλου κατ’ εφαρμογή των ειδικών δια-

τάξεων του άρθρου 21 του Νόμου

2946/2001...

««ΕΕ ίναι ανάγκη να δοθεί κίνη-
τρο,προκειμένου να στρα-
φούν οι νέοι στο Νοσηλευ-

τικό Επάγγελμα, εγκαταλείποντας τα
κορεσμένα υγειονομικά επαγγέλμα-
τα (ιατρικό, οδοντιατρικό, φαρμακευ-
τικό)», αναφέρεται σε ένα από τα τέσ-
σερα υπομνήματα που απέστειλε το
Δ.Σ.της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ προς το υπουρ-
γείο Υγείας και όλους τους αρμόδι-
ους φορείς. Και για να δοθεί αυτό το
κίνητρο, πρέπει άμεσα να επιλυθούν
κάποια σημαντικά και...«χρόνια» προ-
βλήματα που «ταλαιπωρούν» το νοση-
λευτικό επάγγελμα. Για το λόγο αυτό,
η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ απέστειλε ένα πλή-
ρες πακέτο προτάσεων, το οποίο ενη-

μερώνει, υπενθυμίζει και, παράλλη-
λα, προειδοποιεί για όλα αυτά, που
άμεσα πρέπει αν επιλυθούν, ούτως
ώστε το επάγγελμα του νοσηλευτή να

κερδίσει το «χαμένο έδαφος» και την
αναγνώριση που του αξίζει.

ΑΑ
υτός που υπηρετεί
τον πάσχοντα συνάν-
θρωπό του, πέρα

από την επαγγελματική του
αρτιότητα, οφείλει να δια-

θέτει ψυχή και φιλότιμο!
Χωρίς αυτά τα δύο χαρα-
κτηριστικά, δύσκολα μπο-
ρεί κάποιος ν’ αντέξει τις
δυσκολίες  και τις ιδιαιτε-

ρότητες που θα συναντή-
σει εργαζόμενος στο χώρο
της Υγείας. Σε κάποιους
αυτά τα δύο χαρακτηριστι-
κά είναι έμφυτα, σε κάποι-

ους άλλους αναπτύσσονται
με την πάροδο του χρό-
νου, κάποιοι, ίσως να μην
τα «ανακαλύψουν» ποτέ...

Οι νοσηλευτές διαθέτουν 
ψυχή και φιλότιμο...
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2+2 προτάσεις για
ένα καλύτερο αύριο
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ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ

ΟΟ  ««εελλεεύύθθεερροοςς  κκόόσσμμοοςς»»  
ττοουυ  ΚΚώώσστταα  ΒΒάάρρννααλληη......
Ο Κ. Βάρναλης είναι ο προοδευτικότερος και ο πιο ριζοσπαστι-
κός ποιητής της νεώτερης Ελλάδας. Γεννήθηκε στον Πύργο
(Μπουργκάς) της Βουλγαρίας το 1884, όπου βίωσε το κλίμα του
ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897. Το επίθετό του, αν όχι καλ-
λιτεχνικό δηλώνει καταγωγή από τη Βάρνα όπου έμεναν πολ-
λοί Έλληνες. 

Την πρώτη εμφάνισή του στα γράμματα έκανε το 1904, από
τις στήλες του «Νουμά». Μερικά χρόνια αργότερα συνεργάστη-
κε και στο περιοδικό «Ηγησώ». Το πρώτο βιβλίο του (ή ποιητική
συλλογή «Κηρήθρες») δημοσιεύθηκε το 1905. Διετέλεσε για πολ-
λά χρόνια καθηγητής μέσης εκπαίδευσης ενώ εργάστηκε για βιο-
ποριστικούς λόγους και ως δημοσιογράφος. Ο Κώστας Βάρναλης
θυμάται τον καιρό (1911) που δούλευε καθηγητής στα Μέγαρα:

«Γραμματική της αττικής διαλέκτου (ευκτική, τα εις -μι ρήμα-
τα, κατηγορηματική μετοχή, τα μνήμης και λήθης σημαντικά και
όλη η ρέστη κόλαση του αρχαίου τυπικού και συνταχτικού). Και
μαζί λατινικά -Sicilia est insula, Graecia habet poetas!!… Σελ.22- 23

ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΣΣ ΠΠ ΑΑ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ   

ΕΕππιιττρρέέπποοννττααιι  
κκααττάά  ππααρρέέκκκκλλιισσηη....

Αναφορικά με την ισχύουσα νομο-
θεσία, που διέπει το καθεστώς αποσπά-
σεων των συζύγων στρατιωτικών, προ-
κειμένου να συνυπηρετούν στον ίδιο
τόπο, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
(Ε.Ν.Ε.) επισημαίνει για ακόμη μια φορά
τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 21 του Νόμου 2946/2001,
«τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου δημο-
σίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργα-
νικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιω-
τικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστο-
λου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώμα-
τος, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά
παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων,
σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου
τομέα κατά προτεραιότητα και σε περί-
πτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών
σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο (η)
σύζυγός τους. Η απόσπαση διενεργεί-
ται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων
Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχε-
τικής αίτησης του υπαλλήλου και σύμ-
φωνης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσια-
κού συμβουλίου. Αρνητική γνωμοδότηση
δικαιολογείται… Σελ. 7

Απρίλιος 2010

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΨΨ ΑΑ ΝΝ   

ΗΗ  ΥΥγγεείίαα  κκααιι  ηη  ζζωωήή  
σσττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς  ππόόλλεειιςς
Η ζωή των ανθρώπων στις πόλεις παρουσιάζει σοβαρότατα
προβλήματα παγκοσμίως. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
αναγνωρίζει, ότι είναι μεγάλες οι απειλές για την υγεία μας
λόγω των λαθών που χαρακτηρίζουν την αστικοποίηση και τις
πόλεις μας σήμερα. Έτσι αφιέρωσε ως Παγκόσμια Ημέρας
Υγείας την 7η  Απριλίου 2010 στο πρόβλημα που δημιουργούν
οι πόλεις στους ανθρώπους σήμερα και για τις γενεές που θα
ακολουθήσουν. Το ερώτημα είναι, τι μπορούμε να κάνουμε
για να βελτιώνουμε τις συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν
στις πόλεις μας; Από ποιόν εξαρτάται και ποιες πρωτοβουλίες
πρέπει να υλοποιήσουμε, για να κάνουμε τις πόλεις μας πιο
φιλικές προς τον άνθρωπο, περισσότερο υγιείς, ασφαλέστε-
ρες και ευπροσάρμοστες στις ανάγκες όλων; Σχεδόν όλη η
αύξηση του πληθυσμού της γης στα επόμενα 30 χρόνια θα
λάβει χώρα σε αστικές περιοχές. Στον αιώνα μας, η γρήγορη
αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που ζουν στις πόλεις θα
είναι το σημαντικότερο παγκόσμιο πρόβλημα υγείας. Σήμερα
περισσότερο από 50% των ανθρώπων… Σελ. 15
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ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΫΫ ΠΠ ΟΟ ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ   

ΠΠεερρίί  ττωωνν  εεππιιδδοομμάάττωωνν......  
Αναφορικά με την καταβολή του επιδόματος ξένης γλώσσας και του νοσοκομειακού
επιδόματος σε νοσηλευτή, που παρέχει τις υπηρεσίες του σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, επισημαίνονται τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2
παράγραφος Β περίπτωση δ΄ της υπ’ αριθμ. 49524/2362/04-07-2008 Κοινής Απόφα-
σης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ-
στασίας περί του καθορισμού των όρων αμοιβής και εργασίας, για το προσωπικό που
απασχολείται στα πάσης φύσεως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β  ́1414/2008),
«σε όλους τους εργαζόμενους των έξι (6) πρώτων μισθολογικών κατηγοριών, που υπά-
γονται στη ρύθμιση αυτή χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας εκ ποσοστού 5% επί του
βασικού μισθού, εφόσον ο εργαζόμενος γνωρίζει και χρησιμοποιεί ξένη γλώσσα κατά
την άσκηση των καθηκόντων του. Η επάρκεια της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με
επίπεδο τουλάχιστον LOWER ή αντιστοίχου τίτλου ξένης γλώσσας. Το ανωτέρω επίδο-
μα ξένης γλώσσας, χορηγείται μία φορά ανεξαρτήτως του αριθμού των ξένων γλωσ-
σών που χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος». Όπως προκύπτει από την ανωτέρω διάταξη,
το επίδομα ξένης γλώσσας χορηγείται, εφόσον ο εργαζόμενος αφενός … Σελ. 10

ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΠΠ ΛΛ ΗΗ ΡΡ ΩΩ ΣΣ ΗΗ   

ΠΠρροοηηγγεείίττααιι  οο  ααννώώττεερροοςς......  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος
3528/2007), «τον προϊστάμενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθή-
κοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονά-
δων και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθή-
κοντα προϊσταμένου. Το αρμόδιο για την τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο μπορεί,
τηρουμένου του προβαδίσματος των βαθμών, να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμέ-
νου οργανικής μονάδας, που απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους προϊσταμένους
των υποκείμενων οργανικών μονάδων. Αν δεν υπάρχουν υποκείμενες οργανικές μονά-
δες, τον προϊστάμενο αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλ-
ληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου
οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργα-
νικές διατάξεις. Αν υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό, αναπληρώ-
νει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται… Σελ. 11
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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.





Γράφει ο Αλέξης Παραράς, Δημοσιολό-
γος, νομικός σύμβουλος της Ε.Ν.Ε.

ΣΣ
ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
21 του Νόμου 2946/2001, «τακτι-
κοί υπάλληλοι και υπάλληλοι

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προ-
σώπων δημοσίου δικαίου, που κατέ-
χουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυ-
γοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων,
ένστολου προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και
Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται να απο-
σπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυου-
σών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στε-
νού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα
και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσια-
κών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή
που υπηρετεί ο (η) σύζυγός τους.Η από-
σπαση διενεργείται με κοινή απόφαση
των συναρμόδιων Υπουργών,που εκδί-
δεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλ-
λήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμό-
διου υπηρεσιακού συμβουλίου.Αρνητική
γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για
σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπι-
στώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από
το υπηρεσιακό συμβούλιο».

Εν προκειμένω και χάριν της ορθής
ερμηνείας και εφαρμογής της ανωτέρω
διάταξης, πρέπει να δοθεί έμφαση στην
χαρακτηριστική διατύπωσή της, που
κάνει λόγο περί διενέργειας απόσπα-
σης κατά παρέκκλιση των ισχυουσών
διατάξεων. Η ως άνω ειδική ρύθμιση
καθιερώνει ανεπιφύλακτα και με τρό-
πο σαφή και ρητό μια εξαίρεση από τους
γενικούς κανόνες, που τίθενται διά του
άρθρου 68 του Δημοσιοϋπαλληλικού
Κώδικα, μεταξύ των οποίων συγκατα-
λέγεται και αυτός της παραγράφου 9,
σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται η
απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει
διετία από τον διορισμό του.

Επισημαίνεται ότι, η επίμαχη διάταξη
του άρθρου 21 του Νόμου 2946/2001,
ως ειδική, υπερισχύει των γενικών δια-
τάξεων του άρθρου 68 του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα. Η υπέρτερη, δε,

ισχύς της, λόγω της ειδικότητάς της και
του ειδικού σκοπού που εξυπηρετεί,προ-
κύπτει από τους πάγιους κανόνες ιεράρ-
χησης της τυπικής ισχύος των νομοθετι-
κών διατάξεων,που ορίζουν ότι,οι ειδικές
διατάξεις υπερισχύουν τυχόν αντίθετων
γενικών διατάξεων.

Στο ανωτέρω συμπέρασμα καταλή-
γουμε, τόσο από την γραμματική ερμη-
νεία της επίμαχης διάταξης, όσο και από
την τελολογική ερμηνεία της, ήτοι την
αναζήτηση του σκοπού εις τον οποίο
απέβλεψε ο νομοθέτης θεσπίζοντάς την.
Είναι προφανές ότι, ο νομοθέτης απο-
σκοπεί στο πραγματικό γεγονός της συνυ-
πηρέτησης ενός ή μιας υπαλλήλου με
τον ή την σύζυγο στρατιωτικό και εν γένει
ένστολο, που μετατίθεται συχνά, με στό-
χο την προάσπιση του θεσμού της οικο-
γένειας και του γάμου, ήτοι δύο αγαθών
που τελούν υπό την προστασία ακόμη
και του κειμένου του Συντάγματος και δη
των διατάξεων του άρθρου 21§1 αυτού.

Με βάση τα πιο πάνω, προκειμένου
να τύχει ορθής εφαρμογής η ανωτέρω
επίμαχη διάταξη, θα πρέπει να επιτρέπε-
ται η απόσπαση ακόμη και δόκιμων υπαλ-
λήλων, αφού ο πρόδηλος σκοπός του
νομοθέτη είναι η διευκόλυνση ενός υπαλ-
λήλου για άμεση συνυπηρέτηση και όχι
η αναμονή αυτού επί δύο έτη, μέχρι να
παρέλθει η δοκιμαστική περίοδος.

Με άλλα λόγια θα πρέπει εν προκει-
μένω να γίνει δεκτό, ότι τα συνταγματι-
κώς προστατευόμενα αγαθά του γάμου
και της οικογένειας, κατόπιν στάθμισης,
υπερτερούν σαφώς της απαγόρευσης
διενέργειας αποσπάσεων προ της παρό-
δου διετίας από τον διορισμό του υπαλ-
λήλου.

Επισημαίνεται, δε, ότι οποιαδήποτε
αντίθετη ερμηνευτική εγκύκλιος, όπως
για παράδειγμα η υπ’αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.41/286/
8804/14-04-2009 εγκύκλιος του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, δεν δύναται να υπο-
καταστήσει την αληθή έννοια της διάτα-
ξης και την αληθή βούληση του νομοθέτη,
παραγνωρίζοντας την επιταγή του άρθρου
21 του Συντάγματος.

Προς επίρρωση των ανωτέρω αξίζει
να αναφερθεί το ακόλουθο παράδειγμα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
9§3 του Νόμου 3174/2003, «κατά παρέκ-
κλιση των κειμένων διατάξεων, με από-
φαση του οικείου οργάνου, επιτρέπεται
η απόσπαση μόνιμων υπαλλήλων,καθώς
και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου Υπουρ-
γείων και άλλων δημοσίων υπηρεσιών
κάθε μορφής,Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α' και
β' βαθμού κατά το διάστημα της κύησης,
της λοχείας και της γαλουχίας, σε υπη-
ρεσίες άλλων Υπουργείων, δημοσίων
υπηρεσιών κάθε μορφής, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού,μόνο στην περί-
πτωση που ο χώρος εργασίας είναι επι-
κίνδυνος για την υγεία των προαναφε-
ρόμενων κατηγοριών υπαλλήλων και
δεν είναι εφικτή η μετακίνηση τους εντός
της ίδιας υπηρεσίας ή η ανάθεση διαφο-
ρετικών καθηκόντων σε αυτές. Η έδρα
των υπηρεσιών, στις οποίες θα αποσπα-
σθούν, δεν θα πρέπει να απέχει περισ-
σότερο από δέκα (10) χιλιόμετρα από
την έδρα του φορέα όπου ανήκουν οργα-
νικά οι υπάλληλοι».

Αν στην παραπάνω περίπτωση υπο-
θέσουμε, ότι η υπάλληλος που αιτείται
απόσπαση για τους ανωτέρω λόγους
υγείας (επικινδυνότητα του χώρου εργα-
σίας για την περίοδο κύησης, λοχείας ή
γαλουχίας) είναι ακόμη δόκιμος, θα της
απαγορευτεί και πάλι η απόσπαση, λόγω
μη παρόδου της διετούς δοκιμαστικής
περιόδου, τιθέμενης ούτως της υγείας
της σε κίνδυνο;

Από το παραπάνω παράδειγμα καθί-
σταται ακόμη πιο σαφές ότι,στις περιπτώ-
σεις όπου ο νομοθέτης επιτρέπει την κατά
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων από-
σπαση, η ρύθμισή του αυτή θα πρέπει
οπωσδήποτε να υπερισχύει των γενικών
διατάξεων. Σε διαφορετική περίπτωση
καταλήγουμε σε δογματικά συμπεράσμα-
τα, που τελούν σε πλήρη ασυμφωνία με
την αληθή νομοθετική βούληση.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, η Ε.Ν.Ε.
θεωρεί, ότι βάσει του ισχύοντος νομοθε-
τικού πλαισίου, είναι εφικτή η απόσπα-
ση ακόμη και δόκιμου υπαλλήλου κατ’
εφαρμογή των ειδικών διατάξεων του
άρθρου 21 του Νόμου 2946/2001.
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Το ««ΕΕλλλληηννιικκόό  ΠΠεερριιοοδδιικκόό  ττηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΕΕππιισσττήήμμηηςς»», το επί-
σημο επιστημονικό περιοδικό της ΈΈννωωσσηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
ΕΕλλλλάάδδοοςς εισέρχεται στο δδεεύύττεερροο  χχρρόόννοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ. Στα
πλαίσια της συνεχούς του αναβάθμισης δημιουργήσαμε ένα
πρότυπο ειδικό ιστοχώρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.nursingjournal.gr στον οποίο όλα τα τεύχη του επιστημο-
νικού περιοδικού,από την αρχή λειτουργίας του έως σήμερα,θα
είναι διαθέσιμα δωρεάν σε όλους τους νοσηλευτές της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο και λόγω της διεθνούς του διάστασης θα
υπάρχει και αντίστοιχη αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας.

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

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

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

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

δων και του κοινωνικού συνόλου σε κάθε κατάσταση
υγείας και αρρώστιας

• Την ανάδειξη και επιστημονική διερεύνηση επιστημονι-
κών νοσηλευτικών θεμάτων

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

και δεσμεύεται σε μία συνεχή προσπάθεια ποιοτικής ανα-
βάθμισης και προώθησης της Νοσηλευτικής Επιστήμης στην
Ελλάδα. ΤΤοο  ππεερριιοοδδιικκόό  έέχχεειι  κκααττααχχωωρρηηθθεείί  σσττοονν  ΔΔιιεεθθννήή
ΣΣυυλλλλοογγιικκόό  ΚΚααττάάλλοογγοο  ΕΕκκδδόόσσεεωωνν  σσεε  σσεειιρρέέςς  σσττοο  ΠΠααρρίίσσιι  μμεε
IISSSSNN  11779911--99000022..  
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ΗΗ
ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς,,
σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  δδιιααρρκκοούύςς  ππρροο--
σσππάάθθεειιααςς  γγιιαα  μμιιαα  οουυσσιιαασσττιικκήή

ααννααββάάθθμμιισσηη  ττοουυ  ρρόόλλοουυ  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν,,  μμεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  σσυυννοολλιικκόόττεερρηη  ππρροοαα--
γγωωγγήή  κκααιι  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς,,
εεππιιχχεειιρρεείί  δδιιάά  ττηηςς  ππααρροούύσσηηςς  ττηηνν  σσυυννοο--
ππττιικκήή  ππααρροουυσσίίαασσηη  κκααιι  ααννάάλλυυσσηη  ττοουυ  υυππηη--
ρρεεσσιιαακκοούύ  κκααθθεεσσττώώττοοςς,,  πποουυ  δδιιέέππεειι  ττοουυςς
ννοοσσηηλλεευυττέέςς,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  ααππαασσχχοολλοούύννττααιι
σσττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  ΙΙΚΚΑΑ..  ΙΙδδιιααίίττεερρηη  ββααρρύύ--
ττηητταα  δδίίδδεεττααιι  σσττοο  ζζήήττηημμαα  ττωωνν  κκρρίίσσεεωωνν  γγιιαα
ττηηνν  κκααττάάλληηψψηη  θθέέσσεεωωνν  εευυθθύύννηηςς  σστταα  ΤΤμμήή--
μμαατταα  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ττοουυ  ΙΙΚΚΑΑ..  

Εξέχουσα θέση στην οργανωτική
δομή και στον τρόπο λειτουργίας των
υπηρεσιών του ΙΚΑ κατέχουν αναμφί-
βολα οι διατάξεις του Προεδρικού Δια-
τάγματος 266/1989 (Οργάνωση και σύν-
θεση υπηρεσιών ΙΚΑ,ΦΕΚ Α΄ 127/1989),
όπως ισχύουν σήμερα.Το ανωτέρω ΠΔ
αποτελεί επί της ουσίας τον οργανισμό
του ΙΚΑ, περιλαμβάνοντας λεπτομερείς
ρυθμίσεις περί της οργάνωσης και διάρ-
θρωσης των διαφόρων υπηρεσιών,καθώς
και της σύνθεσης του προσωπικού όλων
των προβλεπομένων κλάδων.

Ήδη από το άρθρο 1 του ως άνω ΠΔ
γίνεται διάκριση μεταξύ Κεντρικής Υπη-
ρεσίας και Περιφερειακών Υπηρεσιών.
Σύμφωνα με το άρθρο 3, οι Περιφερει-
ακές Υπηρεσίες διακρίνονται σε Υπηρε-
σίες Ασφάλισης και Υπηρεσίες Υγείας.
Υπηρεσίες Υγείας είναι:α) Οι Νομαρχια-
κές Μονάδες Υγείας,β) Οι Τοπικές Μονά-
δες Υγείας, γ) Τα Τοπικά Ιατρεία, δ) Τα
Διαγνωστικά Κέντρα και Ιατρικής της
Εργασίας, ε) Οι Υπηρεσίες Επιτροπών
Αναπηρίας, στ) Τα Κέντρα Παιδοψυχι-
κής Υγιεινής,ζ) Τα Κέντρα Προληπτικής
Ιατρικής,η) Τα Ειδικά Διαγνωστικά-Θερα-
πευτικά Κέντρα, θ) Οι Σταθμοί Άμεσης
Βοήθειας και ι) Οι Υπηρεσίες Νοσοκο-
μειακής Υποστήριξης.

Όλες οι ανωτέρω μορφές υπηρεσιών
υγείας του ΙΚΑ αποτελούν μονάδες επι-
πέδου Διεύθυνσης ή επιπέδου Τμήμα-
τος (άρθρο 5).

Περαιτέρω,σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 29,««γγιιαα  ττιιςς  ΝΝοομμααρρχχιιαακκέέςς  ΜΜοοννάά--
δδεεςς  ΥΥγγεείίααςς  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  οοιι  αακκόόλλοουυθθοοιι
δδύύοο  ττύύπποοιι  δδιιάάρρθθρρωωσσηηςς::  ΤΤΥΥΠΠΟΟΣΣ  ΑΑ:: α)
Τμήμα Ιατρικής Περίθαλψης και Προλη-
πτικής Ιατρικής, β) Τμήμα Πρόνοιας και
Αναπηρίας, γ) Τμήμα Νοσηλευτικού, δ)
Τμήμα Φαρμακευτικό, ε) Τμήμα Διοικη-
τικού,στ) Τμήμα Ιατρικής Φυσικής (μόνο
στις Νομαρχιακές Μονάδες Υγείας Αθή-
νας και Θεσσαλονίκης), ΤΥΠΟΣ Β : α)
Τμήμα Ιατρικής Περίθαλψης και Προλη-
πτικής Ιατρικής, β) Τμήμα Πρόνοιας και
Αναπηρίας, γγ))  ΤΤμμήήμμαα  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκοούύ, δ)
Γραφείο (αυτοτελές) Φαρμακευτικό, ε)
Γραφείο (αυτοτελές) Διοικητικού

ΓΓιιαα  ττιιςς  ΤΤοοππιικκέέςς  ΜΜοοννάάδδεεςς  ΥΥγγεείίααςς  ππρροο--
ββλλέέπποοννττααιι  οοιι  αακκόόλλοουυθθοοιι  δδύύοο  ττύύπποοιι  δδιιάάρρ--
θθρρωωσσηηςς::  ΤΤΥΥΠΠΟΟΣΣ  ΑΑ::  α) Τμήμα Ιατρικής
Περίθαλψης και Προληπτικής Ιατρικής,
ββ))  ΤΤμμήήμμαα  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκοούύ,γ) Τμήμα Φαρ-
μακευτικό,δ) Τμήμα Διοικητικού,ΤΥΠΟΣ
Β: α) Τμήμα Ιατρικής Περίθαλψης και
Προληπτικής Ιατρικής,β) Τμήμα Νοση-
λευτικού, γ) Γραφείο (αυτοτελές) Φαρ-
μακευτικό,δ) Γραφείο (αυτοτελές) Διοι-
κητικού

Τα Τοπικά Ιατρεία λόγω του μικρού
μεγέθους τους δε διαρθρώνονται».

Επιπλέον,η ύπαρξη τμήματος νοση-
λευτικού προβλέπεται για τα ειδικά δια-
γνωστικά – θεραπευτικά κέντρα, καθώς
και για τις υπηρεσίες νοσοκομειακής
υποστήριξης (άρθρα 35 και 37).

Τέλος, σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ
άάρρθθρροουυ  4466  ττοουυ  ΠΠΔΔ  226666//11998899,,  σσττιιςς  ΝΝοομμααρρ--
χχιιαακκέέςς  κκααιι  ΤΤοοππιικκέέςς  ΜΜοοννάάδδεεςς  ΥΥγγεείίααςς,,
κκααθθώώςς  κκααιι  σστταα  εεππιιμμέέρροουυςς  ΤΤμμήήμμαατταα  ήή

ααυυττοοττεελλήή  ΓΓρρααφφεείίαα  σστταα  οοπποοίίαα  δδιιααρρθθρρώώ--
ννοοννττααιι  οοιι  ΜΜοοννάάδδεεςς  ααυυττέέςς,,  ππρροοΐΐσσττααννττααιι
υυππάάλλλληηλλοοιι  ττοουυ  ΚΚλλάάδδοουυ  ΠΠΕΕ  ΙΙααττρρώώνν,,  εεκκττόόςς::
αα))  ΤΤωωνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  ΤΤμμηημμάάττωωνν  ττοουυςς,,
σστταα  οοπποοίίαα  ππρροοΐΐσσττααννττααιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  ττωωνν
ΚΚλλάάδδωωνν  ΠΠΕΕ  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ήή  ΤΤΕΕ  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς  --  ΜΜααιιεευυττιικκήήςς  ήή  ΔΔΕΕ  ΒΒοοηηθθώώνν
ΝΝοοσσοοκκόόμμωωνν..  

ΟΟμμοοίίωωςς,,  σσττοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  ττμμήήμμαα  ττωωνν
εειιδδιικκώώνν  δδιιααγγννωωσσττιικκώώνν  ––  θθεερρααππεευυττιικκώώνν
κκέέννττρρωωνν  ππρροοΐΐσσττααττααιι  υυππάάλλλληηλλοοςς  ττοουυ  κκλλάά--
δδοουυ  ΤΤΕΕ  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ––  μμααιιεευυττιικκήήςς,,  εεννώώ
σσττηηνν  ΥΥπποοδδιιεεύύθθυυννσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΥΥππηη--
ρρεεσσίίααςς  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ννοοσσοοκκοομμεειιαακκήήςς
υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  κκααιι  σστταα  ΤΤμμήήμμααττάά  ττηηςς  ππρροοΐΐσστταα--
ννττααιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  ττωωνν  ΚΚλλάάδδωωνν  ΠΠΕΕ  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς  ήή  ΤΤΕΕ  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς--ΜΜααιιεευυττιικκήήςς..  

ΌΌππωωςς  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω
δδιιααττάάξξεειιςς,,  σσεε  όόλλαα  τταα  ννοοσσηηλλεευυττιικκάά  ττμμήή--
μμαατταα  ττωωνν  εεππιιμμέέρροουυςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  υυγγεείίααςς
ττοουυ  ΙΙΚΚΑΑ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  θθέέσσηη  ππρροοϊϊσσττααμμέέ--
ννοουυ,,  ηη  οοπποοίίαα  κκααττααλλααμμββάάννεεττααιι  ππρροοεεχχόό--
ννττωωςς  ααππόό  υυππααλλλλήήλλοουυςς  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ΤΤΕΕ
ήή  ΠΠΕΕ  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς..  

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον από τον
Οργανισμό του ΙΚΑ προβλέπεται θέση
προϊσταμένου στα νοσηλευτικά τμήμα-
τα,αυτή δεν μπορεί να μένει κενή,αλλά
θα πρέπει να καλύπτεται από υπάλλη-
λο,που να διαθέτει τα απαιτούμενα κατά
νόμο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
είτε κατόπιν τυπικής κρίσεως, είτε κατό-
πιν έκδοσης σχετικής πράξης ανάθεσης.

Η πλήρωση των θέσεων ευθύνης
αποτελεί υποχρέωση της δημόσιας διοί-
κησης,απορρέουσα ευθέως,τόσο εκ των
διατάξεων του άρθρου 103 του Συντάγ-

ματος,όπου γίνεται λόγος περί υπαλλη-
λικής ιεραρχίας, όσο και των σχετικών
με τις κρίσεις διατάξεων του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007).

Εξάλλου έχει κριθεί και από την νομο-
λογία των Διοικητικών Δικαστηρίων, ότι
η διοίκηση, σε συμμόρφωση προς την
επιταγή που απορρέει από το άρθρο 103
του Συντάγματος και η οποία επιβάλλει
σ’αυτήν να οργανώνεται και στελεχώνε-
ται από υπαλλήλους,οι οποίοι τελούν σε
ιεραρχία, υποχρεούται να καλύπτει όλες
τις βαθμίδες των οργανικών μονάδων
της με προϊσταμένους,οι οποίοι επιλέγο-
νται από τους έχοντες τα κατά τον νόμο
προσόντα υπαλλήλους της,άλλως παρα-
λείπει οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια (Βλέ-
πε Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 592/1995).

ΒΒάάσσεειι  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  ππααρρααττηηρρήήσσεεωωνν
κκααιι  ννοομμοολλοογγιιαακκώώνν  πποορριισσμμάάττωωνν  κκααθθίί--
σσττααττααιι  σσααφφέέςς  όόττιι,,  οοιι  ααρρμμόόδδιιεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς
ττοουυ  ΙΙΚΚΑΑ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  κκααλλύύππττοουυνν  ττιιςς
θθέέσσεειιςς  ππρροοϊϊσσττααμμέέννωωνν  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν
ττμμηημμάάττωωνν..

Τονίζεται, δε,ότι άπαντες οι υπάλλη-
λοι, που εκτελούν χρέη προϊσταμένου
είτε κατ’ ανάθεση, είτε κατόπιν συμμετο-
χής σε κρίσεις, δικαιούνται να λαμβά-
νουν το αντίστοιχο επίδομα θέσης,όπως
αυτό προσδιορίζεται από τις διατάξεις
του άρθρου 13 του Νόμου 3205/2003.

Συμπερασματικά, εξειδικεύοντας τις
παραπάνω σκέψεις,προκύπτει ότι,η νοση-
λεύτρια Ε. Ν., υπάλληλος του νοσηλευ-
τικού τμήματος Τοπικής Μονάδας Υγεί-
ας στο Νομό Γρεβενών και ασκούσα
ατύπως χρέη προϊσταμένου, θα πρέπει,
αφενός να ασκεί τα εν λόγω καθήκοντα
βάσει ρητής διοικητικής πράξης ανάθε-
σης,αφετέρου να λαμβάνει το ειδικό επί-
δομα θέσης ευθύνης.

Οποιαδήποτε αντίθετη πρακτική είναι
παράνομη,καταχρηστική και αντισυνταγ-
ματική, ενώ προσβάλλει κατάφωρα την
αξιοπρέπεια των υπαλλήλων και το δικαί-
ωμά τους σε προαγωγική εξέλιξη και
κατάληψη θέσεων ευθύνης, κατ’ εφαρ-
μογή των σχετικών διατάξεων του Οργα-
νισμού του ΙΚΑ.

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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Προβλέπεται 
και επιβάλλεται! 



Απρίλιος 2010
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ΑΑ
ναφορικά με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία, που
διέπει το καθεστώς απο-

σπάσεων των συζύγων στρα-
τιωτικών,προκειμένου να συνυ-
πηρετούν στον ίδιο τόπο, η
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
(Ε.Ν.Ε.) επισημαίνει για ακόμη
μια φορά τα ακόλουθα:

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς
ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2211  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ
22994466//22000011,,  ««τταακκττιικκοοίί  υυππάάλλλληη--
λλοοιι  κκααιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  ιιδδιιωωττιικκοούύ
δδιικκααίίοουυ  ααοορρίίσσττοουυ  χχρρόόννοουυ  δδηημμοο--
σσίίωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  ννοομμιικκώώνν
ππρροοσσώώππωωνν  δδηημμοοσσίίοουυ  δδιικκααίί--
οουυ,,  πποουυ  κκααττέέχχοουυνν  οορργγααννιικκέέςς
θθέέσσεειιςς  κκααιι  εείίννααιι  σσύύζζυυγγοοιι  σσττρραα--
ττιιωωττιικκώώνν  ττωωνν  ΕΕννόόππλλωωνν  ΔΔυυννάά--
μμεεωωνν,,  έέννσσττοολλοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ
ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΑΑσσττυυννοομμίίααςς,,  ττοουυ
ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκοούύ  κκααιι  ΛΛιιμμεεννιικκοούύ
ΣΣώώμμααττοοςς,,  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  ααπποο--
σσππώώννττααιι,,  κκααττάά  ππααρρέέκκκκλλιισσηη  ττωωνν
ιισσχχυυοουυσσώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν,,  σσεε  υυππηη--
ρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  σσττεεννοούύ  δδηημμόόσσιιοουυ
ττοομμέέαα  κκααττάά  ππρροοττεερρααιιόόττηητταα  κκααιι
σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  έέλλλλεειιψψηηςς  υυππηη--
ρρεεσσιιαακκώώνν  ααννααγγκκώώνν  σσεε  υυππηηρρεε--
σσίίεεςς  ττοουυ  εευυρρύύττεερροουυ  δδηημμόόσσιιοουυ
ττοομμέέαα,,  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  πποουυ  υυππηη--
ρρεεττεείί  οο  ((ηη))  σσύύζζυυγγόόςς  ττοουυςς.. Η
απόσπαση διενεργείται με κοι-
νή απόφαση των συναρμόδιων
Υπουργών,που εκδίδεται κατό-
πιν σχετικής αίτησης του υπαλ-
λήλου και σύμφωνης γνώμης
του αρμόδιου υπηρεσιακού
συμβουλίου.Αρνητική γνωμο-
δότηση δικαιολογείται μόνο
για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο,
που διαπιστώνεται και αιτιολο-
γείται επαρκώς από το υπηρε-
σιακό συμβούλιο».

Εν προκειμένω και χάριν της
ορθής ερμηνείας και εφαρμο-
γής της ανωτέρω διάταξης, πρέ-
πει να δοθεί έμφαση στην χαρα-
κτηριστική διατύπωσή της, που
κάνει λόγο περί διενέργειας από-

σπασης κατά παρέκκλιση των
ισχυουσών διατάξεων.ΗΗ  ωωςς  άάννωω
εειιδδιικκήή  ρρύύθθμμιισσηη  κκααθθιιεερρώώννεειι  ααννεε--
ππιιφφύύλλαακκτταα  κκααιι  μμεε  ττρρόόπποο  σσααφφήή
κκααιι  ρρηηττόό  μμιιαα  εεξξααίίρρεεσσηη  ααππόό  ττοονν
γγεεννιικκόό  κκααννόόνναα  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  6688§99
ττοουυ  ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιι--
κκαα,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοονν  οοπποοίίοο  ααππαα--
γγοορρεεύύεεττααιι  ηη  ααππόόσσππαασσηη  υυππααλλλλήή--
λλοουυ  ππρριινν  ππααρρέέλλθθεειι  δδιιεεττίίαα  ααππόό
ττοονν  δδιιοορριισσμμόό  ττοουυ..  

Στο συμπέρασμα αυτό κατα-
λήγουμε,τόσο από την γραμμα-
τική ερμηνεία της επίμαχης διά-
ταξης,όσο και από την τελολογική
ερμηνεία της,ήτοι την αναζήτη-
ση του σκοπού εις τον οποίο
απέβλεψε ο νομοθέτης θεσπί-
ζοντάς την. Είναι προφανές ότι,
ο νομοθέτης αποσκοπεί στο
πραγματικό γεγονός της συνυ-
πηρέτησης ενός ή μιας υπαλλή-
λου με τον ή την σύζυγο στρα-
τιωτικό, που μετατίθεται συχνά,
με στόχο την προάσπιση του
θεσμού της οικογένειας και του
γάμου, ήτοι δύο αγαθών που
τελούν υπό την προστασία ακό-
μη και του κειμένου του Συντάγ-
ματος και δη των διατάξεων του
άρθρου 21§1 αυτού.

ΜΜεε  ββάάσσηη  τταα  ααννωωττέέρρωω,,  ππρροο--
κκεειιμμέέννοουυ  νναα  ττύύχχεειι  οορρθθήήςς  εεφφααρρ--
μμοογγήήςς  ηη  ππααρρααππάάννωω  εεππίίμμααχχηη  δδιιάά--
ττααξξηη,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιιττρρέέππεεττααιι
ηη  ααππόόσσππαασσηη  αακκόόμμηη  κκααιι  δδόόκκιι--
μμωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν,,  ααφφοούύ  οο  ππρρόό--
δδηηλλοοςς  σσκκοοππόόςς  ττοουυ  ννοομμοοθθέέττηη
εείίννααιι  ηη  δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  εεννόόςς  υυππααλλ--
λλήήλλοουυ,,  γγιιαα  άάμμεεσσηη  σσυυννυυππηηρρέέττηη--
σσηη  κκααιι  όόχχιι  ηη  ααννααμμοοννήή  ααυυττοούύ  εεππίί
δδύύοο  έέττηη,,  μμέέχχρριι  νναα  ππααρρέέλλθθεειι  ηη
δδοοκκιιμμαασσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοοςς..  

Επισημαίνεται, δε, ότι οποι-
αδήποτε αντίθετη ερμηνευτική
εγκύκλιος δεν δύναται να υπο-
καταστήσει την αληθή έννοια της
διάταξης και την αληθή βούλη-
ση του νομοθέτη.Σε κάθε περί-
πτωση, τελικός κριτής της ενδε-

χόμενης απόρριψης αιτήματος
απόσπασης για συνυπηρέτηση,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων

του άρθρου 21 του Νόμου
2946/2001, παραμένει η Ελλη-
νική Δικαιοσύνη διά των αρμο-
δίων Διοικητικών Δικαστηρίων.

Σύμφωνα με τις πιο πάνω
επισημάνσεις η Ε.Ν.Ε. θεωρεί,
ότι η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1871/27-

01-2010 πράξη του Διευθυντή
Διοικητικής Υπηρεσίας του Σισμα-
νόγλειου Γενικού Νοσοκομεί-
ου, περί της απόρριψης της υπ’

αριθμ. πρωτ. 1244/20-01-2010
αιτήσεως της υπαλλήλου του
κλάδου Νοσηλευτών ΤΕ, Β.Ο.
για απόσπαση λόγω συνυπηρέ-
τησης με τον σύζυγό της στρα-
τιωτικό,στερείται νομίμου αιτιο-
λογίας και είναι ακυρωτέα.

Συμπερασματικά, η αίτηση
της ως άνω υπαλλήλου θα πρέ-
πει να γίνει δεκτή χάριν της ορθής
ερμηνευτικής προσέγγισης των
επίμαχων διατάξεων του άρθρου
21 του Νόμου 2946/2001, που
επιτάσσει την αποτελεσματική
προστασία του θεσμού του γάμου
και της οικογένειας.

Η PAUL HARTMANN Hellas A.E. είναι θυγατρική εταιρεία

του γερμανικού ομίλου επιχειρήσεων HARTMANN, ενός

από τους κύριους ευρωπαϊκούς προμηθευτές ιατρικών

προϊόντων και προϊόντων ατομικής υγιεινής.

Για την ενίσχυση του δυναμικού του τμήματος πωλήσεων

νοσοκομείων και κλινικών ζητάμε:

Οι ιδανικοί υποψήφιοι έχουν:

�  Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα

�  Θέληση για σκληρή και δημιουργική εργασία

�  Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής (κατά προτίμηση νοσηλευτικής)

�  Ηλικία έως 35 ετών

�  Προϋπηρεσία στις πωλήσεις τουλάχιστον 3 χρόνια (κατά προτίμηση στον χώρο

του χειρουργικού ιματισμού)

Η εταιρία προσφέρει:

�  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μηνιαίο μισθό και bonus, χρήση εταιρικού

αυτοκινήτου, κινητό τηλέφωνο, laptop, ομαδική ιατροφαρμακευτική κάλυψη 

και ασφάλεια ζωής)

�  Συνεχή εκπαίδευση

�  Ευχάριστο και οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικού: Fax: 210 8986640 � e-mail: info@gr.hartmann.info

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Επιτρέπονται 
κατά παρέκκλιση

Ο νομοθέτης αποσκοπεί στο πραγ-
ματικό γεγονός της συνυπηρέτησης
ενός ή μιας υπαλλήλου με τον ή
την σύζυγο στρατιωτικό, που μετατί-
θεται συχνά. 

2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη
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ΓΓρράάφφεειι  οο  ΑΑπποο--
σσττόόλληηςς  ΚΚωωττσσήήςς,,
ΝΝοοσσηηλλεευυττήήςς  ΤΤΕΕ,,
ΠΠρρόόεεδδρροοςς  55οουυ
ΠΠ..ΤΤ..  ΘΘεεσσσσααλλίίααςς
κκααιι  ΣΣττεερρεεάάςς
ΕΕλλλλάάδδοοςς  ττηηςς
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  

ΕΕ
ίναι αναμφισβήτητο το γεγονός
πως, κάθε εργαζόμενος άνθρω-
πος αμείβεται ανάλογα με την

εργασία που προσφέρει.Υπάρχουν πολ-
λές κατηγορίες επαγγελμάτων, τα οποία
εκ φύσεως απαιτούν κάποιες δεξιότη-
τες (σωματική δύναμη,πνευματική, επι-
στημονική κτλ), ενώ λιγότερα είναι αυτά
που έχουν χαρακτήρα ανθρωπιστικό
και κατατάσσονται στα λεγόμενα επαγ-
γέλματα –λειτουργήματα.

Ένα εξ αυτών είναι και το επάγγελ-
μα –λειτούργημα του ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ και
της ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ.Τι σημαίνει,όμως,
λειτούργημα;Κατά την προσωπική μου
άποψη σημαίνει, ότι αυτός που υπηρε-
τεί τον πάσχοντα συνάνθρωπό του,πέρα
από την επαγγελματική του αρτιότητα,
οφείλει να διαθέτει ψυχή και φιλότιμο!
Χωρίς αυτά τα δύο χαρακτηριστικά,
δύσκολα μπορεί κάποιος ν’ αντέξει τις
δυσκολίες  και τις ιδιαιτερότητες που
θα συναντήσει εργαζόμενος στο χώρο
της Υγείας (Δημόσιο και Ιδιωτικό).

Σε κάποιους αυτά τα δύο χαρακτη-
ριστικά είναι έμφυτα,σε κάποιους άλλους
αναπτύσσονται με την πάροδο του χρό-
νου, κάποιοι, ίσως να μην τα «ανακα-
λύψουν» ποτέ.Σημασία έχει πως,στους
περισσότερους συνειδητοποιημένους
Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες συνα-
ντά κανείς και ψυχή και φιλότιμο και
υπομονή και χαμόγελο, τα οποία καθη-
μερινά καταθέτουν στο χώρο της δου-
λειάς τους.

Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφο-
ρετικά,διότι 24ώρες το 24ώρο,365 ημέ-
ρες το χρόνο από τη στιγμή που ανα-
λαμβάνουν βάρδια μέχρι τη στιγμή που
θα παραδώσουν, έχουν να διαχειρι-
στούν και να βοηθήσουν μεγάλο αριθ-
μό ανθρώπων-ασθενών, των οποίων η
αποκατάσταση της υγείας και η διαφύ-

λαξη της ζωής τους, εξαρτάται σε σημα-
ντικό βαθμό από τις παρεμβάσεις και
την προσφορά των Νοσηλευτών.Υπάρ-
χουν πραγματικά φορές, τέτοιας υπέρ-
τατης ψυχικής αφοσίωσης και προσφο-
ράς,που μαζί με την ένταση και το φόρτο
εργασίας, έχουν σαν αποτέλεσμα να
«χάνεται» ακόμα κι αυτή η αίσθηση του
χρόνου! Η αγωνία και το άγχος των
ασθενών και των συγγενών τους, είναι
αδύνατο να μην μεταφερθούν και στη
ψυχή του Νοσηλευτή και της Νοσηλεύ-
τριας. Η λύπη, η χαρά, ο θυμός, η απο-
γοήτευση,είναι συναισθήματα που εναλ-
λάσσονται πολλές φορές στη διάρκεια
κάθε 8ώρου. Ουδόλως τυχαία και όχι
σπάνια, είναι η εμφάνιση επαγγελματι-
κής κόπωσης (Burn-out) και ψυχικών
προβλημάτων, κυρίως, μελαγχολίας ή
και κατάθλιψης σε συναδέλφους που
εργάζονται αρκετά χρόνια σε ορισμέ-
να ειδικά τμήματα, όπως είναι τα «κλει-
στά», τα ογκολογικά και τα ΤΕΠ.

Η σωματική δε κόπωση, είναι εκ
των ουκ άνευ! Ατελείωτες ώρες ορθο-
στασίας και βαδίσματος πάνω –κάτω,
πάνω –κάτω. Μακάρι οι νοσηλευτικές
παρεμβάσεις να γίνονταν και διαμέσου
Η/Υ αλλά, ...φλεβίτιδες, προβλήματα
μέσης και αυχένα, δεν είναι «άγνωστα»
στο χώρο μας. Ο κίνδυνος μεταδοτι-
κών ή και άλλων νοσημάτων, είτε από
ασθενείς,είτε από ατυχήματα (π.χ.μηνιγ-
γίτιδα, τρύπημα από βελόνα, κυτταρο-
στατικά φάρμακα,κ.ά.) είναι υπαρκτός,
καθ’ όλη  τη διάρκεια της υπηρεσίας.

Περιγράφοντας εν τάχει, την βιοψυ-
χοσωματική οντότητα του Νοσηλευτή,ας
δούμε ποιες είναι οι αμοιβές, υλικές και
ηθικές,που απολαμβάνει αυτός στη χώρα
μας, ως αποτέλεσμα της εργασίας του.

Σήμερα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
έχουμε τον βασικό μισθό  συν 2 με 3
επιδόματα μειωμένα πλέον από 12%
έως 30%, που όλα μαζί φτάνουν περί-
που τα 1000 -1100 ευρώ.Οι δεδουλευ-
μένες υπερωρίες με χαμηλότατο κοστο-
λόγιο,τα νυχτερινά και οι αργίες,συνήθως
καταβάλλονται στους περισσότερους μετά
την πάροδο 3 ή και 4 μηνών, ενώ θα
έπρεπε από τον αμέσως επόμενο μήνα.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι, ο μισθός
του Νοσηλευτή επαρκεί τόσο,ώστε αυτός

να ζει «στα όρια της αξιοπρέπειας». Γνω-
ρίζετε μήπως πόσος είναι ο μηνιαίος
μισθός του Άγγλου ή του Γάλλου Νοση-
λευτή;Μάλλον είναι προτιμότερο να μην
τους αναφέρω…

Ως υπάλληλοι του Υπουργείου Υγεί-
ας -το οποίο Υπουργείο δεν φρόντισε
ποτέ, παρά τη σημασία του, ν’ αποκτή-
σει την αίγλη και την αξία άλλων υπουρ-
γείων (π.χ.Οικονομικών,Εσωτερικών,
Παιδείας)- είμαστε οι κατώτερα αμειβό-
μενοι «Δημόσιοι Υπάλληλοι».Γιατί,δυστυ-
χώς, ως δημόσιους υπαλλήλους μας
αντιμετωπίζουν οι εκάστοτε κυβερνή-
σεις, αγνοώντας ή μη θέλοντας να αντι-
ληφθούν,ότι λόγω του καθαρά ανθρω-
πιστικού επαγγέλματος- λειτουργήματος
δεν είναι δυνατό να συμπεριλαμβανό-
μαστε στον γενικότερο όρο.

Μπορούμε π.χ. σε ημέρα απεργίας
να βάλουμε «λουκέτο» στα Νοσοκομεία
και στα Κέντρα Υγείας, όπως συμβαίνει

με άλλους κλάδους του Δημόσιου τομέα
(σχολεία, τράπεζες, ΔΕΚΟ); ΟΧΙ, διότι
βάσει νόμου πρέπει να υπάρχει προ-
σωπικό ασφαλείας, το οποίο την ημέ-
ρα εκείνη με αυταπάρνηση θα φροντί-
σει και θα προστατέψει τους ασθενείς.

Μπορούμε να έχουμε ρεπό τα Σαβ-
βατοκύριακα και τις αργίες  όπως οι
περισσότεροι Δημόσιοι υπάλληλοι;ΟΧΙ,
διότι είμαστε «ανοιχτά» κάθε μέρα, όλη
μέρα, όλο το χρόνο.

Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι στις
μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας,
εργάζεται, το προβλεφθέν, απαραίτητο
νοσηλευτικό προσωπικό; ΟΧΙ, αλλά,
αφού η «δουλειά βγαίνει» χάρη στο φιλό-
τιμο του υπάρχοντος προσωπικού και
τις αλχημείες των ανωτέρων αρμοδίων
(8μηνες, 12μηνες συμβάσεις, κτλ), για-
τί η πολιτεία να σκύψει πάνω στα πραγ-
ματικά προβλήματα του κλάδου και να
αναβαθμίσει τις δημόσιες υπηρεσίες

ΒΙΟΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

Οι νοσηλευτές διαθέτουν 
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ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ψυχή και φιλότιμο...
παροχής υγείας των πολιτών της;Άλλω-
στε,υπάρχουν τόσα ιδιωτικά κέντρα και
μορφές παροχής υγείας. Φιλλανδία 

Περνώντας στις ηθικές αμοιβές που
(από) λαμβάνει ο Νοσηλευτής και η
Νοσηλεύτρια, αυτές διαχωρίζονται α)
στις αμοιβές από την διοίκηση και β)
στις προσωπικές αμοιβές.

Οι ηθικές αμοιβές από την εκάστο-
τε Διοίκηση, η οποία γνωρίζει πάρα
πολύ καλά τον εξέχοντα ρόλο των νοση-
λευτών στην εύρυθμη λειτουργία του
οργανισμού που προΐσταται -ας μου
επιτραπεί εδώ ν’ αμφιβάλλω, εάν αρκε-
τοί από εμάς έχουμε αντιληφθεί και
κατανοήσει σωστά τη σημασία αυτού
του ρόλου- είναι συνήθως ευχολόγια,
για «αναγνώριση» του πολύ σημαντικού
έργου που επιτελούμε,για την κατανόη-
ση των «αναγκών» μας σε προσωπικό,
κάπου-κάπου κάποια Εύφημο μνεία,
άντε και κάποιο επιπλέον «ρεπό» την
ημέρα του Νοσηλευτή.Όσον αφορά δε,
στην παροχή θεσμικών κινήτρων-αμοι-
βών η είσπραξη πολλών «θα» και «εφό-
σον», είναι η συνηθέστερη απάντηση.

Τελικά από πού ο Νοσηλευτής λαμ-
βάνει την ικανοποίηση, εκείνη που του
επιτρέπει να εργάζεται στο χώρο εργα-
σίας,πέραν από βιοποριστικούς λόγους;
Η απάντηση έρχεται από το ίδιο αντι-

κείμενο της εργασίας του, τον ίδιο τον
ασθενή. Είναι αλήθεια ότι, τις περισσό-
τερες ώρες της ημέρας ο νοσηλευόμε-
νος βρίσκεται σε συχνότερη επαφή με
το Νοσηλευτή και την Νοσηλεύτρια,απ’
ό,τι με οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα.
Λογική, λοιπόν, είναι η ανάπτυξη μορ-
φών επικοινωνίας και πέρα της φαρμα-
κευτικής (νοσηλεία). Η ψυχολογική
προσέγγιση και στήριξη του αρρώστου
είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ολιστι-
κής αντιμετώπισής του.

Ο ασθενής βιώνει και κρίνει όλες
τις προσπάθειες και τις συμπεριφορές.
Κι όσο ή υγεία του βελτιώνεται και φτά-
νει η ώρα της εξόδου, τότε έρχεται και
η επιβράβευση με ένα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! Ένα
πραγματικό,αληθινό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ,που
βγαίνει από τα βάθη της καρδιάς του και
καθρεφτίζεται στο πρόσωπο του. Μια
λέξη,που εκείνη την στιγμή δεν κοστο-
λογείται με κανένα υλικό αγαθό και η
οποία πλημμυρίζει την ψυχή του Νοση-

λευτή με συναισθήματα απέραντης ικα-
νοποίησης, συγκίνησης ή και αμηχα-
νίας πολλές φορές. Είναι αυτές οι στιγ-
μές  που συνειδητοποιεί ο Νοσηλευτής
και η Νοσηλεύτρια,ότι έπραξε το καθή-
κον του στο ακέραιο, συμβάλλοντας τα
μέγιστα στην αποκατάσταση της υγείας
και τη διαφύλαξη της ζωής ενός συναν-
θρώπου. Είναι μια ηθική αμοιβή και
αναγνώριση,που δύσκολα θα συναντή-
σει κανείς στα περισσότερα σύγχρονα
επαγγέλματα.Βέβαια,κάθε κανόνας έχει

και εξαιρέσεις. Όλοι οι άνθρωποι δεν
έχουν τον ίδιο χαρακτήρα και δεν αντι-
μετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις με
τον ίδιο τρόπο. Έτσι, ορισμένες διαφο-
ρετικές συμπεριφορές απέναντι στους
νοσηλευτές -κυρίως από συγγενείς  ασθε-
νών- δεν πρέπει να επηρεάζουν την
προσήλωση και αφοσίωση στο καθή-
κον. Ο έμπειρος Νοσηλευτής ξέρει να
τις διαχειρίζεται και να τις προσπερνά.

Από τη στιγμή που το Νοσηλευτικό

Επάγγελμα έχει αντικείμενο τον άνθρω-
πο, απαιτεί από αυτούς που το ασκούν
να διαθέτουν ανθρωπιά και μεγάλη
ψυχική δύναμη,ώστε να ανταπεξέλθουν
στις πολλές ιδιαιτερότητές του. Αν και
είναι σημαντικότατος ο ρόλος μας στην
παροχή, προαγωγή και ανάπτυξη της
υγείας στη χώρα μας, εντούτοις λίγες
είναι οι προσπάθειες για να αναδειχθεί
το πραγματικό έργο και ο ρόλος του
νοσηλευτή,ώστε ανάλογη της προσφο-
ράς του, να είναι και η ανταποδοτικό-
τητα από τη πλευρά της πολιτείας και
της κοινωνίας μας ευρύτερα.

Οφείλουμε επιτέλους, πρώτα εμείς
οι ίδιοι, να αντιληφθούμε, να κατανοή-
σουμε και να εκτιμήσουμε τον ρόλο
μας.Κι εφόσον αυτό συμβεί, τότε ο καθέ-
νας μας οφείλει από οποιοδήποτε μετε-
ρίζι και αν βρίσκεται (Νοσηλεύτρια-τής
βάρδιας, έως και Δντρια-τής Νοσηλευ-
τικής Υπηρεσίας,θεσμικό κλαδικό όργα-
νο Ε.Ν.Ε., κ.τ.λ) να προσπαθήσει να
φέρει τον κλάδο στην κοινωνική εκεί-
νη θέση που του αρμόζει και η οποία,
εν κατακλείδι, του α ξ ί ζ ε ι! 

Αποστόλης Κωτσής
Νοσηλευτής ΤΕ

Πρόεδρος 5ου Π.Τ Θεσσαλίας και  
Στερεάς Ελλάδος της Ε.Ν.Ε.

ΑΒΡΑΜΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΣΟΦΙΑ, ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝ-
ΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ,
ΑΛΙΑΓΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΒΑΛΑΡΗ ΓΕΩΡ-
ΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ, ΒΑΧΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΙΔΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΒΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ, ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
ΓΑΡΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΙΟΦΤΣΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΙΩΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΓΡΑΜ-
ΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΟΛΓΑ, ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΟΓΑΝΚΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΔΟΝΤΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΣ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΖΑΓΑΝΑ ΒΑΪΑ, ΖΑΧΑΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΖΙΩ-
ΓΑ ΑΓΛΑΪΑ, ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΑΙΔΡΑ, ΚΑΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ,

ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΚΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡ-
ΓΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΕΜΑΝΕ-ΛΑΖΟΥ ΑΦΡΟ-
ΔΙΤΗ, ΚΕΣΙΔΟΥ-ΚΟΤΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΚΟΛΙΟΥ-ΠΛΕΞΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΜΕΡΩΠΗ,
ΚΟΝΤΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ, ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΑΓΛΑΪΑ, ΚΟΣΜΑ-
ΔΑΚΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ, ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΚΟΥΚΗ ΒΙΡ-
ΓΙΝΙΑ, ΚΟΥΝΕΛΗΣ-ΜΥΚΗΡΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΡΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ, ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥ-
ΤΣΟΒΑΪΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΥ-
ΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΩΣΤΑΔΙΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΝΟΥΚΑ ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΕΡΑ-
ΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΗΤΚΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΟΡΦΑΚΙΔΟΥ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΓΙΑΤΗ-ΛΕΒΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑ-
ΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΜΠΟΥ-

ΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΜΠΑΦΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙ-
ΛΙΚΗ, ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΠΛΑ-
ΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΟΥΡ-
ΝΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΟΥΤΖΙΩΝΑ-ΝΤΑΛΙΟΥ ΧΑΪΜΑΔΗ,
ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΕΑΡΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΕΟΦΥ-
ΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΝΗΣΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ-ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΤΖΙ-
ΛΕΠΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΝΤΟΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ
-ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΛΟ-
ΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙ-
ΚΗ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΪΑ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ,
ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΠΑΣΧΑΛΗ-ΜΟΥΡΟΥ-
ΤΣΟΥ ΑΝΕΖΙΝΑ, ΠΙΛΑΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΙΣΤΟ-
ΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ, ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ-

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΠΟΝΤΙΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΥΡΓΙΛΗ-ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΡΟΚΑ ΕΛΕΝΗ,
ΡΟΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΕΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ-
ΛΗΝΗ, ΣΕΜΙΛΙΕΤΩΦ ΜΙΧΑΗΛ, ΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΣΙΩΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΚΕΝΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΣΟΥΛΤΟΥΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΕΡΡΥΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΟΦΑ ΜΑΡΙΑ, ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΖΩΪ-
ΤΣΑ, ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΑ-
ΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΑΛΠΑΤΟΥ-
ΡΟΥ ΧΑΪΔΩ, ΤΣΑΜΠΙΡΑ-ΤΣΑΠΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΤΣΕΠΡΑΗΛΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ, ΤΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΤΣΟΛ-
ΚΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΣΟΥΚΑΛΑ-ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΦΙΛΙΠ-
ΠΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΛΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΟΥΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑ-
ΤΗ, ΧΑΒΕΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΧΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΑΡΙΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ, ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

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

Από τη στιγμή που το Νοσηλευτικό Επάγγελμα
έχει αντικείμενο τον άνθρωπο, απαιτεί από
αυτούς που το ασκούν να διαθέτουν ανθρωπιά
και μεγάλη ψυχική δύναμη, ώστε να ανταπε-
ξέλθουν στις πολλές ιδιαιτερότητές του. 



Απρίλιος 2010

ΑΑ
ννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  κκαατταα--
ββοολλήή  ττοουυ  εεππιιδδόόμμααττοοςς
ξξέέννηηςς  γγλλώώσσσσααςς  κκααιι  ττοουυ

ννοοσσοοκκοομμεειιαακκοούύ  εεππιιδδόόμμααττοοςς  σσεε
ννοοσσηηλλεευυττήή,,  πποουυ  ππααρρέέχχεειι  ττιιςς  υυππηη--
ρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  σσεε  ΝΝΠΠΙΙΔΔ  μμηη  κκεερρδδοο--
σσκκοοππιικκοούύ  χχααρραακκττήήρραα,,  εεππιισσηημμααίί--
ννοοννττααιι  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::

Σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 2 παράγραφος Β
περίπτωση δ΄ της υπ’ αριθμ.
49524/2362/04-07-2008 Κοι-
νής Απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών
και Απασχόλησης και Κοινω-
νικής Προστασίας περί του
καθορισμού των όρων αμοι-
βής και εργασίας, για το προ-
σωπικό που απασχολείται στα
πάσης φύσεως ΝΠΙΔ μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ

Β΄ 1414/2008), «σε όλους τους
εργαζόμενους των έξι (6) πρώ-
των μισθολογικών κατηγοριών,
που υπάγονται στη ρύθμιση
αυτή χορηγείται επίδομα ξένης
γλώσσας εκ ποσοστού 5% επί
του βασικού μισθού, εφόσον
ο εργαζόμενος γνωρίζει και
χρησιμοποιεί ξένη γλώσσα κατά
την άσκηση των καθηκόντων
του.Η επάρκεια της ξένης γλώσ-
σας αποδεικνύεται με επίπεδο
τουλάχιστον LOWER ή αντι-
στοίχου τίτλου ξένης γλώσσας.
Το ανωτέρω επίδομα ξένης
γλώσσας, χορηγείται μία φορά
ανεξαρτήτως του αριθμού των
ξένων γλωσσών που χρησιμο-
ποιεί ο εργαζόμενος».

Όπως προκύπτει από την
ανωτέρω διάταξη, το επίδομα

ξένης γλώσσας χορηγείται,εφό-
σον ο εργαζόμενος αφενός γνω-
ρίζει, αφετέρου χρησιμοποιεί

κάποια ξένη γλώσσα κατά την
άσκηση των καθηκόντων του.
Με άλλα λόγια για την χορήγη-

ση του επίμαχου επιδόματος
απαιτείται αθροιστικά, τόσο η
γνώση της ξένης γλώσσας,που
θα πρέπει να αποδεικνύεται διά
του αντιστοίχου τίτλου,όσο και
η εν τοις πράγμασι χρήση αυτής
από τον εργαζόμενο κατά την
ενάσκηση των καθηκόντων του.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 2 παρά-
γραφος Β περίπτωση ε΄ της ως
άνω Κοινής Υπουργικής Από-
φασης, «σε όλο το νοσηλευτικό
προσωπικό χορηγείται νοσοκο-
μειακό επίδομα σε ποσοστό 20%.
Το ίδιο ποσοστό χορηγείται και
σε όλους τους άλλους εργαζό-
μενους με την προϋπόθεση ότι,
το Ίδρυμα κλ.π.έχει νοσοκομει-
ακό χαρακτήρα.Νοσοκομειακό
επίδομα σε ποσοστό 20% χορη-

γείται και στο ιατρικό προσωπι-
κό όπως χορηγείται και στο
νοσηλευτικό προσωπικό».

ΌΌππωωςς  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττηηνν
ααννωωττέέρρωω  δδιιάάττααξξηη,,  ττοο  ννοοσσοοκκοο--
μμεειιαακκόό  εεππίίδδοομμαα  χχοορρηηγγεείίττααιι  ααδδιιαα--
κκρρίίττωωςς  σσεε  όόλλοο  ττοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό
ππρροοσσωωππιικκόό,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττοο  ιιααττρριι--
κκόό..  ΔΔιιάάκκρριισσηη  γγίίννεεττααιι  μμόόννοονν  γγιιαα
ττοουυςς  εερργγααζζοομμέέννοουυςς  άάλλλλωωνν  κκλλάά--
δδωωνν  κκααιι  εειιδδιικκοοττήήττωωνν,,  οοιι  οοπποοίίοοιι
δδιικκααιιοούύννττααιι  νναα  ττοο  λλααμμββάάννοουυνν
εεφφόόσσοονν  ααππαασσχχοολλοούύννττααιι  σσεε  ίίδδρρυυ--
μμαα  ννοοσσοοκκοομμεειιαακκοούύ  χχααρραακκττήήρραα..

Εκ των ανωτέρω παρατηρή-
σεων αποσαφηνίζονται οι προ-
ϋποθέσεις χορήγησης του επι-
δόματος ξένης γλώσσας και του
νοσοκομειακού επιδόματος σε
εργαζόμενους σε ΝΠΙΔ μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα.

ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Περί των επιδομάτων... 

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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Το επίδομα ξένης
γλώσσας χορηγεί-
ται, εφόσον ο
εργαζόμενος
αφενός γνωρίζει,
αφετέρου χρησι-
μοποιεί κάποια
ξένη γλώσσα κατά
την άσκηση των
καθηκόντων του. 

ΣΣ
ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
5§2 Α του Νόμου 1579/1986, από
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου

καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος
του νοσηλευτή και νοσηλεύτριας στους
πτυχιούχους ή διπλωματούχους των: α)
Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοση-
λευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. γ) Τέως ανώτε-
ρων σχολών αδελφών νοσοκόμων επι-
σκεπτριών αδελφών νοσοκόμων, αρμοδιότητας
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) Ισό-
τιμων σχολών αλλοδαπής των αντίστοι-
χων σχολών α, β, γ.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 31§2 του Νόμου 3252/2004,
«όποιος ασκεί τη νοσηλευτική χωρίς να
έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος διώκε-
ται ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 458 του
Ποινικού Κώδικα. Καταγγελία για παράνο-
μη άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλμα-
τος μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε ιδιώ-
της στα Περιφερειακά Συμβούλια ή στο

Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., το οποίο στη συνέχεια υπο-
χρεούται να γνωστοποιήσει το γεγονός
στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».

Με βάση την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1572/19-
10-1990 Πράξη του Ινστιτούτου Τεχνολο-
γικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, προ-
κύπτει ότι η κυρία Α. Α. δεν είναι κάτοχος
τινός τίτλου σπουδών, αντιστοιχούντος
στους τίτλους σπουδών που αναφέρονται
κατά τρόπο περιοριστικό στις προαναφερ-
θείσες διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του
Νόμου 1579/1986. Με άλλα λόγια η κυρία
Α. Α., με βάση την ισχύουσα ελληνική νομο-
θεσία, δεν φέρει τον επαγγελματικό τίτ-
λο του νοσηλευτή και δεν δύναται να ασκεί
το νοσηλευτικό επάγγελμα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η υπ’
αριθμ. πρωτ. 1297/29-06-1995 Απόφαση
του Νομάρχη Έβρου, διά της οποίας χορη-
γήθηκε στην εν λόγω κυρία άδεια άσκησης
επαγγέλματος νοσηλεύτριας, είναι παρά-
νομη και χρήζει αμέσου ανακλήσεως. 

Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Τεχνική-διαδικαστική
ενέργεια

ΑΑ
ναφορικά με την τοποθέτηση των νοσηλευτών στην ονομα-
στική κατάσταση του εβδομαδιαίου προγράμματος των κλινι-
κών επισημαίνονται τα ακόλουθα:

ΗΗ  εεκκππόόννηησσηη  ττοουυ  εεββδδοομμααδδιιααίίοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  εερργγαασσίίααςς  ααπποοττεελλεείί
μμιιαα  κκααθθααρράά  ττεεχχννιικκήή  ––  δδιιααδδιικκαασσττιικκήή  εεννέέρργγεειιαα  ττωωνν  οοιικκεείίωωνν  ππρροοϊϊσστταα--
μμέέννωωνν  εεκκάάσσττηηςς  οορργγααννιικκήήςς  μμοοννάάδδααςς,,  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  εειιδδιι--
κκήή  ρρύύθθμμιισσηη  σσττοο  κκεείίμμεεννοο  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα..  ΟΟ  κκώώδδιι--
κκααςς  θθέέττεειι  γγεεννιικκοούύςς  κκααννόόννεεςς  κκααιι  ααρρχχέέςς,,  γγύύρρωω  ααππόό  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  οοιικκοοδδοομμεείίττααιι
οολλόόκκλληηρρηη  ηη  δδηημμόόσσιιαα  δδιιοοίίκκηησσηη  κκααιι  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  ηη  υυππηηρρεεσσιιαακκήή
κκααττάάσστταασσηη  όόλλωωνν  ττωωνν  δδηημμοοσσίίωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν..  

Σε κάθε περίπτωση και η εκπόνηση του προγράμματος εργασίας
θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και
της κοινωνικής αλληλεγγύης και να έχει ως στόχο την διασφάλιση
της μέγιστης δυνατής απόδοσης των νοσηλευτών κατά την εργασία
τους. Οι αρχές αυτές αποτυπώνονται ρητώς στην κατευθυντήρια διά-
ταξη του άρθρου 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και θα πρέπει
οπωσδήποτε να λαμβάνονται υπόψη κατά την σύνταξη του προγράμ-
ματος εργασίας των νοσηλευτών από τους οικείους προϊσταμένους.

Η τήρηση των ανωτέρω γενικών κανόνων δύναται να συμβάλει
με τρόπο αποφασιστικό στην διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης και
στην ομαλή λειτουργία του κυκλικού ωραρίου σε όλα τα νοσοκο-
μεία της χώρας.

ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Παράνομη χορήγηση 



ΣΣ
ύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 87 του
Δημοσιοϋπαλληλικού

Κώδικα (Νόμος 3528/2007),
««ττοονν  ππρροοϊϊσσττάάμμεεννοο,,  πποουυ  ααπποουυ--
σσιιάάζζεειι  ήή  κκωωλλύύεεττααιι,,  ααννααππλληηρρώώ--
ννεειι  σστταα  κκααθθήήκκοονντταα  ττοουυ  οο  ααννώώ--
ττεερροοςς  κκααττάά  ββααθθμμόό  ππρροοϊϊσσττάάμμεεννοοςς
ττωωνν  υυπποοκκεείίμμεεννωωνν  οορργγααννιικκώώνν
μμοοννάάδδωωνν  κκααιι  εεππίί  οομμοοιιοοββάάθθ--
μμωωνν  οο  ππρροοϊϊσσττάάμμεεννοοςς  πποουυ  έέχχεειι
αασσκκήήσσεειι  ππεερριισσσσόόττεερροο  χχρρόόννοο

κκααθθήήκκοονντταα  ππρροοϊϊσσττααμμέέννοουυ.. Το
αρμόδιο για την τοποθέτηση
προϊσταμένων όργανο μπορεί,
τηρουμένου του προβαδίσμα-
τος των βαθμών, να ορίσει ως
αναπληρωτή προϊσταμένου
οργανικής μονάδας,που απου-
σιάζει ή κωλύεται, έναν από
τους προϊσταμένους των υπο-
κείμενων οργανικών μονά-
δων. ΑΑνν  δδεενν  υυππάάρρχχοουυνν  υυπποο--
κκεείίμμεεννεεςς  οορργγααννιικκέέςς  μμοοννάάδδεεςς,,

ττοονν  ππρροοϊϊσσττάάμμεεννοο  ααννααππλληηρρώώ--
ννεειι  σστταα  κκααθθήήκκοονντταα  ττοουυ  οο  ααννώώ--
ττεερροοςς  κκααττάά  ββααθθμμόό  υυππάάλλλληηλλοοςς
πποουυ  υυππηηρρεεττεείί  σσττηηνν  ίίδδιιαα  οορργγαα--
ννιικκήή  μμοοννάάδδαα,,  εεφφόόσσοονν  ααννήήκκεειι
σσεε  κκλλάάδδοο  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  οοιι  υυππάάλλ--
λληηλλοοιι  ππρροοββλλέέππεεττααιι  όόττιι  μμπποο--
ρροούύνν  νναα  ππρροοΐΐσσττααννττααιι  σσύύμμφφωω--
νναα  μμεε  ττιιςς  οοιικκεείίεεςς  οορργγααννιικκέέςς
δδιιααττάάξξεειιςς.. Αν υπηρετούν περισ-
σότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο
βαθμό,αναπληρώνει αυτός που

έχει περισσότερο χρόνο στο
βαθμό ή αυτός που ορίζεται
από τον προϊστάμενο της αμέ-
σως υπερκείμενης μονάδας ή
αρχής».

Οι ανωτέρω κανόνες ρυθ-
μίζουν την εφαρμογή του
θεσμού της αναπλήρωσης προϊ-
σταμένων, δίδοντας έμφαση
στον βαθμό και στον χρόνο
προϋπηρεσίας στον βαθμό.Επί
ομοιοβάθμων υπαλλήλων με

τον ίδιο χρόνο προϋπηρεσίας
η λύση για την αναπλήρωση
του προϊσταμένου δίδεται από
τον προϊστάμενο της υπερκεί-
μενης μονάδας, η απόφαση
του οποίου εκδίδεται κατά δια-
κριτική ευχέρεια, κατόπιν αξιο-
λόγησης των τυπικών και ουσια-
στικών προσόντων των
υποψηφίων υπαλλήλων,καθώς
και της γενικότερης υπηρεσια-
κής τους παρουσίας.

ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

Προηγείται ο ανώτερος..

ΜΜ
ε βάση την υπ’ αριθμ. πρωτ.
659/28-01-2010 αίτηση του Γ.
Π. προς το 6ο Περιφερειακό

Τμήμα της Ε.Ν.Ε. περί της διαγραφής
του από τα μητρώα της Ε.ΝΕ. επιση-
μαίνονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 3§2 του
Νόμου 3252/2004, τταακκττιικκάά  μμέέλληη  ττηηςς
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  όόλλοοιι  οοιι  ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς  πποουυ  εείίννααιι  ααππόόφφοοιιττοοιι::  αα))  ΤΤμμηη--
μμάάττωωνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  AA..EE..II..,,  ββ))  ΝΝοοσσηη--

λλεευυττιικκώώνν  ΤΤμμηημμάάττωωνν  TT..EE..II..,,  γγ))  ΠΠρρώώηηνν
ΑΑννώώττεερρωωνν  ΣΣχχοολλώώνν  ΑΑδδεελλφφώώνν  ΝΝοοσσοο--
κκόόμμωωνν,,  ΕΕππιισσκκεεππττρριιώώνν  ΑΑδδεελλφφώώνν  ΝΝοοσσοο--
κκόόμμωωνν,,  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ
ΥΥγγεείίααςς,,  ΠΠρρόόννοοιιααςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν
ΑΑσσφφααλλίίσσεεωωνν,,  δδ))  ΠΠρρώώηηνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττιι--
κκώώνν  ΣΣχχοολλώώνν  ΚΚΑΑΤΤΕΕΕΕ,,  εε))  ΝΝοοσσηηλλεευυττιι--
κκώώνν  ΣΣχχοολλώώνν  ήή  ΤΤμμηημμάάττωωνν  ττηηςς  ααλλλλοο--
δδααππήήςς,,  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  τταα  δδιιππλλώώμμαατταα  έέχχοουυνν
ααννααγγννωωρριισσττεείί  ωωςς  ιισσόόττιιμμαα  μμεε  τταα  ππττυυχχίίαα
ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  σσχχοολλώώνν  ττηηςς  ηημμεε--

δδααππήήςς  ααππόό  ττιιςς  ααρρμμόόδδιιεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς..
Όπως προκύπτει από την παραπά-

νω διάταξη, ο νομοθέτης θέλησε την
υποχρεωτική εγγραφή στα μητρώα της
Ε.Ν.Ε. όλων όσων φέρουν τον επαγ-
γελματικό τίτλο του Νοσηλευτή, όπως
αυτός καθιερώθηκε από τις διατάξεις
του άρθρου 5§2 Α του Νόμου 1579/1985.

Περαιτέρω, ηη  μμοοννααδδιικκήή  ππεερρίίππττωωσσηη
δδιιααγγρρααφφήή  μμέέλλοουυςς,,  εείίττεε  ππρροοσσωωρριιννήή  εείίττεε
οορριισσττιικκήή,,  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ωωςς  ππεειιθθααρρχχιικκήή

πποοιιννήή  ααππόό  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2266
ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  33225522//22000044..

Δοθέντος ότι ο κύριος Γ. Π. φέρει
αυτοδικαίως τον επαγγελματικό τίτλο
του νοσηλευτή, ως κάτοχος του αντί-
στοιχου τίτλου σπουδών, ενώ δεν έχει
διωχθεί πειθαρχικώς,η αίτησή του περί
διαγραφής από τα μητρώα της Ε.Ν.Ε.
είναι απορριπτέα λόγω αντίθεσης με
τις ως άνω διατάξεις των άρθρων 3§2
και 26 του Νόμου 3252/2004.

ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΥΤΗ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΩΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ 

Υποχρεωτική εγγραφή στην Ε.Ν.Ε. 

Απρίλιος 2010

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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ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ  

Υποχρεωτικές και αυστηρές

ΟΟ
ι  διατάξεις του άρθρου 15 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα (Νόμος 3528/2007), προβλέπουν ότι, οι επιτυχόντες που
περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων, διορίζονται υπο-

χρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας
υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο μέσα σε τέσσερεις
(4) μήνες από την έκδοση των πινάκων διοριστέων. 

Eφόσον οι διοριστέοι έχουν υποβάλει το σύνολο των απαιτουμέ-
νων δικαιολογητικών, η Διοίκηση οφείλει να προβεί στον διορισμό
τους εντός το αργότερο τεσσάρων μηνών από την έκδοση του σχε-
τικού πίνακα διοριστέων. 

Η Ε.Ν.Ε. έχει επανειλημμένως επισημάνει το πρόβλημα των παρα-
τηρουμένων καθυστερήσεων διορισμού νοσηλευτών στην ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας, υπογραμμίζοντας ότι, αυτό εντείνεται έτι περισ-
σότερο λόγω των σοβαρών ελλείψεων νοσηλευτικού προσωπικού.

Η Ε.Ν.Ε. θα συνεχίσει και θα εντείνει τις προσπάθειές της, ώστε
οι διατάξεις του άρθρου 15 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα να τυγ-
χάνουν του απολύτου σεβασμού κάθε αρμόδιας υπηρεσίας.  

ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ρύθμιση σε...αναμονή!

ΣΣ
ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
5 του Νόμου 1579/1985, «με απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας και Πρό-

νοιας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέ-
σεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την
άσκηση ιδιωτικού έργου από τους κατό-
χους άδειας άσκησης επαγγέλματος νοση-
λευτή αποφοίτους Τμημάτων Πανεπιστη-
μίων ή Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, και
ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγρα-
φές οικήματος και εξοπλισμού για τη συγκρό-
τηση και οργάνωση του επαγγελματικού
καταστήματος των νοσηλευτών, μέσα στο
οποίο μπορεί να εφαρμόζονται νοσηλευ-
τικές μέθοδοι και πράξεις. Με κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο-
νομικών,Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

και Υγείας και Πρόνοιας γίνεται η κοστο-
λόγηση των νοσηλευτικών πράξεων».

Σε συνέχεια των ως άνω εξουσιοδοτικών
διατάξεων δδεενν  υυππήήρρξξεε  έέκκδδοοσσηη  ττωωνν  ππρροοββλλεε--
πποομμέέννωωνν  υυπποουυρργγιικκώώνν  ααπποοφφάάσσεεωωνν,,  μμεε  ααπποο--
ττέέλλεεσσμμαα  νναα  μμηηνν  έέχχεειι  εειισσέέττιι  ρρυυθθμμιισσττεείί  μμεε  κκάάθθεε
ααππααιιττοούύμμεεννηη  λλεεππττοομμέέρρεειιαα  ττοο  ζζήήττηημμαα  ττηηςς  άάσσκκηη--
σσηηςς  ιιδδιιωωττιικκοούύ  έέρργγοουυ  ααππόό  ττοουυςς  φφέέρροοννττεεςς  ττοονν
εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ττίίττλλοο  ττοουυ  ΝΝοοσσηηλλεευυττήή..  Ομοί-
ως δεν έχει υπάρξει μέχρι τις ημέρες μας
κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων.

ΗΗ  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  έέχχεειι  ααννααλλάάββεειι  ττηηνν  ππρρωωττοοββοουυ--
λλίίαα  κκααττααγγρρααφφήήςς  κκααιι  ττααξξιιννόόμμηησσηηςς  ττωωνν  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκώώνν  ππρράάξξεεωωνν  κκααιι  έέχχεειι  ήήδδηη  ααπποοσσττεείίλλεειι
ττοο  σσχχεεττιικκόό  ππόόρριισσμμαα  σσττηηνν  ηηγγεεσσίίαα  ττοουυ  ΥΥπποουυρρ--
γγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς,,  ααννααμμέέννοοννττααςς  γγιιαα  ττιιςς  ππεερρααιιττέέ--
ρρωω  εεννέέρργγεειιέέςς  ττηηςς..  
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2+2 προτάσεις για ένα καλύτερο αύριο
ΈΈ

νναα  ππλλήήρρεεςς  ππαακκέέττωωνν  ππρροοττάά--
σσεεωωνν  ααππέέσσττεειιλλεε  ττοο  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς
ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ  ππρροοςς  ττοο

υυπποουυρργγεείίοο  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  όόλλοουυςς  ττοουυςς
ααρρμμόόδδιιοουυςς  φφοορρεείίςς,,  μμεε  σσττόόχχοο  ττηηνν
κκααττααγγρρααφφήή  κκααιι  άάμμεεσσηη  ααννττιιμμεεττώώ--
ππιισσηη  όόλλωωνν  ααυυττώώνν  ττωωνν  σσηημμααννττιι--
κκώώνν  ππρροοββλληημμάάττωωνν  κκααιι  εεκκκκρρεεμμοο--
ττήήττωωνν,,  πποουυ  γγιιαα  χχρρόόννιιαα  ««ττααλλααιιππωωρροούύνν»»
ττοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  εεππάάγγγγεελλμμαα..  

Άλλωστε,η ηγεσία του υπουρ-
γείου Υγείας, μετά από την πρό-
σφατη συνάντησή της με το Δ.Σ.
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, ανανέωσε το
«ραντεβού» με τους νοσηλευτές και
δεσμεύτηκε για μια διεξοδική
συζήτηση γύρω από τα προβλή-
ματα του κλάδου, με στόχο την
καλύτερη αντιμετώπιση και επί-
λυσή τους.

Σας παραθέτουμε τα υπομνή-
ματα που έχουν σταλεί στους αρμό-
διους φορείς και καλύπτουν τα
σημαντικότερα «κενά», τα οποία
εμποδίζουν το νοσηλευτικό επάγ-
γελμα από το να αποκτήσει ένα
«σύγχρονο πρόσωπο», αλλά και
να κερδίσει την αναγνώριση,που
πραγματικά του αξίζει.

««ΗΗ  σσηημμεερριιννήή  κκααττάάσστταασσηη  
ττηηςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς»»
Είναι γνωστό ότι,οι νέοι και οι νέες
αποφεύγουν να σπουδάσουν την
Επιστήμη και Τεχνολογία της Νοση-
λευτικής,επειδή πρόκειται για επάγ-
γελμα που ασκείται κάτω από πολύ
δυσμενείς εργασιακούς όρους,ενώ
ταυτόχρονα, οι μισθοί του Δημο-
σίου για τους Νοσηλευτές τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης είναι απαρά-
δεκτα χαμηλοί και ισοπεδωτικοί.

ΠΠεερρίίπποουυ  οοιι  μμιισσοοίί  ααππόό  ττοουυςς  εεππιι--
ττυυγγχχάάννοοννττεεςς  εεττηησσίίωωςς  σστταα  ΑΑΕΕΙΙ--ΤΤΕΕΙΙ
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς,,  εείίττεε  εεγγκκααττααλλεείίπποουυνν
ττιιςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς  σσπποουυδδέέςς,,  εείίττεε
εεγγκκααττααλλεείίπποουυνν  ττοο  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκόό
ΕΕππάάγγγγεελλμμαα,,  ((μμεεττάά  ττηηνν  ααπποοφφοοίίττηη--
σσήή  ττοουυςς))..  ΠΠααρρααττηηρρεείίττααιι  ττοο  ττρρααγγιι--
κκόό  φφααιιννόόμμεεννοο  νναα  υυππάάρρχχοουυνν  χχιιλλιιάά--
δδεεςς  κκεεννέέςς  οορργγααννιικκέέςς  θθέέσσεειιςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΠΠΕΕ--ΤΤΕΕ,,  ττηηνν  ίίδδιιαα  σσττιιγγ--
μμήή  πποουυ  οοιι  φφοορροολλοογγοούύμμεεννοοιι  ((μμέέσσωω
ττοουυ  ΚΚρρααττιικκοούύ  ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ))

κκααιι  οοιι  αασσφφααλλιισσμμέέννοοιι  ((μμέέσσωω  ττωωνν
ΑΑσσφφααλλιισσττιικκώώνν  ΦΦοορρέέωωνν))  ππλληηρρώώ--
ννοουυνν  πποολλλλέέςς  δδεεκκάάδδεεςς  εεκκααττοομμμμυυ--
ρρίίωωνν  ΕΕυυρρώώ  εεττηησσίίωωςς  γγιιαα  ττιιςς  άάθθλλιιεεςς
κκααιι  εεππιικκίίννδδυυννεεςς  ««υυππηηρρεεσσίίεεςς»»  ττωωνν
λλεεγγόόμμεεννωωνν  ««ΑΑπποοκκλλεειισσττιικκώώνν  ννοοσσοο--
κκόόμμωωνν»»..  

Είναι ανάγκη να δοθεί κίνη-
τρο,προκειμένου να στραφούν οι
νέοι στο Νοσηλευτικό Επάγγελ-
μα, εγκαταλείποντας τα κορεσμέ-
να υγειονομικά επαγγέλματα (ιατρι-
κό,οδοντιατρικό,φαρμακευτικό).
Και το πρώτο και βασικό κίνητρο
είναι το οικονομικό, για ένα τόσο
επαχθές επάγγελμα.

Όπως είναι γνωστό,οοιι  ΕΕππιισσττήή--
μμοοννεεςς  ––  ΤΤεεχχννοολλόόγγοοιι  ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς
ττοουυ  ΕΕΣΣΥΥ  ααμμεείίββοοννττααιι  μμεε  ττοο  ΕΕννιιααίίοο
ΜΜιισσθθοολλόόγγιιοο  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσίίοουυ,,  εεννώώ
οοιι  σσυυννθθήήκκεεςς  κκααιι  οοιι  όόρροοιι  εερργγαασσίίααςς
ττοουυςς  δδεενν  έέχχοουυνν  κκααμμίίαα  σσχχέέσσηη  μμεε
ττιιςς  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς  κκααιι  όόρροουυςς
εερργγαασσίίααςς  ττωωνν  άάλλλλωωνν  ΔΔηημμοοσσίίωωνν
ΥΥππααλλλλήήλλωωνν,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττωωνν  άάλλλλωωνν
εερργγααζζοομμέέννωωνν  σσττιιςς  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  ΥΥγγεείί--
ααςς  ((ππλληηνν  ττωωνν  ΙΙααττρρώώνν))..  

Συγκεκριμένα,οι Νοσηλευτές
εργάζονται σε κυκλικό ωράριο
(πρωί – απόγευμα – νύχτα), τα
Σαββατοκύριακα και τις διακεκρι-
μένες Αργίες (Πάσχα – Χριστού-
γεννα _ Πρωτοχρονιά κλπ) πράγ-
μα που φυσικά δεν ισχύει για
τους Δημοσίους Υπαλλήλους των
Υπουργείων κλπ., αλλά ούτε για
τους Διοικητικούς,Τεχνικούς κλπ.
των Νοσοκομείων. Επίσης, οι
Νοσηλευτές ασκούν λειτούργη-
μα κρίσιμης ευθύνης (προστασία
ζωής και υγείας) και ταυτόχρονα
επαχθή εργασία (ποικιλόμορφη
φροντίδα των ασθενών). Ποια
σχέση έχουν αυτές οι συνθήκες
και όροι εργασίας, με εκείνες των
Δημοσίων Υπαλλήλων;Πώς μπο-
ρεί να εξομοιώνεται μισθολογι-
κά ο Νοσηλευτής με τον κοινό
Δημόσιο Υπάλληλο;

ΟΟ  ΝΝοοσσηηλλεευυττήήςς  ττρριιττοοββάάθθμμιιααςς
εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,,  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττιιςς  σσυυνν--
θθήήκκεεςς  εερργγαασσίίααςς  ττοουυ,,  μμπποορρεείί  νναα
ππααρρααλλλληηλλιισσθθεείί  μμόόννοο  μμεε  ττοονν  ΙΙααττρρόό..
Αυτός, άλλωστε, είναι και ο μονα-

δικός τρόπος να υπάρξει ουσια-
στική αναβάθμιση της Νοσηλευ-
τικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,
ώστε να στραφούν οι νέοι στις
Νοσηλευτικές σπουδές, εγκατα-
λείποντας τα κορεσμένα υγειονο-
μικά επαγγέλματα.

ΗΗ  ππρροοττεειιννόόμμεεννηη  λλύύσσηη......
Για να αποκτήσει η χώρα μας ποσο-
τικά επαρκές και ποιοτικά κατάλ-
ληλο Νοσηλευτικό Δυναμικό είναι
απαραίτητη η οικονομική αναβάθ-
μιση του Επιστήμονα-Τεχνολόγου
Νοσηλευτή του ΕΣΥ.

Το Ειδικό Μισθολόγιο Νοση-
λευτών ΕΣΥ (πτυχιούχων ΑΕΙ –
ΤΕΙ) είναι ο μοναδικός τρόπος
οικονομικής αναγνώρισης της ιδι-
αιτερότητας του νοσηλευτικού λει-
τουργήματος. Δηλαδή, πρέπει να
υπάρξει σαφής διάκριση σε σχέ-
ση με τους κοινούς Δημοσίους
Υπαλλήλους, όπως έχει γίνει για
τους Ιατρούς ΕΣΥ, για τους Στρα-
τιωτικούς, τους Δικαστικούς κλπ.

Πρέπει να τονίσουμε δύο (2)
κρίσιμα ζητήματα:
α) η πρότασή μας δεν συνεπάγε-
ται πρόσθετο κόστος για τους
Φορολογούμενους – Ασφαλισμέ-
νους,διότι εξασφαλίζει την κατάρ-
γηση του άθλιου θεσμού των
λεγόμενων «Αποκλειστικών Νοσο-
κόμων» και,
β) η πρότασή μας συνεπάγεται
πρόσθετη προσφορά εξειδικευ-
μένων νοσηλευτικών υπηρεσιών,
με αντίστοιχη αμοιβή.

ΤΤαα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυ  εειιδδιικκοούύ
μμιισσθθοολλοογγίίοουυ  ννοοσσηηλλεευυττώώνν
ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..  
Προτείνουμε τη νομοθετική θέσπι-
ση Ειδικού Μισθολογίου Νοση-
λευτών ΕΣΥ με τα εξής χαρακτη-
ριστικά:
αα)) ΟΟ  ΝΝοοσσηηλλεευυττήήςς  ΕΕΣΣΥΥ  ((κκααττηηγγοο--
ρριιώώνν  ΠΠΕΕ  κκααιι  ΤΤΕΕ))  εερργγάάζζεεττααιι  σσεε  ππεενν--
θθήήμμεερροο  ππρρωωιιννόό  ωωρράάρριιοο  ((ααππόό  ΔΔεευυ--
ττέέρραα  μμέέχχρριι  ΚΚυυρριιαακκήή)),,  οοκκττάάωωρρηηςς
((88))  δδιιάάρρκκεειιααςς..  Με τον τρόπο αυτό
εξασφαλίζεται η παρουσία όλου
του νοσηλευτικού προσωπικού

κατά τις «μάχιμες» πρωινές ώρες.
Για την τακτική πρωινή εργασία
του,ο Νοσηλευτής ΕΣΥ λαμβάνει
μισθό με βάση το Ειδικό Μισθο-
λόγιο Νοσηλευτών ΕΣΥ.
ββ))  ΟΟ  ΝΝοοσσηηλλεευυττήήςς  ΕΕΣΣΥΥ  υυπποοχχρρεε--
οούύττααιι  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείί  σσυυγγκκεεκκρριι--
μμέέννοο  ααρριιθθμμόό  ααπποογγεευυμμααττιιννώώνν  ήή
ννυυκκττεερριιννώώνν  εεννεερργγώώνν  ΕΕφφηημμεερριιώώνν
σσττοο  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  ((ππρρόόσσθθεεττηη  εερργγαα--
σσίίαα))..  Με τον τρόπο αυτό εξασφα-
λίζεται η παρουσία επαρκούς αριθ-
μού εξειδικευμένων Νοσηλευτών
στο πλευρό των ασθενών, καθ’
όλο το 24ωρο,όλες τις ημέρες του
έτους. Έτσι, καθίσταται δυνατή η
κατάργηση του περιττού και επι-
κίνδυνου θεσμού των «Αποκλει-
στικών Νοσοκόμων» που υπάρ-
χει μόνο στην Ελλάδα. Για την
πρόσθετη (πέραν των 40 ωρών
εβδομαδιαίως) νυκτερινή ή απο-
γευματινή εργασία του, ο Νοση-
λευτής ΕΣΥ αμείβεται με την Απο-
ζημίωση της Εφημερίας.

ΑΑννααμμεεννόόμμεενναα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα
Με την εφαρμογή του Ειδικού
Μισθολογίου και την Εφημερίας
του Νοσηλευτή ΕΣΥ επέρχονται
τα ακόλουθα ευεργετικά αποτελέ-
σματα:

11Αντιμετωπίζεται βραχυπρόθε-
σμα η επικίνδυνη έλλειψη

νοσηλευτικού προσωπικού στα
δημόσια Νοσοκομεία,με την αμει-
βόμενη υπερεργασία του υπάρ-
χοντος δυναμικού των Νοσηλευ-
τών.

22Αποκτά ποιότητα η νοσηλευ-
τική φροντίδα των ασθενών,

με την απομάκρυνση των ανειδί-
κευτων πρακτικών «Αποκλειστι-
κών,η παρουσία των οποίων δεν
προσφέρει τίποτα.

33Αντιμετωπίζεται μεσοπρόθε-
σμα το πρόβλημα της επάρ-

κειας ειδικευμένου νοσηλευτικού
προσωπικού,διότι το Νοσηλευτι-
κό Επάγγελμα καθίσταται ελκυ-
στικότερο για τους νέους.

ΝΝοομμοοθθεεττιικκήή  ρρύύθθμμιισσηη
Για την εφαρμογή των παραπάνω
προτάσεων απαιτείται νομοθετική
ρύθμιση. Προς τον σκοπό αυτό
υποβάλλεται ένα πρώτο σχέδιο
Νομοσχεδίου, το οποίο χρήζει
περαιτέρω επεξεργασίας και εμπλου-
τισμού, εφόσον η Πολιτική Ηγε-
σία του Υ.Υ.Κ.Α. αποδεχθεί την
υλοποίηση της προτεινόμενης
νοσηλευτικής πολιτικής.

ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  
σσττοο  ΥΥ..ΥΥ..ΚΚ..ΑΑ..  
Πάγιο αίτημα των πτυχιούχων
Νοσηλευτών είναι η σύσταση
ανεξάρτητης Διεύθυνσης Νοση-
λευτικού Προσωπικού στα πλαί-
σια της Γενικής Διεύθυνσης Υπη-
ρεσιών Υγείας (σήμερα υπάρχει
Τμήμα Νοσηλευτικού Προσωπι-
κού).

Η εν λόγω Νοσηλευτική Διεύ-
θυνση δύναται να απαρτίζεται από
τα κάτωθι επιμέρους Τμήματα:

11ΤΤμμήήμμαα  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  
ααππαασσχχόόλληησσηηςς

Το εν λόγω Τμήμα θα χειρίζεται
ζητήματα της επαγγελματικής απα-
σχόλησης του νοσηλευτικού προ-
σωπικού, τόσο στον δημόσιο,όσο
και στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέ-
ον, θα συμβάλλει στη ρύθμιση
της άσκησης του ελεύθερου επαγ-
γέλματος, καθώς επίσης και στη
διενέργεια των αποσπάσεων,μετα-
κινήσεων, μεταθέσεων και μετα-
τάξεων του νοσηλευτικού προ-
σωπικού,ανάλογα με τις εκάστοτε
υπηρεσιακές ανάγκες των νοση-
λευτικών ιδρυμάτων και των
κέντρων υγείας όλης της χώρας.

22ΤΤμμήήμμαα  έέρρεευυννααςς  
κκααιι  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς

Το Τμήμα αυτό θα δραστηριοποι-
είται στον τομέα της έρευνας και
ανάπτυξης της νοσηλευτικής επι-
στήμης και τέχνης, με ειδικότερα
αντικείμενα απασχόλησης την
συνεχιζόμενη εκπαίδευση,τη χορή-

γηση νοσηλευτικών ειδικοτήτων
και εξειδικεύσεων,καθώς και την
επιμόρφωση όλου του νοσηλευ-
τικού προσωπικού,πρωτοβάθμιας,
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.

33ΤΤμμήήμμαα  ππεειιθθααρρχχιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ

Το εν λόγω Τμήμα θα επιφορτι-
στεί με τον έλεγχο τήρησης των
πειθαρχικών ποινών σε βάρος
του νοσηλευτικού προσωπικού,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα,
καθώς και τον σεβασμό των πει-
θαρχικών ποινών που επιβάλ-
λονται από το Ανώτατο Πειθαρ-
χικό Συμβούλιο της ΕΝΕ στους
Νοσηλευτές.

Η παρούσα εισήγηση της
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ είναι άκρως ρεα-
λιστική και εύκολα υλοποιήσι-
μη, λόγω και του μηδαμινού
κόστους της. Επιπλέον, θα διευ-
κολύνει τα μέγιστα την άμεση
προώθηση και την ορθολογική
διεκπεραίωση όλων των ζητη-
μάτων που σχετίζονται με το νοση-
λευτικό προσωπικό, προς όφε-
λος μιας ολοκληρωμένης και
ποιοτικής παροχής φροντίδας και
υγείας στο κοινωνικό σύνολο.

««ΈΈννττααξξηη  ττοουυ  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκοούύ
ΕΕππααγγγγέέλλμμααττοοςς  σστταα  ΒΒααρρέέαα  
κκααιι  ΑΑννθθυυγγιιεειιννάά»»
Είναι γεγονός ότι, οι συνθήκες
απασχόλησης, οι ώρες εργασίας,
η μισθολογική κατάσταση και το
συνταξιοδοτικό καθεστώς του εργα-
τικού δυναμικού της χώρας απο-
τελούν μείζονα ζητήματα κοινω-
νικοπολιτικής και οικονομικής
σημασίας.Στο ως άνω πεδίο προ-
βληματισμού εντάσσεται και η
συζήτηση περί των βαρέων και
ανθυγιεινών επαγγελμάτων, τα
οποία συνδέονται με μια σειρά
ειδικών ευνοϊκών ρυθμίσεων για
τους εργαζομένους.

Διά της παρούσης,η Πανελλή-
νια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική
Ομοσπονδία του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ),

ενεργώντας ως η πλέον αντιπρο-
σωπευτική, επί τη βάσει συνδυα-
σμένου αριθμητικού και ποιοτι-
κού κριτηρίου, δευτεροβάθμια
συνδικαλιστική οργάνωση των
υπαλλήλων του κλάδου Νοση-
λευτών ΤΕ και ΠΕ, επιθυμεί να
εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά
της για μια συνεχιζόμενη αδικία,
που χαρακτηρίζει την ελληνική
εργασιακή πραγματικότητα.

Ειδικότερα, εεννώώ  οοιι  ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττέέςς  ττοουυ  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοομμέέαα  έέχχοουυνν
ήήδδηη  εεννττααχχθθεείί  σσττηη  λλίίσστταα  ττωωνν  ββααρρέέ--
ωωνν  κκααιι  ααννθθυυγγιιεειιννώώνν  εεππααγγγγεελλμμάά--
ττωωνν,,  οοιι  ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς  πποουυ  ππααρρέέ--
χχοουυνν  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυςς  σσττοονν
δδηημμόόσσιιοο  ττοομμέέαα  ααδδιικκααιιοολλοογγήήττωωςς,,
δδεενν  ααπποολλααμμββάάννοουυνν  ττοουυ  ωωςς  άάννωω
ππρροοννοομμίίοουυ..  

Επίσης, οι Νοσηλευτές που
εργάζονται στο δημόσιο τομέα με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου (συμβασιούχοι ορισμένου και
αορίστου χρόνου με ασφαλιστι-
κό φορέα το ΙΚΑ) ανήκουν στα
Βαρέα και ανθυγιεινά,ενώ οι συνά-
δελφοι τους που εργάζονται μαζί
τους στον ίδιο χώρο, με το ίδιο
αντικείμενο και τις ίδιες συνθή-
κες δεν έχουν ενταχθεί.Το παρά-
δοξο αυτό φαινόμενο έχει ως άμε-
σο αποτέλεσμα την εν τοις πράγμασι
καθιέρωση μιας διάκρισης μετα-
ξύ εργαζομένων, που διαθέτουν
τα ίδια τυπικά προσόντα και παρέ-
χουν τις ίδιες υπηρεσίες. Η εν
λόγω διάκριση, που προκύπτει
από την υπαγωγή όμοιων περι-
πτώσεων σε διαφορετικό κανό-
να, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με
την αρχή της ισότητας, ενώ προ-
καλεί την δικαιολογημένη αγανά-
κτηση των Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ.,
οι οποίοι, εν προκειμένω, υστε-
ρούν των συναδέλφων τους που
απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα.

ΗΗ  δδιιααιιώώννιισσηη  ττοουυ  ωωςς  άάννωω  ππααρραα--
δδόόξξοουυ  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  σσυυννεεχχιισσττεείί..
ΤΤοο  ααίίττηημμαα  ττωωνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ττοουυ
ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..  ππεερρίί  εεννττάάξξεεωωςς  σστταα  ββααρρέέαα
κκααιι  ααννθθυυγγιιεειιννάά  ααπποοττεελλεείί  δδιιεεκκδδίί--
κκηησσηη  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ,,  μμηη  εεππιιδδεεχχόόμμεε--
ννηη  ππεερρααιιττέέρρωω  ααννααββοολλήήςς..  

Η ικανοποίηση,δε,του εν λόγω
αιτήματος κρίνεται ως επιτακτική,
λαμβανομένων υπόψη των εξαι-
ρετικά δυσχερών συνθηκών εργα-
σίας των Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ.,
που οφείλονται πρωτίστως στις
τραγικές ελλείψεις προσωπικού.

ΗΗ  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ  κκααλλεείί  όόλλοουυςς
ττοουυςς  ααρρμμόόδδιιοουυςς  φφοορρεείίςς,,  κκυυρρίίωωςς
δδεε  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  ηηγγεεσσίίαα  ττωωνν  εεμμππλλεε--
κκοομμέέννωωνν  ΥΥπποουυρργγεείίωωνν,,  όόππωωςς  ιικκαα--
ννοοπποοιιήήσσοουυνν  άάμμεεσσαα  ττοο  δδίίκκααιιοο
ααίίττηημμαα  ττωωνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΤΤΕΕ  κκααιι
ΠΠΕΕ,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  δδιιααφφυυλλάά--
ξξοουυνν  κκααιι  κκααττοοχχυυρρώώσσοουυνν  ττηηνν
εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκήή
δδιικκααιιοοσσύύννηη..  

Υπογραμμίζεται ότι, η ένταξη
στα βαρέα και ανθυγιεινά αποτε-
λεί πρωταρχική διεκδίκηση των
χιλιάδων Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ.,
οι οποίοι διακατέχονται πλέον από
έντονη αγωνιστική και διεκδικη-
τική διάθεση, ύστερα από κάθε
λογής ηχηρές, πλην όμως ουδέ-
ποτε υλοποιηθείσες υποσχέσεις
των εκάστοτε κυβερνώντων.

Εν κατακλείδι, η ΠΑΣΥΝΟ-
ΕΣΥ διά του Διοικητικού της Συμ-
βουλίου, σας δηλώνει ότι κάθε
περαιτέρω ολιγωρία από την πλευ-
ρά σας,θα επιφέρει αναπόφευκτη
και σφοδρή ρήξη με ολόκληρο
το νοσηλευτικό κλάδο, τονίζοντας
ότι, η παρούσα τελματωμένη και
νοσηρή κατάσταση που διαμορ-
φώθηκε εις βάρος μας, δεν μπο-
ρεί να συνεχιστεί άλλο.

««ΠΠρροοττάάσσεειιςς  σσχχεεττιικκάά  
μμεε  ττιιςς  ααλλλλααγγέέςς  σσττοο    αασσφφααλλιισσττιικκόό
κκααθθεεσσττώώςς  ττωωνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν»»
Οι συγκεκριμένες προτάσεις,αφο-
ρούν τα πλήρη συνταξιοδοτικά
δικαιώματα των Νοσηλευτών και
λαμβάνουν υπόψη ότι, το εν λόγω
επάγγελμα έχει διαφοροποιηθεί
ήδη μισθολογικά με το  Ν.3205/03,
(ΦΕΚ 297 άρθρο 7 παρ.5) με βασι-
κό κριτήριο τη βαρύτητά του.

Επιπλέον, αποτελεί αντίφαση
το γεγονός ότι, για εργαζόμενους
στον ίδιο χώρο, με το ίδιο αντι-
κείμενο εργασίας, ισχύουν δια-
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φορετικά πράγματα, δηλαδή
όσοι έχουν ασφάλιση δημόσι-
ου υπαλλήλου να μη χαρακτη-
ρίζεται η εργασία τους ως ΒΑΕ,
ενώ συναδέλφων τους, με το
ίδιο αντικείμενο εργασίας που
ανήκουν στο ΙΚΑ, η εργασία
τους να εντάσσεται τους στα
ΒΑΕ και να συνταξιοδοτούνται
5 χρόνια νωρίτερα.

ΜΜεε  δδεεδδοομμέέννεεςς  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  μμααςς
γγιιαα  κκααττάάρργγηησσηη  κκάάθθεε  μμοορρφφήήςς
εελλαασσττιικκήήςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  ((ππρροο--
γγρράάμμμμαατταα  ssttaaggee,,  σσυυμμββάάσσεειιςς  οορριι--
σσμμέέννοουυ  χχρρόόννοουυ,,  ωωρροομμίίσσθθιιοοιι,,
ηημμιιααππαασσχχοολλοούύμμεεννοοιι)),,  κκααθθοολλιι--
κκήή  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν
ττοουυ  ΠΠ..ΔΔ  8888//11999999  υυππέέρρ  ττηηςς  υυγγιι--
εειιννήήςς  κκααιι  αασσφφάάλλεειιααςς  σσττοουυςς
χχώώρροουυςς  εερργγαασσίίααςς  κκααιι  εεδδρρααίίωω--
σσηη  ττοουυ  δδηημμόόσσιιοουυ  χχααρραακκττήήρραα
ττηηςς  ΥΥγγεείίααςς,,  ηη  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ,,
εεππιισσηημμααίίννεειι  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::

11Οι Νοσηλευτές, δικαιού-
νται σύνταξη από το δημό-

σιο εφόσον έχουν συμπληρώ-
σει οι μεν άνδρες το 60ο έτος,
οι δε γυναίκες το 55ο έτος της
ηλικίας τους. Οι υπαγόμενοι
στο καθεστώς αυτό από του
διορισμού τους ή τη μονιμο-
ποίηση τους δεν υπόκεινται
στην καταβολή πρόσθετης ειδι-
κής εισφοράς προκειμένου να
καταστούν δικαιούχοι των προ-
νομίων που προκύπτουν από
το χαρακτηρισμό του νοση-
λευτικού επαγγέλματος ως Βαρύ
κι Ανθυγιεινό.

22Οι Νοσηλευτές των μονά-
δων που ανήκουν στο ΕΣΥ-

ΚΑ, που προσλαμβάνονται ή
διορίζονται με βάση την ημε-
ρομηνία δημοσίευσης του σχε-
τικού ΦΕΚ διορισμού και απα-
σχολούνται αποκλειστικά και
με  πλήρες ωράριο, καθίστα-
νται δικαιούχοι  σύνταξης του
Δημοσίου,εφόσον έχουν συμπλη-
ρώσει οι μεν άνδρες το 60ο και
οι δε γυναίκες το 55ο έτος της
ηλικίας τους και έχουν συνο-
λικά διανύσει δώδεκα (12)
συντάξιμα έτη στη θέση αυτή.

33Οι Νοσηλευτές, δεν υπό-
κεινται στην καταβολή πρό-

σθετης ειδικής εισφοράς (επα-
σφάλιστρου) επί του βασικού
μισθού και του Νοσοκομεια-
κού Επιδόματος.

44Το Νοσοκομειακό Επίδο-
μα του Ν. 3205/23-12-07

(ΦΕΚ 297, άρθρο 7 παρ. 5) και
το επίδομα ειδικής απασχόλη-
σης (ανθυγιεινό) υπολογίζο-
νται στις συντάξιμες αποδοχές.

55Στους Νοσηλευτές που έχουν
προϋπηρεσία πριν τη δημο-

σίευση του εν λόγω νόμου και
απασχολείτο αποκλειστικά σε
μονάδες που ανήκουν στο ΕΣΥ-
ΚΑ, χορηγείται κάθε πέντε (5)
χρόνια πραγματικής απασχό-
λησης ένας (1) χρόνος πρό-
σθετης (και όχι «πλασματικής»)
συντάξιμης υπηρεσίας.

66Οι Νοσηλευτές που δεν
συνταξιοδοτούνται σύμφω-

να με τις προϋποθέσεις των
ανωτέρω διατάξεων,έχουν  εντα-
χθεί, όμως, με αίτησή τους στα
ΒΑΕ,δικαιούνται προσαύξηση
του ποσού της επικείμενης

σύνταξης που θα ανέρχεται σε
ποσοστό 0,5% για κάθε έτος
ασφάλισης.

77Οι Νοσηλευτές που έχουν
ήδη προσληφθεί ή διορι-

σθεί σε φορείς του ΕΣΥΚΑ,
δύνανται να υπαχθούν στις ανα-
δρομικά στις ρυθμίσεις των
ΒΑΕ, ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται εντός συγκεκρι-
μένης προθεσμίας.

88Οι Νοσηλευτές αυτοί, για
κάθε πέντε (5) χρόνια πραγ-

ματικής υπηρεσίας στα ΒΑΕ,
λαμβάνουν ένα (1) μισθολογι-
κό κλιμάκιο και  επίδομα ειδι-
κής απασχόλησης  (ανθυγιει-
νό) ύψους 30% επί του
μισθολογικού κλιμακίου του
δικαιούχου.

99Σε περίπτωση εργατικού
ατυχήματος ή επαγγελματι-

κής ασθένειας, η αναρρωτική
άδεια είναι μετ’αποδοχών,ανε-
ξαρτήτου της προϋπηρεσίας του
Νοσηλευτή. Επιπλέον, κατά το
χρόνο της αναρρωτικής άδει-
ας λόγω εργατικού ατυχήματος
ή επαγγελματικής ασθένειας

δεν γίνεται περικοπή του κινή-
τρου απόδοσης και του επιδό-
ματος ειδικής απασχόλησης
(ανθυγιεινό). Κατά το χρόνο
της ανωτέρω αναρρωτικής άδει-
ας,η χορήγηση των φαρμάκων
τους γίνεται χωρίς συμμετοχή
του ασφαλισμένου.

1100Ορίζεται τακτικός υπο-
χρεωτικός έλεγχος του

εργασιακού περιβάλλοντος και
της ασφάλειας των υποδομών
από ειδική νοσηλευτική επι-
τροπή που συνεπικουρείται από
τον γιατρό εργασίας, ώστε να
περιοριστεί στο ελάχιστο η πιθα-
νότητα για εκδήλωση επαγγελ-
ματικού κινδύνου (τραυματι-
σμοί,μολύνσεις από τρυπήματα,
μυοσκελετικές κακώσεις, έκθε-
ση σε τοξικούς παράγοντες).

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ,γνωρίζοντας σε

βάθος την εργασιακή πραγμα-
τικότητα και την επαγγελματι-
κή ιδιαιτερότητα των Νοσηλευ-
τών, αλλά και των υπολοίπων
υπαγομένων κλάδων στη Νοση-
λευτική Υπηρεσία των νοσο-
κομείων, δεν θεωρεί την υπα-
γωγή τους στον κατάλογο των
ΒΑΕ ως παραχώρηση,αλλά ως
αυτονόητη υποχρέωση της πολι-
τείας που από καιρό θα έπρε-
πε να είχε υλοποιηθεί.

««ΜΜεείίωωσσηη  ΟΟρρίίωωνν  
ΥΥππεερρωωρριιαακκήήςς  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς»»
Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες
διατάξεις του άρθρου 16§1 εδά-
φιο δ΄ του Νόμου 3205/2003,
«οι κατά τα ως άνω ώρες απο-
γευματινής υπερωριακής εργα-
σίας δεν μπορεί να υπερβαί-
νουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο
μηνιαίως».

Σύμφωνα με την νεότερη
διάταξη του άρθρου 6§1 του
Νόμου 3833/2010, τροποποι-
ούνται οι προαναφερθείσες δια-
τάξεις,περιοριζομένων των ωρών
απογευματινής υπερωριακής

εργασίας στις σαράντα (40) ώρες
μηνιαίως ανά υπάλληλο.

Με βάση την ανωτέρω μεί-
ωση καθίσταται σαφές ότι, και
η αντίστοιχη αμοιβή για την
παροχή υπερωριακής εργασίας
δεν θα μπορεί να υπερβαίνει
εφεξής την αναλογία των σαρά-
ντα (40) ωρών μηνιαίως για
κάθε υπάλληλο.ΜΜεε  άάλλλλαα  λλόόγγιιαα,,
κκιι  αανν  αακκόόμμηη  ππααρραασσχχεεθθεείί  υυππεε--
ρρωωρριιαακκήή  εερργγαασσίίαα  υυππεερρββααίίννοουυ--
σσαα  ττοο  ααννώώττααττοο  όόρριιοο  ττωωνν  σσααρράά--
νντταα  ωωρρώώνν  μμηηννιιααίίωωςς,,  ηη  ααμμοοιιββήή
πποουυ  θθαα  κκααττααββλληηθθεείί  δδεενν  δδύύνναα--
ττααιι  νναα  υυππεερρββααίίννεειι  ττηηνν  ααμμοοιιββήή
πποουυ  ααννττιισσττοοιιχχεείί  σσεε  σσααρράάνντταα
ώώρρεεςς  υυππεερρωωρριιαακκήήςς  εερργγαασσίίααςς
ααννάά  μμήήνναα..  

Υπ’ αυτό το πρίσμα η παρο-
χή υπερωριακής εργασίας άνω
των σαράντα ωρών μηνιαίως
θεωρείται εντελώς ασύμφορη

για τον υπάλληλο, αφού δεν
θα καταβάλλεται η αντίστοιχη
αμοιβή για τις πλεονάζουσες
ώρες.

ΣΣττοο  σσηημμεείίοο  ααυυττόό  ηη  ΠΠΑΑΣΣΥΥ--
ΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ  ττοοννίίζζεειι  γγιιαα  αακκόόμμηη  μμιιαα
φφοορράά,,  όόττιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιαα--
ττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2299  ττοουυ  ΔΔηημμοο--
σσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα,,  ««οο
υυππάάλλλληηλλοοςς  ππααρρέέχχεειι  ττηηνν  εερργγαα--
σσίίαα  ττοουυ  μμέέσσαα  σσττοονν  οορριιζζόόμμεεννοο
ααππόό  ττιιςς  κκεείίμμεεννεεςς  γγεεννιικκέέςς  ήή  εειιδδιι--
κκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  χχρρόόννοο..  ΕΕφφόόσσοονν
έέκκτταακκττεεςς  κκααιι  εεξξααιιρρεεττιικκέέςς  υυππηη--
ρρεεσσιιαακκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  ττοο  εεππιιββάάλλ--
λλοουυνν,,  οο  υυππάάλλλληηλλοοςς  οοφφεείίλλεειι  νναα
εερργγαασσττεείί  κκααιι  ππέέρραα  ααππόό  ττοο  χχρρόό--
ννοο  εερργγαασσίίααςς  ήή  σσεε  μμηη  εερργγάάσσιι--
μμεεςς  ηημμέέρρεεςς..  Στην περίπτωση
αυτή καταβάλλεται στον υπάλ-
ληλο αποζημίωση σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις».

Κατά την πάγια ερμηνευτι-
κή εκδοχή των ανωτέρω δια-
τάξεων,η υποχρέωση προσφο-
ράς υπηρεσίας για πρόσθετες
ώρες (υπερωρίες) έχει ως βασι-
κή προϋπόθεση, ότι συντρέ-
χουν υπηρεσιακές ανάγκες,που

χαρακτηρίζονται αφενός ως
έκτακτες, ήτοι μη προβλεφθεί-
σες ή άλλως εμφανισθείσες
απρόοπτα και πέρα από τον
κανονικό προγραμματισμό εργα-
σίας, αφετέρου ως εξαιρετικές,
δηλαδή μη συνηθισμένες ή
άλλως ιδιαίτερης σημασίας.

Η κρίση περί της συνδρο-
μής των ανωτέρω προϋποθέ-
σεων ανήκει στον οικείο προϊ-
στάμενο που επιβάλλει την
πρόσθετη εργασία και σε τελευ-
ταίο βαθμό στα αρμόδια Δικα-
στήρια.

Εφόσον συντρέχουν οι προ-
αναφερθείσες προϋποθέσεις,
τότε ο μεν υπάλληλος έχει υπο-
χρέωση παροχής υπερωριακής
εργασίας, η δε Διοίκηση έχει
υποχρέωση καταβολής της νόμι-
μης αποζημίωσης, όπως αυτή
προσδιορίζεται από τις εκάστο-
τε ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία
οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν
δύνανται να χαρακτηρισθούν
ως έκτακτες και εξαιρετικές,
όπως για παράδειγμα η έλλει-
ψη προσωπικού που αποτελεί
πάγια και γνωστή κατάσταση,
τότε δεν γεννάται υποχρέωση
του υπαλλήλου για παροχή
υπερωριακής εργασίας.

Οι ανωτέρω σκέψεις επιβε-
βαιώνονται και από τις διατά-
ξεις του άρθρου 16Λ1 εδάφιο
α΄ του Νόμου 3205/2003,σύμ-
φωνα με τις οποίες «η καθιέ-
ρωση με αμοιβή εργασίας πέρα
από τις ώρες της υποχρεωτικής
απασχόλησης των υπαλλήλων
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α.επιτρέπεται μόνο για
την αντιμετώπιση εποχικών,
έκτακτων ή επειγουσών υπη-
ρεσιακών αναγκών».

ΜΜεε  ββάάσσηη  τταα  ππιιοο  ππάάννωω  ηη
ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ  υυπποογγρρααμμμμίίζζεειι,,
όόττιι  οουυδδεείίςς  υυππάάλλλληηλλοοςς  --  ννοοσσηη--
λλεευυττήήςς  δδύύννααττααιι  νναα  υυπποοχχρρεεωωθθεείί
σσεε  σσυυσσττηημμααττιικκήή  ππααρροοχχήή  υυππεε--
ρρωωρριιαακκήήςς  εερργγαασσίίααςς  λλόόγγωω  ππάάγγιιωωνν
ααννααγγκκώώνν,,  οοφφεειιλλοομμέέννωωνν  σσττιιςς
γγννωωσσττέέςς  εελλλλεείίψψεειιςς  ννοοσσηηλλεευυττιι--
κκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ,,  πποουυ  ππααρραα--
ττηηρροούύννττααιι  εεδδώώ  κκααιι  πποολλλλάά  χχρρόό--
ννιιαα  σσττοο  σσύύννοολλοο  σσχχεεδδόόνν  ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  ιιδδρρυυμμάάττωωνν  κκααιι
κκέέννττρρωωνν  υυγγεείίααςς  όόλληηςς  ττηηςς  χχώώρρααςς..  

Το Ειδικό Μισθολόγιο Νοσηλευτών ΕΣΥ (πτυχιούχων
ΑΕΙ – ΤΕΙ) είναι ο μοναδικός τρόπος οικονομικής ανα-
γνώρισης της ιδιαιτερότητας του νοσηλευτικού λει-
τουργήματος. 
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ΕΕππιιμμέέλλεειιαα  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΣΣιιώώχχοοςς,,
ΑΑνν..  ΓΓρρααμμμμααττέέααςς  66οουυ  ΠΠ..ΤΤ..  ττηηςς
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  ΜΜέέλλοοςς  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ

ΗΗ
ζωή των ανθρώπων
στις πόλεις παρουσιά-
ζει σοβαρότατα προ-

βλήματα παγκοσμίως.Ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας
αναγνωρίζει, ότι είναι μεγάλες
οι απειλές για την υγεία μας
λόγω των λαθών που χαρακτη-
ρίζουν την αστικοποίηση και
τις πόλεις μας σήμερα.Έτσι αφιέ-
ρωσε ως Παγκόσμια Ημέρας
Υγείας την 7η  Απριλίου 2010
στο πρόβλημα που δημιουρ-
γούν οι πόλεις στους ανθρώ-
πους σήμερα και για τις γενε-
ές που θα ακολουθήσουν.

Το ερώτημα είναι, τι μπο-
ρούμε να κάνουμε για να βελ-
τιώνουμε τις συνθήκες δια-
βίωσης που επικρατούν στις
πόλεις μας; Από ποιόν εξαρ-
τάται και ποιες πρωτοβουλίες
πρέπει να υλοποιήσουμε, για
να κάνουμε τις πόλεις μας πιο
φιλικές προς τον άνθρωπο,
περισσότερο υγιείς, ασφαλέ-
στερες και ευπροσάρμοστες
στις ανάγκες όλων;

ΗΗ  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ
ττωωνν  ππόόλλεεωωνν
Σχεδόν όλη η αύξηση του πλη-
θυσμού της γης στα επόμενα 30
χρόνια θα λάβει χώρα σε αστι-
κές περιοχές. Στον αιώνα μας,
η γρήγορη αύξηση του αριθ-
μού των ανθρώπων που ζουν
στις πόλεις θα είναι το σημαντι-
κότερο παγκόσμιο πρόβλημα
υγείας. Σήμερα περισσότερο
από 50% των ανθρώπων ζουν
σε πόλεις. Υπολογίζεται ότι το
2030,60% και το 2050,70% των
ανθρώπων θα ζουν σε πόλεις.

Η ανάπτυξη των πόλεων και
των ευρύτερων αστικών περιο-
χών γίνεται χωρίς σωστό προ-
γραμματισμό και χωρίς την
αναγκαία υποδομή.Αναπόφευ-
κτα η κατάσταση αυτή θα έχει
συνέπειες για την υγεία, την
ασφάλεια και την ποιότητα ζω-
ής όλων των ανθρώπων στις
πόλεις,πλουσίων και φτωχών,
προνομιούχων και μη.

ΟΟιι  φφττωωχχόόττεερροοιι  
θθαα  υυπποοφφέέρροουυνν  ππεερριισσσσόόττεερροο  
Δυστυχώς, οι άνθρωποι με τις
μεγαλύτερες δυσκολίες και
ανάγκες, οι φτωχότεροι, θα
υποφέρουν πιο πολύ από τα
αυξανόμενα προβλήματα που
δημιουργεί η αστικοποίηση
και η απρογραμμάτιστη ανά-
πτυξη των πόλεων.

Οι κίνδυνοι που απειλούν
τους φτωχότερους στις πόλεις
είναι η αυξανόμενη εγκλημα-
τικότητα και βία, οι χρόνιες
παθήσεις και μερικές μεταδι-
δόμενες λοιμώξεις όπως η φυμα-
τίωση και το AIDS .

Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτι-
μά ότι, μέχρι το 2035 οι πόλεις
θα είναι οι κύριοι χώροι φτώ-
χειας.

ΟΟιι  ππααρράάγγοοννττεεςς  πποουυ  
κκααθθοορρίίζζοουυνν  ττηηνν  υυγγεείίαα  σσττιιςς
ππόόλλεειιςς  δδεενν  εεξξααρρττώώννττααιι  μμόόννοο
ααππόό  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  υυγγεείίααςς  
Οι παράγοντες που επηρεά-
ζουν την υγεία των ανθρώπων
στις αστικές περιοχές είναι σύν-
θετοι και πολυάριθμοι. Σε
αυτούς περιλαμβάνονται το
σύνολο των υποδομών,η τοπι-
κή αυτοδιοίκηση, η κατανομή
πλούτου και εισοδημάτων, η
επαγγελματική απασχόληση,
οι ευκαιρίες μόρφωσης,η πρό-
σβαση σε κοινωνικές και σε
ιατρικές υπηρεσίες.

Με τους παράγοντες αυτούς,
με την επάρκεια ή την ανεπάρ-
κεια τους, σχετίζεται ο βαθμός
σοβαρότητας προβλημάτων όπως
μεταξύ άλλων πολλές χρόνιες
παθήσεις,καρδιοπάθειες,πνευ-
μονοπάθειες, διαβήτης, φυμα-
τίωση, HIV / AIDS, ψυχικές
παθήσεις, εγκληματικότητα,βία
και οδικά δυστυχήματα.

ΤΤιι  μμπποορροούύμμεε  νναα  κκάάννοουυμμεε  
γγιιαα  νναα  ββεελλττιιώώσσοουυμμεε  
τταα  ππρροοββλλήήμμαατταα  ττωωνν  ππόόλλεεωωνν
κκααιι  ττηηςς  αασσττιικκοοπποοίίηησσηηςς;;  
Υπάρχουν λύσεις και ενέργει-
ες, που μπορούμε να κάνου-

με για να χτυπήσουμε στη ρίζα
τα προβλήματα για την υγεία
και την ποιότητα της ζωής μας
που προκαλεί η αστικοποίη-
ση και η υπέρμετρη ανεξέλε-
γκτη ανάπτυξη των πόλεων.Ο
σχεδιασμός των πόλεων μπο-
ρεί να προωθεί και να προά-
γει συμπεριφορές που ευνο-
ούν την υγεία και την ασφάλεια.
Μπορούμε να αναφέρουμε
μερικά παραδείγματα:

11Θα μπορούσαν να σχεδιά-
ζονται τρόποι για ενεργή

μεταφορά του πολίτη, όπως
ποδηλατοδρόμοι και πεζόδρο-
μοι σε ευρεία και πρακτική
κλίμακα.

22Δημιουργία περισσότερων
εγκαταστάσεων και διαρ-

ρυθμίσεων για τη σωματική
άσκηση και παιχνίδια έξω στον
καθαρό αέρα.

33Ρυθμίσεις για περιορισμό
του καπνίσματος.

44Ρυθμίσεις για υγιέστερη και
ασφαλέστερη διατροφή.

55Βελτίωση συνθηκών υγιει-
νής.

66Βελτίωση της προσβασι-
μότητας, ιδιαίτερα για άτο-

μα με ειδικές ανάγκες, ηλικιω-
μένους, μητέρες με παιδιά και

άλλες ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού.

Η υλοποίηση τέτοιων σχε-
διασμών δεν σημαίνει υπο-
χρεωτικά περισσότερες δαπά-
νες. Εξυπακούεται, όμως,
στόχευση και δέσμευση για
ανακατεύθυνση των πόρων σε
έργα προτεραιότητας, με στό-
χο τη βελτίωση των πόλεων
για καλύτερη υγεία και ζωή
για όλους,φτωχούς και πλου-
σίους, προνομιούχους και μη,
ευάλωτους ή ευρισκόμενους
σε δύσκολη κοινωνική κατά-
σταση. Απαιτείται συνεργασία
όλων των συντελεστών της κοι-
νωνίας για να γίνουν οι πόλεις
καλύτερες, πιο φιλικές και πιο
υγιείς για τον άνθρωπο.Η υγεία
είναι ανθρώπινο δικαίωμα για
όλους τους πολίτες.

Είναι ο ρόλος και η ευθύ-
νη των ατόμων, της κοινωνίας
και των κυβερνήσεων να υπε-
ρασπιστούν το δικαίωμα αυτό.
Πρέπει να ενθαρρύνονται κάθε
μορφής ευκαιρίες για δημόσια
συζήτηση,όπου οι δημότες,οι
αρμόδιες αρχές και η κοινω-
νία γενικότερα θα μπορούν
μαζί να συζητούν, να αποφα-
σίζουν και να υιοθετούν τρό-
πους προστασίας του δικαιώ-
ματος για την υγεία τόσο των
ανθρώπων σήμερα που κατοι-
κούν στις πόλεις όσο και για
τις γενεές που θα έρθουν.

Φέρνοντας μαζί όλους τους
κοινωνικούς συντελεστές για
ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυ-
ξη στρατηγικής για αντιμετώπι-
ση των προβλημάτων των πόλε-
ων και της αστικοποίησης,είναι
δυνατόν να επιτευχθούν καλύ-
τερα και διαρκή αποτελέσματα
στη βελτίωση της υγείας και της
ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η Υγεία και η ζωή 
των ανθρώπων στις μεγάλες

πόλεις
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα 
Παρασκευή, Δρακοπούλου
Μαριάννα, Χριστοδούλου
Ελένη

Επιθανάτιες 
εμπειρίες: 
πραγματικότητα 
ή παραίσθηση
Πηγή:http://www.protothema.
gr/health-and-life

Στα  αυξημένα επίπεδα διοξει-
δίου του άνθρακα στο αίμα,
αποδίδουν Σλοβένοι ερευνη-
τές τις λεγόμενες επιθανάτιες
εμπειρίες,όπως φώτα που ανα-
βοσβήνουν στο βάθος ενός τού-
νελ ή απλώς βλέπουν τον εαυ-
τό τους από ψηλά στη διάρκεια
ενός εμφράγματος,καταρρίπτο-
ντας έτσι ένα μύθο.Οι ερευνη-
τές μελέτησαν 52 περιστατικά
εμφραγμάτων και διαπιστώθη-
κε ότι, σε όλες τις περιπτώσεις
υπήρχαν υψηλά επίπεδα διο-
ξειδίου στο αίμα των ασθενών.
Περαιτέρω έρευνες σε μεγαλύ-
τερο δείγμα ασθενών απαιτού-
νται, για να επιβεβαιώσουν τα
παραπάνω ευρήματα.

Αυστραλία: 
γιατρός μετέδωσε
τον ιό της ηπατίτι-
δας C σε 12 γυναίκες 
Πηγή: http://health.ana-
mpa. gr 

Γιατρός ανακρίνεται για τη μόλυν-
ση, τουλάχιστον, 12 γυναικών
από τον ιό της ηπατίτιδας C,
από το αίμα του.
Προς το παρόν,δεν έχουν απαγ-
γελθεί κατηγορίες εναντίον του,
εντούτοις ο Ιατρικός Σύνδε-
σμος του απαγόρευσε να ασκεί
τα ιατρικά του καθήκοντα. Οι
ιατρικές αρχές ανακάλυψαν,ότι
είχε μολυνθεί από τον ιό της
ηπατίτιδα C μια ομάδα εγκύων.
Εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι, ο

ιός από τον οποίον προσβλή-
θηκαν οι γυναίκες, ταίριαζε από-
λυτα με το DNA του θεράπο-
ντα γιατρού τους.

Εξαφανίζουν 
με λέιζερ 
τους καρκινικούς
όγκους
Πηγή: «ΤΑ ΝΕΑ»

Ασθενείς που πάσχουν από
καρκίνο του εγκεφάλου και
του λαιμού, μη εγχειρήσιμο,
είδαν τους όγκους τους να
«χάνονται», αφότου υποβλή-
θηκαν σε μια νέα θεραπεία
με λέιζερ, που ολοκληρώνε-
ται σε λίγα λεπτά και δεν προ-

καλεί βλάβη σε υγιή κύτταρα.
Σύμφωνα με την εφημερίδα
«Τάιμς» του Λονδίνου, γιατροί
δοκίμασαν την τελευταία μορ-
φή φωτοδυναμικής θεραπεί-
ας σε 11 ασθενείς με προχω-
ρημένο καρκίνο του εγκεφάλου
και του λαιμού και το αποτέ-
λεσμα ήταν εντυπωσιακό: σε
όλους οι όγκοι μίκρυναν ή
εξαφανίστηκαν.

Εκτύπωσαν» δέρμα
σε καμένα κύτταρα 
Πηγή: http://www.zougla.gr  

Μία πρωτοποριακή μέθοδο
θεραπείας των εγκαυμάτων
εφηύραν Αμερικανοί επιστή-

μονες, εμπνευσμένοι από έναν
κοινό εκτυπωτή ψεκασμού
μελάνης.
Πρόκειται ουσιαστικά για μέθο-
δο, κατά την οποία οι επιστή-
μονες είναι σε θέση να «τυπώ-
νουν» νέο δέρμα άμεσα πάνω
στην πληγή, χρησιμοποιώ-
ντας μία καινοτόμο συσκευή,
που «ψεκάζει» υγιή δερματι-
κά κύτταρα πάνω στα καμέ-
να, αφού «διαβάσει» τις ακρι-
βείς διαστάσεις και το σχήμα
της πληγής.
Μέχρι τώρα, η εφαρμογή της
τεχνικής σε πειραματόζωα απο-
δείχθηκε αρκετά αποτελεσμα-
τική,αφού οι πληγές από εγκαύ-
ματα επουλώθηκαν εντός δύο
έως τριών εβδομάδων.

Εξάχρονο αγόρι
έχει 31 δάκτυλα!
Πηγή: typos.com.cy 

Ένα αγόρι 6 χρονών από την
Κίνα, έχει συνολικά 31 δάκτυ-
λα στα πόδια και τα χέρια - 16
δάκτυλα στα πόδια και 15 δάκτυ-
λα στα χέρια καταρρίπτοντας το
παγκόσμιο ρεκόρ με τα 25 συνο-
λικά...δάκτυλα, που κατέχουν
από κοινού δυο παιδιά στην
Ινδία. Το αγόρι θα υποβληθεί
σε επέμβαση για την αφαίρεση
των περιττών δακτύλων.
Η κατάσταση αυτή ονομάζεται
polydactyly,η οποία δημιουρ-
γεί μια ποικιλία γενετικών δια-
ταραχών - που μπορεί να οφεί-
λεται σε κληρονομικότητα ή
νέες μεταλλάξεις.

Ο χαμένος 
κρίκος στην 
εξέλιξη του 
ανθρώπου 
Πηγή: «Τo Βήμα» 

Σε σπήλαιο της Νότιας Αφρι-
κής εντοπίστηκε σχεδόν ολό-
κληρος και καλοδιατηρημένος
σκελετός ενός αγνώστου ως
σήμερα είδους ανθρωποει-
δούς, το οποίο σύμφωνα με
τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδι-
κών ήταν ένα ενδιάμεσο είδος
ανάμεσα στους διαφόρους
ανθρωποειδείς πιθήκους και
στους πρώιμους ανθρώπους.
Ο σκελετός ανήκει σε ένα μικρό
παιδί και εντοπίστηκε στη Νότια
Αφρική,συγκεκριμένα στο σπή-
λαιο Μαλάπα.

Τα νιάτα δείχνουν
τα στερνά 
Πηγή: «Τα Νέα» 

Για κάποιους τρίτη ηλικία σημαί-
νει ρυτίδες και αδυναμία. Για
άλλους, είναι ταυτόσημη με τη
σοφία της ζωής. Τα στερεότυ-
πα αυτά, αρνητικά ή θετικά,
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Τυπορυχείο… 

Πρώτοι οι Έλληνες στο κόψιμο του τσιγάρου
Πηγή: «Ελευθεροτυπία»   

Απίστευτο, αλλά αληθινό! «Πρωτιά» έχουν στο κόψιμο του τσιγάρου οι Έλληνες! Αν και
βαρύτεροι καπνιστές, καταφέρνουν να κόψουν το κάπνισμα σε μεγαλύτερο ποσοστό
από τους άλλους Ευρωπαίους. Πρόσφατη μελέτη που έγινε σε ευρωπαϊκά εξειδικευ-
μένα κέντρα σε σύνολο 567 καπνιστών με συμμετοχή 10 ειδικών τμημάτων από την
Ελλάδα, φάνηκε ότι, παρότι οι Έλληνες καπνιστές κάπνιζαν περισσότερο και περισσό-
τερα χρόνια και παρότι ήταν περισσότερο εξαρτημένοι, κατάφεραν σε μεγαλύτερο ποσο-
στό να κόψουν το κάπνισμα, σε σύγκριση με καπνιστές των άλλων χωρών.



που έχουν στο μυαλό τους οι
άνθρωποι σύμφωνα με έρευ-
νες παίζουν σημαντικό ρόλο
στην εξέλιξη της υγείας τους,
ψυχικής και σωματικής, όσο
μεγαλώνουν.
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει
αρκετές έρευνες, που συνδέ-
ουν τα στερεότυπα που έχει ο
καθένας στο μυαλό του για την
τρίτη ηλικία, με τον τρόπο που
τελικά τη βιώνει. Η αρνητική
αντιμετώπιση της διαδικασίας
της γήρανσης,πιθανόν,να είναι
υπεύθυνη σε κάποιο βαθμό
και για μια σειρά προβλημά-
των υγείας, από την ασθενή
μνήμη μέχρι τον αυξημένο κίν-
δυνο καρδιοπάθειας.

Το έμβρυο 
ξεχωρίζει χαρές και
λύπες της εγκύου 
Πηγή: «Τα Νέα»

Η χαρά της εγκύου μεταδίδε-
ται στο έμβρυο, ακριβώς όπως
γίνεται και με τη θλίψη της.Επι-
στήμονες από το Πανεπιστή-
μιο Ναγκασάκι στην Ιαπωνία
μελέτησαν την αντίδραση των
εμβρύων σε δέκα εγκύους,κατά
το τελευταίο τρίμηνο της εγκυ-
μοσύνης, οι οποίες έβλεπαν
ένα ευχάριστο απόσπασμα από
την ταινία «Μελωδία της ευτυ-
χίας». Πριν και μετά παρακο-
λούθησαν ένα ουδέτερο βίντεο,
όλα φορώντας ακουστικά για
να μην επηρεάσουν τα έμβρυα.
Στα πέντε λεπτά που διήρκεσε
το χορευτικό από την ταινία,
οι ειδικοί παρατήρησαν, μέσω
υπέρηχου, αυξημένη κίνηση
των άκρων, αλλά και ολόκλη-
ρου του σώματος σε όλα τα
έμβρυα σε σχέση με την ώρα
που έβλεπαν το άλλο βίντεο.

«Γυναίκα-Χ»: νέο
είδος ανθρώπου,
πέραν homo
sapiens και
Νεάντερταλ 
Πηγή: www.kathimerini.gr

Ανακαλύφθηκε στη Σιβηρία νέο
είδος ανθρώπου,πέρα από τον
homo sapiens και τον Νεάντερ-
ταλ. Είναι η πρώτη φορά, που
ανακαλύπτεται νέο είδος ανθρώ-
που όχι από απολιθώματα,αλλά
από την ανάλυση γενετικού υλι-
κού. Πρόκειται για μια πολύ
σημαντική ανακάλυψη,που δεί-
χνει ότι τελικά στο, όχι πολύ
μακρινό,παρελθόν πολλά συγ-
γενικά ανθρώπινα είδη συμ-
βίωναν στον πλανήτη μας. Η
«γυναίκα-Χ»,όπως ονομάστηκε
το πλάσμα,που ζούσε πριν από
30.000 - 50.000 χρόνια, είχε
ένα κοινό πρόγονο με τους
ανθρώπους και τους Νεάντερ-

ταλ πριν από περίπου ένα εκα-
τομμύριο χρόνια, αλλά διαφέ-
ρει από αυτά τα δύο είδη.

Πώς τα μικρά 
παιδιά γίνονται
έξυπνα 
Πηγή: «Τα Νέα»

Ξεχάστε τις «μπεμπεκίστικες»
εκφράσεις όπως «πάμε άτα!» ή
«θέλεις μαμ;».Αν θέλετε να ενι-
σχύσετε τη διανοητική ανάπτυ-
ξη του νεογέννητου μωρού σας
μιλήστε του σαν να είναι μεγά-
λο παιδί. Τα παιδάκια ηλικίας
μέχρις ενός έτους γίνονται πιο
έξυπνα και αποκτούν μεγαλύ-
τερες μαθησιακές ικανότητες,
όταν γονείς, συγγενείς και φί-
λοι τους μιλούν συχνά, αλλά,
κυρίως,όταν απευθύνονται σε
αυτά από πολύ νωρίς με ολό-
κληρες λέξεις,όπως έδειξε νέα
έρευνα του αμερικανικού Πα-
νεπιστημίου του Ιλινόις.

Nανο-συσκευή
κάνει πόσιμο 
το θαλασσινό νερό
Πηγή: «Πρώτο Θέμα» 

Επιστήμονες στις ΗΠΑ κατάφε-
ραν, για πρώτη φορά, να κατα-
σκευάσουν μια μικροσκοπική
συσκευή που αφαιρεί το αλά-
τι από το θαλασσινό νερό,ανοί-
γοντας το δρόμο για τη δημι-
ουργία φτηνών μικρής κλίμακας
φορητών εγκαταστάσεων αφα-
λάτωσης, που θα μπορούν να
δουλεύουν ακόμα και με μπα-
ταρίες.Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ-
τιμο για περιοχές που πλήττο-
νται από ξηρασία ή σε περιπτώσεις
καταστροφών του δικτύου ύδρευ-
σης, κυρίως σε φτωχές χώρες.

Ζωή στα βάθη 
των πάγων
Πηγή: «Το Βήμα» 

Μια εντυπωσιακή ανακάλυ-

ψη έγινε από ομάδα ερευνη-
τών της ΝΑSΑ, καθώς εντόπι-
σε θαλάσσια πλάσματα να
ζουν και να κινούνται στο
εσωτερικό ενός συμπαγούς
παγετώνα της Ανταρκτικής. Η
κάμερα των ερευνητών εντό-
πισε και κινηματογράφησε σε
βάθος 200 μέτρων στο εσω-
τερικό του παγετώνα ένα πλά-
σμα που μοιάζει με γαρίδα,
το οποίο στη θέα της κάμε-
ρας, όχι μόνο δεν φοβήθη-
κε, αλλά την πλησίασε και στά-
θηκε πάνω στα καλώδιά της.
Αμέσως μετά η κάμερα εντό-
πισε μια μέδουσα που «χόρευε»
μέσα στο απόλυτο λευκό περι-
βάλλον, όπου ζει.

Τυφλός 
στρατιώτης 
«βλέπει» ξανά,
μέσω... 
της γλώσσας του
Πηγή: «Το Βήμα» 

Ένας 24χρονος βρετανός στρα-
τιώτης, που τυφλώθηκε από
χειροβομβίδα στο Ιράκ, μπο-
ρεί να «δει» ξανά με τη βοή-
θεια της γλώσσας του, χάρη
σε μια αμερικανική καινοτο-
μική τεχνολογία, με την ονο-
μασία BrainPort, η οποία του
επιτρέπει να διαβάζει λέξεις,
να διακρίνει σχήματα και να
περπατά χωρίς βοήθεια. Το
BrainPort αποτελείται από μια
μικροσκοπική βιντεοκάμερα,
η οποία είναι συνδεδεμένη
με ένα ζευγάρι γυαλιά ηλί-
ου, τα οποία φοράει ο τυφλός,
και τα οποία, με τη σειρά τους,
συνδέονται με τη γλώσσα του,
μεταφέροντας ηλεκτρικούς
παλμούς.
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«Ασπίδα» 
ενάντια στον 
καρκίνο του μαστού 
Πηγή: «Τo Βήμα»

Μια γυναίκα δεν μπορεί να
αλλάξει το βεβαρημένο οικο-
γενειακό ιστορικό που έχει για
καρκίνο του μαστού. Είναι, όμως,
στο χέρι της να μειώσει σημα-
ντικά τις πιθανότητες εμφάνι-
σης της νόσου, ακολουθώντας
υγιεινή διατροφή, «πλούσια» σε
λαχανικά και τροφές ολικής
αλέσεως και «φτωχή» σε αλκο-
όλ, σύμφωνα με νέα μελέτη ειδι-
κών του Πανεπιστημίου Queen΄s
Βelfast στη Βόρεια Ιρλανδία.

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

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΛΛΟΟΠΠΟΟΝΝΝΝΗΗΣΣΟΟΥΥ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  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»



««ΠΠ
αρά τις ηχηρές εξαγγελίες
της κυβέρνησης για εξορ-
θολογισμό των δαπανών

υγείας, αυτές όχι μόνο δεν περιορίστη-
καν αλλά εκτινάχθηκαν στα ύψη. Μόνο
τα χρέη των νοσοκομείων αυξήθηκαν
κατά 1 δισ. ευρώ, μόλις σε 5 μήνες! Mάλι-
στα, τα νέα χρέη αυξάνονται με ταχύ-
τατους ρυθμούς και παρουσιάζουν μηνι-
αία αύξηση κατά 17%. Eνδεικτικό είναι
ότι ενώ πέρυσι το χρέος αυξανόταν κατά
171 εκατ. ευρώ τον μήνα, φέτος αυξά-
νονται κατά 200 εκατομμύρια ευρώ. Tα
συνολικά χρέη των νοσοκομείων μέχρι
σήμερα ξεπερνούν τα 6 δισ. ευρώ καθώς
εκκρεμούν και οι οφειλές της τελευταί-
ας ρύθμισης που βρίσκεται σε εξέλιξη
και αφορά 5 δισ. ευρώ.

Eκτός όμως από τα «διαπιστωμένα»
χρέη, όπως τα χαρακτήρισε πρόσφατα
η υπουργός Yγείας Mαριλίζα Ξενογιαν-
νακοπούλου, «υπάρχει και μια σειρά
από κρυφά χρέη στα νοσοκομεία, τα
οποία δεν είχαν αποτυπωθεί επαρκώς». 

Tο ύψος των συγκεκριμένων οφει-
λών παραμένει άγνωστο, δημιουργώ-
ντας όχι μόνο τεράστιο δημοσιονομικό
πρόβλημα, αλλά και μια νέα «θηλιά»
στην προσπάθεια εξυγίανσης του χώρου
του Eθνικού Συστήματος Yγείας. Πρό-
κειται για χρέη που αφορούν προμή-

θειες υλικών, για τα οποία δεν έχει γίνει
καταγραφή στα νοσοκομεία, ενώ κατά
κύριο λόγο αφορούν συμβάσεις με απευ-
θείας αναθέσεις και παρατάσεις προη-
γούμενων συμβάσεων.

Όπως προκύπτει από τα επίσημα
στοιχεία του υπουργείου Yγείας, από
1η Oκτωβρίου του 2009 μέχρι 28 Φεβρου-
αρίου του 2010 τα χρέη των νοσοκομεί-
ων του EΣY ανέρχονται σε 880 εκατομ-
μύρια ευρώ. Θα πρέπει ωστόσο να
σημειωθεί ότι, από αυτά τα 880 εκα-
τομμύρια υποχρεώσεων των νοσοκο-

μείων, 680 εκατομμύρια είναι οι βεβαι-
ωμένες απαιτήσεις, από 1η Oκτωβρίου
του ‘09 μέχρι 28 Φεβρουαρίου του ‘10,
των νοσοκομείων από τα Aσφαλιστικά
Tαμεία. Aντίστοιχα, για την περίοδο
2005-2009 από τις οφειλές των 6,2 δισ.
ευρώ, τα 2,5 - 2,7 δισεκατομμύρια αφο-
ρούσαν απαιτήσεις των νοσοκομείων
προς τα Aσφαλιστικά Tαμεία.

Ωστόσο, τα χρέη των ασφαλιστικών
ταμείων προς τα νοσοκομεία δεν αναι-
ρούν την σώρευση υποχρεώσεων. Aπλά
είναι γνωστό ότι, ένα μέρος των υπο-

χρεώσεων των νοσοκομείων οφείλο-
νται στα ανεξόφλητα νοσήλια των ασφα-
λιστικών ταμείων. Έτσι, από τις 4 Oκτω-
βρίου μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι
οι νέες υποχρεώσεις -χρέη- των νοσο-
κομείων ανέρχονται περίπου στο 1 δισε-
κατομμύριο ευρώ. Πιο συγκεκριμένα,
στις 31/12/2008 τα χρέη των νοσοκο-
μείων ήταν 5,2 δισ. ευρώ ενώ ένα χρό-
νο μετά, στις 31/12/2009, διαμορφώ-
θηκαν στα 6 δισ. 

Aυτό σημαίνει ότι, το 2009 κάθε
μήνα δημιουργούνταν χρέη νοσοκο-
μείων ύψους 160 εκατ. ευρώ. Mέχρι
30/9/2009 τα χρέη ήταν 6,3 δισεκα-
τομμύρια ευρώ. Eπομένως, το τρίμη-
νο Oκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2009 δημι-
ουργήθηκαν 600 εκατ. ευρώ νέα χρέη,
δηλαδή 200 εκατομμύρια ευρώ το
μήνα. Tον Iανουάριο και Φεβρουάριο
επιδεινώθηκε το πρόβλημα και έτσι
στην καλύτερη περίπτωση τους 5,5
μήνες το νέο χρέος -υποχρεώσεις- των
νοσοκομείων προσεγγίζει το 1 δισ.
ευρώ. Tο αντίστοιχο τελευταίο τρίμη-
νο του 2008 το χρέος που σωρεύτηκε
ήταν 514 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή
171 εκατ. ευρώ τον μήνα», αναφέρει
απόσπασμα από εκτενές ρεπορτάζ της
εφημερίδας «Ημερησία», για τα χρέη
και το θέμα των προμηθειών. 

Απρίλιος 2010
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»

ΕΣΥ (πάντα) χρωστάς!

««MM
είωση της τάξης του 15% σημειώνε-
ται ήδη στην προσέλευση των πολι-
τών στις υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα

Υγείας, που είναι αναμενόμενη για περίοδο οικονο-
μικής κρίσης, ύφεσης και λιτότητας. Το συγκεκριμέ-
νο ποσοστό αποτελεί εκτίμηση του καθηγητή Οικο-
νομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημοσίας
Υγείας (ΕΣΔΥ) Γιάννη Κυριόπουλου, με βάση στοιχεία
μετρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Εκείνο, όμως, που αποτελεί έκπληξη και αναδει-
κνύει τις παθογένειες του συστήματος Υγείας της χώρας
μας είναι το γεγονός ότι, ακόμη και στο δημόσιο σύστη-
μα Υγείας παρατηρείται, επίσης, μείωση της προσέ-
λευσης των πολιτών, που φθάνει το 5% - 7%!

Σύμφωνα με όσα δηλώνει ο Γ. Κυριόπουλος στην

"Αυγή της Κυριακής", η εκτιμώμενη μείωση της προ-
σέλευσης στο δημόσιο σύστημα Υγείας οφείλεται στο
ιδιαίτερα αυξημένο κόστος του δαπανώμενου από
τους πολίτες χρόνου, αλλά και στο εξοργιστικό "έθι-
μο" του χρηματισμού γιατρών. Πώς να... λάβεις πλέ-
ον παρά του μη έχοντος;

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι παρατηρεί-
ται ήδη το φαινόμενο πολίτες να αναβάλλουν τις απο-
φάσεις τους για εισαγωγή στο νοσοκομείο προκειμέ-
νου να υποβληθούν σε μη επείγουσες χειρουργικές
επεμβάσεις και άλλες ιατρικές πράξεις, ενώ η προ-
σέλευση στα δημόσια μαιευτήρια εκτιμάται ότι, θα
σημειώσει αισθητή άνοδο κατά την μακρά περίοδο
της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα.

Η ΕΣΔΥ θα είναι σε θέση σε μερικούς μήνες να

δώσει στη δημοσιότητα τα διαφοροποιημένα στοι-
χεία σχετικά με την προσέλευση των πολιτών στο
σύστημα Υγείας, τόσο στο δημόσιο όσο και στο ιδιω-
τικό, και τότε θα έρθει η ώρα για να εκτιμήσουμε τη
σημερινή πολιτική της κυβέρνησης, η οποία έχει περι-
λάβει την Υγεία στις γενικές περικοπές των κονδυ-
λίων του κρατικού προϋπολογισμού για το 2010.

Ίσως η ελαφρά μείωση της προσέλευσης στο δημό-
σιο σύστημα Υγείας να βοηθήσει την κυβέρνηση στους
οικονομικούς σχεδιασμούς της, καθώς η μειωμένη
προσέλευση ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμό
των αναγκών των δημοσίων νοσοκομείων για αναλώ-
σιμα ιατρικά υλικά, ενδεχόμενο που θα μειώσει με
τη σειρά τους τις δαπάνες για τις σχετικές προμήθει-
ες», αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Αυγή». 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΥΓΗ»

Oικονομία και...στην Υγεία τους!



««MM
ε τη νέα εγκύκλιο του ΙΚΑ οι
νεφροπαθείς πρέπει να παρα-
πέμπονται σε μονάδες αιμοκά-

θαρσης κοντά στον τόπο της κατοικίας τους με
απόφαση ανώτατης υγειονομικής επιτροπής.
Μέχρι σήμερα με τη δικαιολογία ότι στην περι-
φέρεια δεν υπήρχαν ιδιωτικές μονάδες τεχνη-
τού νεφρού και χρόνιας αιμοκάθαρσης και ότι
τα νοσοκομεία αδυνατούν να καλύψουν την
παρακολούθηση των ασθενών, «επιτήδειοι»
προωθούσαν τους νεφροπαθείς στα νοσοκο-
μεία των μεγάλων αστικών κέντρων ή στις ιδιω-
τικές κλινικές, με αποτέλεσμα να χρεώνεται το
ίδρυμα με εκατομμύρια ευρώ μεταφορικά. 

Επειδή, όμως, «ο κόμπος έφθασε στο χτέ-
νι» και ιδρύθηκαν ιδιωτικές μονάδες στην περι-
φέρεια, το ΙΚΑ εξέδωσε στις 9/4/2010 εγκύ-
κλιο και απευθύνεται προς όλα τα υποκαταστήματά
του, τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες υγείας
και σημειώνει ότι «η επιλογή μονάδας αιμο-
κάθαρσης για τους νεφροπαθείς θα γίνεται
από την ανώτατη υγειονομική επιτροπή του
υποκαταστήματος και θα προτιμούνται μονά-
δες κοντά στον τόπο κατοικίας τους». 

Φρένο λοιπόν στην οικονομική ασυδοσία
της κατευθυνόμενης μετάβασης νεφροπαθών
σε «μεγαλοκλινικές». Για παράδειγμα, ασθε-
νείς από την περιοχή των Σερρών προωθού-
νται στη Θεσσαλονίκη, παρακάμπτοντας την
υπάρχουσα ιδιωτική μονάδα αιμοκάθαρσης
με αποτέλεσμα να πληρώνει το ΙΚΑ μόνο για
τη μεταφορά χιλιάδες ευρώ. Στο νομό Φθιώ-
τιδας, με το αιτιολογικό ότι το κρατικό νοσο-
κομείο αδυνατούσε να εξυπηρετήσει τους
ασθενείς, «τηλεκατευθυνόμενα» στέλνονταν
σε Λάρισα, Βόλο και Αθήνα, χρεώνοντας το
ίδρυμα αμύθητα ποσά. 

Το ίδιο συμβαίνει και με ιδιωτικές κλινικές
συμβεβλημένες με το ΙΚΑ, πιστοποιημένες σε
κρατικά νοσοκομεία στις περιφέρειες της Δυτι-
κής και της Ανατολικής Αττικής, Παλλήνη, Πικέρ-
μι, Ελευσίνα, όπου οι νεφροπαθείς των περιο-
χών αυτών «οδηγούνται» και «μεταφέρονται»
στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να «φυτοζωούν»
οι κλινικές, σε αντίθεση με τις κεντρικές, οι
οποίες λόγω κορεσμού δεν εξυπηρετούν, όπως
λέγεται, σωστά τους ασθενείς», καταγράφει
το άρθρο της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία». 

««HH απαράδεκτη πρα-
κτική των εσωτε-
ρικών μετακινή-

σεων νοσηλευτών σε πόστα χω-
ρίς νυχτερινές βάρδιες και το
«βάρος» της ευθύνης στη νοση-
λεία ασθενών, όπως είναι τα δι-
οικητικά γραφεία, είναι ένα
ακόμα «αγκάθι» στο πολύπαθο
ΕΣΥ. Την ώρα που δεν υπάρχουν
αρκετοί νοσηλευτές να φροντί-
σουν τον πάσχοντα πολίτη και
οι σκληρά εργαζόμενοι στον
κλάδο δεν μπορούν να πάρουν
ούτε τη νόμιμη άδειά τους ή όσα
ρεπό τους αντιστοιχούν, κάποι-
οι προσπαθούν να βολευτούν
σε θέσεις που έχουν την ξεκού-
ραση εγγυημένη! Σε αυτήν τους
την προσπάθεια βρίσκουν βέ-
βαια αρωγούς πρώην ή νυν δι-
οικητές που έχουν ένα κοινό χα-
ρακτηριστικό: Θέλουν να γίνουν

αρεστοί στη νυν πολιτική ηγε-
σία και τους υποστηρικτές της
στις τοπικές κοινωνίες ώστε να
εξασφαλίσουν στους εαυτούς
τους κάποιου είδους εύνοια… 

Τελευταίο σκανδαλώδες
παράδειγμα, το Γενικό Νοσο-
κομείο του Κιλκίς, ένα μικρό
επαρχιακό νοσηλευτικό ίδρυ-
μα με πολλές ανάγκες, στο
οποίο ωστόσο, ούτε ένας ούτε
δύο αλλά 27 νοσηλευτές όλων
των εκπαιδευτικών βαθμίδων…τον
τελευταίο καιρό κάθονται σε
διοικητικά γραφεία, αντί να
εργάζονται πάνω στην ειδικό-
τητά τους! Οι συγκεκριμένοι
εργαζόμενοι, ενώ επί σειρά
ετών κάλυπταν πάγιες νοση-
λευτικές ανάγκες του νοσοκο-
μείου, μετακινήθηκαν σταδια-
κά μέσα στο τελευταίο 2μηνο
από τις κανονικές τους θέσεις

σε άλλες που δεν απαιτούν εφη-
μερίες, εργασία Σαββατοκύ-
ριακου, νοσηλεία ασθενών και
γενικά…ορθοστασία και κόπο.
Τις μετακινήσεις έκανε ο απερ-
χόμενος διοικητής στην προ-
σπάθειά του να διασφαλίσει
την εύνοια της νυν πολιτικής
ηγεσίας και αδιαφορώντας για
το πρόβλημα που δημιουργού-
σε στην εύρυθμη λειτουργία
του νοσηλευτικού ιδρύματος. 

Επίσης, όπως αποκλειστικά
πληροφορήθηκε ο «Ε.Τ.», βοη-
θός νοσηλευτή μετακινήθηκε
προ ημερών στη διοίκηση του
Παίδων «Η Αγία Σοφία» από την
αιμοδοσία και νοσηλεύτρια ΤΕ,
νεοδιορισθείσα κατά τη Μεγά-
λη Εβδομάδα στο νοσοκομείο
Καρπενησίου, πήγε κατευθεί-
αν από το διοικητή στο φαρμα-
κείο του νοσοκομείου να ανα-

λάβει… ποια άραγε καθήκοντα; 
Η εξόφθαλμα σκανδαλώ-

δης πρακτική έχει γίνει γνωστή
και στην υπουργό Υγείας, η
οποία μέχρι στιγμής δεν δεί-
χνει καμία διάθεση να λάβει
δυναμικά θέση και να ξεκαθα-
ρίσει το τοπίο. 

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Νοσηλευτών του
ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), Αριστείδης
Δάγλας, σχολιάζει: «Παρά τις
τραγικές ελλείψεις σε νοσηλευ-
τικό προσωπικό που πολλές φο-
ρές στοιχίζουν σε ανθρώπινες
ζωές και παρά τις εξαγγελίες της
υπουργού για τερματισμό των
μετακινήσεων νοσηλευτικού
προσωπικού σε αλλότρια καθή-
κοντα, η αποψίλωση των νοση-
λευτικών υπηρεσιών των νοσο-
κομείων υπό τις ευλογίες των δι-
οικήσεων και υπό την ανοχή και

την ενθάρρυνση τοπικών συνδι-
καλιστικών μικροπαραγόντων
καλά κρατεί. Τα κρούσματα εί-
ναι συνεχόμενα, μιας και βρί-
σκουν πρόσφορο έδαφος στη
συνεχιζόμενη ραστώνη και ακυ-
βερνησία των νοσοκομείων και
δη των επαρχιακών, όπου οι πα-
λιοί διοικητές κάνουν τα χατίρια
των τοπικών παραγόντων μήπως
και κρατήσουν τις θέσεις τους...
Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ καταδικάζει απε-
ρίφραστα την αποδυνάμωση των
νοσηλευτικών υπηρεσιών και κα-
λεί τους διοικητές των ΥΠΕ να
αναλάβουν επιτέλους τις ευθύ-
νες που τους αναλογούν και την
ηγεσία του ΥΥΚΑ να καταλάβει
ότι η εποχή της....γρίπης, μαζί με
τα όποια άλλοθι κουβαλούσε,
έχει πλέον παρέλθει», τονίζεται
στο ρεπορτάζ της εφημερίδας
«Ελεύθερος Τύπος».

Η «μάχη» της
προμήθειας

««ΑΑ πεμπλέκεται η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ)
από τις προμήθειες στα δημόσια νοσοκομεία.Οι διοι-
κήσεις των νοσοκομείων και των Υγειονομικών Περι-

φερειών (ΥΠΕ) μπορούν να διενεργούν διαγωνισμούς με τη μέθο-
δο των ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Προβλέπεται, επίσης, η
διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών στο ΕΣΥ.

Οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από
το Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ). Πραγματο-
ποιούνται με ενιαίες προδιαγραφές, ύστερα από έγκριση του υπουρ-
γού Υγείας και για τις ανάγκες των φορέων ευθύνης.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε τροπολογία που κατέθεσαν χθες
οι υπουργοί Εργασίας, Υγείας, Οικονομίας και Οικονομικών σε νομο-
σχέδιο του υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Εγγυήσεις για την Εργα-
σιακή Ασφάλεια και άλλες διατάξεις». Στην τροπολογία αναφέρεται
ότι στο εξής, έργο της ΕΠΥ θα είναι η διενέργεια κεντρικών διαγωνι-
σμών για προμήθειες υλικών υψηλού κόστους και εφόσον διαθέτει
ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές. Κατ’ εξαίρεση, δίνεται η δυνατότη-
τα υλοποίησης ενιαίων διαγωνισμών στις ΥΠΕ. Οι συγκεκριμένοι δια-
γωνισμοί θα γίνονται προκειμένου να ελαφρύνεται ο φόρτος των
νοσοκομείων στην υλοποίηση του ΠΠΥΥ και να εξασφαλίσουν μεγα-
λύτερη διαπραγματευτική ικανότητα σε σχέση με αυτή των νοσοκο-
μείων», υποστηρίζει το δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος». 

Απρίλιος 2010

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

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

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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Μόνο στα...πέριξ!

Κατ’ εντολήν...βόλεμα!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΘΝΟΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ»



Γράφει η Κοτσίλα Μαρίνα, Νοσηλεύ-
τρια, Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων
Θεσσαλονίκης.

ΜΜ
ια σύντομη ιστορική αναδρομή
στη Νοσηλευτική αποδεικνύει
πως,αρχικά αυτή αποτέλεσε εθε-

λοντική προσφορά, συνοδευτική των
ιατρικών πρακτικών για την αντιμετώπι-
ση της ασθένειας.

Ο ρόλος αυτός της Νοσοκόμας – αρω-
γού του εκάστοτε ιατρού, παρέμεινε για
πολλά χρόνια και αποτέλεσε το «φάντα-
σμα»,που στοιχειώνει ακόμη και σήμερα
κάθε προσπάθεια ανανέωσης και αλλα-
γής της Νοσηλευτικής.Ο εθελοντισμός με
την πάροδο των χρόνων μετατράπηκε σε
επαγγελματισμό,η κοινωνική προσφορά
αντικαταστάθηκε από την ανάγκη βιοπο-
ρισμού και η πρακτική γνώση έδωσε τη
θέση της στις εξειδικευμένες σπουδές,στην
ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και επι-
μόρφωση.Έτσι,η νοσοκόμα,που στόχος
της ήταν να φροντίσει τον άρρωστο και να
τον ανακουφίσει από τον πόνο της αρρώ-
στιας,αντικαταστάθηκε από το νοσηλευτή,
ο οποίος έχει στόχο, όχι μόνο την ανα-
κούφιση, αλλά και την αποθεραπεία και
εκπαίδευση του ασθενή,παρέχοντας εξει-
δικευμένη γνώση και φροντίδα.

Η νοσηλευτική είναι μια επιστήμη  συνε-
χώς εξελισσόμενη, που ακολουθεί από
κοντά τις εξελίξεις στην ιατρική - όχι για να
παίξει ρόλο αρωγού,αλλά για να την συμπλη-
ρώσει. Απαιτεί εφόδια, θυσίες και ετοιμό-
τητα.Διότι οι νοσηλευτές,συχνά,καλούνται
να πάρουν αποφάσεις και να αντιμετωπί-
σουν επείγουσες καταστάσεις πριν ακόμα
φτάσει ο γιατρός κοντά στον ασθενή.

Για να αποδώσει κανείς τα μέγιστα στο
επάγγελμα, αυτό θα πρέπει να αποτελεί
συνειδητή επιλογή του, με γνώση όλων
των δυσχερειών και προβλημάτων, που
θα προκύψουν στο πέρασμα των χρόνων.

Κοινή παρατήρηση,όμως,για όλο το
ανθρώπινο δυναμικό των νοσηλευτών
– ακόμη και για τους πιο συνειδητοποι-
ημένους -  είναι η σχετικά γρήγορη εμφά-
νιση της επαγγελματικής κόπωσης, της
απογοήτευσης, της ισοπέδωσης και σε
μεγάλο βαθμό της προσπάθειας επαγγελ-

ματικού επαναπροσανατολισμού. Έρευ-
νες απέδειξαν πως, στους κόλπους των
νοσηλευτών πολύ σύντομα παρατηρείται
επαγγελματική κόπωση,σε χρόνο ρεκόρ
θα έλεγε κανείς.Από την άλλη, τη στιγμή
που πάνω από το 90% των κομμωτών
νοιώθουν καταξιωμένοι επαγγελματικά,
το ίδιο συμβαίνει μόλις στο 40% των
νοσηλευτών!!!

Ποιοι παράγοντες, λοιπόν, επηρεά-
ζουν αρνητικά και δημιουργούν το απο-
τέλεσμα αυτό;

Σε όλες σχεδόν τις υγειονομικές μονά-
δες του δημοσίου παρατηρείται υποστε-
λέχωση και οι υπάρχοντες νοσηλευτές
καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες με
υπεράνθρωπες προσπάθειες.Η πολιτική
βούληση για μέτρα, όπως προστασία της
μητρότητας και δια βίου εκπαίδευση,επι-
δείνωσε την υπάρχουσα κατάσταση,αφού
ουδέποτε λήφθηκαν τα ανάλογα μέτρα

για να υπάρχει επαρκής κάλυψη των μονά-
δων. Αυτό οδήγησε στην σωματική εξά-
ντληση των συναδέλφων, που έμειναν
έρμαιο των «υπηρεσιακών αναγκών» (φρά-
ση που αναμασά συνεχώς η Διοίκηση).

Η συνεχής ανάπτυξη της Νοσηλευ-
τικής Επιστήμης, η εξειδίκευση - ως
απόρροια της εξέλιξης της Ιατρικής,
καθώς και η ανάγκη για προσωπική
καταξίωση, οδηγούν στην απόκτηση
περισσότερων τυπικών προσόντων.Οι
απαιτήσεις  αυξάνονται.

Ακόμα, η εργασία στο κυκλικό ωρά-
ριο, ελαττώνοντας τις  ευκαιρίες για δια-
τήρηση της κοινωνικής ζωής,αυξάνει την
ψυχική καταπόνηση, και οδηγεί σε κοι-
νωνικό αποκλεισμό.

Όλα αυτά, όμως, θα μπορούσαν να
αντιμετωπισθούν, αν αποτελούσαν τους
μοναδικούς παράγοντες.

Κυριότερος παράγοντας είναι η μείω-

ση,ίσως και εξαφάνιση του αυτοσεβασμού,
με κατάληξη την προσωπική απαξίωση,
στην οποία  οδηγείται ο εργαζόμενος από
την κοινωνική και επαγγελματική απαξίω-
ση που βιώνει στην καθ’ ημέρα πράξη.

Το ιατροκεντρικό σύστημα υγείας και
οι σκιές του παρελθόντος σπάνια αφή-
νουν τον «αφανή ήρωα» να αναπτυχθεί,να
επιβεβαιωθεί,να καταξιωθεί.Κύριο παρά-
δειγμα αποτελεί το γεγονός ότι, ανοίγουν
μονάδες χωρίς να ενδιαφέρει τη Διοίκη-
ση η επαρκής κάλυψη με νοσηλευτές,διό-
τι αυτή ήταν η επιδίωξη κάποιου ιατρού.
Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την κατάλ-
ληλη εκπαίδευση του παρελθόντος,όπου
στόχος ήταν η δημιουργία εργαζομένων
υπόδουλων του ιατροκεντρικού υγειονο-
μικού συστήματος,δημιούργησαν τις συν-
θήκες που μετέτρεψαν τους νοσηλευτές
σε «άβουλη μάζα», έρμαιο στα νύχια των
αετών που την κατασπαράζουν.

Εξάλλου, δεν είναι λίγες οι φορές
όπου συνάδελφοι νοσηλευτές αντιμετω-
πίζουν υποτιμητική συμπεριφορά από
τους ασθενείς ή τους συνοδούς τους, οι
οποίοι τους συμπεριφέρονται,θαρρείς και
ο μόνος ρόλος που έχουν να διαδραμα-
τίσουν στο χώρο της Μονάδας είναι εκεί-
νος της προσωπικής υπηρέτριας,της αδελ-
φής νοσοκόμας (όρος που παραπέμπει
σε επαγγέλματα πρακτικής, που στερού-
νται επιστημονικής γνώσης,όπως τραπε-
ζοκόμος,ιπποκόμος,μελισσοκόμος κ.α.).

Όλα αυτά,σήμερα περιορίζουν τους
νέους νοσηλευτές,τους κουράζουν,αφαι-
ρούν την ενεργητικότητα και το επαγ-
γελματικό ενδιαφέρον, οδηγώντας τους
σε προσωπική απαξίωση.Πρέπει να αγω-
νιστούν για ν’αποδείξουν την αξία τους,
να κερδίσουν το σεβασμό της κοινω-
νίας και των συνεργατών τους,να νοιώ-
σουν αυτοσεβασμό και να πετύχουν προ-
σωπική ολοκλήρωση .

Αλλά για να συμβεί αυτό, είναι απα-
ραίτητο η Νοσηλευτική να ξεφύγει από
το παρελθόν και όλοι να κατανοήσουν,
ότι αυτή αποτελεί μια επιστήμη αυτό-
νομη και ανεξάρτητη. Ο νοσηλευτής
είναι αυτοτελής, άξιος, καταρτισμένος
επιστήμονας υγείας και έτσι θα πρέπει
να αντιμετωπίζεται.
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ: 
επιλογή ζωής

«Ο νοσηλευτής είναι άξιος, καταρτισμένος επι-
στήμονας υγείας και έτσι θα πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται»



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

>>  11ηη    ΔΔιιηημμεερρίίδδαα  
ττηηςς  ΠΠααννεελλλλήήννιιααςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΔΔιιααββήήττηη
Η Πανελλήνια Εταιρεία Νοση-
λευτών Διαβήτη, διοργανώνει
Διημερίδα με θέμα: «ΤΑ ΤΕΛΕΥ-
ΤΑΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑ-
ΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ – ΕΦΑΡΜΟ-
ΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΚΛΙ-
ΝΙΚΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ», η οποία θα
πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέ-
ατρο του ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, στις
4-5 Ιουνίου 2010. Πληροφο-
ρίες: τηλ: 210 7210052 κα Έρη
Βλασερού, ΚΕΓΜ, ΤΟΥΡΙΣΤΙ-
ΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, CONGRESS
WORD M. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΟΥ.

>>  ΗΗμμεερρίίδδεεςς  ΜΜεεττααββοολλιισσμμοούύ  
σσττοο  ΕΕυυγγεεννίίδδεειιοο  ΊΊδδρρυυμμαα
Το Διαβητολογικό Κέντρο στο
«Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά»
οργανώνει για 15η χρονιά τις
Ημερίδες Μεταβολισμού που
πραγματοποιούνται στις 12 - 15
Μαΐου 2010 στο Ευγενίδειο
Ίδρυμα στην Αθήνα.Για περισ-
σότερες πληροφορίες : ΚΕΓΜ
– Congressworld, τηλ: 210-
7210052, 7210001, fax: 210-
7210051, e-mail: reception@
c o n g r e s s w o r l d . g r ,
www.congrtessworld.gr

>>  ΔΔιιεεθθννήήςς  σσυυννάάννττηησσηη  
ΛΛααππααρροοσσκκοοππιικκήήςς  
ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα
3rd International Meeting
Laparoscopic Complications
πραγματοποιείται στις 14 - 16
Μαΐου 2010 στο Μέγαρο Μου-
σικής Αθηνών, Αθήνα. Πλη-
ροφορίες: MD Congress, τηλ:
210-6074200, e-mail: md@md
congress. gr.

>>  ΣΣυυμμππόόσσιιοο  ΕΕππεείίγγοουυσσααςς
ΙΙααττρριικκήήςς  ««ΛΛοοιιμμώώξξεειιςς»»  
σσττηηνν  ΆΆρρτταα
Η Μονάδα Εντατικής Θεραπεί-

ας του Γενικού Νοσοκομείου
Άρτας  οργανώνει το 4ο Συμπό-
σιο Επείγουσας Ιατρικής «Λοι-
μώξεις» στις 14 - 16 Μαΐου 2010
στο Ξενοδοχείο «Βυζαντινό»,
Άρτα. Πληροφορίες: Medical
Science & Congress, τηλ: 210-
6722354,2610-462334-5,e-mail:
i n f o @ 1 m e d i c a l . g r ,
www.1medical.gr.

>>  ΜΜεεττεεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο
ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιααςς  ΦΦρροοννττίίδδααςς
ΥΥγγεείίααςς
Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας

& Εκπαίδευσης στην Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας οργα-
νώνει το 5ο Πολυθεματικό
Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-

ας στις 21 - 24 Μαΐου 2010 στο
Ξενοδοχείο «AKS Porto Heli»,
Πόρτο Χέλι.Πληροφορίες:ΚΕΓΜ
- Congress World, τηλ: 210-
7210001, 7210052, Fax: 210-

7210051,e-mail: info@congress
world.gr,www.congressworld.gr.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΝΝεεφφρροολλοογγίίααςς
Η Eλληνική Νεφρολογική Εται-
ρεία Νοσηλευτών οργανώνει
το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Νοσηλευτών Νεφρολογίας στις
27 - 30 Μαΐου 2010 στο Ξενο-
δοχείο «Skiathos Palace»,Σκία-
θος. Πληροφορίες: ΚΕΓΜ –
CONGRESS WORLD, τηλ: 210-
7210051, 7210001, fax: 210-
7210051,e-mail: info@congress
world.gr,www.congressworld.gr.

>>  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΣΣυυμμππόόσσιιοο
ΚΚααρρδδιιοοθθωωρραακκοοχχεειιρροουυρργγιικκήήςς
σσττηηνν  ΠΠάάττρραα
Επιστημονικό Συμπόσιο της
Καρδιοθωρακοχειρουργικής
Κλινικής του Π.Γ.Ν. Πατρών
πραγματοποιείται στις 29 - 30
Μαΐου 2010 στο Συνεδριακό &
Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστη-
μίου Πατρών στην Πάτρα.

>>  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΔΔιιάάσσκκεεψψηη
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  σσττηηνν  ΚΚύύππρροο
8th European Regional
Conference of the commonwealth
Nurses Federation πραγματο-
ποιείται στις 12-13 Μαΐου 2010
στο Ξενοδοχείο «Coral Beach»
στην Πάφο, Κύπρου. Πληρο-
φορίες: 0035722817072,
mmore@amathus.com.

>>  ΔΔιιεεθθννέέςς  ΣΣυυννέέδδρριιοο  NNAANNDDAA
σσττηηνν  ΙΙσσππααννίίαα
NANDA-I / AENTDE International
Congress Towards a Global
Future for Nursing:Developing
Language,Sharing Knowledge
πραγματοποιείται στις 12 –14
Μαΐου 2010 στη Μαδρίτη της
Ισπανίας, Πληροφορίες:
http://www.nanda.org/2010Confe
rence.aspx.
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Τ.Ε. Νοσηλεύτρια που εργάζε-
ται στο Γενικό Νοσοκομείο Ατ-
τικής Κ.Α.Τ., ζητά αμοιβαία με-
τάθεση σε οποιοδήποτε νοσο-
κομείο της Θεσσαλονίκης ή των
γύρω περιοχών. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας: 6981026343.

Τ.Ε. Νοσηλεύτρια που εργά-
ζεται στο Γενικό Νοσοκομείο
Αττικής Κ.Α.Τ., επιθυμεί αμοι-
βαία μετάθεση στο νοσοκο-
μείο Βόλου. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6974745359.

ΤΕ Νοσηλεύτρια, διορισμένη
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκο-
μείο Ηρακλείου ενδιαφέρε-
ται για αμοιβαία στη Θεσσα-
λονίκη. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6998865088.

� ΑΓΓΕΛΙΕΣ



Γράφει ο Αριστείδης Δάγλας

«Ἠποίηση τοῦ Βάρνα-
λη, γράφει ὁ Μενέ-
λαος Λουντέμης, δὲ 

μύριζε ποτὲ γάλα. Μύριζε ἀπὸ τὴν 
ἀρχὴ μπαροῦτι· κατέβηκε δηλαδὴ 
στὸ στίβο χωρὶς πάρα πολλὰ γυ-
μνάσματα καὶ δοκιμὲς καὶ περιπλα-
νήσεις στοὺς λειμῶνες τῶν ἀσφόδε-
λων. Μ’ ἄλλα λόγια, χωρὶς αὐτὲς 
τὶς πεισιθάνατες κραυγὲς ποὺ 
ἔβγαζαν ὅλοι οἱ λυρικοί του καιροῦ 
του. Ὄχι. Ἡ Ποίηση τοῦ Βάρναλη 
ἦταν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἀρσενική, λά-
σια, μιὰ βολίδα ποὔπεσε μὲς στὰ 
στεκούμενα νερὰ τοῦ μελίπηχτου 
λυρισμοῦ».
«Ἡ πεῖρα τῆς κοινωνικῆς θεωρί-
ας, γράφει ὁ Μιχαὴλ Περάνθης, 
ἀλλὰ καὶ ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ ἀγω-
γή, μαζὶ μὲ μία ἐκτάκτως λεπτὴ 
ἕλξη πρὸς τὸ αἰσθητικὸ καὶ τὸ 
ὡραῖο, τὸ καλλιτεχνικὸ ὡραῖο, ποὺ 
ρέει στὸ αἷμα του, διαμόρφωσαν 
ἕνα προσωπικὸ καὶ φιλοσοφημέ-
νο λογοτεχνικὸ χαρακτῆρα, ποὺ 
συγκέντρωσε τὶς ἐλπίδες γιὰ τὴν 
καλλιέργεια καὶ στὸν τόπο μας τῆς 
ἀριστερῆς τέχνης».
Ο Κ. Βάρναλης λοιπόν,  είναι ο 
προοδευτικότερος και ο πιο ριζο-
σπαστικός ποιητής της νεώτερης 
Ελλάδας.
Γεννήθηκε στον Πύργο (Μπουρ-
γκάς) της Βουλγαρίας το 1884, 
όπου βίωσε το κλίμα του ελληνο-
τουρκικού πολέμου του 1897. Το
επίθετό του, αν όχι καλλιτεχνικό 
δηλώνει καταγωγή από τη Βάρνα
όπου έμεναν πολλοί Έλληνες. 
Την πρώτη εμφάνισή του στα 
γράμματα έκανε το 1904, από τις 
στήλες του «Νουμά». Μερικά χρό-
νια αργότερα συνεργάστηκε και 
στο περιοδικό «Ηγησώ». Το πρώ-
το βιβλίο του (ή ποιητική συλλογή 
«Κηρήθρες») δημοσιεύθηκε το 
1905.
Διετέλεσε για πολλά χρόνια κα-
θηγητής μέσης εκπαίδευσης ενώ 
εργάστηκε για βιοποριστικούς λό-

γους και ως δημοσιογράφος. 
Ο Κώστας Βάρναλης θυμάται τον 
καιρό (1911) που δούλευε καθη-
γητής στα Μέγαρα:
«Γραμματική της αττικής διαλέκτου 
(ευκτική, τα εις -μι ρήματα, κατη-
γορηματική μετοχή, τα μνήμης και 
λήθης σημαντικά και όλη η ρέστη 
κόλαση του αρχαίου τυπικού και συ-
νταχτικού). Και μαζί λατινικά -Sicilia 
est insula, Graecia habet poetas!!… 
Όλην αυτήν την πτωμαΐνη την προ-
σφέρναμε πρωί πρωί στα πιο φυσι-
κά, στα πιο ατόφια, στα πιο γνήσια 
τέκνα της μάνας γης. (…) Κάποια χρο-
νιά που είχα συγκεντρωμένα στην Γ΄ 
Ελληνικού πολλά καλά παιδιά, τους 
δίδαξα ολάκερο τον “Εθνικό Ύμνο” 
του Σολωμού, που δεν τον είχε το 
πρόγραμμα. Βρέθηκε αμέσως ο “επι-
στήμονας” του χωριού να με καταγ-

γείλει στο υπουργείο ότι υπονομεύω 
την αθάνατον ημών γλώσσαν άτε δι-
δάσκων εις τους παίδας τον “Εθνικόν 
Ύμνον!”. Πού να το φανταζότανε ο 
Σολωμός ότι ο ύμνος του θα μπορού-
σε να χρησιμέψει για τεκμήριο εθνι-
κής προδοσίας. Και το υπουργείο με 
κάλεσε “εις απολογίαν!”».
(“ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟ-
ΝΕΥΜΑΤΑ” Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ)

Μετά το δεύτερο Βαλκανικό Πόλε-
μο, στον οποίο πήρε μέρος, φοίτη-
σε στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαί-
δευσης του Γληνού.
Το 1919 πήγε στο Παρίσι με υπο-
τροφία και παρακολούθησε μαθή-
ματα φιλοσοφίας, φιλολογίας, κοι-
νωνιολογίας και αισθητικής. Τότε 
προσχώρησε στον μαρξισμό και 
τον διαλεκτικό υλισμό και αναθε-

ώρησε τις προηγούμενες απόψεις 
του για την ποίηση, τόσο σε θεω-
ρητικό, όσο και σε πρακτικό επί-
πεδο. Καρπός αυτής της στροφής 
στάθηκε το ποίημα «Προσκυνη-
τής».
Επιστρέφοντας απ’ το Παρίσι δί-
δαξε ως καθηγητής σε Γυμνάσια 
και το 1924 ανέλαβε τη διδασκα-
λία της Νεοελληνικής φιλολογίας 
στην Παιδαγωγική Ακαδημία, που 
διηύθυνε ο Δημήτρης Γληνός.
 Η έκδοση, των έργων του «Το 
φως που καίει» 1922 και «Ο 
Λαός των Μουνούχων» 1923 
με το ψευδώνυμο Δήμος Τανάλιας 
του στοίχισε την εξάμηνη παύση 
του. Οι σκοταδιστές – αντίπαλοι 
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 
στράφηκαν λίγο αργότερα με διώ-
ξεις εναντίον του Γληνού κι όλων 
των δασκάλων της Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας και του Μαρασλείου 
Διδασκαλείου. Πολλοί συγγραφείς 
όπως ο Παλαμάς, ο Μυριβήλης 
κ.ά., υπέγραψαν διαμαρτυρίες για 
τη δίωξή του.
 Μετά από μια δεύτερη παραμο-
νή στο Παρίσι, αποτέλεσμα της 
απόλυσής του από τη Μέση Εκ-
παίδευση το 1926, εργάσθηκε για 
βιοπορισμό στη σύνταξη εγκυκλο-
παιδικών λεξικών και σε διάφορες 
εφημερίδες (Ανεξάρτητος, Ριζο-
σπάστης, Φιλελεύθερος). 
Το 1932 εξέδωσε την Αληθινή 
απολογία του Σωκράτη. 
Το 1935 εκτοπίστηκε με άλ-
λους αριστερούς διανοούμενου 
στον Άγιο Ευστράτιο. Από τότε, 
παρά τις διώξεις και τις απαγο-
ρεύσεις του έργου του, διατήρησε 
ως το θάνατό του την ιδεολογική 
του συνέπεια και την πολιτική του 
εγρήγορση. 
Στις 9 Δεκεμβρίου 1956 η Εται-
ρεία Ελλήνων Λογοτεχνών τίμησε 
τον ποιητή «για τη συμπλήρωση 
50 χρόνων πολύπλευρης λογοτε-
χνικής δράσης του ως μια από τις 
κορυφαίες πνευματικές μορφές 
του καιρού του».
Tο 1956 τιμήθηκε από την Εται-
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            Ο «ελεύθερος κόσμος»  



ρεία Ελλήνων Λογοτεχνών και 
το 1959 τιμήθηκε με το βραβείο
Λένιν. Είχαν προηγηθεί μεταξύ 
άλλων εκδόσεις των έργων του 
«Ζωντανοί άνθρωποι», «Το 
Ημερολόγιο της Πηνελόπης», 
«Ποιητικά», «Διχτάτορες», «Αι-
σθητικά- Κριτικά» (δύο τόμοι). 
Το 1965 εκδόθηκε η τελευταία ποι-
ητική συλλογή του με τίτλο «Ελεύ-
θερος κόσμος» και το 1972 το θε-
ατρικό έργο «Άτταλος ο Γ΄».
Πέθανε στις 16 Δεκεμβρίου 1974.
Ο φιλοσοφικός του στοχασμός εί-
ναι λεπτός και ο λυρισμός του και 
η αισθητική του καλοδουλεμένα, 
αλλά όταν χρειάζεται είναι σαρκα-
στικός. Ο καταγγελτικός του λόγος 
είναι οξύτατος μιας και λέει τα 
πράγματα με το όνομα τους. Διο-
νυσιακός, χειμαρρώδης αλλά και 
μεγάλος τεχνίτης του στίχου. 
Ας τον απολαύσουμε χωρίς περαι-
τέρω σχολιασμό, κάτι που φαντά-
ζομαι θα’ θελε και ο ίδιος:

Συμπαθεί τους άβουλους «Μοι-
ραίους» του, «κι έτσι στη σκότεινη 
ταβέρνα, πάντα μας πίνουμε σκυ-
φτοί», και παρηγορεί ελπιδοφόρα 
τους καταδικασμένους της ζωής:
«Σε μίνες φόνισσες
μπουχές καζέρνες
λιμάνια ολόκαπνα
και φυλακές,
μπορντέλ’ ακάθαρτα
και προσευκές».
Ειρωνεύεται τον κουτοπόνηρο 
καιροσκοπισμό τους στον «Καλό 
Λαό»:
«φρόνιμα και ταχτικά
πάω μ’ εκείνον που νικά,
………………………….
εδώ χάμου δυο κορφές
το ζακόνι κι οι Γραφές».
Καυτηριάζει την υποταγή του 
στους αφέντες της Γης και του Ου-
ρανού:
«Πληρώνω τα δοσίματα
στο Κράτος και δε μνήσκω,
το τελευταίο όβολο
στης εκκλησιάς το δίσκο».

Στον «κυρ Μέντιο»:
«Κι’ ο παπάς με την κοιλιά του
μ’ έπαιρνε για τη δουλειά του
και μου μίλαε κουνιστός:
Σε καβάλησε ο Χριστός!
Αντραλίζομαι, Πεινώ…
Σούτ! θα φας στον Ουρανό»
Εξοργίζεται και επαναστατεί:
«Φως ζητάνε τα χαϊβάνια
κ ‘ οι ραγιάδες απ ‘ τα ουράνια
μα θεοί κι οξαποδώ
κει δεν είναι παρά δω».

Με την τέχνη του πολέμησε το 
κοινωνικό κατεστημένο, κατήγγει-
λε τις αδικίες, την ανισότητα και 
τις αθλιότητές του.
Η εξοντωτική σάτιρα του Βάρναλη, 
ανατρέπει την ιδεαλιστική εικόνα
της αστικής τέχνης, στο ευρημα-
τικό σχήμα: «Μια θέισσα αντάμα 

μ’ ένα ζο», όπου «θέισσα» είναι η 
αστική τέχνη και «ζο» η βαρβα-
ρότητα του καπιταλισμού και των 
πολέμων του.

Ο Γιάννης Ρίτσος ( Αυγή 8-12-
1956) υμνεί το Βάρναλη και το 
έργο του, με τρόπο χαρακτηριστι-
κό:
Ποιητή, σ’ είδαμε πάντα στο πλευρό
του λαού μας
με σκέψη και με πράξη. Ο λόγος σου
σπαθί, νυστέρι και φωτιά που φωτάει
και φως που καίει.
Σ’ είδαμε πάντα με την παλάμη σου
ανοιχτή δίπλα στ’ αφτί
για ν’ αφουγκράζεσαι πίσω απ’ τα
τείχη
τη στρογγυλή βουή του ιστορικού
αναπότρεπτού ήλιου.
Αυτό τον ήλιο μας έδειξες.

Το έργο του μέσα από τις εντυπωσι-
ακές μεταπτώσεις και  εναλλαγές της 
θεματολογίας του, είναι βαθιά  ζυ-
μωμένο με τις ζωές των ανθρώπων.
Όσα και να γράψουμε όμως για το 
μπαρμπα-Κώστα, είναι και θα εί-
ναι πάντα ελάχιστα… Γι΄ αυτό ας 
αφήσουμε τον ίδιο να μας μιλήσει 
για τα πάθη Θεών κι ανθρώπων:

Οἱ πόνοι τῆς Παναγιᾶς

Ποῦ νὰ σὲ κρύψω, γιόκα μου, νὰ μὴ 
σὲ φτάνουν οἱ κακοί;
Σὲ ποιὸ νησὶ τοῦ Ὠκεανοῦ, σὲ ποιὰ 
κορφὴν ἐρημική;
Δὲ θὰ σὲ μάθω νὰ μιλᾷς καὶ τ’ ἄδικο 
φωνάξεις.
Ξέρω πῶς θἄχεις τὴν καρδιὰ τόσο 
καλή, τόσο γλυκή,
ποὺ μὲ τὰ βρόχια τῆς ὀργῆς ταχιὰ 
θενὰ σπαράξεις.
Σὺ θἄχεις μάτια γαλανά,θἄχεις 
κορμάκι τρυφερό,
θὰ σὲ φυλάω ἀπὸ ματιὰ κακὴ κι ἀπὸ 
κακὸν καιρό,
ἀπὸ τὸ πρῶτο ξάφνισμα τῆς 
ξυπνημένης νιότης.
Δὲν εἶσαι σὺ γιὰ μάχητες, δὲν εἶσαι 
σὺ γιὰ τὸ σταυρό.
Ἐσὺ νοικοκερόπουλο -ὄχι σκλάβος ἢ 
προδότης.
Τὴ νύχτα θὰ συκώνομαι κι ἀγάλια 
θὰ νυχοπατῶ,
νὰ σκύβω τὴν ἀνάσα σου ν’ ἀκῶ, 
πουλάκι μου ζεστὸ
νὰ σοῦ ῾τοιμάζω στὴ φωτιὰ γάλα καὶ 
χαμομήλι,
κ’ ὕστερα ἀπ’ τὸ παράθυρο μὲ 
καρδιοχτύπι νὰ κοιτῶ
ποὺ θὰ πηγαίνεις στὸ σκολιό με 
πλάκα καὶ κοντύλι.
Κι ἂν κάποτε τὰ φρένα σου μ’ 
ἀλήθεια, φῶς τῆς ἀστραπῆς,
χτυπήσει ὁ Κύρης τ’ οὐρανοῦ, 
παιδάκι μου νὰ μὴ τὴν πεῖς!
Θεριὰ οἱ ἀνθρώποι, δὲ μποροῦν τὸ 
φῶς νὰ τὸ σηκώσουν!
Δὲν εἶν’ ἀλήθεια πιὸ χρυσὴ σὰν τὴν 
ἀλήθεια τῆς σιωπῆς.
Χίλιες φορὲς νὰ γεννηθεῖς, τόσες θὰ 
σὲ σταυρώσουν!

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα
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     ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

του Κώστα Βάρναλη...

«Σ’ είδαμε πάντα με την παλάμη σου ανοι-
χτή δίπλα στ’ αφτί για ν’ αφουγκράζεσαι πίσω 
απ’ τα τείχη τη στρογγυλή βουή του ιστορι-
κού αναπότρεπτού ήλιου. Αυτό τον ήλιο μας 
έδειξες»
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