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

λεί αναµφίβολα τη θρυαλλίδα της σχεδιαζόµενης-ίσως
για πρώτη φορά µε τρόπο οργανωµένο και θεσµοθε-
τηµένο- αναβάθµισης της Νοσηλευτικής και της άρρη-
κτα συνδεδεµένης µε αυτήν επαγγελµατικής και εργα-
σιακής ανάτασης.

Η Ε.Ν.Ε., αναλαµβάνοντας το ρόλο του ρυθµιστή
της νοσηλευτικής συνολικά και εκφράζοντας την από-
λυτη πλειοψηφία των συναδέλφων, απέκτησε πλέον
και τυπικά την αρµοδιότητα της επαγγελµατικής ανα-
γνώρισης όλων των µεταπτυχιακών τίτλων των σχετι-
κών µε το επάγγελµά µας, καθώς επίσης και τη δυνα-
τότητα να µοριοδοτεί τις επιστηµονικές εκδηλώσεις
των νοσηλευτικών φορέων, αφού προηγουµένως τις
θέσει υπό την αιγίδα της. Έτσι, µπαίνει µια τάξη στο
νοσηλευτικό χώρο και αποκλείεται κάθε απόπειρα
εκµετάλλευσης των νοσηλευτών από τυχόν επίδοξους
επιχειρηµατίες, που εσχάτως ανακάλυψαν τις... εισα-
γόµενες µοριοδοτήσεις...

««ΟΟι ζυµώ-
σεις απέ-
δωσαν

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

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

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

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

και για όλους τους
Νοσηλευτές της χώρας.
Οι συζητήσεις στη
Βουλή για τη ψήφι-
ση του νέου νόµου
ήταν,όχι µόνο µαρα-
θώνιες,αλλά και µετά
«τεχνητών εµποδίων»!
Κάποιοι απλά απο-
κάλυψαν το πραγµα-
τικό τους πρόσωπο,
κάποιοι άλλοι απλά
«προσπάθησαν» να
κάνουν αντιπολίτευ-
ση και τα…απλά µετα-
τράπηκαν σε σύνθε-
τα, άνευ λόγου και
αιτίας…      
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σελ. 7

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

- Φοίτηση και µισθολογική εξέλιξη   σελ. 10

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

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

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

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

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

Άµεση ανάγκη για προσλήψεις Νοσηλευτών  
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Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ Η ΕΜΠΑΘΕΙΑ    
Ποιο πρόσωπο «φοράµε» σήµερα;      σελ. 6

ΑΡΧΙΣΕ Η ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ        
Επιστηµονικό περιοδικό της Ε.Ν.Ε.   σελ. 7

Και εγένετο…
Νόµος Η Ε.Ν.Ε. απόλυτος

ρυθµιστής 

s

σελ. 4

Ο κίνδυνος δεν «κοιτάει» ψήφους... 
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ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ    

««ΕΕίίχχεε ππεερράάσσεειι ααεερριικκόό……κκααιι ττοο
εείίχχεε µµααρράάννεειι……»»      

«Κάτω στα Bουρλίδια, καθώς κατηφορίζεις από τις
Βίγλες, ανάµεσα Πλατάνα και Πετράλωνο, σιµά στης Γανω-
τίνας τον Μύλον, εκεί κατεβαίνει το ρεύµα χείµαρρος,
νάµα, δρόσος και ίαµα, από τα όρη του θεού. Εκεί ευφρο-
σύνη ορνέων, επαύλεις Σειρήνων, και καλάµη και χλόη?
εκεί το όµµα απολαύει γωνίαν παραδέισου, και η ψυχή
δροσίζεται, ως σώφρων Άννα, κινούσα τα χείλη εις προ-
σευχήν, χωρίς να ακούεται η φωνή της, φωνή µυστηριω-
δώς ψιθυρίζουσα εις την καρδίαν: Συ εποίησας πάντα τα
ωραία της γης, θέρος και έαρ συ έπλασαςαυτά.

Τέσσαρα ή πέντε καλύβια αγροτών και βοσκών, αντι-
κρύζοντα εις άλληλα, ήσαν κτισµένα επί των κλιτύων
ένθεν κι ένθεν της κοιλάδος. Όλα τ' ανήλικα παιδία των
αγροδιαίτων αυτών οικογενειών συνηγελάζοντο καθη-
µερινώς προς το βάθος της ρεµατιάς, κυλιόµενα µέσα εις
τα παχέα χόρτα, ανάµεσα εις τας πυκνάς λόχµας καί τους
καλαµώνας, παίζοντα εις τον ίσκιον των βαθυφύλλων δέν-
δρων, τα οποία ηγκαλίζετο ο κισσός…»… σελ. 18
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ΕΕ ΠΠ ΙΙ ∆∆ ΟΟ ΜΜ ΑΑ     

ΤΤαα πποοσσάά κκααιι οοιι
δδιικκααιιοούύχχοοιι 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
8§5 του Νόµου 3205/2003, καταβάλλε-
ται επίδοµα νοσοκοµειακό και τροφής,
για το προσωπικό των Νοσοκοµείων, των
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της χώρας,
του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας
(Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Ν.Π.∆.∆.
του Τοµέα Πρόνοιας και των Κέντρων Ψυχι-
κής Υγείας, οριζόµενο ως εξής: α. Για το
προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργα-
στηρίων, των κλάδων ΤΕ Φυσικοθερα-
πευτών, ∆Ε Βοηθών Φαρµακείου και Καθα-
ριότητας, σε διακόσια σαράντα ευρώ (240).
β. Για το τεχνικό προσωπικό και προσωπι-
κό εργαζόµενο στην εστίαση, καθώς και
το λοιπό προσωπικό σε διακόσια δέκα
ευρώ (210 Ε). γ. Για το προσωπικό που υπη-
ρετεί στα αντικαρκινικά νοσοκοµεία, τα
ποσά των περιπτώσεων α' και β' προσαυ-
ξάνονται κατά δέκα ευρώ (10), αντίστοι-
χα. δ. Για το προσωπικό που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 105 του Ν.
2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α'), τα πληρώµατα
των ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου
Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), τους νοση-
λευτές του Ε. Κ. Α. Β. και τους αποσπα-
σµένους υπαλλήλους, που προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους ως πληρώµατα ασθε-
νοφόρων… σελ. 7

ΜΜ ΕΕ ΤΤ ΑΑ ΚΚ ΙΙ ΝΝ ΗΗ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ   

ΜΜέέττρροο εεσσωωττεερριικκήήςς φφύύσσεεωωςς……      
Σχετικά µε το ζήτηµα της αλλαγής τµήµατος εντός της ίδιας νοσηλευτικής υπηρε-

σίας, αυτό υπάγεται στο ρυθµιστικό πλαίσιο του άρθρου 66 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού
Κώδικα (Νόµος 3528/2007), όπου και περιγράφεται ως µετακίνηση. 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του πιο πάνω άρθρου, µετα-
κίνηση υπαλλήλου από µια οργανική µονάδα σε άλλη της ίδιας αρχής πραγµατοποι-
είται µε απόφαση του προϊσταµένου της.

Κατά πάγια ερµηνευτική προσέγγιση της ανωτέρω διατάξεως, η µετακίνηση απο-
τελεί µέτρο εσωτερικής φύσεως και όχι εκτελεστή διοικητική πράξη. Έχει µάλιστα κρι-
θεί ότι, η µετακίνηση είναι πράξη ευρείας διακριτικής ευχέρειας του διοικητικού οργά-
νου που την ενεργεί και, γενικά, η πράξη αυτή δεν απαιτεί για τη νοµιµότητά της
αιτιολογία...  σελ.10

ΒΒ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΛΛ ΙΙ ΚΚ ΗΗ  ΛΛ ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΡΡ ΑΑ     

ΤΤιιµµοούύµµεε ττηη µµννήήµµηη µµιιααςς µµεεγγάάλληηςς ΚΚυυρρίίααςς 
Μια από τις µεγαλύτερες µορφές της νοσηλευτικής ιστορίας της χώρας µας, έφυ-

γε στις 22 Φεβρουαρίου από κοντά µας. Οι σπουδές της ήταν πλούσιες, ολοκληρω-
µένες και για την εποχή της, πρωτοπόρες: BSc 1965 από το Πανεπιστήµιο της Βοστό-
νης ΗΠΑ, Master of Arts 1966 από το Πανεπιστήµιο Columbia ΗΠΑ, Master of Education
1973 από το Πανεπιστήµιο Columbia ΗΠΑ, Doctor of Education Degree 1974 από το
Πανεπιστήµιο Columbia ΗΠΑ. Εκπροσώπησε την Ελληνική Νοσηλευτική σε διεθνές
επίπεδο, µέσα από  Ευρωπαϊκά και ∆ιεθνή Συνέδρια. 

Ήταν βασική οραµατίστρια της Ίδρυσης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας και
άρχισε τις άοκνες προσπάθειες της επίσηµα, από το 1998.

Υπήρξε πρωτεργάτης για την ίδρυση Πανεπιστηµιακής Νοσηλευτικής Σχολής,
στόχος που επετεύχθη το 1979-1980 και ήταν η πρώτη Καθηγήτρια του Τµήµατος
Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ.

∆ιατέλεσε µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων του ΠΟΥ 1984-
1992, Πρόεδρος της Συµβουλευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νοση-
λευτική Εκπαίδευση…     σελ. 11

ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΨΨ ΑΑ ΝΝ

ΗΗλλεεκκττρροοννιικκόό σσύύσσττηηµµαα
ππλληηρροοφφόόρρηησσηηςς γγιιαα ττηηνν
εεσσωωττεερριικκήή ααγγοορράά    

Από τον Ιανουάριο του 2009 η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
είναι η επίσηµα καταχωρηµένη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρµό-
δια αρχή για θέµατα που αφορούν τους Νοσηλευτές στην Ελλά-
δα. Εφεξής, ενδυναµώνεται η προσπάθεια για τον περιορισµό
της αντιποίησης του Νοσηλευτικού επαγγέλµατος (και σε Ευρω-
παϊκό επίπεδο) βοηθώντας, τόσο τους νοσηλευτές που ασκούν
το επάγγελµα στη χώρα µας, όσο και αυτούς που επιθυµούν να
εργαστούν στο εξωτερικό. 

Το Ηλεκτρονικό σύστηµα πληροφόρησης για την εσωτερική
αγορά IMI έχει αναπτυχθεί, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε
σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ των διοικήσεων των
κρατών µελών της Ευρώπης και είναι ένα ηλεκτρονικό σύστηµα
ανταλλαγής πληροφοριών, έτσι ώστε, τα κράτη µέλη να είναι σε
θέση να συνεργάζονται σε καθηµερινή βάση για την εφαρµογή
της νοµοθεσίας της εσωτερικής αγοράς … σελ. 20
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ΣΣυνδέοντας τη θεωρία µε την πράξη, κατα-
λήγουµε στο ότι, η νοσηλευτική εκπαί-
δευση και η κλινική εφαρµογή, είναι δυο

έννοιες αλληλοσυµπληρούµενες και αµφικαθορι-
ζόµενες, έτσι που η ανάπτυξη της πρώτης,δεν ωφε-
λεί σε τίποτε αν δεν ακολουθηθεί και από την αντα-
πόκριση της δεύτερης,κάτι βεβαίως που ισχύει και
αντιστρόφως. Όσο δηλαδή κι αν προοδεύσει η
παραγωγή της γνώσης µε την ανάπτυξη της έρευ-
νας και της τεχνολογίας, το ωφέλιµο αποτέλεσµα
είναι ελάχιστο, εάν η ικανότητα µετουσίωσής της
σε απτή παραγωγή έργου, παραµείνει πληµµελής.

Βεβαίως,οι λόγοι εξαιτίας των οποίων µπορεί να
συµβεί το παραπάνω, είναι λίγο πολύ γνωστοί σε
όλους εµάς που ασχολούµαστε µε το συγκεκριµέ-
νο  αντικείµενο.Το ζητούµενο,όµως,είναι να περιο-
ρίσουµε τα αίτια που εκπηγάζουν από την ίδια τη
νοσηλευτική µας κοινότητα και έπειτα να στραφού-
µε στην αναζήτηση των ευθυνών από τους άλλους.

Η ετερονοµία της εκπαίδευσης, η παραχώρη-
ση της δυνατότητας του καθορισµού και της δια-
σφάλισης των θεσµών και της λειτουργίας της κοι-
νότητάς µας σε άλλους επαγγελµατικούς κλάδους
και η ενίσχυση του υδροκέφαλου µοντέλου της
Νοσηλευτικής,όπου η συσσωρευµένη γνώση αδυ-
νατεί να φτάσει στους νοσηλευτές, ελλείψει της
κατάλληλης διόδου, οδήγησαν στην ανάγκη της
αυτορρύθµισης του χώρου µε αλλαγές τόσο θεσµο-
θετηµένες, όσο και κοινά αποδεκτές.

Έτσι, η δηµιουργία της Ε.Ν.Ε. µε την ψήφιση
του Ν. 3252/04, η ύπαρξη εκλεγµένης διοίκησης
και η έναρξη της εφαρµογής των διατάξεων του
εν λόγω νοµοθετήµατος,σε συνδυασµό µε τη στή-
ριξη του συνόλου των νοσηλευτών της χώρας και
την ανάδειξη της ισχύος της πλειοψηφίας, χαράσ-
σουν αποφασιστικά, µια ευκρινή και ανθεκτική

στο χρόνο γραµµή,διαµηνύοντας προς κάθε κατεύ-
θυνση ότι, οι αλλαγές που έπονται για τον κλάδο,
µπορούν κάλλιστα να χαρακτηριστούν ως κοσµο-
γονικές.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, συνεργαζό-
µενη µε επίλεκτους συναδέλφους του χώρου της
εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό,οι
οποίοι έχουν διακριθεί µε το έργο τους στους
τοµείς της Νοσηλευτικής που ο καθένας εκπρο-
σωπεί, έχει τη βάσιµη πεποίθηση ότι κάθε πρω-
τοποριακή επιστηµονική ιδέα θα βρει γόνιµο έδα-
φος έκφρασης µέσα από τους διαύλους που για
πρώτη φορά δηµιουργούνται για τη βάση των
νοσηλευτών.

Στην κατεύθυνση αυτή και συνεκτιµώντας τη
σηµερινή κατάσταση,µπορεί ανενδοίαστα να υπο-
στηριχθεί ότι, η συνολική προσπάθεια της Ε.Ν.Ε.,
αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους,
στην ευρύτερη προσπάθεια για την εδραίωση ενός
στιβαρού και επιστηµονικά αποδεκτού πλαισίου
έκφρασης και αποθησαύρισης της νέας γνώσης,
από επιστήµονες που θα έχουν την ευκαιρία να
δηµοσιεύσουν την εργασία τους σύµφωνα µε τις
διεθνώς ισχύουσες αρχές της ισονοµίας, της αξιο-
κρατίας και της διαφάνειας, αλλά και να επιβρα-
βευτούν για την παρακολούθηση εγκεκριµένων
επιστηµονικών εκδηλώσεων, µε τη µοριοδότηση
που πλέον έχει και τυπικά ανατεθεί στην Ε.Ν.Ε.
από την Πολιτεία.

Εξάλλου, ο σεβασµός στην ατοµικότητα και
στην ιδιαίτερη αξία καθενός από εµάς, προσδιο-
ρίζει νοµοτελειακά και τη ζητούµενη πορεία προς
την αναβάθµιση ολόκληρης της νοσηλευτικής µας
κοινότητας,χωρίς αποκλεισµούς,στεγανά και περι-
χαρακώσεις. Γιατί δεν πρέπει να διαφεύγει από
κανέναν, ότι η γνώση αποτελεί κτήµα όλων µας,
πράγµα το οποίο οφείλουµε να διαφυλάξουµε ως
κόρη οφθαλµού.

Το ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε. λοιπόν, έχοντας ένα γεµάτο
οπλοστάσιο προς όφελος των νοσηλευτών της
χώρας, καλεί κάθε συνάδελφο που επιθυµεί να
βελτιώσει το υπάρχον επιστηµονικό και επαγγελ-
µατικό τοπίο, να σπεύσει καταθέτοντας τις απόψεις
του και να είναι σίγουρος ότι αυτές θα τύχουν της
µεγαλύτερη δυνατής προσοχής.

Γιατί κανείς δεν αµφισβητεί την ανάγκη, της
όσο το δυνατόν µεγαλύτερης εκπροσώπησης των
νοσηλευτών,από τους ίδιους τους νοσηλευτές. xz

Γιατί κανείς δεν αµφισβητεί 
την ανάγκη, της όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερης εκπροσώπησης 
των νοσηλευτών, 

από τους ίδιους τους νοσηλευτές. 

Η Ε.Ν.Ε. απόλυτος
ρυθµιστής  

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς ∆∆άάγγλλααςς
Γεν. Γραµµατέας ∆.Σ. Ε.Ν.Ε.
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Γράφει ο ΑΑννττώώννηηςς ΘΘεεοοδδωωρρίίδδηηςς,
µέλος ∆.Σ. 3ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.

∆∆ιιααββάάσσααµµεε ππρρόόσσφφαατταα σσττηηνν κκοοιιννήή
εεππιισσττοολλήή ττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν
ΦΦοορρέέωωνν ππρροοςς ττοουυςς ΒΒοουυλλεευυττέέςς

σσχχεεττιικκάά µµεε ττοο ννοοµµοοσσχχέέδδιιοο ««ΡΡύύθθµµιισσηη όόρρωωνν
ααππαασσχχόόλληησσηηςς ττωωνν ννοοσσοοκκοοµµεειιαακκώώνν ιιααττρρώώνν
ττοουυ ΕΕΣΣΥΥ,, σσύύµµφφωωνναα µµεε ττοο ΠΠ∆∆7766//22000055 κκααιι
άάλλλλεεςς δδιιααττάάξξεειιςς»» νναα ααννααφφέέρροοννττααιι τταα εεξξήήςς::

«Ως προς την επαγγελµατική ανα-
γνώριση των µεταπτυχιακών τίτλων σπου-
δών από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλά-
δας (Ε.Ν.Ε.), θα θέλαµε να τονίσουµε
ότι, το Συµβούλιο αναγνώρισης επαγ-
γελµατικής ισοτιµίας τίτλων τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ), είναι υπεύθυ-
νο για την επαγγελµατική αναγνώριση
βασικών τίτλων σπουδών, που χορη-
γούνται από ιδρύµατα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ), προκειµένου κάποιος επαγ-
γελµατίας της ΕΕ να µπει στην Ελληνική
αγορά εργασίας.

Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό
από αυτό που περιγράφεται στο προς
ψήφιση νοµοσχέδιο, δηλαδή την επαγ-
γελµατική αναγνώριση µεταπτυχιακών
τίτλων σπουδών. Προφανώς, η λανθα-
σµένη διατύπωση και η µη αναγραφή
των όρων «αλλοδαπής» ή «βασικό τίτλο
σπουδών» προβληµατίζει ως προς την
ερµηνεία της. Επιµένουµε, ότι η συγκε-
κριµένη διάταξη είναι φωτογραφική και
αφορά αναγνώριση µη αναγνωρισµένων
έως σήµερα προγραµµάτων, που πραγ-
µατοποιούνται εντός και εκτός Ελλάδας».

ΤΤηηνν εεππιισσττοολλήή σσττηηνν οοπποοίίαα ααννααφφέέρροο--
ννττααιι τταα ππααρρααππάάννωω,, ττηηνν υυπποογγρράάφφεειι µµεετταα--
ξξύύ άάλλλλωωνν κκααιι οο ΕΕθθννιικκόόςς ΣΣύύννδδεεσσµµοοςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς ((ΕΕΣΣΝΝΕΕ)).. ΑΑυυττόό πποουυ
κκααττααλλααββααίίννοουυµµεε όόλλοοιι ααππόό µµιιαα ππρρώώττηη ααννάά--
γγννωωσσηη εείίννααιι όόττιι,, οο εενν λλόόγγωω σσύύννδδεεσσµµοοςς
δδιιααφφωωννεείί,, κκααττάά ππρρώώττοο λλόόγγοο,, µµεε ττηηνν αανναα--
γγννώώρριισσηη ττωωνν εεππααγγγγεελλµµααττιικκώώνν ττίίττλλωωνν ααππόό
ττηηνν ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς,, όόππωωςς
ααυυττήή ππεερριιγγρράάφφεεττααιι σσττοονν ψψηηφφιισσθθέένντταα ππλλέέ--
οονν ννόόµµοο ττοουυ ΥΥΥΥΚΚΑΑ,, θθεεωωρρώώννττααςς όόττιι,, ηη
σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη ππααρράάγγρρααφφοοςς θθαα ππρρέέππεειι νναα
ααππααλλεειιφφθθεείί.. Κατά δεύτερο λόγο, από τα

γραφόµενα στην επιστολή βγαίνει, επί-
σης, το συµπέρασµα ότι, ο σύνδεσµος
διαφωνεί µε την αναγνώριση των µετα-
πτυχιακών τίτλων ιδιωτικών κολεγίων ή
άλλων εκπαιδευτικών οργανισµών.

ΠΠααρρόόλλαα ααυυττάά σσττηηνν ιισσττοοσσεελλίίδδαα ττοουυ
σσυυννδδέέσσµµοουυ υυππάάρρχχεειι ππρρόόσσφφααττοο άάρρθθρροο
µµεε ττίίττλλοο:: ««ΣΣυυµµµµεεττοοχχήή ττοουυ ΕΕΣΣΝΝΕΕ σσττηηνν ΟΟµµάά--
δδαα ΕΕµµππεειιρροογγννωωµµόόννωωνν ττοουυ EEFFNN γγιιαα ττηηνν
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη»»,, όόπποουυ αανναα--
φφέέρρεεττααιι ππωωςς,, σσττιιςς 2266 ΙΙααννοουυααρρίίοουυ 22000099 οο
σσύύννδδεεσσµµοοςς σσυυµµµµεεττεείίχχεε εεννεερργγάά σσττηη σσυυννάά--
ννττηησσηη µµεε εεµµππεειιρροογγννώώµµοοννεεςς ττοουυ EEFFNN
((wwwwww..eeffnnwweebb..oorrgg)) ττοουυ ΠΠααννεευυρρωωππααϊϊκκοούύ
ΣΣυυλλλλόόγγοουυ σσυυννδδέέσσµµωωνν ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς γγιιαα
θθέέµµαατταα εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,, όόπποουυ κκααιι ππρροοσσυυ--
ππέέγγρρααψψεε κκοοιιννόό κκεείίµµεεννοο µµεε ττίίττλλοο:: ««EEFFNN
PPOOSSIITTIIOONN PPAAPPEERR OONN TTHHEE DDIIRREECCTTIIVVEE
OONN MMUUTTUUAALL RREECCOOGGNNIITTIIOONN OOFF
PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS»»,, ττοο
οοπποοίίοο σσττοο άάρρθθρροο 33 ααννααφφέέρρεειι:: 

«Προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφά-
λεια των ασθενών, η EFN παροτρύνει τα
µέλη να εφαρµόσουν αµέσως την Οδη-
γία 36 (Οκτώβριος 2007) και να παρέ-
χουν ξεκάθαρες κατευθυντήριες οδηγίες
πάνω στους όρους οι οποίοι θα πρέπει
να εκπληρωθούν, προκειµένου να επω-
φεληθούµε από την διαδικασία της ανα-
γνώρισης».

Για όσους δεν γνωρίζουν την οδη-
γία 36 που ο ΕΣΝΕ και οι Ευρωπαίοι
συνάδερφοί του ζητούν την άµεση εφαρ-
µογή της, είναι η οδηγία για την ΑΥΤΟ-

ΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ ή επί το λαϊκότερο, η οδη-
γία για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥ-
ΧΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΩΝ.

ΟΟ σσύύννδδεεσσµµοοςς,, λλοοιιππόόνν,, εεννώώ σσττηηνν ΕΕλλλλάά--
δδαα υυπποοσσττηηρρίίζζεειι,, µµάάλλλλοονν γγιιαα λλόόγγοουυςς εεσσωω--
ττεερριικκήήςς κκααττααννάάλλωωσσηηςς,, ττηη µµηη ααννααγγννώώρριι--
σσηη ττωωνν ττίίττλλωωνν ττωωνν κκοολλεεγγίίωωνν,, σσττηηνν ΕΕυυρρώώππηη
υυπποογγρράάφφεειι γγιιαα ττηηνν ξξεεκκάάθθααρρηη εεφφααρρµµοογγήή
ττηηςς οοδδηηγγίίααςς 3366 ττηηςς BBoollooggnnaa,, πποουυ ααφφοο--
ρράά ττηηνν ααυυττόόµµααττηη ααννααγγννώώρριισσηη ττωωνν ττίίττλλωωνν
σσπποουυδδώώνν ττωωνν κκοολλεεγγίίωωνν..

Μάλιστα,η οδηγία 36 που έχει υπο-
γραφεί από τον σύνδεσµο, µιλάει για
ΑΥΤΟΜΑΤΗ αναγνώριση των τίτλων
σπουδών των κολεγίων, χωρίς πουθε-
νά να αναφέρεται σε Συµβούλια ανα-
γνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας τίτ-
λων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,το ΣΑΕΙΤΤΕ
για την Ελλάδα, το οποίο επικαλείται ο
σύνδεσµος και οι λοιποί φορείς στην
επιστολή τους.

ΤΤεελλιικκάά,, εεµµεείίςς δδεενν κκααττααλλάάββααµµεε αακκόό--
µµαα,, αανν οο σσύύννδδεεσσµµοοςς εείίννααιι υυππέέρρ ήή κκααττάά
ττηηςς ααννααγγννώώρριισσηηςς ττωωνν ττίίττλλωωνν ττωωνν ιιδδιιωω--
ττιικκώώνν κκοολλεεγγίίωωνν..

Μήπως µε αυτό τον τρόπο καταφέρνει
να έχει και την πίτα ολόκληρη και τον
σκύλο χορτάτο, συµπλέοντας δήθεν µε
την λαϊκή βούληση, η οποία αποφασι-
στικά εµµένει στην µη αναγνώριση τίτ-
λων σπουδών από ιδιωτικά πανεπι-
στήµια και κολέγια;

Μήπως για λόγους εσωτερικής κατα-

νάλωσης και µιας οµιχλώδους πολιτικής,
άλλα λέει εντός και άλλα υπογράφει εκτός;

ΣΣττ’’ ααλλήήθθεειιαα,, γγννώώρριιζζεε κκάάπποοιιοοςς ααππόό
ττοουυςς υυππόόλλοοιιπποουυςς φφοορρεείίςς πποουυ αανναασσύύρρ--
θθηηκκαανν ααππόό ττηηνν ααννυυππααρρξξίίαα,, ααυυττήή ττηηνν ««εευυρρωω--
ππααϊϊκκήή»» άάπποοψψηη ττοουυ σσυυννδδέέσσµµοουυ;;

Και δεν µιλάµε για τους φορείς οι οποί-
οι επί της ουσίας αποτελούν παραµάγα-
ζα ή τοπικές «αντιπροσωπίες» του συνδέ-
σµου, αλλά αυτούς που διατυµπανίζουν
δεξιά και αριστερά την προσήλωσή τους
στη δηµόσια και δωρεάν παιδεία…

Κι ακόµα,αυτοί οι τελευταίοι,θα πρέ-
πει να είναι τουλάχιστον αφελείς αν δεν
γνωρίζουν ή αν δεν έχουν εντρυφήσει
στην «ευρωπαϊκή» εκδοχή του συνδέσµου.

Βέβαια θα ήταν πιο ειλικρινές να
υπήρχε η ανάλογη υποσηµείωση του
συνδέσµου στην κοινή επιστολή προς
τους βουλευτές, πως αυτά αφορούν τη
στάση του συνδέσµου στην Ελλάδα,ενώ
στη Ευρώπη η ίδια στάση διαφοροποι-
είται «ελαφρά».

Τότε κανένας βουλευτής δεν θα είχε
το λόγο να εκτοξεύσει ελαφρά τη καρ-
δία λάσπες και λοιδορία εναντίον ενός
ολόκληρου επαγγελµατικού φορέα,για-
τί θα είχε εγκαίρως αντιληφθεί πως, η
διαφωνία του συνδέσµου επί του συγκε-
κριµένου άρθρου του νοµοσχεδίου,δεν
ήταν ουσιαστική, αλλά µάλλον αποτε-
λούσε ένα ακόµα βήµα στρατηγικής,
ώστε να χρισθεί επικεφαλής µιας τεχνη-
τής πλειοψηφίας,αναπολώντας τις παλιές
καλές εποχές του.

ΠΠέέρραα όόµµωωςς ααππ’’ όόλλαα,, όόλλοοιι οοιι ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς θθαα ήήθθεελλαανν ππρρααγγµµααττιικκάά νναα µµάάθθοουυνν,,
αανν ττεελλιικκάά οο σσύύννδδεεσσµµοοςς εείίννααιι υυππέέρρ ήή
κκααττάά ττηηςς ααυυττόόµµααττηηςς ααννααγγννώώρριισσηηςς ττωωνν
ππττυυχχίίωωνν ττωωνν κκοολλεεγγίίωωνν,, όόππωωςς ππεερριιγγρράά--
φφεεττααιι σσττηηνν οοδδηηγγίίαα 3366 ττηηςς BBoollooggnnaa.. ΚΚααιι
φφυυσσιικκάά,, ηη ααππάάννττηησσηη ττοουυ σσυυννδδέέσσµµοουυ θθαα
ππρρέέππεειι νναα εείίννααιι ηη ίίδδιιαα ττόόσσοο εεννττόόςς όόσσοο
κκααιι εεκκττόόςς ΕΕλλλλάάδδοοςς..

Γνωρίζουν άραγε στο EFN,ότι ο σύν-
δεσµος διατηρεί δύο προσωπεία; Ένα
για εσωτερική κατανάλωση και ένα άλλο
για «ευρωπαϊκή» χρήση;

Τα συµπεράσµατα δικά σας… xz
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Ποιο πρόσωπο «φοράµε»
σήµερα;  



TTοο ««ΕΕλλλληηννιικκόό ΠΠεερριιοοδδιικκόό ττηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ΕΕππιι--
σσττήήµµηηςς»»,, ττοο εεππίίσσηηµµοο εεππιισσττηηµµοοννιικκόό ππεερριιοοδδιικκόό
ττηηςς ΈΈννωωσσηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς εειισσέέρρχχεεττααιι

σσττοο δδεεύύττεερροο χχρρόόννοο λλεειιττοουυρργγίίααςς ττοουυ.. ΣΣτταα ππλλααίίσσιιαα ττηηςς
σσυυννεεχχοούύςς ττοουυ ααννααββάάθθµµιισσηηςς µµεε ττηηνν ττααυυττόόχχρροοννηη έέκκδδοο--
σσηη ττοουυ ννέέοουυ ΤΤεεύύχχοουυςς ((ΤΤόόµµοοςς ΙΙΙΙ,, ΤΤεεύύχχοοςς ΙΙ,, ΙΙααννοουυάάρριιοοςς
–– ΦΦεεββρροουυάάρριιοοςς –– ΜΜάάρρττιιοοςς 22000099)) δδηηµµιιοουυρργγήήσσααµµεε έένναα
ππρρόόττυυπποο εειιδδιικκόό ιισσττοοχχώώρροο σσττηηνν ηηλλεεκκττρροοννιικκήή δδιιεεύύθθυυνν--
σσηη:: wwwwww..nnuurrssiinnggjjoouurrnnaall..ggrr σσττοονν οοπποοίίοο όόλλαα τταα ττεεύύχχηη
ττοουυ εεππιισσττηηµµοοννιικκοούύ ππεερριιοοδδιικκοούύ,, ααππόό ττηηνν ααρρχχήή λλεειι--
ττοουυρργγίίααςς ττοουυ έέωωςς σσήήµµεερραα,, θθαα εείίννααιι δδιιααθθέέσσιιµµαα δδωωρρεεάάνν
σσεε όόλλοουυςς ττοουυςς ννοοσσηηλλεευυττέέςς ττηηςς χχώώρρααςς.. Σε αυτό το πλαί-
σιο και λόγω της διεθνούς του διάστασης θα υπάρχει
και αντίστοιχη αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας.

ΌΌσσοοιι,, όόµµωωςς,, ααππόό ττοουυςς εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοουυςς εεππιιθθυυµµοούύνν

ααννττίίγγρρααφφοο ττηηςς έέννττυυππηηςς έέκκδδοοσσηηςς ττοουυ ΠΠεερριιοοδδιικκοούύ ((hhaarrdd
ccooppyy)),, θθαα µµπποορροούύνν νναα ττοο λλααµµββάάννοουυνν ττααχχυυδδρροοµµιικκώώςς
σσττηη δδιιεεύύθθυυννσσηη πποουυ θθαα δδηηλλώώσσοουυνν,, κκααττααββάάλλλλοοννττααςς έένναα
σσυυµµββοολλιικκόό ττίίµµηηµµαα,, που αντιστοιχεί στο κόστος του τεύ-
χους και στα ταχυδροµικά έξοδα της αποστολής. ΈΈττσσιι,,
ηη ττιιµµήή εεκκάάσσττοουυ ττεεύύχχοουυςς ππεερριιοοδδιικκοούύ οορρίίσσττηηκκεε σστταα εεππττάά
εευυρρώώ ((77 ee)) κκααιι οοιι εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοοιι µµπποορροούύνν νναα τταα ππρροο--
µµηηθθεεύύοοννττααιι ττααχχυυδδρροοµµιικκώώςς,, εείίττεε ξξεεχχωωρριισσττάά,, εείίττεε ααννάά έέττοοςς,,
ααφφοούύ ππρροοηηγγοουυµµέέννωωςς ππρροοσσκκοοµµίίσσοουυνν ήή ααπποοσσττεείίλλοουυνν
σστταα γγρρααφφεείίαα ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. ττηη σσχχεεττιικκήή ααππόόδδεειιξξηη εεππώώννυυµµηηςς
κκααττάάθθεεσσηηςς σσττηηνν ττρράάππεεζζαα EEUURROOBBAANNKK,, σσττοο λλοογγααρριιαασσµµόό
µµεε ααρριιθθµµόό 00002266..00000022..6655..00220011003355440022 ((µµεε ααιιττιιοολλοογγίίαα ««ΓΓιιαα
ττοο ΕΕλλλληηννιικκόό ΠΠεερριιοοδδιικκόό ττηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ΕΕππιισσττήήµµηηςς»»))..

Επίσης,θα µπορούν να το παραγγέλνουν απευθεί-
ας στα γραφεία της Ε.Ν.Ε., καταβάλλοντας το παραπά-

νω τίµηµα µετρητοίς.
Το Περιοδικό της Ε.Ν.Ε., λοιπόν,στην κατεύθυνση

της αναγνώρισής του από την Πολιτεία ως το επίσηµο
νοσηλευτικό επιστηµονικό περιοδικό της χώρας,παρα-
µένει πιστό στους πρωταρχικούς του στόχους:
• 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 επι-
στηµονικών νοσηλευτικών θεµάτων
• Την παραγωγή νοσηλευτικής πολιτικής και   
•  Την ενίσχυση της νοσηλευτικής έρευνας και δεσµεύε-
ται σε µία συνεχή προσπάθεια ποιοτικής αναβάθµισης και
προώθησης της Νοσηλευτικής Επιστήµης στην Ελλάδα. xz
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ΑΡΧΙΣΕ Η ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΤΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

«Ελληνικό Περιοδικό της
Νοσηλευτικής Επιστήµης» 

ΣΣύύµµφφωωνναα µµεε ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ άάρρθθρροουυ
88§55 ττοουυ ΝΝόόµµοουυ 33220055//22000033,, κκαατταα--
ββάάλλλλεεττααιι εεππίίδδοοµµαα ννοοσσοοκκοοµµεειιαακκόό κκααιι

ττρροοφφήήςς,, γγιιαα ττοο ππρροοσσωωππιικκόό ττωωνν ΝΝοοσσοοκκοο--
µµεείίωωνν,, ττωωνν ΜΜοοννάάδδωωνν ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς ΦΦρροοννττίί--
δδααςς ττηηςς χχώώρρααςς,, ττοουυ ΕΕθθννιικκοούύ ΚΚέέννττρροουυ ΆΆµµεε--
σσηηςς ΒΒοοήήθθεειιααςς ((ΕΕ..ΚΚ..ΑΑ..ΒΒ..)),, ττωωνν ΚΚέέννττρρωωνν
ΥΥγγεείίααςς,, ττωωνν ΝΝ..ΠΠ..∆∆..∆∆.. ττοουυ ΤΤοοµµέέαα ΠΠρρόόννοοιιααςς
κκααιι ττωωνν ΚΚέέννττρρωωνν ΨΨυυχχιικκήήςς ΥΥγγεείίααςς,, οορριιζζόό--
µµεεννοο ωωςς εεξξήήςς:: 

αα.. Για το προσωπικό νοσηλευτικής υπη-
ρεσίας, εργαστηρίων, των κλάδων ΤΕ Φυσι-
κοθεραπευτών, ∆Ε Βοηθών Φαρµακείου
και Καθαριότητας, σε διακόσια σαράντα
ευρώ (240). ββ.. Για το τεχνικό προσωπικό
και προσωπικό εργαζόµενο στην εστίαση,
καθώς και το λοιπό προσωπικό σε διακό-
σια δέκα ευρώ (210 Ε). γγ. Για το προσωπι-
κό που υπηρετεί στα αντικαρκινικά νοσο-
κοµεία, τα ποσά των περιπτώσεων α' και
β' προσαυξάνονται κατά δέκα ευρώ (10),
αντίστοιχα. δδ.. Για το προσωπικό που προ-
βλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου
105 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α'), τα πλη-
ρώµατα των ασθενοφόρων του Εθνικού

Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), τους
νοσηλευτές του Ε. Κ. Α. Β. και τους απο-
σπασµένους υπαλλήλους, που προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους ως πληρώµατα
ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β., τα ποσά των
περιπτώσεων α' και β' προσαυξάνονται
κατά δεκαπέντε ευρώ (15 Ε), αντίστοιχα.

ΠΠεερρααιιττέέρρωω,, σσύύµµφφωωνναα µµεε ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς
ττοουυ ΚΚεεφφααλλααίίοουυ ΒΒ ττοουυ ιιδδίίοουυ ωωςς άάννωω άάρρθθρροουυ,,
τταα εεππιιδδόόµµαατταα ττωωνν ππααρρααγγρράάφφωωνν 44,, 55,, 66,, 77,,
1111,, 1122,, 1133,, 1144,, 1155,, 1166,, 1177,, 1199 κκααιι 2211 κκαατταα--
ββάάλλλλοοννττααιι µµεε ττηηνν ααππααρρααίίττηηττηη ππρροοϋϋππόόθθεε--
σσηη όόττιι οοιι δδιικκααιιοούύχχοοιι ααυυττώώνν ππρροοσσφφέέρροουυνν
υυππηηρρεεσσίίαα µµεε ππλλήήρρηη κκααιι ααπποοκκλλεειισσττιικκήή ααππαα--
σσχχόόλληησσηη σσττοουυςς χχώώρροουυςς κκααιι σσττιιςς εειιδδιικκόόττηη--
ττεεςς πποουυ δδιικκααιιοολλοογγοούύνν ττηηνν κκααττααββοολλήή ττοουυςς..

Με βάση τις πιο πάνω διατάξεις και
δοθέντος ότι, αυτές καταλαµβάνουν το
σύνολο των εργαζοµένων σε Νοµικά Πρό-
σωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, προκύπτει ότι και
οι υπάλληλοι που απασχολούνται σε ΚΑΠΗ,
ήτοι σε ΝΠ∆∆ του τοµέα πρόνοιας, δικαι-
ούνται να λαµβάνουν µηνιαίως το νοσο-
κοµειακό επίδοµα του άρθρου 8§5 του
Νόµου 3205/2003.xz

Νοσοκοµειακό
επίδοµα  
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Γράφει ο ∆∆ηηµµήήττρριιοοςς ΠΠιισσττόόλλααςς,, 
Ταµίας του ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε.

MMε βάση στοιχεία αξιόπιστων
ερευνητών παγκοσµίου
φήµης,η ασφάλεια των ασθε-

νών κινδυνεύει:
• Όταν η σχέση νοσηλευτών προς ασθε-

νείς στο χώρο των νοσοκοµείων είναι
δυσανάλογη (σε χειρουργικές και παθο-
λογικές κλινικές µε βάση το νόµο της
Καλιφόρνια των ΗΠΑ, 1 νοσηλευτής
προς 6 ασθενείς, ενώ στην χώρα µας
η αναλογία αυτή παραµένει ένα µεγά-
λο ερωτηµατικό).

• Όταν η σχέση στελέχωσης των νοση-
λευτικών τµηµάτων, µεταξύ νοσηλευ-
τών προς βοηθούς νοσηλευτές δεν
είναι η ανάλογη.

• Όταν η σχέση εργασίας είναι ορισµέ-
νου χρόνου,σε σχέση µε τις αορίστου
χρόνου συµβάσεις.
ΣΣττιιςς µµέέρρεεςς µµααςς,, ηη έέλλλλεειιψψηη ννοοσσηηλλεευυττιι--

κκοούύ ππρροοσσωωππιικκοούύ εείίννααιι ααιισσθθηηττήή σστταα ππεερριισσ--
σσόόττεερραα ννοοσσηηλλεευυττιικκάά ιιδδρρύύµµαατταα ττηηςς χχώώρρααςς
µµααςς κκααιι,, µµάάλλιισστταα,, σσττηηνν ππλλεειιοοννόόττηητταα ττωωνν
ττµµηηµµάάττωωνν ττοουυςς ((κκλλιιννιικκέέςς,, ΜΜΕΕΘΘ,, χχεειιρροουυρργγεείίαα,,
εεππεείίγγοονντταα ππεερριισσττααττιικκάά)).. ΗΗ έέλλλλεειιψψηη ααυυττήή
εείίννααιι ττόόσσοο µµεεγγάάλληη,, πποουυ θθέέττεειι σσεε κκίίννδδυυ--
ννοο,, ττόόσσοο ττηηνν αασσφφάάλλεειιαα ττωωνν αασσθθεεννώώνν,, όόσσοο
κκααιι ττηηνν ππρροοσσωωππιικκήή αασσφφάάλλεειιαα ττοουυ ίίδδιιοουυ
ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ ππρροοσσωωππιικκοούύ..

Παρά την προθυµία και την υπερ-
προσπάθεια των ήδη υπαρχόντων,αλλά
ολιγάριθµων νοσηλευτών, τα αποτελέ-
σµατα της έλλειψης του προσωπικού είναι
εµφανή και συνίστανται:
• στη κακή ποιότητα της παρεχόµενης

νοσηλευτικής φροντίδας 
• στην αύξηση των νοσηλευτικών λαθών,

απλών έως και επικίνδυνων για την
ζωή των ασθενών

• στην αύξηση της επαγγελµατικής πίε-
σης, µε αποτέλεσµα την σηµαντική
αύξηση προσωπικών προβληµάτων
υγείας του νοσηλευτικού προσωπικού

(οργανικών και ψυχολογικών)
• στη συσσώρευση δεκάδων χρεω-

στούµενων δεδουλευµένων ηµερών 
• στην απογοήτευση από το νοσηλευτι-

κό επάγγελµα και την αποµάκρυνση
µε κάθε τρόπο από αυτό.
ΣΣττηηνν ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή ΈΈννωωσσηη ((ΕΕΕΕ)) ηη σσχχέέ--

σσηη ννοοσσηηλλεευυττώώνν εείίννααιι ππάάννωω ααππόό δδέέκκαα
((1100)) ααννάά χχίίλλιιοουυςς ((11000000)) κκααττοοίίκκοουυςς,, εεννώώ
σσττηηνν χχώώρραα µµααςς εείίννααιι µµεε ββάάσσηη ππεεννιιχχρράά
υυππάάρρχχοονντταα σσττοοιιχχεείίαα,, ττοο πποολλύύ ττρρεειιςς ((33))
ννοοσσηηλλεευυττέέςς ααννάά χχίίλλιιοουυςς ((11000000)) κκααττοοίί--
κκοουυςς.. Στην Ε.Ε η αναλογία ιατρών προς
νοσηλευτές είναι ένας (1) προς δύο (2)
αντίστοιχα,ενώ στην χώρα µας είναι δύο
(2), τρεις (3) ή και τέσσερις (4) ιατροί
προς ένα (1) νοσηλευτή. Λαµβάνοντας
λοιπόν υπόψιν τα ανωτέρω στοιχεία,δεν
χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να βγά-
λει κανείς το συµπέρασµα ότι, το πρό-
βληµα της έλλειψης του νοσηλευτικού
προσωπικού είναι σοβαρό και ανάγεται
σε Εθνικό επίπεδο.

ΣΣύύµµφφωωνναα µµεε τταα υυππάάρρχχοονντταα σσττοοιιχχεείίαα,,
οοιι άάννεερργγοοιι ννοοσσηηλλεευυττέέςς ττηηςς χχώώρρααςς µµααςς
εείίννααιι ππεερρίίπποουυ εεππττάά χχιιλλιιάάδδεεςς  ((77000000)),, εεννώώ
οοιι κκεεννέέςς οορργγααννιικκέέςς θθέέσσεειιςς σσττοο ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..,, µµεε
ββάάσσηη σσττοοιιχχεείίαα πποουυ ππρροοέέρρχχοονντταανν ααππόό ττιιςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκέέςς ∆∆ιιεευυθθύύννσσεειιςς ττωωνν ννοοσσοο--

κκοοµµεείίωωνν,, ξξεεππεερρννοούύνν ττιιςς δδεεκκααππέέννττεε  χχιιλλιιάά--
δδεεςς ((1155000000)).. ΕΕύύκκοολλαα κκααττααλλααββααίίννεειι κκααννεείίςς,,
κκααιι ααςς γγίίννεειι εεππιιττέέλλοουυςς κκααττααννοοηηττόό σσττοο
ΕΕλλλληηννιικκόό ΚΚοοιιννοοββοούύλλιιοο,, όόττιι ηη άάµµεεσσηη ππρρόό--
σσλληηψψηη ττωωνν ππεεννττέέµµιισσιι χχιιλλιιάάδδωωνν ((55,,550000))
ννοοσσηηλλεευυττώώνν,, χχωωρρίίςς ττιιςς δδιιααδδιικκαασσίίεεςς ττοουυ
ΑΑΣΣΕΕΠΠ,, δδεενν ααπποοττεελλεείί κκοοµµµµααττιικκήή εεννέέρργγεειιαα
ααλλλλάά εεθθννιικκήή ααννάάγγκκηη.. Με την άµεση πρό-
σληψη θα ενισχυθεί το Ε.Σ.Υ και θα είναι
σε θέση να προσφέρει:
• ποιότητα στην παρεχόµενη νοσηλευ-

τική  φροντίδα,
• άµεση αναγνώριση προβληµάτων,αλλά

και άµεση αντιµετώπιση αυτών,
• µείωση των ηµερών νοσηλείας των

ασθενών,
• ικανοποίηση των ασθενών αλλά και

των οικογενειών τους,
• ικανοποίηση του ίδιου του νοσηλευ-

τικού προσωπικού,
• µείωση των νοσηλίων

Κάθε αντίδραση για την υλοποίη-
ση των συγκεκριµένων προσλήψεων,
σε άµεσο χρονικό διάστηµα, χωρίς τις
χρονοβόρες διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π
και όχι σε βάθος τριετίας όπως ανακοι-
νώθηκε από το Υπουργείο Υγείας, εξυ-
πηρετεί µικροκοµµατικές σκοπιµότητες
και παιχνίδια εντυπώσεων, ακόµη και

από νοσηλευτικούς φορείς,που θέτουν
πάνω από το κοινό καλό το προσωπι-
κό τους όφελος.

ΤΤοο εεππάάγγγγεελλµµαα ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττήή,, όόππωωςς
ππααγγκκοοσσµµίίωωςς εείίννααιι γγννωωσσττόό,, κκααττααττάάσσσσεε--
ττααιι σστταα δδυυσσκκοολλόόττεερραα κκααιι ππιιοο ψψυυχχοοφφθθόόρραα
εεππααγγγγέέλλµµαατταα.. Στη χώρα µας δε, όπως
όλοι γνωρίζουµε,είναι επάγγελµα χαµη-
λού κοινωνικού κύρους µε τις χαµη-
λότερες οικονοµικές, ηθικές και κοι-
νωνικές απολαβές. Στο χώρο των
νοσοκοµείων, µετά τους ιατρούς, αυτοί
που κατέχουν τους υψηλότερους τίτλους
σπουδών είναι οι νοσηλευτές.Όλοι πτυ-
χιούχοι ΤΕΙ ή Πανεπιστηµίων,οι περισ-
σότεροι µε ειδικότητα, πολλοί µε µετα-
πτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών,
οι περισσότεροι µε πολλές εργασίες και
παρακολουθήσεις διεθνών και παγκό-
σµιων συνεδρίων και σεµιναρίων.Παρό-
λα αυτά, η Ελληνική πολιτεία, το Ελλη-
νικό κράτος αδυνατεί, ή δεν επιθυµεί
να αποδώσει «τα του καίσαρος τω καί-
σαρι και τα του θεού τω θεώ».

ΑΑγγααππηηττοοίί σσυυννάάδδεελλφφοοιι εείίννααιι ααννάάγγκκηη
νναα ααφφυυππννιισσττοούύµµεε,, νναα κκιιννηηττοοπποοιιηηθθοούύ--
µµεε νναα φφωωννάάξξοουυµµεε όόττιι υυππάάρρχχοουυµµεε κκααιι
ααππααιιττοούύµµεε..

ΗΗ ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ γγιιαα ππρρώώττηη φφοορράά σσττηηνν ιισσττοο--
ρρίίαα ττηηςς σσύύγγχχρροοννηηςς ΕΕλλλληηννιικκήήςς ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς έέχχεειι άάµµεεσσηη εεππααφφήή µµεε ττοο ΥΥ..ΥΥ..ΚΚ..ΑΑ,,
έέχχεειι άάµµεεσσηη εεππααφφήή µµεε ττοονν εεκκάάσσττοοττεε υυπποουυρρ--
γγόό ΥΥγγεείίααςς,, ααλλλλάά κκααιι µµεε όόλλοουυςς ττοουυςς δδιιεευυ--
θθυυννττέέςς ττοουυ υυπποουυρργγεείίοουυ,, ππρροοσσππααθθώώννττααςς
γγιιαα ττοο κκααλλύύττεερροο,, ππααρράά ττιιςς ααννττιιδδρράάσσεειιςς
οορριισσµµέέννωωνν ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν φφοορρέέωωνν,, πποουυ
ππρροοσσππααθθοούύνν ααννάά ππάάσσαα σσττιιγγµµήή νναα γγίίννοουυνν
ττρροοχχοοππέέδδηη σσττιιςς ππρροοσσππάάθθεειιεεςς ααννάάππττυυξξηηςς
κκααιι εεκκσσυυγγχχρροοννιισσµµοούύ ττηηςς ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς,,
γγιιαα ππρροοσσωωππιικκόό κκααθθααρράά όόφφεελλοοςς..

Είναι επιτακτική ανάγκη να κατα-
νοήσουµε ότι, η Ε.Ν.Ε δεν είναι «κτήµα»
κανενός,δεν είναι πρόσωπα,είναι θεσµός
που δηµιουργήθηκε µετά από τις απαι-
τήσεις χρόνων,αλλά και κοπιαστική δου-
λειά. Ο χρόνος έχει κρίνει στο παρελ-
θόν τις πράξεις και ο χρόνος θα µας
κρίνει ξανά όλους. xz
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Ο κίνδυνος
δεν «κοιτάει» ψήφους...
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MMεε ααφφοορρµµήή ττηηνν εεππιισσττοολλήή ττηηςς
ΑΑννααιισσθθηησσιιοολλόόγγοουυ ττοουυ ΓΓεεννιι--
κκοούύ ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοουυ ΚΚώώ,, κκ..

ΈΈλλλληηςς ΚΚααρρααννίίκκαα,, πποουυ εεσσττάάλληη σσττοονν ∆∆ιιοοιι--
κκηηττήή ττοουυ εενν λλόόγγωω ννοοσσοοκκοοµµεείίοουυ σσττιιςς 2222--
0022--22000099 ((ααρριιθθµµόόςς ππρρωωττοοκκόόλλλλοουυ 11334444//2233--
0022--22000099)),, ηη ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς,,
δδιιεευυκκρριιννίίζζεειι τταα αακκόόλλοουυθθαα,, σσχχεεττιικκάά µµεε
ττιιςς ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς ττηηςς ΠΠρροοϊϊσσττααµµέέννηηςς ΕΕξξωω--
ττεερριικκώώνν ΙΙααττρρεείίωωνν::

ΣΣττηηνν εεππίίµµααχχηη εεππιισσττοολλήή ααννααφφέέρρεεττααιι
όόττιι,, οο κκααττάάλλοογγοοςς ααννααλλώώσσιιµµωωνν υυλλιικκώώνν
ττοουυ εεξξοοππλλιισσµµοούύ ττωωνν αασσθθεεννοοφφόόρρωωνν,, ««οοφφεείί--
λλεειι νναα εελλέέγγχχεεττααιι σσττηηνν ααλλλλααγγήή ττηηςς κκάάθθεε
ββάάρρδδιιααςς,, νναα ααννττιικκααθθίίσσττααττααιι µµεεττάά ααππόό κκάάθθεε
χχρρήήσσηη ττοουυ κκααιι,, ααννάά τταακκττάά δδιιαασσττήήµµαατταα

((ππ..χχ.. εεββδδοοµµααδδιιααίίωωςς)),, νναα εελλέέγγχχεεττααιι ηη εεππάάρρ--
κκεειιάά ττοουυ κκααιι ηη κκααττάάσστταασσήή ττοουυ ααππόό ττηηνν
ΠΠρροοϊϊσσττααµµέέννηη ττωωνν ΕΕξξωωττεερριικκώώνν ΙΙααττρρεείίωωνν»».. 

ΗΗ ππιιοο ππάάννωω εειισσήήγγηησσηη ττηηςς ααννααιισσθθηη--
σσιιοολλόόγγοουυ κκιιννεείίττααιι εεκκττόόςς ττοουυ θθεεσσµµοοθθεε--
ττηηµµέέννοουυ ππλλααιισσίίοουυ ττωωνν ααρρµµοοδδιιοοττήήττωωνν
ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ ππρροοσσωωππιικκοούύ κκααιι δδηη
ττηηςς ΠΠρροοϊϊσσττααµµέέννηηςς ττωωνν ΕΕξξωωττεερριικκώώνν ΙΙααττρρεείί--
ωωνν,, χχωωρρίίςς νναα ββρρίίσσκκεειι έέρρεειισσµµαα σσεε κκάάπποοιιαα
ννοοµµοοθθεεττιικκήή ήή άάλλλληη δδιιάάττααξξηη..

Ειδικότερα,ο έλεγχος της επάρκειας
και της εν γένει κατάστασης των ανα-
λώσιµων υλικών του εξοπλισµού των
ασθενοφόρων, δεν αποτελεί επαγγελ-
µατική υποχρέωση των νοσηλευτών,
των οποίων οι αρµοδιότητες και τα επαγ-

γελµατικά καθήκοντα περιγράφονται κατά
τρόπο αποκλειστικό από τις διατάξεις του
Προεδρικού ∆ιατάγµατος 351/1989.

ΈΈττιι δδεε ππεερριισσσσόόττεερροο,, ηη ααννωωττέέρρωω εευυθθύύ--
ννηη δδεενν θθαα µµπποορροούύσσεε σσεε κκααµµίίαα ππεερρίί--
ππττωωσσηη νναα ββααρρύύννεειι ττηηνν ΠΠρροοϊϊσσττααµµέέννηη ττωωνν
ΕΕξξωωττεερριικκώώνν ΙΙααττρρεείίωωνν,, ηη οοπποοίίαα λλόόγγωω
αακκρριιββώώςς ττηηςς θθέέσσηηςς εευυθθύύννηηςς πποουυ κκαατταα--
λλααµµββάάννεειι,, ααππαασσχχοολλεείίττααιι µµόόννοονν κκααττάά ττηηνν
ππρρωωιιννήή ββάάρρδδιιαα,, µµεε άάµµεεσσηη κκααιι λλοογγιικκήή
σσυυννέέππεειιαα ττηηνν ααδδυυννααµµίίαα δδιιεεννέέρργγεειιααςς
σσυυσσττηηµµααττιικκοούύ εελλέέγγχχοουυ κκααθθ’’ όόλληη ττηη δδιιάάρρ--
κκεειιαα ττηηςς ηηµµέέρρααςς,, ήήττοοιι κκααιι κκααττάά ττηηνν ααπποο--
γγεευυµµααττιιννήή κκααιι ννυυχχττεερριιννήή ββάάρρδδιιαα..

Συνοψίζοντας,ο έλεγχος των αναλώ-
σιµων υλικών από την Προϊσταµένη των

Εξωτερικών Ιατρείων,πέραν του ότι αντί-
κειται ευθέως στις διατάξεις του Προε-
δρικού ∆ιατάγµατος 351/1989,καθώς και
στις διατάξεις του άρθρου 30§1 του ∆ηµο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος 3528/2007),
σύµφωνα µε τις οποίες ο υπάλληλος εκτε-
λεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδι-
κότητάς του,είναι και πρακτικά ανέφικτος,
αφενός λόγω του ωραρίου απασχόλη-
σης της Προϊσταµένης, αφετέρου λόγω
των ιδιαίτερων καθηκόντων µε τα οποία
είναι επιφορτισµένη.

ΓΓιιαα ττοουυςς λλόόγγοουυςς ααυυττοούύςς,, θθεεωωρρεείίττααιι
εεππιιββεεββλληηµµέέννηη ηη µµηη ααπποοδδοοχχήή ττηηςς εεππίί--
µµααχχηηςς ππρρόότταασσηηςς –– εειισσήήγγηησσηηςς ττηηςς εενν
λλόόγγωω ααννααιισσθθηησσιιοολλόόγγοουυ.. xz

«Αναλώσιµη» πρόταση…
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Οι αντιπρόσωποι της Ε.Ν.Ε.
σε όλη την Ελλάδα 
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ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΒΑΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ, ΒΑΧΑΡΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟ-
ΠΗ, ΒΙ∆ΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΒΙ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ, ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΑΡΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΙΟΦΤΣΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΙΩΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
∆ΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΟΛΓΑ, ∆ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΟΓΑΝΚΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ∆ΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΡΑ-
ΧΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΥΚΑΡΠΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΖΑΓΑΝΑ ΒΑΪΑ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ, ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΖΙΩΓΑ ΑΓΛΑΪΑ, ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΦΑΙ∆ΡΑ,
ΚΑΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΚΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ,
ΚΕΜΑΝΕ-ΛΑΖΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ, ΚΕΣΙ∆ΟΥ-ΚΟΤΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΛΙΟΥ-ΠΛΕΞΙ∆Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ ΜΕΡΩΠΗ, ΚΟΝΤΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ, ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΑΓΛΑΪΑ, ΚΟΣΜΑ∆ΑΚΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ, ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥ-
ΛΙΑΝΗ, ΚΟΥΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ, ΚΟΥΝΕΛΗΣ-ΜΥΚΗΡΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΟΥΡΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΒΑΪΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ,
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΩΣΤΑ∆ΙΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΛΕΜΟ-
ΝΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΝΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΕΛΕΤΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΜΕΡΑΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΗΤΚΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΟΡΦΑΚΙ∆ΟΥ
ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΜΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΓΙΑΤΗ-ΛΕΒΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑ-
ΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΜΠΑΦΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙ-
ΛΙΚΗ, ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΠΛΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΟΥΡΝΑ-
ΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΟΥΤΖΙΩΝΑ-ΝΤΑΛΙΟΥ ΧΑΪΜΑ∆Η, ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΑΟΥΜ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΕΑΡΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΕΟΦΥΤΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΝΗΣΙ∆Η ∆ΕΣΠΟΙΝΑ, ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΝΙΚΟΛΟΥ∆Η-ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΤΖΙΛΕΠΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΝΤΟΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ -ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝΤΩ-
ΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΓΚΑΛΙ∆ΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΗ-
ΤΖΗΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕ-
ΝΗ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΪΑ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΠΑΣΧΑΛΗ-ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ ΑΝΕΖΙΝΑ, ΠΙΛΑΛΗ ΜΑΡΙΑ,
ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΙΣΤΟΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ, ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΟΥ-ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΠΟΛΥΖΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ, ΠΟΝΤΙΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΥΡΓΙΛΗ-ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΡΟΚΑ ΕΛΕΝΗ, ΡΟΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ, ΣΑΛΗΚΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΣΑΡΙ∆Η ΜΑΡΙΑ, ΣΕΛΑΜΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ, ΣΕΜΙΛΙΕΤΩΦ ΜΙΧΑΗΛ, ΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗ-
ΡΙΟΣ, ΣΙΩΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΚΕΝ∆ΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΟΥΛΤΟΥΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΠΥ-
ΡΙ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΕΡΡΥΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΟΦΑ ΜΑΡΙΑ, ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ
ΖΩΪΤΣΑ, ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΑΛ-
ΠΑΤΟΥΡΟΥ ΧΑΪ∆Ω, ΤΣΑΜΠΙΡΑ-ΤΣΑΠΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΤΣΕΠΡΑΗΛΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ, ΤΣΙΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΟ-
ΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΣΙΡΑΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΤΣΟΛΚΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΣΟΥΚΑΛΑ-ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΛΟΥ∆Α ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΟΥΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ, ΧΑΒΕΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΧΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΑΡΙΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.



AA
ννααφφοορριικκάά µµεε ττηηνν ααννααγγρρααφφήή
ττοουυ χχρρόόννοουυ σσπποουυδδώώνν σσττηηνν
ππρράάξξηη έέννττααξξηηςς σσεε σσυυγγκκεε--

κκρριιµµέέννοο µµιισσθθοολλοογγιικκόό κκλλιιµµάάκκιιοο
ηη ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς
εεππιισσηηµµααίίννεειι τταα αακκόόλλοουυθθαα::

ΣΣύύµµφφωωνναα µµεε ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς
ττοουυ άάρρθθρροουυ 33§11 ττοουυ ΝΝόόµµοουυ
33220055//22000033,, όόλλοοιι οοιι υυππάάλλλληηλλοοιι
ττηηςς κκααττηηγγοορρίίααςς ΤΤΕΕ έέχχοουυνν ωωςς
εειισσααγγωωγγιικκόό µµιισσθθοολλοογγιικκόό κκλλιι--
µµάάκκιιοο ττοο 1188οο.. ΠΠεερρααιιττέέρρωω,, σσύύµµ--
φφωωνναα µµεε ττοο άάρρθθρροο 55 ττοουυ ιιδδίίοουυ
ωωςς άάννωω ΝΝόόµµοουυ,, ηη µµιισσθθοολλοογγιι--
κκήή ττοουυςς εεξξέέλλιιξξηη εείίννααιι ττααυυττόόσσηη--
µµηη,, ήήττοοιι γγιιαα ττηηνν ααπποοννοοµµήή ττοουυ
ααµµέέσσωωςς εεππόόµµεεννοουυ µµεεττάά ττοο εειισσαα--

γγωωγγιικκόό ΜΜ..ΚΚ.. ααππααιιττεείίττααιι υυππηηρρεε--
σσίίαα εεννόόςς ((11)) έέττοουυςς σσττοο εειισσααγγωω--
γγιικκόό ΜΜ..ΚΚ..,, εεννώώ γγιιαα ττηηνν ααπποοννοο--
µµήή όόλλωωνν ττωωνν εεππόόµµεεννωωνν
µµιισσθθοολλοογγιικκώώνν κκλλιιµµαακκίίωωνν ααππααιι--
ττεείίττααιι υυππηηρρεεσσίίαα δδύύοο ((22)) εεττώώνν
σσεε κκάάθθεε µµιισσθθοολλοογγιικκόό κκλλιιµµάάκκιιοο..

Επιπλέον, υπογραµµίζεται
ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 15§2 περίπτωση β
του Νόµου 3205/2003,δεν υπο-
λογίζεται για την µισθολογική
εξέλιξη ο χρόνος φοίτησης σε
σχολές, µε εξαίρεση τις περι-
πτώσεις ειδικών διατάξεων.

Με βάση αυτές τις διατάξεις
καθίσταται σαφές ότι, η µισθο-

λογική εξέλιξη των υπαλλήλων
της κατηγορίας ΤΕ είναι ενιαία
για όλους, ενώ δεν εξαρτάται
από τον χρόνο σπουδών εκά-
στου υπαλλήλου.

ΣΣεε κκάάθθεε ππεερρίίππττωωσσηη,, ππρροο--
κκεειιµµέέννοουυ ππεερρίί ττηηςς οορρθθήήςς αανναα--
γγρρααφφήήςς ττωωνν εεττώώνν φφοοίίττηησσηηςς
σσττηηνν ππρράάξξηη έέννττααξξηηςς σσεε µµιισσθθοο--
λλοογγιικκόό κκλλιιµµάάκκιιοο,, θθαα ππρρέέππεειι νναα
υυπποοββλληηθθεείί σσχχεεττιικκήή ππρροοςς ττοούύ--
ττοο ααίίττηησσηη και να απαιτηθεί η
παροχή έγγραφης απάντησης
µε πλήρη αιτιολογία και παρά-
θεση συγκεκριµένων νοµο-
θετικών διατάξεων που να την
τεκµηριώνουν. xz
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Η Ε.Ν.Ε. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Μέτρο
εσωτερικής
φύσεως…

Σ χετικά µε το ζήτηµα της αλλαγής τµήµατος εντός της
ίδιας νοσηλευτικής υπηρεσίας, αυτό υπάγεται στο
ρυθµιστικό πλαίσιο του άρθρου 66 του ∆ηµοσιοϋ-

παλληλικού Κώδικα (Νόµος 3528/2007), όπου και περιγρά-
φεται ως µετακίνηση. 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του πιο
πάνω άρθρου, µετακίνηση υπαλλήλου από µια οργανική µονά-
δα σε άλλη της ίδιας αρχής πραγµατοποιείται µε απόφαση του
προϊσταµένου της.

Κατά πάγια ερµηνευτική προσέγγιση της ανωτέρω δια-
τάξεως, η µετακίνηση αποτελεί µέτρο εσωτερικής φύσεως
και όχι εκτελεστή διοικητική πράξη. Έχει µάλιστα κριθεί ότι,
η µετακίνηση είναι πράξη ευρείας διακριτικής ευχέρειας
του διοικητικού οργάνου που την ενεργεί και, γενικά, η πρά-
ξη αυτή δεν απαιτεί για τη νοµιµότητά της αιτιολογία. 
Με βάση τα πιο πάνω και δοθείσης της ευρύτατης διακριτι-
κής ευχέρειας του αποφασίζοντος οργάνου, προκύπτει ότι,
δεν υφίσταται χρονικός περιορισµός µεταξύ δύο διαδοχι-
κών µετακινήσεων του ιδίου υπαλλήλου. Με άλλα λόγια η
µετακίνηση ενός υπαλλήλου είναι επιτρεπτή οποτεδήποτε,
ανεξαρτήτως του χρονικού σηµείου που έλαβε χώρα η τελευ-
ταία κατά σειρά µετακίνηση του εν λόγω υπαλλήλου.

Υπογραµµίζεται, τέλος, για ακόµη µια φορά, ότι η υπο-
βολή αιτήσεως για µετακίνηση δεν δεσµεύει το αποφασί-
ζον όργανο, ήτοι τον αρµόδιο προϊστάµενο, ο οποίος δύνα-
ται να απορρίψει το αίτηµα. xz

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑ

ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ - ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΤΕΕΙΙ ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑ΄́
Υπεύθυνη: Μπαµπάτσικου

Φωτεινή
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΤΤΕΕΙΙ ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
Υπεύθυνος: Παραλίκας

Θεοδόσης
Καθηγητής Εφαρµογών 

ΤΤΕΕΙΙ ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
Υπεύθυνη: Σαπουντζή

∆έσποινα
Καθηγήτρια

ΤΤΕΕΙΙ ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Νούλα Μαρία
Επίκουρος Καθηγήτρια µέλος

Ε.Π του Τµήµατος

ΤΤΕΕΙΙ ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη:  
Θεοδωρακοπούλου Γεωργία

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ ΚΚΑΑΙΙ ΚΚΑΑΠΠΟΟ∆∆ΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ
ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ --

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
Υπεύθυνη: Καλοκαιρινού

Αθηνά
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΠΠΑΑΝΝ//ΜΜΙΙΟΟ ΠΠΕΕΛΛΟΟΠΠΟΟΝΝΝΝΗΗΣΣΟΟΥΥ
ΤΤΜΜ..ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Ζυγά Σοφία
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΤΤΕΕΙΙ ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΒΒ΄́

Υπεύθυνη: Ευαγγελία Αδαλή
Επίκουρος Καθηγήτρια

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

Ανακοίνωση

Α
ισθανόµαστε την ανάγκη να ζητήσουµε συγνώµη από τα
µέλη µας, γιατί κατά την αποστολή της πρόσκλησης για τις
γενικές συνελεύσεις του 3ου και 4ου Περιφερειακού Τµήµα-

τος της Ε.Ν.Ε, εκ παραδροµής, µικρός αρθµός φακέλων εστάλη
σε λάθος παραλήπτες, µε αποτέλεσµα να προκληθεί σύγχυση σχε-
τικά µε την ανανέωση της εγγραφής των εν λόγω συναδέλφων.

Ο πρόεδρος του 3ου Π.Τ                                    Ο πρόεδρος του 4ου Π.Τ
Γεώργιος Μπαλιόζογλου                                           Γεώργιος ∆όντσιος

Φοίτηση και
µισθολογική εξέλιξη 

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

Πρόεδρος: 
Σοφία Κωσταδιού

Αντιπρόεδρος: 
Γεωργία Κουτσοβάϊου

Γ. Γραµµατέας: 
Μιχαήλ Κουράκος
Αν. Γραµµατέας: 

Κωνσταντία Μπελαλή
Ταµίας: Λάµπρος Μπίζας

Μέλη: ∆ηµήτριος Σκουτέλης,
Γεώργιος ∆ραχτίδης, Γεωργία

Μπλάντα, ∆ηµήτριος Πιστόλας

22οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: 

Βασιλική Μούγια
Αντιπρόεδρος: 
Ελένη Πισιµίση
Γ. Γραµµατέας: 

Ευαγγελία Τσιότσιου
Αν. Γραµµατέας: 
Παναγιώτης Ψας

Ταµίας: Ελένη Σπυριδοπούλου
Μέλη: Αριστείδης ∆άγλας, 

Μαρία Μελετιάδου

33οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: 

Γεώργιος Μπαλιόζογλου
Αντιπρόεδρος: 

∆ηµήτριος Παλητζήκας
Γ. Γραµµατέας: 

Γεώργιος Χρυσοµαλλίδης
Αν. Γραµµατέας: 

Ιωάννης Κουτσονίκος
Ταµίας: Χρήστος Καργιώτης
Μέλη: Φίλιππος Κακάνης,

Θεοδωρίδης Αντώνης

44οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: 

Γεώργιος ∆όντσιος
Αντιπρόεδρος:
Ελένη Αβράµη
Γ. Γραµµατέας: 

Φαίδρα Ιωαννίδου
Αν. Γραµµατέας: 

Κων/νος Μπουµπάρης
Ταµίας: Όλγα ∆ηµητριάδου

Μέλη: Τριαντάφυλλος
Παγκαλίδης, Μελανία

Κοσµαδάκη

55οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: 

Απόστολος Κωτσής
Αντιπρόεδρος: 

Μαρία Σουλτούκη
Γ. Γραµµατέας: 

Μαγδαληνή Σελαµανίδου
Αν. Γραµµατέας: 
Μαρία Γκιτέρσου

Ταµίας: 
Κων/νος Νιανιόπουλος

Μέλη: Γεώργιος Ρότσας,
Νικόλαος Κιούσης

66οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: Γεωργία
Θεοδωρακοπούλου

Αντιπρόεδρος: 
Νικόλαος Ορφανός

Γ. Γραµµατέας: 
Γεώργιος Αρβανίτης

Αν. Γραµµατέας: Γεώργιος Σιώχος
Ταµίας: Ελένη Αλµπάνη

Μέλη: Κυριάκος Κούφαλης,
∆ήµητρα Τσίλη, Γεώργιος

Τζιτζίκος, Χρήστος Μαρνέρας

77οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: 

Νικόλαος Σαββίδης
Αντιπρόεδρος: 

Πηνελόπη Ντζιλέπη
Γ. Γραµµατέας: Γεώργιος

Μεραµβελιωτάκης
Αν. Γραµµατέας: 

Εµµανουήλ Αστυρακάκης
Ταµίας: 

Μιχαήλ Ζωγραφάκης-
Σφακιανάκης



Μάρτιος 2009

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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ΣΣύύµµφφωωνναα µµεε ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ
άάρρθθρροουυ 115555 ττοουυ ∆∆ηηµµοοσσιιοοϋϋππααλλ--
λληηλλιικκοούύ ΚΚώώδδιικκαα ((ΝΝόόµµοοςς 33552288//22000077)),,

««οο υυππάάλλλληηλλοοςς ααπποολλύύεεττααιι ααυυττοοδδιικκααίίωωςς
ααππόό ττηηνν υυππηηρρεεσσίίαα µµεε ττηη σσυυµµππλλήήρρωωσσηη
ττοουυ 6655οουυ έέττοουυςς ττηηςς ηηλλιικκίίααςς ττοουυ.. 

ΚΚααττ'' εεξξααίίρρεεσσηη οο υυππάάλλλληηλλοοςς ααπποο--
λλύύεεττααιι ααυυττοοδδιικκααίίωωςς ααππόό ττηηνν υυππηηρρεεσσίίαα
µµεε ττηη σσυυµµππλλήήρρωωσσηη ττοουυ 6600οούύ έέττοουυςς ττηηςς
ηηλλιικκίίααςς ττοουυ κκααιι ττρριιάάνντταα ππέέννττεε ((3355)) εεττώώνν
ππρρααγγµµααττιικκήήςς κκααιι σσυυννττάάξξιιµµηηςς δδηηµµόόσσιιααςς
υυππηηρρεεσσίίααςς.. Αν ο υπάλληλος, κατά τη
συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλι-
κίας του δεν έχει συµπληρώσει τριά-
ντα πέντε (35) ετών πραγµατική και
συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία, παρα-
τείνεται η παραµονή του στην υπηρε-
σία έως τη συµπλήρωση της υπηρεσίας
αυτής και πάντως όχι πέραν του 67ου

έτους της ηλικίας του. ΩΩςς ηηµµέέρραα γγέένν--
ννηησσηηςς,, γγιιαα ττηηνν εεφφααρρµµοογγήή ττωωνν ππρροοηη--
γγοούύµµεεννωωνν ππααρρααγγρράάφφωωνν,, θθεεωωρρεείίττααιι ηη
3311ηη ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ ττοουυ έέττοουυςς γγέέννννηησσηηςς.. 

ΩΩςς ππρρααγγµµααττιικκήή δδηηµµόόσσιιαα υυππηηρρεεσσίίαα
θθεεωωρρεείίττααιι κκάάθθεε υυππηηρρεεσσίίαα πποουυ έέχχεειι
ππααρραασσχχεεθθεείί σσττοο ∆∆ηηµµόόσσιιοο,, ννοοµµιικκόό ππρρόό--
σσωωπποο δδηηµµοοσσίίοουυ δδιικκααίίοουυ ήή ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ.. µµεε
σσχχέέσσηη εερργγαασσίίααςς δδηηµµοοσσίίοουυ ήή ιιδδιιωωττιικκοούύ
δδιικκααίίοουυ ήή πποουυ ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι ωωςς ππρρααγγ--
µµααττιικκήή δδηηµµόόσσιιαα υυππηηρρεεσσίίαα µµεε ββάάσσηη εειιδδιι--
κκέέςς δδιιααττάάξξεειιςς.. Ο χρόνος στράτευσης

πριν από την έναρξη της υπαλληλικής
σχέσης, δεν θεωρείται χρόνος πραγ-
µατικής δηµόσιας υπηρεσίας». Περαι-
τέρω, ο χρόνος προαγωγής από τον
έναν βαθµό στον άλλο προσδιορίζεται
από τις διατάξεις του άρθρου 82 του
∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. ΕΕιιδδιικκώώςς
γγιιαα ττηηνν κκααττηηγγοορρίίαα ΤΤΕΕ ααππααιιττεείίττααιι ααππόό ττοο
ββααθθµµόό ∆∆'' σσττοο ββααθθµµόό ΓΓ'' δδιιεεττήήςς υυππηηρρεε--
σσίίαα σσττοο ββααθθµµόό ∆∆'',, ααππόό ττοο ββααθθµµόό ΓΓ'' σσττοο
ββααθθµµόό ΒΒ'' εεππττααεεττήήςς υυππηηρρεεσσίίαα σσττοο ββααθθ--
µµόό ΓΓ κκααιι ααππόό ττοο ββααθθµµόό ΒΒ'' σσττοο ββααθθµµόό ΑΑ''
εεξξααεεττήήςς υυππηηρρεεσσίίαα σσττοο ββααθθµµόό ΒΒ''..
Σύµφωνα, δε, µε το άρθρο 80 του ∆ηµο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα, εισαγωγικός
βαθµός για την κατηγορία ΤΕ είναι ο
βαθµός ∆΄. Αναφορικά, τέλος, µε τις
µισθολογικές απολαβές, υπογραµµί-
ζεται ότι σσύύµµφφωωνναα µµεε ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ
άάρρθθρροουυ 1155 ττοουυ ΝΝόόµµοουυ 33220055//22000033,, γγιιαα
ττηηνν κκααττάάττααξξηη σστταα µµιισσθθοολλοογγιικκάά κκλλιιµµάά--
κκιιαα υυπποολλοογγίίζζεεττααιι ηη υυππηηρρεεσσίίαα πποουυ ππρροο--
σσφφέέρρεεττααιι σσττοο ∆∆ηηµµόόσσιιοο,, σσεε ΝΝ..ΠΠ..∆∆..∆∆.. κκααιι
ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ.. µµεε σσχχέέσσηη εεξξααρρττηηµµέέννηηςς εερργγαα--
σσίίααςς δδηηµµοοσσίίοουυ ήή ιιδδιιωωττιικκοούύ δδιικκααίίοουυ ααοορρίί--
σσττοουυ ήή οορριισσµµέέννοουυ χχρρόόννοουυ.. Ο νεοδιο-
ριζόµενος υπάλληλος που έχει, όµως,
χρόνο προϋπηρεσίας στο δηµόσιο, θα
καταταγεί στο µισθολογικό κλιµάκιο
που αντιστοιχεί στον ως άνω χρόνο
προϋπηρεσίας του. z

Πότε ο χρόνος είναι... «φίλος»; 
Η Ε.Ν.Ε. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ 

ΜΜ
ια από τις µεγαλύτερες µορφές
της νοσηλευτικής ιστορίας της
χώρας µας,έφυγε στις 22 Φεβρου-

αρίου από κοντά µας. Οι σπουδές της
ήταν πλούσιες,ολοκληρωµένες και για
την εποχή της, πρωτοπόρες:
• BSc 1965 από το Πανεπιστήµιο της
Βοστόνης ΗΠΑ • Master of Arts 1966
από το Πανεπιστήµιο Columbia ΗΠΑ
• Master of Education 1973 από το
Πανεπιστήµιο Columbia ΗΠΑ • Doctor
of Education Degree 1974 από το Πανε-
πιστήµιο Columbia ΗΠΑ

Εκπροσώπησε την Ελληνική Νοση-
λευτική σε διεθνές επίπεδο, µέσα από
Ευρωπαϊκά και ∆ιεθνή Συνέδρια.

Ήταν βασική οραµατίστρια της Ίδρυ-
σης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας
και άρχισε τις άοκνες προσπάθειες της
επίσηµα, από το 1998.

Υπήρξε πρωτεργάτης για την ίδρυ-
ση Πανεπιστηµιακής Νοσηλευτικής Σχο-
λής, στόχος που επετεύχθη το 1979-
1980 και ήταν η πρώτη Καθηγήτρια του
Τµήµατος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ.

∆ιατέλεσε µέλος της Συµβουλευτικής

Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων του ΠΟΥ
1984-1992,Πρόεδρος της Συµβουλευτι-
κής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη Νοσηλευτική Εκπαίδευση 1990-
1994, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συνδέσµου Εκπαίδευσης Επιστηµόνων
και Μέλος άλλων Επιστηµονικών Ελλη-
νικών και Ευρωπαϊκών Επιτροπών για
τη Νοσηλευτική Εκπαίδευση.

Εξελέγη µέλος του ∆.Σ του ∆ιεθνούς
Συµβουλίου Νοσηλευτών (International
Council of Nurses) 1996-2000.

Η κληρονοµιά που αφήνει σε όλους

εµάς είναι ότι, έµαθε στους Έλληνες
Νοσηλευτές την αφοσίωση στον συνάν-
θρωπο, τη σηµασία της πίστης   στο σκο-
πό και την σηµασία της Νοσηλευτικής.

Άνοιξε νέους δρόµους και νέους ορί-
ζοντες πολλά χρόνια µπροστά από την
εποχή της και γι αυτό γεύτηκε το πικρό
ποτήρι της εσωτερικής αµφισβήτησης.

Ως ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε., τιµούµε τη µνήµη
της µεγάλης αυτής Κυρίας και ελπίζου-
µε να µπορέσουµε να υλοποιήσουµε τα
οράµατά της, ως ο επίσηµος εκπρόσω-
πος των νοσηλευτών της χώρας. xz

Τιµούµε τη µνήµη µιας µεγάλης Κυρίας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΝΑΡΑ: 1929 – 2009
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Και εγένετο… Νόµος  
ΣΣττοο ππρροοηηγγοούύµµεεννοο φφύύλλλλοο ττηηςς εεφφηη--

µµεερρίίδδααςς γγρράάφφααµµεε όόττιι,, ««οοιι ζζυυµµώώ--
σσεειιςς ααππέέδδωωσσαανν……φφλλοουυρρίί»»,, αανναα--

φφεερρόόµµεεννοοιι σσττιιςς δδεεσσµµεεύύσσεειιςς ττοουυ υυπποουυρργγεείίοουυ
ΥΥγγεείίααςς,, πποουυ θθαα ααννααββάάθθµµιιζζαανν αακκόόµµηη
ππεερριισσσσόόττεερροο ττοο ννοοσσηηλλεευυττιικκόό λλεειιττοούύρρ--
γγηηµµαα.. ΣΣεε σσυυννέέχχεειιαα ττοουυ ππρροοηηγγοούύµµεεννοουυ,,
µµπποορροούύµµεε ττώώρραα ππιιαα νναα πποούύµµεε όόττιι,, ««ττοο
φφλλοουυρρίί ααππέέδδωωσσεε……ΦΦΕΕΚΚ»»,, δδίίννοοννττααςς σσττιιςς
δδεεσσµµεεύύσσεειιςς κκααιι ττιιςς σσυυζζηηττήήσσεειιςς ««σσάάρρκκαα
κκααιι οοσσττάά»».. ΟΟ ΝΝόόµµοοςς 33775544//0099,, πποουυ δδηηµµοο--
σσιιεεύύττηηκκεε ππρρόόσσφφαατταα σσττηηνν ΕΕφφηηµµεερρίίδδαα ττηηςς
ΚΚυυββεερρννήήσσεεωωςς,, ππρροοσσθθέέττεειι έένναα αακκόόµµηη
λλιιθθααρράάκκιι,, σσττοο οοιικκοοδδόόµµηηµµαα ττηηςς σσύύγγ--
χχρροοννηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ΕΕππιισσττήήµµηηςς,, πποουυ
ηη ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς σσττοο--
χχεεύύεειι νναα δδηηµµιιοουυρργγήήσσεειι,, µµααζζίί µµεε όόλλοουυςς
κκααιι γγιιαα όόλλοουυςς ττοουυςς ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς ττηηςς χχώώρρααςς..
Πιο κάτω,παραθέτουµε αναλυτικά όλες
τις διατάξεις που αφορούν στο νοση-
λευτικό προσωπικό, όπως αυτές κατα-
γράφονται στον προαναφερθέντα νόµο.

ΕΕίίννααιι σσηηµµααννττιικκόό νναα ααννααφφέέρροουυµµεε όόττιι
ηη ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,, ααπποοκκττάά ππλλέέοονν κκααιι ττυυππιικκάά ττηηνν
ααρρµµοοδδιιόόττηητταα ττηηςς εεππααγγγγεελλµµααττιικκήήςς αανναα--
γγννώώρριισσηηςς όόλλωωνν ττωωνν µµεεττααππττυυχχιιαακκώώνν ττίίττ--
λλωωνν πποουυ σσχχεεττίίζζοοννττααιι µµεε ττηη ννοοσσηηλλεευυττιι--
κκήή,, κκααθθώώςς εεππίίσσηηςς κκααιι ττηη δδυυννααττόόττηητταα νναα
µµοορριιοοδδοοττεείί ττιιςς εεππιισσττηηµµοοννιικκέέςς εεκκδδηηλλώώ--
σσεειιςς ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν φφοορρέέωωνν,, πποουυ
θθέέττεειι υυππόό ττηηνν ααιιγγίίδδαα ττηηςς.. ΗΗ ααλλλλααγγήή ααυυττήή,,
πποουυ κκααττοοχχυυρρώώννεεττααιι µµεε ττοονν κκααιιννοούύρριιοο
ννόόµµοο,, ββάάζζεειι σσεε ττάάξξηη ττοο ννοοσσηηλλεευυττιικκόό
χχώώρροο κκααιι ααπποοκκλλεείίεειι κκάάθθεε ππρροοσσππάάθθεειιαα
εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν ααππόό
όόλλοουυςς ααυυττοούύςς πποουυ……ααππλλόόχχεερραα ππρροο--
σσφφέέρροουυνν µµοορριιοοδδοοττήήσσεειιςς,, ααπποοσσκκοοππώώ--
ννττααςς σσεε ππρροοσσωωππιικκόό όόφφεελλοοςς.. Η δυνα-
τότητα για αυτοοργάνωση και η πλήρης
ανεξαρτησία του κλάδου εξασφαλίζο-
νται, οι ανάγκες που για χρόνια «βασά-
νιζαν» το νοσηλευτικό λειτούργηµα
καλύπτονται σταθερά και µε γρήγορους
ρυθµούς και η Ε.Ν.Ε. ενισχύει και ενι-
σχύεται µε τη συµµετοχή όλων νοση-
λευτών της χώρας.

ΠΠααρραασσκκήήννιιοο:: ΤΤρρεειιςς ββοουυλλεευυττέέςς κκααττηη--
γγοορροούύννττααιι!!

ΜΜέέχχρριι οο ννέέοοςς ννόόµµοοςς νναα φφττάάσσεειιςς σσττοο
ΦΦΕΕΚΚ,, ππέέρραασσεε ααππόό πποολλλλέέςς ««δδοοκκιιµµαασσίίεεςς»»,,
ααννττιιππααρρααθθέέσσεειιςς κκααιι ααννττιιδδρράάσσεειιςς.. ΗΗ σσυυζζήή--

ττηησσηη σσττηη ΒΒοουυλλήή,, γγιιαα ττηηνν ψψήήφφιισσήή ττοουυ,,
κκρράάττηησσεε ααρρκκεεττέέςς µµέέρρεεςς κκααιι ττοο ππααρραα--
σσκκήήννιιοο υυππήήρρξξεε έέννττοοννοο.. 

ΗΗ εεππιισσττοολλήή κκάάπποοιιωωνν ««οοµµάάδδωωνν»» ((ββλλέέ--
ππεε σσεελλ.. 66)) κκααιι ηη……ααννάάγγκκηη γγιιαα ααννττιιπποο--
λλίίττεευυσσηη,, οοδδήήγγηησσαανν ττρρεειιςς ββοουυλλεευυττέέςς ττοουυ
ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ σσεε σσυυκκοοφφααννττιικκέέςς ααννααφφοορρέέςς κκααιι
ααττεεκκµµηηρρίίωωτταα εεππιιχχεειιρρήήµµαατταα,, πποουυ ππρροο--
κκάάλλεεσσαανν ττηηνν άάµµεεσσηη ααννττίίδδρραασσηη ττηηςς ΈΈννωω--
σσηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς..

ΠΠιιοο σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα,, ηη ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. ααππέέ--
σσττεειιλλεε µµιιαα σσκκλληηρρήή αανναακκοοίίννωωσσηη –– κκααττααγγ--
γγεελλίίαα,, κκααττηηγγοορρώώννττααςς ττοουυςς ΒΒοουυλλεευυττέέςς
ττοουυ ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ,, κκ..κκ.. ΚΚααρρααννίίκκαα,, ΠΠααπποουυττσσήή
κκααιι ΚΚαακκλλααµµάάννηη,, γγιιαα σσυυκκοοφφααννττιικκήή δδυυσσφφήή--
µµιισσηη,, ττοοννίίζζοοννττααςς εεππίίσσηηςς,, όόττιι θθαα κκαατταα--
φφύύγγεειι σσττηη δδιικκααιιοοσσύύννηη γγιιαα ττηηνν υυππεερράά--
σσππιισσηη ττοουυ εεππιιµµεελληηττηηρρίίοουυ,, πποουυ εεκκππρροοσσωωππεείί
2244,,000000 ννοοσσηηλλεευυττέέςς σσεε όόλληη ττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα..
Η εν λόγω επιστολή,απεστάλη και στον
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ,κ.Γιώργο Παπαν-
δρέου,από τον οποίο το ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε.
ζητά να πράξει τα δέοντα «ώστε να ανα-
κληθούν από τους εν λόγω βουλευτές,
άµεσα, όλες οι εκτοξευθείσες ψευδείς
αναφορές και ανακρίβειες και να απο-
κατασταθεί πλήρως η αλήθεια».

Σας παραθέτουµε το πλήρες κείµε-
νο της επιστολής, το οποίο περιλαµβά-
νει και τις δηλώσεις των βουλευτών,
που προκάλεσαν τις αντιδράσεις.

«Με αφορµή τα όσα ψευδή, δυσφη-
µιστικά  και συκοφαντικά ελέχθησαν
από µερίδα βουλευτών του ΠΑΣΟΚ,
κατά τη διαδικασία της ψήφισης κατ’
άρθρο του σχεδίου νόµου του Υπουρ-
γείου Υγείας «Ρύθµιση όρων απασχό-
λησης των νοσοκοµειακών γιατρών του
ΕΣΥ σύµφωνα µε το Π∆ 76/2005 και
άλλες διατάξεις» στις 26-02-2009,η Ένω-
ση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ν.Π.∆.∆),
εκπροσωπώντας τα 24.000 µέλη της,
όλα νοσηλευτές της τριτοβάθµιας εκπαί-
δευσης, επισηµαίνει τα ακόλουθα:

ΕΕννώώ ττοο ∆∆..ΣΣ ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. εείίχχεε εεγγκκααίί--
ρρωωςς µµεερριιµµννήήσσεειι κκααιι ααππέέσσττεειιλλεε υυππόόµµννηηµµαα
σσττοουυςς ββοουυλλεευυττέέςς όόλλωωνν ττωωνν κκοοµµµµάάττωωνν,,
µµεε ττοο οοπποοίίοο ττοουυςς εεννηηµµέέρρωωννεε εεµµππεερριι--
σσττααττωωµµέένναα,, γγιιαα ττηηνν ααννάάγγκκηη ππρροοσσθθήήκκηηςς
εεππίί ττωωνν ααρρµµοοδδιιοοττήήττωωνν ττηηςς,, όόππωωςς ααυυττέέςς
ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι ααππόό ττοο ΝΝ.. 33225522//22000044,, οοιι
ββοουυλλεευυττέέςς ττοουυ ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ κκ..κκ.. ΗΗλλίίααςς ΚΚααρραα--
ννίίκκααςς,, ΑΑππόόσσττοολλοοςς ΚΚαακκλλααµµάάννηηςς κκααιι ΧΧρρήή--
σσττοοςς ΠΠααπποουυττσσήήςς,, γγιιαα λλόόγγοουυςς πποουυ ππρροο--

φφααννώώςς θθαα κκρριιθθοούύνν ααππόό ττοουυςς χχιιλλιιάάδδεεςς
ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν ττηηςς χχώώρρααςς,, δδεενν δδίίσστταα--
σσαανν,, όόχχιι µµόόννοο νναα εεππιιττεεθθοούύνν µµεε ττρρόόπποο
ιιττααµµόό κκααιι ααππααξξιιωωττιικκόό σσττοο εεππιιµµεελληηττήήρριιοο
ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν,, ααλλλλάά κκααιι νναα εεξξααπποο--
λλύύσσοουυνν ααββαασσάάννιισστταα,, ππρρωωττοοφφααννήή ψψεεύύ--
δδηη,, σσυυκκοοφφααννττώώννττααςς ττοο ∆∆..ΣΣ.. ττηηςς ΈΈννωω--
σσηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς..

Συγκεκριµένα,όπως προκύπτει από
τα επίσηµα πρακτικά της Βουλής, οο κκ..
ΗΗλλίίααςς ΚΚααρρααννίίκκααςς, βουλευτής Ευρυτα-
νίας, τελειώνοντας την τοποθέτησή του,
ααννααφφέέρρεειι όόττιι ««ηη ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. έέχχεειι σσύύµµββαασσηη µµεε
έένναα ιιδδιιωωττιικκόό κκοολλλλέέγγιιοο ττηηςς ΚΚύύππρροουυ»»,,
ππρροοφφααννώώςς ππεεππλλααννηηµµέέννοοςς ααππόό κκαακκοούύςς
ππλληηρροοφφοορριιοοδδόόττεεςς,, χχωωρρίίςς όόµµωωςς ααυυττόό νναα
ααπποοττεελλεείί εελλααφφρρυυννττιικκόό γγιιαα έένναανν εεκκλλεεγγ--
µµέέννοο εεκκππρρόόσσωωπποο ττοουυ εελλλληηννιικκοούύ λλααοούύ..
Προκαλούµε τον κ.Καρανίκα να παρου-
σιάσει δηµοσίως τη σύµβαση που επι-
καλέστηκε,σε διαφορετική περίπτωση,
δεν διαφέρει σε τίποτε από έναν κοινό
συκοφάντη.

Στη συνέχεια,οο κκ.. ΑΑππόόσσττοολλοοςς ΚΚαακκλλαα--
µµάάννηηςς, βουλευτής Β΄ Αθήνας, ο οποίος
χωρίς ίχνος σεβασµού στη µακρόχρο-
νη κοινοβουλευτική του διαδροµή, δδεε
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ΛΑ∆ΟΣ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ    

ετο… Νόµος  

1. Το νοσηλευτικό προσωπικό των
νοσοκοµείων και των λοιπών νοση-
λευτικών µονάδων του ΕΣΥ προσλαµ-
βάνεται κατόπιν ενιαίων προκηρύξε-
ων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
18 του ν.2190/1994, όπως εκάστοτε
ισχύει.

2. Η προκήρυξη και η διεξαγωγή
των διαγωνισµών πρόσληψης µέχρι και
την έκδοση των οριστικών αποτελε-
σµάτων γίνεται από το ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να
υποβάλουν αίτηση σε δύο µόνο µονά-
δες του ΕΣΥ της οικείας Υγειονοµικής
Περιφέρειας, στο πλαίσιο του ίδιου δια-
γωνισµού. Για το σκοπό αυτόν, κατα-
θέτουν σχετική δήλωση κατά την υπο-
βολή της υποψηφιότητάς τους. Αν
υποβάλουν υποψηφιότητα σε περισ-
σότερες από δύο νοσηλευτικές µονά-

δες της οικείας Υγειονοµικής Περιφέ-
ρειας, εκπίπτουν από τη θέση τους,
εφόσον επιλεγούν, και αποκλείονται
για µία διετία από κάθε διαγωνισµό
πρόσληψης προσωπικού του ΕΣΥ οποι-
ασδήποτε κατηγορίας και ανεξάρτητα
από τον φορέα που διενεργεί το δια-
γωνισµό.

3. Οι προσλαµβανόµενοι κατά τη
διαδικασία της παραγράφου 1 καλύ-
πτουν αποκλειστικά κενές οργανικές
θέσεις. Εξοµοιώνονται µισθολογικά,
ασφαλιστικά και ως προς την εξέλιξή
τους, µε το προσωπικό που υπηρετεί
στις αντίστοιχες θέσεις.

4. Από την ηµεροµηνία πρόσληψής
τους και για µία πενταετία, οι υπάλλη-
λοι που προσλαµβάνονται µε την εξαι-
ρετική διαδικασία του παρόντος άρθρου
δεν επιτρέπεται να µετακινηθούν από

τη θέση για την οποία προσλήφθηκαν,
για οποιονδήποτε λόγο, και µε οποια-
δήποτε διαδικασία, όπως απόσπαση,
µετάταξη, µετάθεση.

Όσοι εκ των υποψηφίων επιλεγούν
κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1
και δεν προσέλθουν να αναλάβουν υπη-
ρεσία ή παραιτηθούν εντός δώδεκα
µηνών από την ηµεροµηνία πρόσληψής
τους, απαγορεύεται να συµµετάσχουν
για µία διετία σε διαγωνισµούς πρό-
σληψης προσωπικού του ΕΣΥ, οποιασ-
δήποτε κατηγορίας, ανεξάρτητα από τον
φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό.

5. Η διαδικασία πρόσληψης των προη-
γούµενων παραγράφων ισχύει, κατ’
εξαίρεση, για µία τριετία από τη δηµο-
σίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Με την εξαιρετική
διαδικασία θα προσληφθούν πέντε χιλιά-

δες πεντακόσιοι (5.500) νοσηλευτές.
Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται

συµπληρωµατικά προς την εκκρεµή δια-
δικασία πρόσληψης µέσω Α.Σ.Ε.Π. και
µέχρι να συµπληρωθούν οι κενές οργα-
νικές θέσεις της νοσηλευτικής µονά-
δας που προκηρύσσει το διαγωνισµό.

6. Στην παράγραφο 5 του άρθρου
2 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄), προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής: «Η επαγ-
γελµατική αναγνώριση µεταπτυχιακών
προγραµµάτων και των αντίστοιχων τίτ-
λων σπουδών, η πραγµατοποίηση υπό
την αιγίδα των εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων και επιστηµονικών εκδη-
λώσεων που αφορούν τη νοσηλευτική
επιστήµη και τέχνη και η µοριοδότηση
για επαγγελµατικούς σκοπούς των προ-
γραµµάτων αυτών µε µεταπτυχιακές
εκπαιδευτικές µονάδες». xz

δδίίσστταασσεε νναα εεξξαακκοοννττίίσσεειι ππλληηθθώώρραα ψψεευυ--
δδώώνν εεννααννττίίοονν ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,, χχααρραακκττηηρρίίζζοο--
ννττάάςς ττηηνν σσαανν  ««έένναα οοπποοιιοοδδήήπποοττεε σσωωµµαα--
ττεείίοο πποουυ ττοουυ ββάάλλααννεε ττηη σσφφρρααγγίίδδαα ττοουυ
ΝΝΠΠ∆∆∆∆»» ππααρρααγγννωωρρίίζζοοννττααςς όόττιι,, εεκκππρροο--
σσωωππεείί ττοο σσύύννοολλοο ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν ττηηςς
χχώώρρααςς,, έέχχεειι δδιιοοίίκκηησσηη εεκκλλεεγγµµέέννηη ααππόό
ττοονν ΙΙοούύννιιοο ττοουυ 22000077 κκααιι εείίννααιι δδοοµµηηµµέέ--
ννοο όόππωωςς αακκρριιββώώςς κκααιι τταα άάλλλλαα εεππααγγ--
γγεελλµµααττιικκάά εεππιιµµεελληηττήήρριιαα ((∆∆ΣΣΑΑ,, ΠΠΣΣΑΑ,,
ΙΙΣΣΑΑ,, ΤΤΕΕΕΕ κκττλλ)).. Ο ίδιος, συνεχίζοντας
την αήθη επίθεσή του, αναφέρει µε
περισσή αµετροέπεια ότι, «ο οποιοσ-
δήποτε του σωµατείου αυτού, µπορεί
να συναλλαγεί µε εντός και εκτός της
χώρας σχολές και πανεπιστήµια», θεω-
ρώντας ίσως ότι, µπορεί να καλύπτεται
πίσω από τη βουλευτική του ασυλία και
να λοιδορεί αδιακρίτως θεσµούς και
πρόσωπα. Ακολούθως, ο κ. Κακλαµά-
νης, αδυνατώντας να διακρίνει τη δια-
φορά µεταξύ της «επαγγελµατικής» και
της «ακαδηµαϊκής» αναγνώρισης µετα-

πτυχιακών τίτλων,συγχέει τις διακριτές
και νοµοθετικώς περιγεγραµµένες αρµο-
διότητες των θεσµικών οργάνων της
Πολιτείας και οδηγείται σε πλήρως λαν-
θασµένα συµπεράσµατα, γεγονός που
σίγουρα δεν προάγει τη συζήτηση στο
ανώτερο δυνατό επίπεδο και δη στο
κοινοβούλιο της χώρας.ΘΘέέλλοοννττααςς ττέέλλοοςς,,
νναα δδιικκααιιοολλοογγήήσσεειι ττιιςς ππηηγγέέςς ττοουυ,, εεππιι--
χχεειιρρεείί µµιιαα ((εεσσκκεεµµµµέέννηη;;)) δδιιαασσττρρέέββλλωωσσηη
ττηηςς ππρρααγγµµααττιικκόόττηηττααςς,, εεππιικκααλλοούύµµεεννοοςς
««µµιιαα κκααττααγγγγεελλίίαα πποουυ υυπποογγρράάφφοουυνν όόλλεεςς
οοιι οορργγααννώώσσεειιςς ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν,, ττωωνν
ΤΤΕΕΙΙ κκααιι ττωωνν ππααννεεππιισσττηηµµίίωωνν γγιιαα ααυυττήή ττηη
φφωωττοογγρρααφφιικκήή δδιιάάττααξξηη»»  ααπποοκκρρύύππττοοννττααςς
όόττιι,, ααυυττέέςς οοιι δδυυοο ββρρααχχύύββιιεεςς οορργγααννώώ--
σσεειιςς--σσφφρρααγγίίδδαα πποουυ ααννέέφφεερρεε,, ππεερριιοορρίί--
ζζοοννττααιι σσεε µµεερριικκέέςς δδεεκκάάδδεεςς µµεελλώώνν,, εείίννααιι
ππλλήήρρωωςς ααδδρρααννεείίςς κκααιι εείίννααιι ηη ππρρώώττηη
φφοορράά πποουυ εεµµφφααννίίζζοοννττααιι σσττοο ππρροοσσκκήή--
ννιιοο,, µµεε σσκκοοπποούύςς ααµµφφίίββοολλοουυςς κκααιι χχρρήή--
ζζοοννττεεςς ππεερρααιιττέέρρωω δδιιεερρεεύύννηησσηηςς.. 

Επειδή όµως,ο κ.Κακλαµάνης,µπο-

ρούσε να διασταυρώσει τα στοιχεία που
του έδωσαν και να βρει την αλήθεια,
έχοντας µάλιστα στα χέρια του την επι-
στολή της Ε.Ν.Ε., αλλά δεν το έκανε,
φαίνεται ξεκάθαρα ότι, η επίθεσή του
ήταν εκτός από αήθης και δόλια.

Ο επόµενος των επικριτών της Ε.Ν.Ε.,
ήταν οο κκ.. ΧΧρρήήσσττοοςς ΠΠααπποουυττσσήήςς, βου-
λευτής Β΄ Αθήνας, ο οποίος προχω-
ρώντας τη λασπολογία ένα βήµα παρα-
πέρα, δδεενν δδίίσστταασσεε,, δδίίννοοννττααςς ρρεεσσιιττάάλλ
σσττρρεεψψοοδδιικκίίααςς,, νναα ιισσχχυυρριισσττεείί όόττιι,, ««οορριι--
σσµµέένναα µµέέλληη ττοουυ ∆∆..ΣΣ.. ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. εείίννααιι
κκααθθηηγγηηττέέςς σσττοο κκυυππρριιαακκόό ππααννεεππιισσττήήµµιιοο
FFrreeddeerriicckk κκααιι µµάάλλιισστταα εείίννααιι κκααιι µµέέλληη ττοουυ
δδιιοοιικκηηττιικκοούύ ττοουυ σσυυµµββοουυλλίίοουυ»»…… ΚΚααιι εεππεειι--
δδήή ηη σσυυκκοοφφααννττίίαα έέχχεειι κκιι ααυυττήή όόρριιαα,, ππρροο--
κκααλλοούύµµεε ττοονν κκ.. ΠΠααπποουυττσσήή νναα δδώώσσεειι σσττηη
δδηηµµοοσσιιόόττηητταα όόλλαα τταα σσττοοιιχχεείίαα πποουυ δδιιαα--
θθέέττεειι κκιι αανν ααλληηθθεεύύεειι έέσσττωω κκααιι ττοο εελλάάχχιι--
σσττοο ααππόό ααυυττάά πποουυ ιισσχχυυρρίίσσττηηκκεε ααππόό ττοο
υυππέέρρττααττοο ββήήµµαα ττηηςς ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίααςς,, ττόόττεε ττοο
∆∆..ΣΣ.. ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. θθαα ππααρρααιιττηηθθεείί ααµµέέσσωωςς.. 

Από την άλλη, επειδή τα υπονοού-
µενα και τα ψεύδη δεν επιτρέπεται να
αιωρούνται και να µένουν αναπάντητα,
εείίµµαασσττεε υυπποοχχρρεεωωµµέέννοοιι νναα  υυππεερραασσππιι--
σσττοούύµµεε,, ττόόσσοο ττηη θθεεσσµµιικκήή υυππόόσστταασσηη ττοουυ
εεππιιµµεελληηττηηρρίίοουυ µµααςς,, όόσσοο κκααιι τταα 2244..000000
µµέέλληη πποουυ εεκκππρροοσσωωπποούύµµεε,,  ππρροοσσφφεεύύ--
γγοοννττααςς άάµµεεσσαα σσττηη ∆∆ιικκααιιοοσσύύννηη κκααιι κκααττααγγ--
γγέέλλλλοοννττααςς ττοουυςς εενν λλόόγγωω ββοουυλλεευυττέέςς µµεε
όόλλαα τταα µµέέσσαα κκααιι ττηη δδύύννααµµηη πποουυ δδιιααθθέέ--
ττοουυµµεε,, ππρροοςς κκάάθθεε κκααττεεύύθθυυννσσηη,, ααρρχχίί--
ζζοοννττααςς ααππόό ττοονν ππρρόόεεδδρροο ττοουυ ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ
κκ.. ΓΓεεώώρργγιιοο ΠΠααππααννδδρρέέοουυ..

Τέλος, θεωρούµε ότι, ουδείς βου-
λευτής έχει το δικαίωµα να χρησιµο-
ποιεί το βήµα της Βουλής στον οποίο
τον έστειλε η ψήφος των πολιτών, µε
σκοπό να λοιδορεί θεσµούς και να
σπιλώνει υπολήψεις, όπως έπραξαν οι
κ.κ.Καρανίκας,Κακλαµάνης και Παπου-
τσής, εναντίον της Ε.Ν.Ε. και των εκλεγ-
µένων εκπροσώπων των νοσηλευτών
της χώρας». xz

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 

∆ιατάξεις για το νοσηλευτικό προσωπικό
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Η ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Γράφει ο ΑΑλλέέξξιιοοςς ΠΠααρρααρράάςς,
∆ικηγόρος, ∆ηµοσιολόγος ΠΠρο τεσσάρων και πλέον ετών

δηµιουργήθηκε για πρώτη
φορά στην Ελλάδα επίσηµος

επαγγελµατικός σύλλογος των νοση-
λευτριών και νοσηλευτών, που δρα-
στηριοποιούνται στους πάσης φύσεως
φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας στον
ελληνικό χώρο. Η Ένωση Νοσηλευ-

τών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) συστήθηκε δυνά-
µει των διατάξεων του Νόµου 3252/2004
και έλαβε την µορφή νοµικού προ-
σώπου δηµοσίου δικαίου, ήτοι µιας
οργανωτικής µονάδας επιφορτισµένης
µε την εκπλήρωση ειδικών σκοπών,
διεποµένης από ειδικούς κανόνες οργά-
νωσης και λειτουργίας και απολαυού-
σης πλήρους διοικητικής και οικονο-
µικής αυτοτέλειας.

Από την πρώτη στιγµή της δηµι-
ουργίας της η Ε.Ν.Ε. κατέστη αντικεί-
µενο συγκρίσεως µε τις ήδη υπάρ-
χουσες συνδικαλιστικές οργανώσεις,
που αριθµούν ως µέλη τους νοση-

λευτές. Σκοπός του παρόντος είναι η
ανάδειξη της διαφορετικότητας της
φύσεως και του ρόλου της Ε.Ν.Ε. σε
σχέση µε τους εκφραστές του συνδι-
καλιστικού κινήµατος, ήτοι τις πρω-
τοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις, τ ις οµοσπονδίες και τ ις
συνοµοσπονδίες.

11.. Μια πρώτη ουσιώδης διαφορο-
ποίηση έγκειται στον τρόπο σύστασης
των ως άνω φορέων.Ειδικότερα η Ε.Ν.Ε.,
ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαί-
ου, έχει συσταθεί δια τυπικού νόµου,
ψηφισθέντος εκ της Βουλής των Ελλή-
νων.Με άλλα λόγια,η πρωτοβουλία για
την δηµιουργία της Ε.Ν.Ε. ανήκει απο-
κλειστικά στον νοµοθέτη.

Αντιθέτως, η δηµιουργία των συν-
δικαλιστικών οργανώσεων εναπόκει-
ται στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ήτοι
στην ελεύθερη έκφρασης βούλησης
µιας οµάδας φυσικών προσώπων,που
επιδιώκουν την προάσπιση κοινών,

κυρίως επαγγελµατικών – εργασιακών
δικαιωµάτων και συµφερόντων τους.
∆ιαδικαστικώς βέβαια, για την δηµι-
ουργία µιας συνδικαλιστικής οργάνω-
σης µεσολαβεί η έκδοση σχετικής δικα-
στικής απόφασης,η οποία έχει ως στόχο
της την πιστοποίηση της σύννοµης λει-
τουργίας της υπό ίδρυση οργάνωσης,

µέσω του ελέγχου των διατάξεων του
καταστατικού της και των ειδικότερων
σκοπών της.

22.. Άµεσα συνδεόµενο µε τον δια-
φορετικό τρόπο σύστασης και οργά-
νωσης της Ε.Ν.Ε. εν σχέσει µε τις συν-
δικαλιστικές οργανώσεις είναι και το
νοµοθετικό πλαίσιο που καθορίζει την
λειτουργία και την εν γένει δραστηριό-
τητα των ως άνω διαφορετικών φορέ-
ων.Ειδικότερα,η λειτουργία της Ε.Ν.Ε.,
ως νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαί-
ου, ρυθµίζεται, πρωτίστως, από τις δια-
τάξεις του ιδρυτικού Νόµου 3252/2004.

«Χρωµατίζοντας» 
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Υπογραµµίζεται, µάλιστα, ότι ο συγκε-
κριµένος Νόµος επέχει θέση Καταστα-
τικού για την Ε.Ν.Ε.,προβλέποντας κάθε
λεπτοµέρεια του τρόπου οργάνωσης και
λειτουργίας.Πέραν του ως άνω ειδικού
Νόµου,εφαρµόζονται και οι λοιποί γενι-
κοί κανόνες του διοικητικού δικαίου,
που διέπουν την δράση κάθε νοµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου.Οι κανό-
νες αυτοί απορρέουν, είτε απευθείας εκ
του Συντάγµατος, είτε αποτελούν γενι-
κές αρχές του δικαίου, διαµορφωθεί-
σες από την πάγια νοµολογία του Συµ-
βουλίου της Επικρατείας, είτε είναι
διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ια-
δικασίας, ή του Νοµοθετικού ∆ιατάγ-
µατος 496/1974, ή άλλων ειδικότερων
νοµοθετηµάτων.

Αντιστρόφως,οι συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις διέπονται προεχόντως από τις
διατάξεις του Νόµου 1264/1982 για τον
εκδηµοκρατισµό του Συνδικαλιστικού
Κινήµατος και την κατοχύρωση των συν-
δικαλιστικών ελευθεριών των εργαζο-
µένων.Επιπλέον,πεδίο εφαρµογής έχουν
και οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδι-
κα περί νοµικών προσώπων, που περι-
λαµβάνονται στα άρθρα 61 – 106.Τέλος,
πέραν των ανωτέρω αναγκαστικού δικαί-
ου διατάξεων, ο νοµοθέτης αφήνει το
περιθώριο στις συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις να ρυθµίσουν πλήθος λεπτοµε-
ρειών της οργάνωσης και λειτουργίας
τους, µε βάση τα δικά τους Καταστατικά.

33.. Απόρροια του παραπάνω διαφο-
ρετικού κανονιστικού πλαισίου, απο-
τελούν οι σηµαντικές διαφορές που
παρατηρούνται κατά την διαδικασία τρο-
ποποίησης των Καταστατικών. Όπως
προαναφέρθηκε, για την Ε.Ν.Ε. κατα-
στατικό αποτελεί ο Νόµος 3252/2004.
Συνεπώς,οποιαδήποτε µεταβολή, ακό-
µη και δευτερευούσης φύσεως ή λεπτο-
µερειακού χαρακτήρα, του καταστατι-
κού της Ε.Ν.Ε. απαιτεί την παρέµβαση
του νοµοθέτη, δοθέντος ότι, η τροπο-
ποίηση νοµοθετικών διατάξεων είναι
δυνατή, µόνον δια ισοδυνάµου τυπι-
κής ισχύος διατάξεις, ήτοι νοµοθετικές
διατάξεις. Αυτοµάτως γίνεται αντιληπτό
ότι, η διαδικασία τροποποίησης του

καταστατικού της Ε.Ν.Ε. είναι εξαιρετι-
κά περίπλοκη και χρονοβόρα, δίχως
περιθώριο ευελιξίας και άµεσης προ-
σαρµογής στις σύγχρονες εξελίξεις.

Αντιθέτως, οι συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις είναι εξοπλισµένες µε µια πολύ
αµεσότερη διαδικασία καταστατικών µετα-
βολών, που απαιτεί απλώς τη λήψη της
σχετικής απόφασης από τα αρµόδια όργα-
να διοίκησης,εν προκειµένω δε,την γενι-
κή συνέλευση. Ως ασφαλιστική δικλεί-
δα τίθεται εκ του νόµου η παρουσία

τουλάχιστον των µισών µελών, καθώς
και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων
των παρόντων. Με άλλα λόγια, ενόψει
του σηµαντικού χαρακτήρα των κατα-
στατικών µεταβολών, ο νοµοθέτης επι-
διώκει και επιβάλλει την ευρύτερη δυνα-
τή συναίνεση.Πέραν της σχετικής απόφασης
της γενικής συνέλευσης απαιτείται και η
έκδοση δικαστικής απόφασης,που εκδί-
δεται κατά την διαδικασία της εκουσίας
δικαιοδοσίας, δηλαδή άνευ αντιδικίας,
και διατάσσει την τροποποίηση του κατα-
στατικού της αιτούσης συνδικαλιστικής
οργάνωσης, σύµφωνα µε την απόφαση
της γενικής συνέλευσης, καθώς και την
εγγραφή των τροποποιήσεων στο ειδι-
κό βιβλίο συνδικαλιστικών οργανώσε-
ων που τηρείται στο οικείο πρωτοδικείο.

44.. Περαιτέρω, δοθέντος ότι η Ε.Ν.Ε.
έχει συσταθεί ως επαγγελµατικός σύλ-
λογος των νοσηλευτών,η εγγραφή αυτών
στα µητρώα της είναι υποχρεωτική και

εκ του νόµου 3252/2004 επιβαλλόµενη.
Σηµειώνεται,δε,ότι όπως συµβαίνει και
µε το σύνολο των λοιπών επαγγελµατι-
κών συλλόγων, όπως οι δικηγορικοί,
ιατρικοί κλπ, η µη εγγραφή ενός νοση-
λευτή στο µητρώο της Ε.Ν.Ε.συνεπάγε-
ται δίχως άλλο την αδυναµία άσκησης
εξ αυτού του νοσηλευτικού επαγγέλµα-
τος, επισυροµένων σοβαρών πειθαρχι-
κών ή ακόµη και ποινικών ευθυνών.

Αντιστρόφως,η συνδικαλιστική δρά-
ση είναι σαφώς προαιρετική, δηλαδή

κάθε νοσηλευτής αποφασίζει ελεύθε-
ρα την προσχώρησή του ή την απο-
χώρησή του από οποιαδήποτε συνδι-
καλιστική οργάνωση. Η ως άνω
συνδικαλιστική ελευθερία, που είναι
αδιαπραγµάτευτη και αυτονόητη,χαίρει
και συνταγµατικής προστασίας,δυνάµει
των διατάξεων του άρθρου 23Λ1 του
Συντάγµατος.

55.. Επιπλέον, εξαιτίας ακριβώς του
χαρακτήρα της Ε.Ν.Ε. ως επαγγελµατι-
κού συλλόγου, είναι αδύνατη η δια-
γραφή κάποιου µέλους,παρά µόνον αν
του επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της
οριστικής παύσης. ∆εν νοείται, επίσης,
διαγραφή µέλους κατόπιν υποβολής
σχετικής αιτήσεώς του.

Στις συνδικαλιστικές οργανώσεις,
αντιθέτως, η διαγραφή µέλους είναι
δυνατή, είτε σε συνέχεια υποβολής σχε-
τικής αίτησης, είτε για λόγους που ανά-
γονται στο καταστατικό της συνδικαλι-

στικής οργάνωσης και αφορούν συνή-
θως αντικαταστατική δράση του συγκε-
κριµένου µέλους.Η τελευταία αυτή περί-
πτωση,σαφώς οµοιάζει µε την πειθαρχική
διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών
συµβουλίων της Ε.Ν.Ε., παρουσιάζει
ωστόσο πλήθος διαφορών, τόσο ουσια-
στικών, όσο και διαδικαστικών.

66.. Τέλος, µεταξύ της Ε.Ν.Ε. και των
συνδικαλιστικών οργανώσεων υπάρχει
ακόµη µία ουσιώδης ποιοτική διαφο-

ρά. Ενώ δηλαδή η Ε.Ν.Ε. έχει ως µέλη
της µόνον όσους φέρουν τον επαγγελ-
µατικό τίτλο του νοσηλευτή,όπως αυτός
έχει καθιερωθεί από τις διατάξεις του
άρθρου 5§2 Α του Νόµου 1579/1985,
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του χώρου
της υγείας, δεν είναι κλαδικές, αριθµώ-
ντας ως µέλη τους πάσης φύσεως επαγ-
γελµατίες διαφορετικών κλάδων και µορ-
φωτικού επιπέδου.Μοναδική εξαίρεση
αποτελεί η Πανελλήνια Συνδικαλιστική
Νοσηλευτική Οµοσπονδία του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), η
οποία έχει ως µέλη της αποκλειστικώς
και µόνον νοσηλευτές.

Από την παραπάνω ανάλυση, που
δεν είναι οπωσδήποτε εξαντλητική,καθί-
σταται προφανές ότι, η Ε.Ν.Ε. διαφο-
ροποιείται πλήρως των συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων, καλύπτοντας ένα
χρόνιο θεσµικό κενό στον κλάδο των
νοσηλευτών. xz

ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

τις διαφορές…

«Η Ε.Ν.Ε., ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, έχει συσταθεί δια
τυπικού νόµου, ενώ αντιθέτως, η δηµιουργία των συνδικαλιστικών

οργανώσεων εναπόκειται στην ιδιωτική πρωτοβουλία»



«Τον ασκό του Αιόλου για
µαζικές διώξεις φορέων και
ασθενών µε AIDS, αλλά και
άλλα λοιµώδη νοσήµατα από
τις εργασίες τους, άνοιξε ο Άρει-
ος Πάγος, υιοθετώντας εισή-
γηση, που προσέδιδε νοµική
επίφαση στον κοινωνικό ρατσι-
σµό! Κι αυτό, καθώς µε από-
φασή του δικαίωσε εταιρεία
που απέλυσε οροθετικό εργα-
ζόµενο επικαλούµενη διατά-
ραξη της εργασιακής ειρήνης!

Η υπόθεση αφορούσε εργα-
ζόµενο ο οποίος, µόλις πλη-
ροφορήθηκε ότι είναι φορέας
του ιού, ενηµέρωσε την εται-
ρεία ενδυµάτων που εργαζό-
ταν, για να µάθει λίγες ηµέρες
αργότερα ότι απολύθηκε! Η
εταιρεία, στα δικαστήρια που
ακολούθησαν, επικαλέστηκε
επιστολές των συναδέλφων του
που ζητούσαν από την εταιρεία
να προστατέψει την υγεία τους
και να λάβει άµεσα µέτρα. Ωστό-
σο, στη σχετική αλληλογραφία
δεν υπήρχε ηµεροµηνία, ενώ
οι υπογραφές των εργαζοµέ-
νων δεν αντιστοιχούσαν σε
αυτούς που δούλευαν στην εται-
ρεία όταν διαγνώσθηκε η ασθέ-
νεια στον συνάδελφό τους,
αλλά σε υπαλλήλους που εργά-
ζονταν στην εταιρεία το διά-
στηµα πριν την εκδίκαση της
υπόθεσης στο Πρωτοδικείο.

Ο εργαζόµενος βέβαια δικαι-

ώθηκε σε πρώτο και δεύτερο
βαθµό, καθώς τα δικαστήρια
έκριναν ότι, η απόλυσή του ήταν
παράνοµη και καταχρηστική
και του επιδίκασαν αποζηµίω-
ση ύψους περίπου 7.500 ευρώ
για ψυχική οδύνη. Ωστόσο στις
δικαστικές αποφάσεις δεν υπήρ-
χε πρόβλεψη για επαναπρό-
σληψη του απολυµένου, όπως
συµβαίνει σε παρόµοιες περι-
πτώσεις.

Ο Άρειος Πάγος πάντως υιο-
θέτησε την εισήγηση της Ειρή-
νης Αθανασίου, η οποία είχε
προτείνει στο Β1 τµήµα να γίνει
µερικώς δεκτή αίτηση αναίρε-
σης της εταιρείας, αφού η καταγ-
γελία της σύµβασης «δεν έπα-
σχε οποιαδήποτε ακυρότητα
ως µη έχουσα γίνει κατάχρηση
δικαιώµατος» και εποµένως, ο
εργαζόµενος καλώς απολύθη-
κε και κακώς τού επιδικάστη-
κε αποζηµίωση! Η εισηγήτρια
µάλιστα δικαιολόγησε την από-
λυση ως «µη έχουσα γίνει από
εµπάθεια, εκδικητικότητα ή
εχθρική διάθεση» και επιπλέ-
ον ανέφερε ότι, «δικαιολο-
γούνταν από τα καλώς εννο-
ούµενα συµφέροντα της
εργοδότριας εταιρείας, εφό-
σον έγινε για την εξασφάλιση
της ηρεµίας των λοιπών εργα-
ζοµένων στην επιχείρηση», τονί-
ζεται σε δηµοσίευµα της εφη-
µερίδας «Αυγή».

Μάρτιος 2009
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«Αυξηµένα προβλήµατα υγείας, όπως λοιµώδη
νοσήµατα, εργατικά ατυχήµατα και ψυχιατρικές δια-
ταραχές, αντιµετωπίζουν οι µετανάστες. Ωστόσο,
έρευνες δείχνουν ότι, οι µετανάστες που κατοικούν
στην Ελλάδα δεν χρησιµοποιούν συχνά τις υπηρε-
σίες Υγείας, διότι η πρόσβασή τους σε αυτές είναι
δύσκολη. 

Τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η ανα-
πληρώτρια καθηγήτρια κυρία Αθηνά Λινού, παρου-
σιάζοντας τα αποτελέσµατα του ευρωπαϊκού προ-
γράµµατος µε τίτλο «∆ίκτυο πληροφόρησης για
καλές πρακτικές που αφορούν την παροχή υπηρε-
σιών Υγείας σε µετανάστες και µειονότητες στην
Ευρώπη», δείχνουν ότι, η χώρα µας κατέχει την πρώ-
τη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε τον µεγαλύτε-
ρο αναλογικά αριθµό µεταναστών. 

Σε ό,τι αφορά το προφίλ των µεταναστών, έρευ-
νες δείχνουν µια στατιστικά σηµαντική ανοδική τάση
του ποσοστού των πασχόντων από φυµατίωση. Από
άλλες έρευνες προκύπτει ότι, ενώ στον γενικό πλη-
θυσµό ο επιπολασµός της ηπατίτιδας Β µειώνεται
διαχρονικά ως αποτέλεσµα της εφαρµογής µέτρων
πρόληψης, υπάρχουν οµάδες του πληθυσµού, όπως
οι µετανάστες, που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά

της νόσου. 
Επίσης, οι µετανάστες είναι επιρρεπείς σε εργα-

τικά ατυχήµατα. Σύµφωνα µε στοιχεία του ΙΚΑ, το
2005 αντιστοιχούσαν περίπου επτά ατυχήµατα ανά
1.000 έλληνες εργαζόµενους. Η συχνότητα των ατυ-
χηµάτων σε αλλοδαπούς εργαζόµενους είναι µεγα-
λύτερη. Συγκεκριµένα, καταγράφηκαν έντεκα ατυ-
χήµατα ανά 1.000 αλλοδαπούς εργαζόµενους. 

Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα Μighealthnet επι-
διώκει να συµβάλει στην ανάπτυξη καλών πρακτι-
κών σχετικά µε την υγεία των µεταναστών και των
µειονοτήτων, προσφέροντας σε ερευνητές, λει-
τουργούς της Υγείας, νοµοθέτες και εκπροσώπους
των µεταναστών εύκολη πρόσβαση σε ένα σύστη-
µα πληροφόρησης και σε ένα δίκτυο εξειδικευµέ-
νης γνώσης. Για τον σκοπό αυτό δηµιουργήθηκαν
δικτυακές βάσεις δεδοµένων σε 19 ευρωπαϊκές
χώρες. Η ιστοσελίδα (www.mighealth.net/el) περιέ-
χει πληροφορίες για την περίθαλψη, την πρόσβα-
ση σε υπηρεσίες Υγείας και την κατάσταση της υγεί-
ας των µεταναστών, των προσφύγων, των παλιννοστούντων
και των οµογενών, των Ροµά και των θυµάτων
trafficking», αναφέρει το δηµοσίευµα της εφηµε-
ρίδας «ΒΗΜΑ».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΒΗΜΑ»  

Οι αρµόδιοι
φορείς κατά

φορέα…

Η Υγεία σε ξένη πατρίδα…

«Σε νέες αλλαγές του συστήµατος προµηθει-
ών στο ΕΣΥ προσανατολίζεται το υπουργείο Υγεί-
ας. Κι αυτό πριν καλά καλά αρχίσει να εφαρµό-
ζεται ο σχετικός νόµος κι ενώ ο ίδιος ο υπουργός
κ. ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος δεν παραλείπει να
τονίζει σε κάθε ευκαιρία την επιτυχία του νέου
συστήµατος. Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληρο-
φορίες του ΕΤ, αυτό που σκέφτεται το επιτελείο
της Αριστοτέλους είναι να προχωρήσει σε µερι-
κές…«διορθωτικές παρεµβάσεις» στο σύστηµα
των προµηθειών, που έχει ετήσιο προϋπολογι-
σµό της τάξης των 4 δισεκατοµµυρίων ευρώ! Ανά-
µεσα στις ιδέες που έχουν «πέσει στο τραπέζι»
είναι να επεκταθεί ο κατάλογος των φορέων που
θα διενεργούν τους διαγωνισµούς για προµήθει-
ες του ΕΣΥ, ώστε να περιληφθούν και πάλι τα νοσο-
κοµεία που είχαν εξαιρεθεί από τον νόµο ο οποί-
ος ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2007. 

Σύµφωνα µε το νόµο αυτό, οι φορείς που ανα-
λαµβάνουν όλους τους διαγωνισµούς είναι το
Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνο-
λογίας (ΙΦΕΤ) και η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερ-

σης Νοσηλευτικών Μονάδων (∆ΕΠΑΝΟΜ), υπό
την κεντρική εποπτεία της περιβόητης πλέον Επι-
τροπής Προµηθειών Υγείας (ΕΠΥ). 

Αυτό που πιθανώς διαπιστώνουν οι αρµόδιοι
είναι ότι οι δύο παραπάνω φορείς είναι αδύνατο
να διεκπεραιώνουν αποτελεσµατικά όλες τις προ-
µήθειες για τα 130 περίπου νοσοκοµεία του ΕΣΥ
και όλους τους άλλους εποπτευόµενους φορείς.

Επιπλέον, υπό συζήτηση είναι και η άρση της
αποκλειστικότητας στην απασχόληση των µελών
και κυρίως του προέδρου της ΕΠΥ. Μια τέτοια ρύθ-
µιση πρέπει να γίνει άµεσα, ώστε να διευκολύνει
και την τοποθέτηση νέου προέδρου στην Επι-
τροπή, µετά την παραίτηση του Ευ. Αραµπατζή.
Επικρατέστερος για τη θέση αυτή είναι ο νυν πρό-
εδρος του Ταµείου του ∆ηµοσίου (ΟΠΑ∆) κ. ∆. Χιό-
νης, ο οποίος είναι και εν ενεργεία καθηγητής
πανεπιστηµίου. Αυτές οι παρεµβάσεις δεν απο-
κλείεται να περιληφθούν σε νοµοσχέδιο-«σκού-
πα», που φέρνει στη Βουλή εντός των επόµενων
εβδοµάδων το υπουργείο Υγείας», υποστηρίζει
το δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Ελεύθερος Τύπος».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ»  

Επιστροφή στην…
«αποκέντρωση»; 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΑΥΓΗ»
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«Ένας στους δέκα εργαζοµένους σε νυχτερινή
βάρδια εµφανίζει διαταραχές του ύπνου, ενώ περί-
που έξι στις δέκα γυναίκες παραπονούνται ότι, δεν
κοιµούνται καλά, εξαιτίας των αυξηµένων υποχρε-
ώσεών τους στο οικογενειακό περιβάλλον και τον

επαγγελµατικό «στίβο». Με κακής ποιότητας ύπνο
συνδέεται και το ροχαλητό, που είτε είναι απλά ενο-
χλητικό για τον σύντροφο ή/και τους γείτονες, αφού
µπορεί να «συναγωνιστεί» ακόµα και την ένταση
ενός... κοµπρεσέρ, είτε αποτελεί σύµπτωµα του συν-
δρόµου Άπνοιας - Υπόπνοιας στον ύπνο, που συν-
δέεται µε αυξηµένο κίνδυνο θνητότητας, καρδιαγ-
γειακές παθήσεις και ψυχικές διαταραχές.

Αυτά τόνισαν η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
∆ιαταραχών Ύπνου (ΕΛΕ∆Υ) κ. Βενετία Τσάρα, η αντι-
πρόεδρος της Εταιρείας κ. Αναστασία Αµφιλοχίου
και ο υπεύθυνος της Μονάδας Άπνοιας Ύπνου του
Τµήµατος Οδοντιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών επ.
καθηγητής κ. Μανώλης Παπαγρηγοράκης, µε αφορ-
µή την 21η Μαρτίου - Παγκόσµια Ηµέρα Ύπνου. Όπως
είπαν, το 72% των εργαζοµένων µητέρων και το 68%
των εργαζοµένων γυναικών που ζουν µόνες τους
έχουν τάση για αϋπνία, ενώ από τους παράγοντες
που κρατούν «άυπνες» τις γυναίκες είναι οι ορµο-
νικές διαταραχές, ο θόρυβος, η φροντίδα των παι-
διών, καθώς και η φροντίδα των...κατοικιδίων.

Αντίστοιχα, η νυχτερινή βάρδια φαίνεται ότι, υπο-
νοµεύει τον ύπνο των εργαζοµένων. Σύµφωνα µε
τους ειδικούς, 10% των εργαζοµένων σε νυχτερινή
βάρδια εµφανίζουν διαταραχή ύπνου, µε αποτέλε-
σµα να έχουν υπνηλία στη διάρκεια της εργασίας,
έλλειµµα προσοχής και αυξηµένο κίνδυνο για ατυ-
χήµατα», υποστηρίζει το δηµοσίευµα της εφηµερί-
δας «Καθηµερινή».

Εργασία και… αϋπνία! 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»

«Από µια κλωστή κρέµονται οι ζωές των καρ-
κινοπαθών στο νοµό Σερρών. Όπως καταγγέλλουν,
οι ζωές τους κινδυνεύουν από την αδιαφορία της
Πολιτείας, η οποία ίδρυσε µεν Μονάδα Χηµειοθε-
ραπείας στο νοσοκοµείο Σερρών, αλλά εδώ και
περίπου δυο χρόνια δεν έχει µεριµνήσει να τη στε-
λεχώσει ούτε µε έναν ογκολόγο - παθολόγο.

«Είναι εγκληµατικό, παρά τις συνεχείς εκκλή-
σεις µας και τις υποσχέσεις των αρµοδίων, να µην
υπάρχει ειδικός γιατρός στη µονάδα. Οι ασθενείς
χρειαζόµαστε έστω έναν ογκολόγο - παθολόγο.
∆εν είναι δυνατόν ασθενείς να υποβάλλονται σε
χηµειοθεραπεία χωρίς την επίβλεψη ειδικών», ανα-
φέρει στον «Α» η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκι-
νοπαθών Σερρών, Έφη Μέρµηγκα, µε αφορµή την
επιστολή του συλλόγου προς τον υπουργό Υγείας,
τον πρωθυπουργό, την Εταιρεία Ογκολόγων Παθο-
λόγων Ελλάδας και τα µέσα ενηµέρωσης. Ο σύλ-
λογος ζητά να τηρηθούν οι υποσχέσεις, υπο-
γραµµίζοντας ότι «ο τρόπος λειτουργίας της µονάδας
βάζει σε κίνδυνο τις ζωές των µελών µας».

Όπως τονίζεται στην επιστολή, η λειτουργία της
Μονάδας Χηµειοθεραπείας µπορεί να είναι νοµό-
τυπη (βάσει υπουργικής απόφασης και Προεδρι-
κού ∆ιατάγµατος) αλλά χαρακτηρίζεται ως διά-
τρητη επιστηµονικά», υποστηρίζει το δηµοσίευµα
της εφηµερίδας «Αγγελιοφόρος».

Έστω ένα
γιατρό! 

«Αρκετά κενά στον εξοπλισµό
των δηµόσιων νοσοκοµείων φιλο-
δοξεί να καλύψει το υπουργείο Υγεί-
ας, προχωρώντας στην προµήθεια
ιατρικών µηχανηµάτων στο ΕΣΥ µε
τη χρήση leasing. 

Επίσης, το υπουργείο θα προ-
χωρήσει και στις έκτακτες προ-
σλήψεις 5.500 νοσηλευτών και 4.500
γιατρών, καθώς και στο νέο σύστη-
µα προµηθειών. 

Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο
υπουργός Υγείας µετά τη σύσκεψη
που είχε µε τον πρωθυπουργό Κώστα
Καραµανλή. Μεταξύ άλλων, ανέ-
φερε πως δεν υπάρχει ούτε ένα
νοσοκοµείο που να µην καταρτίζει
ισολογισµούς, που δεν προγραµ-

µατίζει σωστά και που δεν συνερ-
γάζεται µε τις κεντρικές υπηρεσίες
του υπουργείου και την Επιτροπή
Προµηθειών για όλα τα θέµατα, που
αφορούν και τις προµήθειες αλλά
και την οικονοµική διαχείριση. 

Όλα αυτά, υποστήριξε, οδηγούν
σε µια εξοικονόµηση περίπου 150
εκατοµµυρίων ευρώ για τον χρόνο
που πέρασε. Εκτίµησε, δε, ότι θα
υπάρξει περαιτέρω οικονοµία κλί-
µακας, που θα φτάνει µέχρι και τα
500 εκατοµµύρια ευρώ. Για τα χρέη
των νοσοκοµείων, επισήµανε ότι,
µετά την τελευταία συνάντηση που
είχε ο υπουργός Οικονοµίας µε τους
εκπροσώπους των προµηθευτών,
βαίνει και αυτό το θέµα προς την

τελική του ρύθµιση. 
Ο πολιτικός εκπρόσωπος του

ΠΑΣΟΚ για θέµατα Υγείας, Γιώργος
Φλωρίδης, σχολίασε τις δηλώσεις
του υπουργού Υγείας αναφέροντας:
«Με το προχειρογράφηµα που ονο-
µάζει «νέο σύστηµα προµηθειών»,
το οποίο στα δύο χρόνια που ισχύ-
ει έχει να επιδείξει µόνο διαδοχι-
κές παραιτήσεις των προέδρων, που
ο κ. Αβραµόπουλος διόρισε, όχι
µόνο εξοικονόµηση δεν υπήρξε,
αλλά αντίθετα υπάρχει ξέφρενη
διόγκωση των χρεών των νοσοκο-
µείων, µέσα από παράνοµες και
αδιαφανείς διαδικασίες», αναφέ-
ρει το δηµοσίευµα της εφηµερίδας
«Ελευθεροτυπία».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ»  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
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Επιµέλεια: ΑΑρριισσττεείίδδηηςς ∆∆άάγγλλααςς,
Γενικός Γραµµατέας ∆.Σ. Ε.Ν.Ε.

Eνόψει των ηµερών που έρχονται,
θεωρώ σηµαντικό το συναίσθηµα που
θα µείνει στον αναγνώστη από το παρα-
κάτω αριστούργηµα του µεγαλύτερου
–κατ’ εµέ- έλληνα διηγηµατογράφου και
ειδικότερα από την τελευταία του παρά-
γραφο. Ας δείξουµε τη µεγαλοψυχία µας
λοιπόν και ας πικραινόµαστε καµιά φορά
από την αχαρακτήριστη ή αήθη συµπε-
ριφορά ορισµένων, γιατί η συνολική αντι-
µετώπιση και η συνισταµένη της δυνα-
µικής που προκύπτει από κάθε φορτισµένη
κατάσταση, ευνοεί σχεδόν πάντοτε αυτόν
που µιλάει τελευταίος.

Καλή σας ανάγνωση.

Τ’ ΑΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ∆ΕΝΤΡΟ
Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης,

Πασχαλινά ∆ιηγήµατα

ΚΚάτω στα Bουρλίδια,καθώς κατη-
φορίζεις από τις Βίγλες, ανάµε-
σα Πλατάνα και Πετράλωνο,σιµά

στης Γανωτίνας τον Μύλον, εκεί κατε-
βαίνει το ρεύµα χείµαρρος, νάµα, δρό-
σος και ίαµα, από τα όρη του θεού.Εκεί
ευφροσύνη ορνέων,επαύλεις Σειρήνων,
και καλάµη και χλόη? εκεί το όµµα απο-
λαύει γωνίαν παραδέισου, και η ψυχή
δροσίζεται, ως σώφρων Άννα, κινούσα
τα χείλη εις προσευχήν,χωρίς να ακού-
εται η φωνή της, φωνή µυστηριωδώς
ψιθυρίζουσα εις την καρδίαν:Συ εποίη-
σας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και
έαρ συ έπλασαςαυτά.

Τέσσαρα ή πέντε καλύβια αγροτών
και βοσκών, αντικρύζοντα εις άλληλα,
ήσαν κτισµένα επί των κλιτύων ένθεν κι
ένθεν της κοιλάδος.Όλα τ' ανήλικα παι-
δία των αγροδιαίτων αυτών οικογενει-
ών συνηγελάζοντο καθηµερινώς προς
το βάθος της ρεµατιάς, κυλιόµενα µέσα
εις τα παχέα χόρτα,ανάµεσα εις τας πυκνάς
λόχµας καί τους καλαµώνας, παίζοντα
εις τον ίσκιον των βαθυφύλλων δέν-

δρων,τα οποία ηγκαλίζετο ο κισσός από
της ρίζης σπειροειδώς ανέρπων µέχρι
της κορυφής, σιµά εις το διαυγές ρεύµα
του οποίου ηκούετο ο ψίθυρος, κελα-
ρύζων βαθιά εις την ψυχήν,ενώ η αύρα
έσειε µυστικά τους βαθυπρασίνους θάµνους,
κι οι παπαρούνες έβαπτον µε κόκκινα
στίγµατα όλα τα κατηφορικά χωράφια
γύρω, εν µέσω πληθύος άλλων ποικι-
λοχρώµων ανθέων, οπού ενθύµιζαν το
άσµα το ψαλέν εις τας εκκλησίας την ηµέ-
ραν εκείνην την σεβάσµιον:«ανεδήσω
στέφανον ύβρεως.Ο την γην ζωγραφή-
σας τοις άνθεσια και την χλαίναν την κοκ-

κίνην εφόρεσας...». Κι εκεί τα πετεινά
ευφραινόµενα επετούσαν από κλάδον
εις κλάδον, ανταποκρινόµενα φαιδρώς
µε τα κελαηδήµατά των εις τας χαρµό-
συνους των παιδίων κραυγάς.

Ήσαν ο Στάθης κι ο Λευθέρης της
Κρατήρας, δίδυµα επτά ετών, κι ο Γιώρ-
γης κι η Μαλάµω του Καρυοφύλλη επτά
και έξ ετών, κι ο Κώτσος του Κοντονί-
κου, οκταέτης, κι ο Χαράλαµπος και το
Τσιτσώ του Καλλιµάνη,έξ και πέντε ετών,
όλα χαρούµενα, παίζοντα µέσα εις τας
λόχµας, πηδώντα τα µικρά χανδάκια,
καραβίζοντα φύλλα δένδρων ή ξυλάρια

εις το νερόν του ρύακος. Την πρωΐαν
εκείνην του Μεγάλου Σαββάτου,µία µικρά
σπείρα από µάγκας της πολίχνης, ηλι-
κίας από δώδεκα µέχρι δεκαπέντε ετών,
είχεν εξέλθει εις εκδροµήν ανά την κοι-
λάδα,δια να κόψουν βέργες ίσως,δια να
φάγουν κότσικα ανθοβολούντα εις τας
λόχµας, δια να κλέψουν ρόδα από τας
αιµασιάς και τους φράκτας των περιβο-
λίων,ή δια να κυνηγήσουν φωλεάς που-
λιών.Η συµµορία εισέβαλε θορυβωδώς
µέσα εις τα Βουρλίδια,ηκούοντο αι άγρι-
αι φωναί της µακράν,ατακτούσαν κι εκτυ-
πούσαν τους θάµνους και κατέβαλλον
τας καλαµιάς εις το έδαφος.Η µικρά αγέ-
λη τών χωρικών παιδίων, άµα είδε και
ήκουσε την σπείραν των παιδίων της
πόλεως, τα οποία ήσαν πολύ µεγαλύτε-
ρα την ηλικίαν και το ανάστηµα – εφαί-
νοντο δε αγριώτερα από τα τέκνα των
αγροδιαίτων της κοιλάδος – ετράπησαν
εις άτακτον και ραγδαίαν φυγήν.

Οι µάγκες της πόλεως έµειναν κύρι-
οι του πεδίου,αµαχητεί.Είς µόνος εκ της
σπείρας των, ο Μιχάλης ο Βεργής, κρα-
τών µακράν βέργαν την οποίαν αρτίως
είχε κόψει από έν δένδρον και την είχε
πελεκήσει µε τον γκέκαν, τον κυρτόν
σουγιάν του,ευχαριστήθη να κυνηγήσει
εν παιδάριον εκ της συνοδίας,τον Κώτσον
του Κοντονίκου,όστις είχε µικράν χωλό-
τητα εις τον αριστερόν πόδα κι αργοπα-
τούσε, µείνας τελευταίος από όλην την
αγέλην την παθούσαν το πανικόν πάθη-
µα. Ο Μιχάλης ο Βέργης τον έφθασε,
τον έψαυσε µε την µακράν ράβδον, και
τον έκαµε να πέσει κάτω, αν δεν είχε
πέσει ήδη από τον φόβον του, πριν τον
φθάσει η βέργα του Μιχάλη.Το παιδίον,
αρχίσαν να κραυγάζει και πριν πέσει,
έβαλε σπαρακτικάς φωνάς αφού έπεσε,
κι εβάρεσεν,ως φαίνεται, εις το πόδι του
το πονεµένον.Όλαι αι ηχοί των κοίλων
βράχων, και των απορρώγων κρηµνών
και των καθέτων κλιτύων της βαθείας
κοιλάδος, εξύπνησαν από τας κραυγάς
του µικρού Κώτσου, καθώς είχε πέσει
ανά το ολισθηρόν χώµα, δίπλα εις τον
υγρόν χορταριαµένον βράχον, άνωθεν
του ρεύµατος.

Από το αντικρυνόν καλύβι, το πλη-

«Είχε περάσει αερικό...
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σιέστερον εις τον βράχον τον βρεχόµε-
νον από τον ρύακα, κάτω από την φυλ-
λάδα των κισσοειδών θάµνων και το
σύµπλεγµα της αγραµπελιάς και των αιγο-
κληµάτων εξήλθεν η γρια–Κοντονίκαι-
να, η µάµµη του µικρού Κώτσου. Είχεν
αποθάνει η νύµφη της προ χρόνων,και
αυτή είχεν αναθρέψει το παιδίον, και το
ηγάπα ως « δυό φορές παιδί της». Χωρίς
να εξακριβώσει καλά τι είχε συµβεί,ήρκει
ότι είδε τον Μιχάλη να κρατεί ακόµη τετα-
µένην την βέργαν του,και το παιδίον να
κείται χαµαί, ησθάνθη ότι το εγγόνι της
είχε πάθει κακόν τι από τον µάγκαν της
πόλεως,και ήρχισε συνάπτουσα τας χεί-
ρας να ονειδίζει και να καταράται.

- Βρε συ,σκύλε αγαρηνέ,τι έκαµες!…Τι
σου έφταιξε το παιδί, το σακάτικο,και το
κυνηγάς;…Κακό αερικό να σου’ ρθει
απάνω σου, να σε µαράνει, σαν εκείνο
το δεντρί, εκεί!…  

Όλη η µικρά συµµορία των αγυιο-
παίδων τότε,µε έν βλέµµα και µε έν κίνη-
µα απέβλεψεν εις το µέρος όπου έδειξε
διά της χειρονοµίας της η γραία. Υπήρ-
χε τω όντι µία κηλίς εις την φαιδρά πασχα-
λινήν εικόνα της ανοίξεως και της καλ-
λονής. Έν δέντρον, αχλαδιά, ίστατο εκεί,
επί του κατωφερούς της κλιτύος,µε µαρα-
µένα φύλλα και άνθη,µε χρώµα τέφρας
και σποδού επί της κορυφής και των
κλώνων του? πολύκλαυστον κούτσου-
ρον, απειλητικόν, παραπονεµένον. Είχε
περάσει «αερικό» από πάνω του, και το
είχε µαράνει διά µιας,προώρως,εν πλή-
ρει ανθήσει. Ίστατο εν µέσω των άλλων
δένδρων,ως φάντασµα εν µέσω ζώντων.

Τα παιδία ετράπησαν εις φυγήν. Η
πικρή αρά της γραίας και το θέαµα του
απεξηραµµένου δένδρου τα κατεπτόη-
σεν. Αλλ’ ο Μιχάλης του Βεργή έµεινε
τελευταίος,οπίσω από τους άλλους,καθώς
είχε µείνει προ ολίγων λεπτών, τελευ-
ταίος από την συνοδίαν του, ο Κώτσος
του Κοντονίκου.

Την νύκτα εκείνην, νύκτα Αναστάσε-
ως,η Ανάστασις ετελείτο εις τον ναΐσκον
του Αϊ – Γιώργη της Χριστοδουλίτσας,
κείµενον χίλια βήµατα άνω από τον ανή-
φορον του λόφου, όχι µακράν από τα

τέσσαρα καλύβια της κοιλάδος των Βουρ-
λιδίων.Εκεί ανήφθησαν φαιδραί λαµπά-
δες ανάµεσα εις τα δένδρα,κάτω από τα
γλυκά λάµποντα άστρα του ουρανού,
πριν ανατείλει ακόµη η σελήνη.Και ήσαν
εκεί όλοι οι βοσκοί κι οι βοσκοπούλες
του διαµερίσµατος, φορούσαι τα στολί-
δια των τα πασχαλινά,ευφραινόµεναι και
απολαύουσαι την άρρητον χαράν και
ευωδίαν του Πάσχα.

Εις το τέλος της χαρµοσύνου λει-
τουργίας όλοι οι αγρόται, χριστιανοί και
χριστιαναί, εµετάλαβαν εκ «του καινού
τής αµπέλου γεννήµατος». Αλλ’ η γρηά
Κοντονίκαινα είχεν εξοµολογηθεί εις τον
παπά- Ησύχιον πριν αρχίσει ακόµη η
θεία ακολουθία.

Ο παπάς ηρνήθη να την µεταλάβει.
∆ιηγήθη δύο ή τρία αληθή γεγονότα,
πώς,προ ολίγων χρόνων η γρηά Κυρα-
τσούλα το Μοσχοβάκι, (αποθανούσα τω
1864) ενώ επήγαινεν ένα πρωί εις το σπί-
τι του γυιού της, εσπρώχθη καθ’ οδόν

από έν άτακτον παιδίον,υιόν οικογενεί-
ας, τον Ευτύχη του Παυλίνη, και πεσού-
σα επάνω εις την κοπτεράν γωνίαν µιας
οικοδοµής –του δηµοτικού Σχολείου–
έθραυσε την µίαν των πλευρών της. Η
γραία εξέφερεν ένα γογγυσµόν, µίαν
αράν? «να κοπεί το χεράκι του!» Και ύστε-
ρον από χρόνους, ο Ευτύχης του Παυ-
λίνη,όταν έγινεν ανήρ,επανέκαµψεν από
την Αίγυπτον, όπου είχε διατρίψει επί
καιρόν εµπορευόµενος,µ’ένα και µόνον
χέρι. Είχε χάσει την δεξιάν του χείρα εν
ώρα συµπλοκής,τις οίδεν,ίσως εκ µέθης.
«Τώρα, τι εκέρδισε η γρια-Κυρατσούλα;»
προσέθηκεν ο ιερεύς. Εµοί εκδίκησις,
εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος.

Παλαιότερον ακόµη,η γρια-Σινιώρα,
η µήτηρ αυτής της Κυρατσούλας, επέζη
ογδοηκοντούτις, ενώ οι τρεις υιοί της
ιεροµόναχοι, µονάζοντες εις την Πανα-
γίαν την Κουνίστραν – ο παπα-Καλλίνι-
κος,ο παπα-Ιωσήφ,και ο παπα-Ευγένιος
– είχον προαποθάνει.Μίαν των ηµερών,

ο προεστώς του χωρίου, ο γέρω-Καλο-
ειδής, την ηνώχλησε και της είπεν : Εσύ
γριά στρίγλα, που εψωµόφαες και τους
τρεις γυιους σου, και συ ακόµη ζεις ! .
Η γρια-Σινιώρα εταράχθη, έγινε κάτω-
χρος, και τρέµουσα είπεν:«Όπως µ’ ετά-
ραξε να τον ταράξει!». Ολίγω ύστερον,
τρεις υιοί του Καλοειδή εχάθησαν,ο είς
από πνιγµόν, ο άλλος από συγκοπήν,
και ο τρίτος από πυρ,και ο γηραιός πατήρ
των επέζη ακόµη. « Τώρα τι εκέρδισεν η
γρια-Σινιώρα;…Ευλογείτε και µη κατα-
ράσθε, είπεν ο Κύριος...».

Πού να µας ξεσυνερισθεί ο Θεός!
Είπεν ο ιερεύς. Είναι µεγάλη η µακρο-
θυµία του. Ευτυχώς δεν µας ξεσυνερί-
ζεται, αλλ’ όµως συµβαίνουν κάποτε, ει
και σπανίως,παράδοξα πράγµατα,τα οποία
είναι προωρισµένα να χρησιµεύσουν ως
παραδείγµατα. Στα χίλια ένα! Το καλόν
είναι να φυλάγει κανείς τον θυµόν του
και την γλώσσαν του, και αν τυχόν αδι-
κείται, «έκαστος έχει τον κρίνοντα αυτόν».

Και µάλιστα επέφερεν ο πάπα-Ησύ-
χιος, «χρονιάρα µέρα», τοιαύτην υψηλήν
και πανσέβαστον ηµέραν, υπερέχουσαν
πασών των ηµερών,όπως το Μέγα Σάβ-
βατον, πρέπει µεγάλως να προσέχει τις,
όπως µη εξέλθει κατάρα από το στόµα
του.Πολλάκις δε η τιµωρία φαίνεται δυσα-
νάλογος προς το πταίσµα, και φαίνεται
ως να έγινε προς τιµωρίαν όχι τόσον του
πρώτου πταίστου, όσον εκείνου όστις
εβαρυθύµησε, και εχολώθη, και αφήκε
πικράν κατάραν να εκφύγει το έρκος των
οδόντων του.

Περί τα µέσα της ∆ιακαινησίµου εβδο-
µάδος ήλθεν εις τα Καλύβια το άγγελµα
ότι ο Μιχάλης του Βεργή είχε πέσει αιφ-
νιδίως άρρωστος από το δειλινόν του
Μεγάλου Σαββάτου, και µετά συνεχή
πυρετόν επί τρείς ηµέρας,εσηκώθη από
την κλίνην πελιδνός,σκελετώδης,δυσκί-
νητος, και µετά κόπου αναπνέων. Εφαί-
νετο ότι είχε περάσει «αερικό» από πάνω
του, και τον εµάρανε.

Ευλογείτε,και µη καταράσθε,είπεν ο
Χριστός.

∆ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό «Νέα Ζωή»
της Αλεξάνδρειας (1907)  xz

και το είχε µαράνει...»   
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Γράφει ο ΛΛάάµµππρροοςς ΜΜππίίζζααςς,
Αναπληρωτής Γραµµατέας 
∆.Σ. Ε.Ν.Ε. ΑΑπό τον Ιανουάριο του

2009 η Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδος είναι

η επίσηµα καταχωρηµένη στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρµόδια
αρχή για θέµατα που αφορούν
τους Νοσηλευτές στην Ελλάδα.
Εφεξής, ενδυναµώνεται η προ-
σπάθεια για τον περιορισµό της
αντιποίησης του Νοσηλευτικού
επαγγέλµατος (και σε Ευρωπαϊ-
κό επίπεδο) βοηθώντας, τόσο
τους νοσηλευτές που ασκούν το
επάγγελµα στη χώρα µας, όσο
και αυτούς που επιθυµούν να
εργαστούν στο εξωτερικό.

Το Ηλεκτρονικό σύστηµα
πληροφόρησης για την εσωτε-
ρική αγορά IMI έχει αναπτυχθεί,
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
µε σκοπό τη βελτίωση της επι-
κοινωνίας µεταξύ των διοική-
σεων των κρατών µελών της
Ευρώπης και είναι ένα ηλε-
κτρονικό σύστηµα ανταλλαγής
πληροφοριών,έτσι ώστε,τα κρά-
τη µέλη να είναι σε θέση να
συνεργάζονται σε καθηµερινή
βάση για την εφαρµογή της νοµο-
θεσίας της εσωτερικής αγοράς.
Το IMI έχει σχεδιαστεί µε σκο-
πό την εξάλειψη σηµαντικών
πρακτικών φραγµών, όπως οι
διαφορές στη διοικητική και
εργασιακή νοοτροπία, οι δια-
φορετικές γλώσσες κ.α..Στόχος
είναι η µείωση της γραφειο-
κρατίας και η αύξηση της απο-
τελεσµατικότητας και της απο-
δοτικότητας στην καθηµερινή
συνεργασία µεταξύ κρατών µελών.

Το IMI έχει σχεδιαστεί για
να στηρίξει την εφαρµογή του
συνόλου της νοµοθεσίας για την
εσωτερική αγορά,γενικά,και την
αναθεωρηµένη οδηγία για την

αναγνώριση των επαγγελµατι-
κών προσόντων (2005/36/EΚ)
και την οδηγία για τις υπηρεσίες
(2006/123/EΚ), ειδικότερα.

Η ελεύθερη κυκλοφορία αγα-
θών,υπηρεσιών,προσώπων και
κεφαλαίων στηρίζεται σε ένα
νοµικό πλαίσιο που συνίσταται
στην άµεση εφαρµογή των Συν-
θηκών,της εναρµονισµένης ευρω-
παϊκής νοµοθεσίας,των εθνικών
νοµοθεσιών και της αµοιβαίας
αναγνώρισης. Σηµαντική πρό-
κληση αποτελεί η διαµόρφωση
του απαραίτητου δικτύου για την
πλήρη αξιοποίηση των πλεονε-
κτηµάτων της νοµοθεσίας,λόγω
των πολυάριθµων αρµόδιων
αρχών που λειτουργούν σε τοπι-
κό,περιφερειακό και εθνικό επί-
πεδο. Το σύστηµα ΙΜΙ λειτουρ-
γεί σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες
και παρέχει τη δυνατότητα ανταλ-
λαγής πληροφοριών µεταξύ των
διοικήσεων σε όλη την Ε.Ε.,
χωρίς να απαιτείται πρότερη γνώ-
ση της διοικητικής δοµής άλλων
κρατών µελών και οι κύριοι χρή-
στες του συστήµατος είναι οι διοι-
κήσεις και οι αρµόδιες αρχές στα
κράτη µέλη. Το IMI προσφέρει
στις αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών ένα απλό µέσο για να
απευθύνουν αιτήµατα στις αρχές
άλλων κρατών µελών,µέσω διαρ-

θρωµένης δέσµης ερωτηµάτων,
που έχουν µεταφραστεί εκ των
προτέρων σε όλες τις επίσηµες
γλώσσες και προκύπτουν από
εξειδικευµένους τοµείς της κοι-
νοτικής νοµοθεσίας. Για παρά-
δειγµα, όσον αφορά την επαγ-
γελµατική πείρα ενός ατόµου,
µια Ελληνική αρµόδια αρχή µπο-
ρεί να επιλέξει από µια σειρά
τυποποιηµένων ερωτήσεων στα
Ελληνικά και να τις στείλει στην
Ουγγρική αρµόδια αρχή,η οποία
θα είναι σε θέση να τις διαβάσει
και να απαντήσει στα Ουγγρικά,
ενώ η Ελληνική αρχή θα µπο-
ρέσει να διαβάσει την απάντηση
στα Ελληνικά. Επιπλέον από τις
δοµηµένες ερωτήσεις, θα είναι
δυνατόν να περιληφθεί ελεύθε-
ρο κείµενο και να επισυναφθούν
εικόνες και έγγραφα.

Τα οφέλη,για τα κράτη µέλη,
αφορούν την εξοικονόµηση
πόρων και χρόνου για την ανταλ-
λαγή αιτηµάτων µε άλλα κράτη
µέλη (εξοικονόµηση κόστους),
την βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών (αυξηµένη διαφάνεια
και προβλεψιµότητα), τη µείωση
των γλωσσικών προβληµάτων,
την ταυτοποίηση από τα κράτη
µέλη ενός µόνο συνοµιλητή σε
άλλο κράτος µέλος και τη δια-
χείριση από τα κράτη µέλη ενός
µόνο δικτύου αντί 26 διµερών
σχέσεων.Από την άλλη πλευρά
το οργανωτικό κόστος της εφαρ-
µογής του IMI για τα κράτη µέλη
θα εξαρτηθεί από το εάν αυτά επι-
λέξουν συγκεντρωτική ή απο-
κεντρωµένη προσέγγιση για την
ανταλλαγή πληροφοριών, µετα-
ξύ των αρµόδιων αρχών τους.

Στην πρώτη φάση του συστή-
µατος αναπτύχθηκε η έκδοση

της εφαρµογής IMI για τη στή-
ριξη της οδηγίας αναγνώρισης
των επαγγελµατικών προσόντων
(2005/36/EΚ), µε δοκιµαστική
λειτουργία που κάλυψε 4 επαγ-
γέλµατα (λογιστές,γιατρούς,φαρ-
µακοποιούς και φυσιοθερα-
πευτές).Στη δεύτερη φάση,από
το τέλος του 2008, επεκτάθηκε
και συµπεριέλαβε  περισσότερες
λειτουργίες και επαγγέλµατα όπως:
Νοσηλευτές (µε αρµόδια αρχή
την Ένωση Νοσηλευτών Ελλά-
δος), Μαίες, Οδοντίατροι, Κτη-
νίατροι, Αρχιτέκτονες, Ραδιολό-
γοι και Καθηγητές ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης.Η τρίτη φάση βρί-
σκεται σε εξέλιξη,όπου και  πραγ-
µατοποιούνται επιπλέον εργα-
σίες προκειµένου το IMI να
στηρίξει την εφαρµογή της οδη-
γίας για τις υπηρεσίες (2006/123/EΚ).

Αναφορικά µε την εµπειρία
της λειτουργίας της πρώτης φάσης
του ΙΜΙ,τα ? των αιτηµάτων έχουν
σταλεί από Ηνωµένο Βασίλειο,
Γερµανία, Ιρλανδία και Βέλγιο
µε περισσότερα από τα µισά των
αιτηµάτων να έχουν σταλεί προς
Ρουµανία,Βουλγαρία,Πολωνία
και Ιταλία, γεγονός αναµενόµε-
νο, αν ληφθεί υπόψη η κινητι-
κότητα των επαγγελµατιών από
την ανατολική προς την δυτική
Ευρώπη, ενώ τα 2/3 των αιτη-
µάτων αναφέρονταν σε ιατρούς.
Σχετικά µε τη χρήση του συστή-
µατος ΙΜΙ από τις Ελληνικές
Αρµόδιες Αρχές µέχρι τον Φεβρου-
άριο του 2009, έχουν ανταλλα-
γεί 38 αιτήµατα τα 27 εκ των
οποίων είναι αιτήµατα από τις
Ελληνικές προς τις αρµόδιες
αρχές άλλων κρατών µελών της
ΕΕ,ενώ έχουν εµπλακεί 9 Ελλη-
νικές αρµόδιες αρχές. xz

Ηλεκτρονικό σύστηµα 
πληροφόρησης για την

εσωτερική αγορά (IMI system)



Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

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

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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q 2η Επιστηµονική και
εκπαιδευτική διηµερίδα
στη Βέροια  

Ο Σ.Υ.ΝΟ ΕΣΥ Ηµαθίας (µέλος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ)
και η Νοσηλευτική υπηρεσία του Γενικού Νοσοκο-
µείου Ηµαθίας διοργανώνουν τη 2η επιστηµονική και
εκπαιδευτική διηµερίδα Ηµαθίας στη ΒΒέέρροοιιαα, στις 33
-- 44 ΑΑππρριιλλίίοουυ 22000099. Το θέµα της διηµερίδας είναι:
«Προβληµατισµοί στη Νοσηλευτική Κοινότητα». 

q Πανελλήνιο Συνέδριο
Επούλωσης Τραύµατος  
Το 44οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο ΕΕπποούύλλωωσσηηςς ΤΤρρααύύ--

µµααττοοςς κκααιι ΕΕλλκκώώνν διοργανώνεται από την Ελληνική
Εταιρεία Επούλωσης Τραύµατος και Ελκών στις 
22 -- 44 ΑΑππρριιλλίίοουυ 22000099, στο ΕΕυυγγεεννίίδδεειιοο ΊΊδδρρυυµµαα στην
Αθήνα. Πληροφορίες: TOURGATS, τηλ: 210-9793454/7,
Fax: 210-9793468, email: tourgats_lt@cgats.gr,
http://www.chswh.gr

q Ετήσια συνάντηση των
νοσηλευτών καρδιολογίας
της Ευρώπης
Την Άνοιξη του 2009 πραγµατοποιείται στις

2244 -- 2255 ΑΑππρριιλλίίοουυ 22000099 στο ∆∆οουυββλλίίννοο της ΙΙρρλλαανν--
δδίίααςς, η 9η ετήσια συνάντηση των νοσηλευτών καρ-
διολογίας της Ευρώπης, σε συνεργασία µε Ιρλαν-

δούς Νοσηλευτές Καρδιολογίας. Σκοπός είναι η
προώθηση της καρδιολογικής φροντίδας µέσω της
νοσηλευτικής πρακτικής, της εκπαίδευσης και της
έρευνας. Το θέµα του συνεδρίου είναι ««ΕΕξξεεττάάζζοο--
ννττααςς ττιιςς ππρροοκκλλήήσσεειιςς σσττηηνν κκααρρδδιιοολλοογγιικκήή ννοοσσηηλλεευυ--
ττιικκήή φφρροοννττίίδδαα»». Πληροφορίες: http://www.escardio.org/
congresses/cardio-nursingconference/

q Η Ψυχιατρική στο
Γενικό Νοσοκοµείο  

Το 55οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο ΨΨυυχχιιααττρριικκήήςς στο
Γενικό Νοσοκοµείο διοργανώνεται στις 3300 ΑΑππρριιλλίίοουυ
-- 33 ΜΜααΐΐοουυ 22000099, στο Ξενοδοχείο «Chandris Resort»,
Κέρκυρα. Πληροφορίες: Global Events, τηλ: 
2310 - 247743, fax: 2310 - 247746, email:
info@globalevents.gr, www.globalevents.gr. 

q Γαστρεντερολογία και
∆ιατροφή

Το Ελληνικό Ίδρυµα Γαστρεντερολογίας και ∆ια-
τροφής (ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.) και το παράρτηµα Θεσσαλονί-
κης διοργανώνει την 44ηη ΓΓαασσττρρεεννττεερροολλοογγιικκήή ΕΕκκππααιι--
δδεευυττιικκήή ∆∆ιιηηµµεερρίίδδαα στις 1100--1111 ΑΑππρριιλλίίοουυ (Ξενοδοχείο
Ελπίδα ΙΙ), στις Σέρρες. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες: Global Events, τηλ: 2310 - 247743, fax: 2310
- 247746, email: info@globalevents.gr, www.globalevents.gr  

q Η Ιστορία της Ιατρικής
και τα Ασκληπιεία  
Το ∆ιεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυµα Κω διοργανώ-

νει την 22ηη ΑΑµµφφιικκττυυοοννίίαα ΕΕττααιιρρεειιώώνν κκααιι ΣΣυυλλλλόόγγωωνν ΙΙσσττοο--
ρρίίααςς ΙΙααττρριικκήήςς κκααιι ΗΗθθιικκήήςς -- ∆∆εεοοννττοολλοογγίίααςς στην Κω στις
3300 ΑΑππρριιλλίίοουυ 22000099 έως 33 ΜΜααΐΐοουυ 22000099. Κύριο θέµα
του συνεδρίου είναι τα απανταχού Ασκληπιεία και
για το λόγο αυτό προσκαλούνται εκτός από τους λει-
τουργούς υγείας και αρχαιολόγοι µε ενεργή συµµε-
τοχή. Πληροφορίες:www.amphictyony2009.gr

q Επείγουσα Ιατρική και
Νοσηλευτική Φροντίδα 
Η 13η ∆ιεπιστηµονική σειρά µαθηµάτων για

την ααννααθθεεώώρρηησσηη ννεεώώττεερρωωνν δδεεδδοοµµέέννωωνν σσττιιςς ππααθθήή--
σσεειιςς ττωωνν ππννεευυµµόόννωωνν,, κκαατταασσττάάσσεειιςς κκρρίίσσεεωωνν,, εεππεείί--
γγοουυσσαα ιιααττρριικκήή κκααιι ννοοσσηηλλεευυττιικκήή φφρροοννττίίδδαα θα διεξα-
χθεί στις 22 -- 44 ΑΑππρριιλλίίοουυ 22000099 στην Αθήνα. Πληροφορίες:
Triaena Tours & Congress, τηλ: 210-7499300, fax:
210-7713795, email: info@triaenatours.gr,
www.triaenatours.gr  

q Πανελλήνιο Συνέδριο
Γενικής Ιατρικής 
Το 2211οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο ΓΓεεννιικκήήςς ΙΙααττρριικκήήςς θα

διεξαχθεί στη Σιθωνία Χαλκιδικής (Ξενοδοχείο PORTO
CARRAS) από ΤΤεεττάάρρττηη 2222 έως ΚΚυυρριιαακκήή 2266 ΑΑππρριιλλίίοουυ
22000099. Πληροφορίες: Epsilon Med,Τηλ.:2310550048,
2310 539995, FAX:2310 539995, Website: www.elegeia.gr 

q Μαζί µπορούµε & καλύτερα 
Ο εθελοντισµός έχει πολλές µορφές, που συνε-

χώς διευρύνονται, µε στόχο τη συλλογική ευηµε-
ρία. Ωστόσο, ο κάθε εθελοντής ατοµικά αντλεί ικα-
νοποίηση και υπερηφάνεια από την ανιδιοτελή
προσφορά του, που είναι και ο µοναδικός και πιο
σηµαντικός λόγος συνέχισης των εθελοντικών υπη-
ρεσιών του. Το Νοσοκοµείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
µε χαρά δέχεται τις εθελοντικές υπηρεσίες συλλό-
γων και ιδιωτών, που αφιερώνουν το χρόνο και την
αγάπη τους στη φροντίδα, υποστήριξη και συµπα-
ράσταση των άρρωστων παιδιών και των οικογε-
νειών τους. Αν έχετε τη διάθεση να αφιερώσετε λίγο
από τον χρόνο σας, έστω και λίγες ώρες, προκει-
µένου να προσφέρετε τη βοήθειά σας στα άρρω-
στα παιδιά, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη Νοση-
λευτική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου η οποία έχει
την ευθύνη του συντονισµού και αξιοποίησης της
προσφοράς των εθελοντών. Πληροφορίες: ∆ιευ-
θύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κα Σοφία Λαµπά-
κη Ταχ. ∆ιεύθυνση: Θηβών & Παπαδιαµαντοπού-
λου, Γουδή 115.27 Τηλ.: 210-7467149 & 210-7467150

Νοσηλεύτρια ΤΕ επιθυµεί αµοιβαία µετάθεση
από το Γενικό νοσοκοµείο Αθηνών ΚΑΤ σε οποιο-
δήποτε νοσοκοµείο των Ιωαννίνων ή νοσοκοµείο
της Πτολεµαΐδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6946690913 

Νοσηλεύτρια ΤΕ επιθυµεί αµοιβαία µετάταξη
από το Κρατικό Πειραιά (Νίκαιας) σε νοσοκοµεία
της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6977083071

Νοσηλεύτρια Π.Ε. επιθυµεί αµοιβαία µετάθεση
από το Γενικό Νοσοκοµείο Καβάλας σε οποιοδή-
ποτε νοσοκοµείο της Αττικής. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6945324550

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

w ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μάρτιος 2009








