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Σε θολά νερά
το νομοσχέδιο
του ΥΥΚΚΑ...

Όποιος βιάζεται σκοντάφτει λέει η παροι-

μία, κάτι που φαίνεται να μη λαμβάνουν

υπόψη οι συντάκτες του  νομοσχεδίου-

σκούπα του Υπουργείου Υγείας, προμη-

νύοντας έναν κυκεώνα αμφισβητήσεων

και αιτήσεων ακύρωσης ενώπιον των Διοι-

κητικών Δικαστηρίων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

26 του προσχεδίου συνίσταται ένα νέο

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με

την επωνυμία «Οργανισμός Παροχών Υγεί-

ας» (ΟΠΥ), όπου εντάσσονται, μεταξύ

άλλων, τα Κέντρα Υγείας. Ο χρησιμοποι-

ούμενος όρος «εντάσσονται» δημιουρ-

γεί ορισμένα ερωτηματικά ως προς την

νομική φύση των Κέντρων Υγείας και την

μέχρι σήμερα σχέση εξάρτησής τους από

τα Νοσοκομεία όπου υπάγονταν. 

Έτσι, γεννάται το ερώτημα, αν με την

ένταξή τους στον ΟΠΥ τα Κέντρα Υγείας

παύουν να λειτουργούν ως αποκεντρω-

μένες μονάδες των νοσοκομείων, ήτοι

διακόπτεται πλέον η άμεση επιστημονι-

κή, νοσηλευτική, εκπαιδευτική και λει-

τουργική τους διασύνδεση με τα νοσο-

κομεία.

Το ερώτημα αυτό έχει ιδιαίτερο ενδια-

φέρον εν σχέσει με την υπηρεσιακή

κατάσταση του προσωπικού των Κέντρων

Υγείας...

ΗΗ
Ένωση Νοσηλευ-
τών Ελλάδος με
έγγραφό της προς

το Υπουργείο Παιδείας,Διά
Βίου Μάθησης και Θρη-
σκευμάτων κατέθεσε σημα-
ντικές προτάσεις που αφο-
ρούν το μείζον θέμα της
νοσηλευτικής εκπαίδευσης.
«Για την ανάπτυξη της νοση-
λευτικής επιστήμης και κατ’
επέκταση την προαγωγή της
δημόσιας υγείας, επιβάλλε-
ται η εισαγωγή των νοση-
λευτών σε επαγγελματικές
σχολές της ίδιας εκπαιδευ-
τικής βαθμίδας ήτοι, ανώτα-
της εκπαίδευσης.Συγκεκρι-
μένα προτείνουμε την Ενιαία
Πανεπιστημιακή Νοσηλευ-
τική Εκπαίδευση, η οποία
αποτελεί πάγιο αίτημα της
νοσηλευτικής κοινότητας
τόσο της χώρας μας αλλά
και αρκετών ευρωπαίων
νοσηλευτών και συμπίπτει
απόλυτα με την 22η απόφα-
ση της 61ης Συνόδου των
Πρυτάνεων του 2009», τονί-

ζεται στο εν λόγω έγγραφο.
Σχετικά με τα υποχρεωτικά
πεδία του προγράμματος
σπουδών των νοσηλευτών,
η Ε.Ν.Ε. υποστηρίζει ότι,
κρίνεται απαραίτητη η ανα-
νέωση της λίστας των αντι-
κειμένων εκπαίδευσης. «Ειδι-

κότερα,πρέπει να ληφθούν
υπόψη τα νέα δεδομένα των
αναγκών υγείας όπως η
γήρανση του πληθυσμού,
η κινητικότητα ασθενών και
επαγγελματιών υγείας και η
συνεχής ανάπτυξη της νοση-
λευτικής επιστήμης (evidence

based nursing),προβάλουν
νέες απαιτήσεις στη δημό-
σια υγεία και αναδεικνύουν
νέους ρόλους της νοσηλευ-
τικής επιστήμης», αναφέρει
χαρακτηριστικά.
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Σημαντική 
παρέμβαση της Ε.Ν.Ε. 

Σχετικά με τις ελάχιστες Προϋποθέσεις Κατάρτισης Νοσηλευτών

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 



ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ   

ΕΕκκααττόό  χχρρόόννιιαα  χχωωρρίίςς  
ττοονν  ΑΑλλέέξξααννδδρροο  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη
Από τις γραμμές τούτης της στήλης, είναι η τρίτη φορά που κατα-
πιάνομαι με τον κορυφαίο μας συγγραφέα και ποιητή, ίσως για-
τί τον θεωρώ ένα αθάνατο σύμβολο της άδολης απλότητας, της
συνειδησιακής στιβαρότητας και της μελωδικής διάστασης της
τέχνης της ηθογραφίας, καθώς ποτέ του δε φαίνεται να ξεχώρι-
σε την αληθινή του ζωή από αυτή των ηρώων που ζωντάνευε
μέσα από τις σελίδες των γραπτών του. Παρότι πολλοί έχουν δια-
τυπώσει την άποψη ότι, το κοινό του Παπαδιαμάντη πρέπει να
διακατέχεται από ένα ορισμένο ήθος για να εντρυφήσει κοπιά-
ζοντας στο βάθος των διηγημάτων του, προσωπικά πιστεύω ότι
η ενασχόληση (και όχι απλώς η ανάγνωση) με το πολυδαίδαλο
έργο του, προσδίδει στον αναγνώστη με τρόπο ωσμωτικό μια
πρωτόγνωρη γεύση οικειότητας, σαν τη μυρωδιά του καπνισμέ-
νου τζακιού της γιαγιάς μας, χωρίς να χρειάζεται αρχικά κάποια
ιδιαίτερη προπαρασκευή. Όλοι μας σε πολλές φάσεις της ζωής
μας, έχουμε αισθανθεί την ανάγκη να προστρέξουμε σε κάποιο
καταφύγιο της παιδικής μας μνήμης.... Σελ. 22

ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΕΕ ΜΜ ΒΒ ΑΑ ΣΣ ΗΗ   

ΠΠααρράάττυυππηη  ααννάάθθεεσσηη
κκααθθηηκκόόννττωωνν
Με έγγραφό της προς τον Διοικητή του
Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος», τον Διοι-
ηκητή της 4ης Υ.ΠΕ. και το Υπουργείο
Υγείας, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος,
ζητά την αποκατάσταση παράτυπης ανά-
θεσης καθηκόντων από το διοικητή του
εν λόγω νοσοκομείου. «Κατά την διαδι-
κασία αναπλήρωσης προϊσταμένων ο
νομοθέτης δίδει προβάδισμα μεταξύ
υπαλλήλων της κατηγορίας ΤΕ Νοση-
λευτών, σαφέστατα στο Νοσηλευτή με
το μεγαλύτερο βαθμό ή επί ομοιόβαθ-
μων Νοσηλευτών, σε αυτόν που βρίσκε-
ται περισσότερο χρόνο στο βαθμό αυτόν.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 87 του Δημοσιοϋπαλληλικού
Κώδικα (Νόμος 3528/2007), όπως ισχύ-
ουν μετά την τροποποίησή τους από τις
διατάξεις του Νόμου 3839/2010, «τον
προϊστάμενο, που απουσιάζει ή κωλύε-
ται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο
ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος
των υποκείμενων οργανικών μονάδων,
εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι
υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να
προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες
οργανικές διατάξεις και επί ομοιοβάθ-
μων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει
περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊ-
σταμένου… Σελ. 7
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ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΨΨ ΑΑ ΝΝ   

ΗΗ  ««μμάάχχηη»»  ττοουυ  υυπποοχχρρεεωωττιικκοούύ
εεμμββοολλιιαασσμμοούύ    
Αφορμή για τη σύνταξη του παρόντος άρθρου στάθηκε το ερω-
τηματολόγιο εμβολιασμού προσωπικού σε χώρους παροχής
υπηρεσιών υγείας, που εστάλη από το ΚΕΕΛΠΝΟ για να το
συμπληρώσουν οι εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρε-
σιών υγείας. Εάν το ερωτηματολόγιο αυτό ζητούσε μόνο κάποι-
ες γενικές πληροφορίες και στοιχεία για τα εμβόλια με τα οποία
έχουμε εμβολιαστεί και τις σχετικές παθήσεις, δεν θα προκα-
λούσε καμία ανησυχία. Μετά, όμως, από αυτά τα στοιχεία
ζητούνται άλλα, τα οποία δεν είναι θεμιτό να συλλέγονται, διό-
τι ουδείς γνωρίζει πώς θα «αξιοποιηθούν». Πιο συγκεκριμέ-
να, στις ερωτήσεις 15-19 μας ρωτάνε, αν πιστεύουμε ότι ο εμβο-
λιασμός του προσωπικού πρέπει να είναι υποχρεωτικός και
για ποια νοσήματα, αν πιστεύουμε ότι ο εμβολιασμός του προ-
σωπικού που εργάζεται σε κλινική όπου νοσηλεύονται ανοσο-
κατεσταλμένα άτομα πρέπει να είναι υποχρεωτικός και για
ποια νοσήματα, αν θα θέλαμε να έχει αποδεδειγμένη ανοσία
κατά της ιλαράς το προσωπικό που θα φρόντιζε ανοσοκατε-
σταλμένο μέλος στην οικογένειά μας... Σελ. 11
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ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΥΥ ΠΠ ΗΗ ΡΡ ΕΕ ΤΤ ΗΗ ΣΣ ΗΗ   

ΕΕππιιττρρέέππεεττααιι  κκααττάά  ππααρρέέκκκκλλιισσηη......
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Νόμου 2946/2001, «τακτικοί υπάλληλοι
και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρα-
τιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκ-
κλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προ-
τεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο (η) σύζυγός τους. Η απόσπαση
διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν
σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού
συμβουλίου. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό
λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο».
Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι καθιερώνεται δικαίωμα του υπαλλήλου να
αποσπαστεί προκειμένου να συνυπηρετήσει με σύζυγο ένστολο. Η δε απόσπαση πρέ-
πει να γίνει σε υπηρεσία της περιοχής, όπου υπηρετεί ο ένστολος σύζυγος… Σελ. 8

ΔΔ ΙΙ ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   ––   ΑΑ ΔΔ ΕΕ ΙΙ ΑΑ   

ΔΔιικκααιιώώμμαατταα  κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40§1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος
3528/2007) «οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημο-
σίου δικαίου, που διορίζονται σε οργανικές θέσεις, διανύουν δύο (2) έτη δοκιμαστι-
κής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της οποίας απολύονται για λόγους που ανάγονται στην
υπηρεσία τους μόνο μετά από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου». Η ανωτέρω
διάταξη είναι γενικού περιεχομένου και καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις διορισμού,
δηλαδή εφαρμόζεται και επί υπαλλήλων που διορίζονται εκ νέου, κατόπιν συμμετο-
χής τους σε άλλη προκήρυξη, σε οργανική θέση του δημόσιου τομέα. Μετά τον νέο
διορισμό ο υπάλληλος εισέρχεται στην υπηρεσία με τον εισαγωγικό βαθμό και αφού
παρέλθει η διετής δοκιμαστική περίοδος ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 98§1
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με την οποία «οι υπάλληλοι, που έχουν
πριν από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας… Σελ. 9
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την εφημερίδα. Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μη,
δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η ανατύπωση
ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου του κειμένου
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.



Το ««ΕΕλλλληηννιικκόό  ΠΠεερριιοοδδιικκόό  ττηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΕΕππιισσττήήμμηηςς»», το επί-
σημο επιστημονικό περιοδικό της ΈΈννωωσσηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
ΕΕλλλλάάδδοοςς εισέρχεται στο δδεεύύττεερροο  χχρρόόννοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ. Στα
πλαίσια της συνεχούς του αναβάθμισης δημιουργήσαμε ένα
πρότυπο ειδικό ιστοχώρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://magazine.enne.gr/ στον οποίο όλα τα τεύχη του επιστη-
μονικού περιοδικού,από την αρχή λειτουργίας του έως σήμερα,
θα είναι διαθέσιμα δωρεάν σε όλους τους νοσηλευτές της
χώρας, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική έκδοσή τους.

Όσοι, όμως, από τους ενδιαφερόμενους επιθυμούν αντίγρα-
φο της έντυπης έκδοσης του Περιοδικού (hard copy), θα
μπορούν να το λαμβάνουν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση
που θα δηλώσουν, καταβάλλοντας ένα συμβολικό τίμημα,
που αντιστοιχεί στο κόστος του τεύχους και  στα ταχυδρο-
μικά έξοδα της αποστολής. Έτσι, ηη  ττιιμμήή  εεκκάάσσττοουυ  ττεεύύχχοουυςς
ππεερριιοοδδιικκοούύ  οορρίίσσττηηκκεε  σστταα  εεππττάά  εευυρρώώ  ((77pp))  κκααιι  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόό--
μμεεννοοιι  μμπποορροούύνν  νναα  τταα  ππρροομμηηθθεεύύοοννττααιι  ττααχχυυδδρροομμιικκώώςς,,  εείίττεε
ξξεεχχωωρριισσττάά,,  εείίττεε  ααννάά  έέττοοςς,,  ααφφοούύ  ππρροοηηγγοουυμμέέννωωςς  ππρροοσσκκοομμίί--
σσοουυνν  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 απευθείας στα γρα-
φεία της Ε.Ν.Ε.,καταβάλλοντας το παραπάνω τίμημα μετρητοίς.

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

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

δων και του κοινωνικού συνόλου σε κάθε κατάσταση
υγείας και αρρώστιας

• Την ανάδειξη και επιστημονική διερεύνηση επιστημονι-
κών νοσηλευτικών θεμάτων

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

και δεσμεύεται σε μία συνεχή προσπάθεια ποιοτικής ανα-
βάθμισης και προώθησης της Νοσηλευτικής Επιστήμης στην
Ελλάδα. ΤΤοο  ππεερριιοοδδιικκόό  έέχχεειι  κκααττααχχωωρρηηθθεείί  σσττοονν  ΔΔιιεεθθννήή
ΣΣυυλλλλοογγιικκόό  ΚΚααττάάλλοογγοο  ΕΕκκδδόόσσεεωωνν  σσεε  σσεειιρρέέςς  σσττοο  ΠΠααρρίίσσιι  μμεε
IISSSSNN  11779911--99000022..  

hhttttpp::////mmaaggaazziinnee..eennnnee..ggrr,,  ee--mmaaiill::  jjoouurrnnaall@@eennnnee..ggrr



ΑΑ
ν με την ένταξή τους στον
ΟΠΥ τα Κέντρα Υγείας
δεν αποτελούν πλέον

αποκεντρωμένες υπηρεσίες των
νοσοκομείων, τότε οι οργανι-
κές θέσεις του προσωπικού τους
δεν δύνανται να προστεθούν
στον Οργανισμό του νοσοκο-
μείου όπου υπάγονται, κατά
συνέπεια, δε, είναι αδύνατη η
μέχρι σήμερα εξαιρετικά συνή-
θης μετακίνηση προσωπικού
μεταξύ νοσοκομείων και Κέντρων
Υγείας για την κάλυψη υπηρε-
σιακών αναγκών.

Ακολούθως,σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 42 του
προσχεδίου 

ααΣτην παράγραφο 2 του
άρθρου 74 του Ν.3528/2007

(ΦΕΚ Α’ ) όπως αντικαταστάθη-
κε με την παράγραφο 2 του
άρθρου 19 του Ν. 3801/2009
(ΦΕΚ Α΄) προστίθεται εδάφιο
ως ακολούθως: «Κατ’ εξαίρεση
του άρθρου 71 του Ν.3528/2007
που αφορούν υπαλλήλους κλά-
δου ΠΕ Πληρωμάτων Ασθενο-
φόρων του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικού
Κέντρου Άμεσης Βοήθειας» -
ΕΚΑΒ, το μονομελές όργανο
διοίκησης του δύναται να αρνη-
θεί την εκτέλεση των αποφάσε-
ων των υπηρεσιακών συμβου-
λίων και για υπηρεσιακούς
λόγους που εξυπηρετούν το
δημόσιο συμφέρον.» 

ββΗ εφαρμογή της παραγρά-
φου α) έχει εφαρμογή και

για τις εκκρεμείς μετατάξεις που
δεν έχουν ολοκληρωθεί καθώς
και για τις υποθέσεις που εκκρε-
μούν δικαστικώς κατά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος».

Εν προκειμένω χωρούν οι
ακόλουθες σκέψεις. Κατά πρώ-
τον προκαλεί εντύπωση η προ-
σπάθεια τροποποίησης των δια-
τάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού
Κώδικα από τις διατάξεις νομο-

σχεδίου που εισηγείται το Υπουρ-
γείο Υγείας και όχι το καθ’ύλην
αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών.

Κατά τα λοιπά υπογραμμίζε-
ται ότι, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 74§2 του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα,όπως
ισχύει σήμερα, «στην περίπτω-
ση των μετατάξεων του άρθρου
71 τα αρμόδια όργανα μπορούν
να αρνηθούν την εκτέλεση των
αποφάσεων των υπηρεσιακών
συμβουλίων, εφόσον το ποσο-
στό των κενών θέσεων του κλά-
δου,στον οποίο ανήκει ο μετα-
τασσόμενος υπάλληλος,υπερβαίνει
το πενήντα τοις εκατό (50%) του
συνόλου των οργανικών θέσε-
ων του κλάδου αυτού».

Με άλλα λόγια ο νομοθέτης
έχει καθιερώσει ένα απολύτως
αντικειμενικό σύστημα,το οποίο
στηρίζεται εις ένα μετρήσιμο ποσο-
τικό στοιχείο, που σχετίζεται με
το ποσοστό των κενών θέσεων
του κλάδου,όπου ανήκει ο μετα-
τασσόμενος υπάλληλος. Με τις
εισηγούμενες διατάξεις επιχειρεί-
ται η καθιέρωση, ειδικώς για το
προσωπικό του ΕΚΑΒ,του εντε-
λώς ασαφούς κριτηρίου των υπη-
ρεσιακών λόγων που εξυπηρε-
τούν το δημόσιο συμφέρον.Με
άλλα λόγια δίδεται το δικαίωμα
άρνησης της διενέργειας μετάτα-
ξης, που αποτελεί δικαίωμα του
υπαλλήλου, κατ’ επίκληση ασα-
φών υπηρεσιακών λόγων.

Επιπλέον προκαταλαμβάνε-
ται και η εκφορά κρίσης των
αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων που έχουν ήδη επιληφθεί
σχετικών υποθέσεων κατόπιν
κατάθεσης αιτήσεων ακύρωσης
από υπαλλήλους του ΕΚΑΒ,γεγο-
νός που στοιχειοθετεί παρέμβα-
ση στο έργο της δικαιοσύνης.
Είναι, δε, σίγουρο, ότι θέση σε
ισχύ των επίμαχων διατάξεων
θα προκαλέσει νέο κύμα αιτή-
σεων ακύρωσης ενώπιον των
Διοικητικών Δικαστηρίων λόγω
πλημμελούς αιτιολογίας των πρά-
ξεων απόρριψης των αιτήσεων
μετάταξης του άρθρου 71 του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Η συνέχεια, στα έδρανα…
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Σε θολά νερά το νομοσχέδιο
του ΥΥΚΚΑ...

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς  ΔΔάάγγλλααςς,,  
Γενικός Γραμματέας 

Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.

«Κατά πρώτον προκαλεί εντύπωση η προσπάθεια τροποποί-
ησης των διατάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα από
τις διατάξεις νομοσχεδίου που εισηγείται το Υπουργείο Υγεί-
ας και όχι το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών»





ΣΣ
ύμφωνα με τα οριζόμενα του
Ν3252/2004 άρθρο 16, παρ. 7,
οι Πρόεδροι των Περιφερεια-

κών Τμημάτων της Ένωσης Νοσηλευ-
τών Ελλάδος καλούν τα μέλη τους σε
τακτική Γενική Συνέλευση. Τα θέματα
που θα συζητηθούν στις Γενικές Συνε-
λεύσεις αφορούν:
� την έκθεση πεπραγμένων του έτους

2010 
� τον απολογισμό Εσόδων – Εξόδων

για το έτος 2010
� οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει

και εγκριθεί από το σώμα.
ΟΟιι  ηημμεερροομμηηννίίεεςς  ττωωνν  ΓΓεεννιικκώώνν  ΣΣυυννεελλεεύύ--
σσεεωωνν  σστταα  66  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκάά  ΤΤμμήήμμαατταα::  

1ο Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.: Η Γ.Σ. θα διεξα-
χθεί στο ΑΑμμφφιιθθέέααττρροο  ((δδώώμμαα  1111οουυ  οορρόό--
φφοουυ))  ττοουυ  ΓΓ..ΝΝ..  ««ΟΟ  ΕΕυυααγγγγεελλιισσμμόόςς»»  ττηηνν
ΠΠααρραασσκκεευυήή  0044//0022//22001111  κκααιι  ώώρραα  1133::0000..
Για την συγκρότηση νομίμου απαρτίας,
απαιτείται σχετική πλειοψηφία των μελών
που έχουν εκπληρώσει τις οικονομι-
κές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση
μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα
επαναληφθεί σε 15 ημέρες,ήτοι το ΣΣάάββ--
ββααττοο  1199//0022//22001111  κκααιι  ώώρραα  1133::0000  σσττοονν
ίίδδιιοο  χχώώρροο και θα θεωρηθεί ότι υπάρ-
χει απαρτία, αν παρίσταται το 1/4 των
μελών του Π.Τ.Εάν και τότε δεν υπάρ-

ξει απαρτία, η διαδικασία θα ολοκλη-
ρωθεί την επομένη, ήτοι την ΚΚυυρριιαακκήή
2200//0022//22001111  κκααιι  ώώρραα  1133::0000  μμεε  όόσσαα  μμέέλληη
ππααρρίίσσττααννττααιι..
2ο Π.Τ.της Ε.Ν.Ε.:Η Γ.Σ.θα διεξαχθεί
στο ΑΑμμφφιιθθέέααττρροο  ττοουυ  ΓΓ..ΝΝ..  ΝΝΙΙΚΚΑΑΙΙΑΑΣΣ  ««ΟΟ
ΑΑΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΗΗΜΜΩΩΝΝ»»  ττηηνν  ΠΠααρραα--
σσκκεευυήή  0044//0022//22001111  κκααιι  ώώρραα  1144::0000--1177::0000
μμμμ..  Για την συγκρότηση νομίμου απαρ-
τίας, απαιτείται σχετική πλειοψηφία των
μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικο-
νομικές τους υποχρεώσεις.Σε περίπτω-
ση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση
θα επαναληφθεί σε 15 ημέρες, ήτοι το
ΣΣάάββββααττοο  1199//0022//22001111  κκααιι  ώώρραα  1144::0000--
1177::0000  μμμμ  σσττοονν  ίίδδιιοο  χχώώρροο  και θα θεω-
ρηθεί ότι υπάρχει απαρτία, αν παρίστα-
ται το 1/4 των μελών του Π.Τ. Εάν και
τότε δεν υπάρξει απαρτία, η διαδικασία
θα ολοκληρωθεί την επομένη,ήτοι την
ΚΚυυρριιαακκήή  2200//0022//22001111  κκααιι  ώώρραα  1111::0000  ππ..μμ..
μμεε  όόσσαα  μμέέλληη  ππααρρίίσσττααννττααιι..
3ο Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.: Η Γ.Σ. θα διεξα-
χθεί στο ΑΑμμφφιιθθέέααττρροο  ττοουυ  ΨΨ..ΝΝ..  ΘΘεεσσ--
σσααλλοοννίίκκηηςς  ττηη    ΔΔεευυττέέρραα  1144//0022//22001111  κκααιι
ώώρραα  1144::0000--1177::0000  μμμμ..  Για την συγκρό-
τηση νομίμου απαρτίας, απαιτείται σχε-
τική πλειοψηφία των μελών που έχουν
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υπο-
χρεώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενι-

κή Συνέλευση θα επαναληφθεί σε 15
ημέρες,ήτοι τη ΔΔεευυττέέρραα  2288//0022//22001111 και
ώώρραα  1144::0000--1177::0000  μμμμ  σσττοονν  ίίδδιιοο  χχώώρροο και
θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία, αν
παρίσταται το 1/4 των μελών του Π.Τ.
Εάν και τότε δεν υπάρξει απαρτία,η δια-
δικασία θα ολοκληρωθεί την επομένη,
ήτοι την ΤΤρρίίττηη  0011//0033//22001111  κκααιι  ώώρραα  1144
μμμμ  μμεε  όόσσαα  μμέέλληη  ππααρρίίσσττααννττααιι..
4ο Π.Τ.της Ε.Ν.Ε.:Η Γ.Σ.θα διεξαχθεί
στο ΑΑμμφφιιθθέέααττρροο  ττοουυ  ΓΓ΄́  ΚΚττιιρρίίοουυ  ττοουυ  ΓΓεεννιι--
κκοούύ  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  ««ΙΙΠΠΠΠΟΟ--
ΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»»  ττηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  1111//22//22001111
κκααιι  ώώρραα  1166::0000  μμμμ..  Για τη συγκρότηση
νομίμου απαρτίας, απαιτείται σχετική
πλειοψηφία των μελών που έχουν εκπλη-
ρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώ-
σεις.Σε περίπτωση μη απαρτίας,η Γενι-
κή Συνέλευση θα επαναληφθεί σε 15
ημέρες,ήτοι την ΠΠααρραασσκκεευυήή  2255//22//22001100
κκααιι  ώώρραα  1166::0000  μμμμ,,  σσττοονν  ίίδδιιοο  χχώώρροο και
θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία, αν
παρίσταται το 1/4 των μελών του Π.Τ.

Εάν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, η
διαδικασία θα ολοκληρωθεί την επομέ-
νη ημέρα,ήτοι το ΣΣάάββββααττοο  2266//22//22001111  κκααιι
ώώρραα  1100::0000  ππμμ  μμεε  όόσσαα  μμέέλληη  ππααρρίίσσττααννττααιι..
5ο Π.Τ.της Ε.Ν.Ε.:Η Γ.Σ.θα διεξαχθεί
στο ΑΑμμφφιιθθέέααττρροο  ττοουυ  ΓΓ..ΝΝ..  ΛΛάάρριισσααςς  ττηηνν
ΔΔεευυττέέρραα  0077--0022--22001111  κκααιι  ώώρραα  99::0000ππ..μμ..--
1111::0000ππ..μμ..  Για την συγκρότηση νομίμου

απαρτίας απαιτείται σχετική πλειοψηφία
των μελών που έχουν εκπληρώσει τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις.Σε περί-
πτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευ-
ση θα επαναληφθεί σε 15 ημέρες, ήτοι
την ΤΤρρίίττηη  2222--0022--22001111  κκααιι  ώώρραα  99::0000ππ..μμ..--
1111::0000ππ..μμ..  σσττοονν  ίίδδιιοο  χχώώρροο και θα θεω-
ρηθεί ότι υπάρχει απαρτία, αν παρίστα-
ται το 1/4 των μελών του Π.Τ.. Εάν και
τότε δεν υπάρξει απαρτία, η διαδικασία
θα ολοκληρωθεί την επομένη,ήτοι την
ΤΤεεττάάρρττηη  2233--0022--22001111  κκααιι  ώώρραα  1111::ππ..μμ..  μμεε
όόσσαα  μμέέλληη  ππααρρίίσσττααννττααιι..
6ο Π.Τ.της Ε.Ν.Ε.:Η Γ.Σ.θα διεξαχθεί
στο ΑΑμμφφιιθθέέααττρροο  ττοουυ  ΠΠ..ΓΓ..ΝΝ..ΠΠ..  ΠΠααττρρώώνν
((ΡΡίίοονν))  ττηηνν  ΤΤρρίίττηη  0011//0022//22001111  κκααιι  ώώρραα
1155::0000--1177::0000  μμμμ.. Για την συγκρότηση
νομίμου απαρτίας, απαιτείται σχετική
πλειοψηφία των μελών που έχουν εκπλη-
ρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώ-
σεις.Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενι-
κή Συνέλευση θα επαναληφθεί σε 15
ημέρες, ήτοι την ΤΤρρίίττηη  1155//0022//22001111  κκααιι
ώώρραα  1155::0000--1177::0000  μμμμ  σσττοονν  ίίδδιιοο  χχώώρροο  και
θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία, αν
παρίσταται το 1/4 των μελών του Π.Τ.

Εάν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, η
διαδικασία θα ολοκληρωθεί την επο-
μένη, ήτοι την ΤΤεεττάάρρττηη  1166//0022//22001111  κκααιι
ώώρραα  1144::3300  μμμμ..  --  1177::0000  μμμμ  μμεε  όόσσαα  μμέέλληη
ππααρρίίσσττααννττααιι..

Πρόσκληση σε τακτική
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Mερώπη  Κονιδάρη

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

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

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

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

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

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

...ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΕΤΡΕΠΑΝ.

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

ISBN 978-960-6819-18-6

Σελίδες 64,  Διαστ. 11,5Χ13,5

Τιμή: 7,31 ευρώ
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Η ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΖΗΤΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΠΑΥΛΟ

Παράτυπη ανάθεση 
Μ

εε  έέγγγγρρααφφόό  ττηηςς  ππρροοςς
ττοονν  ΔΔιιοοιικκηηττήή  ττοουυ  ΝΝοοσσοο--
κκοομμεείίοουυ  ««ΆΆγγιιοοςς  ΠΠααύύ--

λλοοςς»»,,  ττοονν  ΔΔιιοοιιηηκκηηττήή  ττηηςς  44ηηςς
ΥΥ..ΠΠΕΕ..  κκααιι  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΥΥγγεείί--
ααςς,,  ηη  ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάά--
δδοοςς,,  ζζηηττάά  ττηηνν  ααπποοκκααττάάσστταασσηη
ππααρράάττυυππηηςς  ααννάάθθεεσσηηςς  κκααθθηηκκόό--
ννττωωνν  ααππόό  ττοο  δδιιοοιικκηηττήή  ττοουυ  εενν
λλόόγγωω  ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ..  

«Κατά την διαδικασία ανα-
πλήρωσης προϊσταμένων ο
νομοθέτης δίδει προβάδισμα
μεταξύ υπαλλήλων της κατη-
γορίας ΤΕ Νοσηλευτών,σαφέ-
στατα στο Νοσηλευτή με το

μεγαλύτερο βαθμό ή επί ομοι-
όβαθμων Νοσηλευτών,σε αυτόν
που βρίσκεται περισσότερο χρό-
νο στο βαθμό αυτόν.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 87 του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα (Νόμος 3528/2007), όπως
ισχύουν μετά την τροποποίη-
σή τους από τις διατάξεις του
Νόμου 3839/2010, ««ττοονν  ππρροοϊϊ--
σσττάάμμεεννοο,,  πποουυ  ααπποουυσσιιάάζζεειι  ήή
κκωωλλύύεεττααιι,,  ααννααππλληηρρώώννεειι  σστταα
κκααθθήήκκοονντταα  ττοουυ  οο  ααννώώττεερροοςς
κκααττάά  ββααθθμμόό  ππρροοϊϊσσττάάμμεεννοοςς  ττωωνν
υυπποοκκεείίμμεεννωωνν  οορργγααννιικκώώνν  μονά-

δων, εφόσον ανήκει σε κλά-
δο του οποίου οι υπάλληλοι
προβλέπεται ότι μπορούν να
προΐστανται σύμφωνα με τις
οικείες οργανικές διατάξεις και
επί ομοιοβάθμων ο προϊστά-
μενος που έχει ασκήσει περισ-
σότερο χρόνο καθήκοντα προϊ-
σταμένου. Το αρμόδιο για την
τοποθέτηση προϊσταμένων
όργανο μπορεί, τηρουμένου
του προβαδίσματος των βαθ-
μών, να ορίσει ως αναπληρω-
τή προϊσταμένου οργανικής
μονάδας, που απουσιάζει ή
κωλύεται, έναν από τους προϊ-

σταμένους των υποκείμενων
οργανικών μονάδων.

Αν δεν υπάρχουν υποκεί-
μενες οργανικές μονάδες, τον
προϊστάμενο αναπληρώνει στα
καθήκοντά του ο ανώτερος κατά
βαθμό υπάλληλος που υπηρε-
τεί στην ίδια οργανική μονά-
δα, εφόσον ανήκει σε κλάδο
του οποίου οι υπάλληλοι προ-
βλέπεται ότι μπορούν να προΐστα-
νται σύμφωνα με τις οικείες
οργανικές διατάξεις.

Αν υπηρετούν περισσότε-
ροι υπάλληλοι με τον ίδιο βαθ-
μό, αναπληρώνει αυτός που

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

ΜΜεε  ββάάσσηη  τταα  ππααρρααππάάννωω,,  ηη
ααννάάθθεεσσηη  κκααθθηηκκόόννττωωνν  ππρροοϊϊσστταα--
μμέέννοουυ,,  ηη  οοπποοίίαα  εεκκδδηηλλώώθθηηκκεε
μμεε  σσχχεεττιικκήή  δδιιοοιικκηηττιικκήή  ππρράάξξηη,,
σσττηη  ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιαα  κκ..  ΒΒ..  ΤΤ..,,  εείίννααιι
ππρροοδδήήλλωωςς  ππααρράάννοομμηη  κκααιι  χχρρήή--
ζζεειι  άάμμεεσσηηςς  ααννάάκκλληησσηηςς,,  άάλλλλωωςς
ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  θθαα  ππρροοσσφφύύγγεειι  μμεε  ααίίττηη--
σσηη  αακκύύρρωωσσηηςς  σστταα  δδιιοοιικκηηττιικκάά
δδιικκαασσττήήρριιαα»»,,  ααννααφφέέρρεειι  ηη  ππααρρέέμμ--
ββαασσηη  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ....

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

Αλλότρια καθήκοντα 
ΗΗ

ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς
((ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..))  έέχχεειι  εεππααννεειιλληημμμμέέννωωςς
ττοοννίίσσεειι,,  όόττιι  ηη  σσυυσσττηημμααττιικκήή  ααννάά--

θθεεσσηη  ααλλλλόόττρριιωωνν  κκααθθηηκκόόννττωωνν  σσεε  ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς  εείίννααιι  εεννέέρργγεειιαα  ππααρράάννοομμηη,,  πποουυ
ππααρρααββιιάάζζεειι  σσααφφεείίςς  δδιιααττάάξξεειιςς,,  πποουυ  δδιιέέ--
πποουυνν  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ
εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς..

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  τταα  εεππααγγγγεελλμμααττιικκάά  δδιικκααιι--
ώώμμαατταα  κκααιι  κκααθθήήκκοονντταα  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  μμεε  σσααφφήήννεειιαα  σσττιιςς
δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΠΠρροοεεδδρριικκοούύ  ΔΔιιααττάάγγμμαα--
ττοοςς  335511//11998899..  Από την διατύπωση των
παραπάνω διατάξεων προκύπτει αναμ-
φίβολα,ότι τα νοσηλευτικά καθήκοντα
συνδέονται στενά με την παροχή υπη-
ρεσιών φροντίδας και υγείας προς τους
νοσηλευομένους ασθενείς. ΜΜεεττααξξύύ,,  δδεε,,
ττωωνν  ωωςς  άάννωω  υυππηηρρεεσσιιαακκώώνν  κκααθθηηκκόόννττωωνν
δδεενν  σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  οούύττεε  ηη  εεκκττέέλλεε--
σσηη  χχρρεεώώνν  ττρρααυυμμααττιιοοφφοορρέέαα,,  οούύττεε  ηη
σσυυννοοδδεείίαα  σσεε  δδιιαακκοομμιιδδήή  αασσθθεεννοούύςς  σσεε
άάλλλλοο  ννοοσσοοκκοομμεείίοο,,  οούύττεε  ηη  μμεεττααφφοορράά
μμιικκρροοββιιοολλοογγιικκώώνν  κκααιι  ααιιμμααττοολλοογγιικκώώνν
δδεειιγγμμάάττωωνν  σσεε  εερργγαασσττήήρριιαα  άάλλλλωωνν  ννοοσσοο--
κκοομμεείίωωνν,,  οούύττεε  ββέέββααιιαα  ηη  ααπποοσσττοολλήή  σσεε
δδεεννδδρροοφφυυττεεύύσσεειιςς!!  

Όλες οι παραπάνω ενέργειες εκφεύ-
γουν του συνήθους κύκλου των υπη-
ρεσιακών καθηκόντων των νοσηλευ-

τών και αποτελούν σε κάθε περίπτω-
ση αλλότρια καθήκοντα εν σχέσει με
τον κλάδο των νοσηλευτών.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημει-
ωθεί, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 30 του Δημοσιοϋπαλληλικού
Κώδικα (Νόμος 3528/2007), ο υπάλ-
ληλος είναι υποχρεωμένος να εκτε-
λεί μόνον τα καθήκοντα του κλάδου
και της ειδικότητάς του, άρα όχι και
αλλότρια καθήκοντα, τα οποία δύνα-
νται να του ανατεθούν μόνον σε περί-
πτωση επιτακτικής υπηρεσιακής ανά-
γκης και για περιορισμένο χρονικό
διάστημα.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει
ότι, η κκααττααγγγγεελλλλόόμμεεννηη  ππρραακκττιικκήή  πποουυ
αακκοολλοουυθθεείίττααιι  σσττοο  ΓΓ..ΝΝ..ΠΠ..ΠΠ..  εείίννααιι  εεξξόό--
χχωωςς  ππααρράάννοομμηη  κκααιι  κκααττααχχρρηησσττιικκήή  κκααιι
θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  λλάάββεειι  άάμμεεσσαα  οορριισσττιικκόό
ττέέλλοοςς..  ΠΠρροοςς  ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ααυυττήή  θθαα
ππρρέέππεειι  νναα  κκιιννοούύννττααιι  κκααιι  οοιι  όόπποοιιεεςς  εεννέέρρ--
γγεειιεεςς  ττηηςς  οοιικκεείίααςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  ττηηςς  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ππρρέέ--
ππεειι  νναα  δδιιααφφυυλλάάξξεειι  τταα  εεππααγγγγεελλμμααττιικκάά
δδιικκααιιώώμμαατταα  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  κκααιι  νναα
εεππιιββάάλλλλεειι  ττηηνν  ππιισσττήή  ττήήρρηησσηη  κκααιι  ππλλήή--
ρρηη  κκααιι  οορρθθήή  εεφφααρρμμοογγήή  ττόόσσοο  ττωωνν  εειιδδιι--
κκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ΠΠρροοεεδδρριικκοούύ  ΔΔιιαα--
ττάάγγμμααττοοςς  335511//11998899,,  όόσσοο  κκααιι  ττωωνν  γγεεννιικκώώνν

δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  3300  ττοουυ  ΔΔηημμοο--
σσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα..  

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
δηλώνει ότι θα παρακολουθήσει την
εξέλιξη του επίμαχου ζητήματος και
θα πράξει καθετί αναγκαίο, ώστε η
Νοσηλευτική να αναδειχθεί, να προ-

αχθεί και να αναπτυχθεί ως ανεξάρ-
τητη και αυτόνομη επιστήμη και τέχνη,
μακριά από πρακτικές που υποβαθ-
μίζουν την άσκηση του νοσηλευτι-
κού επαγγέλματος και όλους όσους
φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του
νοσηλευτή.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

«Ακατάλληλη» σύνθεση...

ΣΣ
ύμφωνα με την υπαριθμ. Υ 4 α/οικ. 106298 από 30.8.2010 Υπουργική
Απόφαση με θέμα το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφεί-
ου Υποστήριξης Πολίτη των νοσοκομείων του ΕΣΥ, στη σύνθεσή τους

προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η συμμετοχή Νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ.
Με δεδομένη την τεράστια έλλειψη νοσηλευτών από τα νοσοκομεία του

ΕΣΥ, παρακαλούμε όπως η παρούσα Απόφαση τροποποιηθεί, ώστε να αφαι-
ρεθούν από τη σύνθεση των εν λόγω γραφείων οι Νοσηλευτές, ως αναρ-
μόδιοι να εκτελούν αλλότρια καθήκοντα, παντελώς ξένα προς το αντικεί-
μενο της επιστήμης και της εργασίας τους, που σαφέστατα επιβαρύνουν
την ήδη βεβαρυμμένη κατάσταση των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των νοσο-
κομείων μας.

Αναμένουμε για τις δικές σας ενέργειες.
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ΣΣ
ύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς
ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2211  ττοουυ
ΝΝόόμμοουυ  22994466//22000011,,  ««τταακκττιι--

κκοοίί  υυππάάλλλληηλλοοιι  κκααιι  υυππάάλλλληηλλοοιι
ιιδδιιωωττιικκοούύ  δδιικκααίίοουυ  ααοορρίίσσττοουυ
χχρρόόννοουυ  δδηημμοοσσίίωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν
κκααιι  ννοομμιικκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν  δδηημμοο--
σσίίοουυ  δδιικκααίίοουυ,,  πποουυ  κκααττέέχχοουυνν
οορργγααννιικκέέςς  θθέέσσεειιςς  κκααιι  εείίννααιι  σσύύζζυυ--
γγοοιι  σσττρρααττιιωωττιικκώώνν  ττωωνν  ΕΕννόόππλλωωνν
ΔΔυυννάάμμεεωωνν,,  έέννσσττοολλοουυ  ππρροοσσωω--
ππιικκοούύ  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΑΑσσττυυννοο--
μμίίααςς,,  ττοουυ  ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκοούύ  κκααιι
ΛΛιιμμεεννιικκοούύ  ΣΣώώμμααττοοςς,,  εεππιιττρρέέππεε--
ττααιι  νναα  ααπποοσσππώώννττααιι,,  κκααττάά  ππααρρέέκκ--
κκλλιισσηη  ττωωνν  ιισσχχυυοουυσσώώνν  δδιιααττάάξξεε--
ωωνν,,  σσεε  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  σσττεεννοούύ
δδηημμόόσσιιοουυ  ττοομμέέαα  κκααττάά  ππρροοττεε--
ρρααιιόόττηητταα  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  έέλλλλεειι--
ψψηηςς  υυππηηρρεεσσιιαακκώώνν  ααννααγγκκώώνν  σσεε
υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  εευυρρύύττεερροουυ  δδηημμόό--
σσιιοουυ  ττοομμέέαα,,  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  πποουυ
υυππηηρρεεττεείί  οο  ((ηη))  σσύύζζυυγγόόςς  ττοουυςς..
Η απόσπαση διενεργείται με
κοινή απόφαση των συναρμό-
διων Υπουργών, που εκδίδε-
ται κατόπιν σχετικής αίτησης
του υπαλλήλου και σύμφωνης

γνώμης του αρμόδιου υπηρε-
σιακού συμβουλίου.Αρνητική
γνωμοδότηση δικαιολογείται
μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό
λόγο, που διαπιστώνεται και
αιτιολογείται επαρκώς από το
υπηρεσιακό συμβούλιο».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων
προκύπτει, ότι καθιερώνεται
δικαίωμα του υπαλλήλου να
αποσπαστεί προκειμένου να
συνυπηρετήσει με σύζυγο ένστο-
λο. ΗΗ  δδεε  ααππόόσσππαασσηη  ππρρέέππεειι  νναα
γγίίννεειι  σσεε  υυππηηρρεεσσίίαα  ττηηςς  ππεερριιοο--
χχήήςς,,  όόπποουυ  υυππηηρρεεττεείί  οο  έέννσσττοο--
λλοοςς  σσύύζζυυγγοοςς..

Ενόψει των ανωτέρω διατά-
ξεων η Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος είχε ξεκινήσει προ
μηνών μια αγωνιώδη προσπά-
θεια εμπέδωσης της πλέον ορθής
ερμηνευτικής προσέγγισης των
διατάξεων του άρθρου 21 του
Νόμου 2946/2001,ώστε να επι-
τραπούν οι αποσπάσεις συζύ-
γων ενστόλων ακόμη και προ
της παρόδου της διετούς δοκι-
μαστικής περιόδου,κατά παρά-

καμψη της γενικής απαγόρευ-
σης του άρθρου 68Λ9 του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Η Ε.Ν.Ε., παρεμβαίνοντας
εγγράφως σε κάθε περίπτωση
απαγόρευσης των εν λόγω απο-
σπάσεων με το πρόσχημα της
δοκιμότητας, είχε επανειλημ-

μένως τονίσει, ότι οι επίμαχες
διατάξεις του άρθρου 21 του
Νόμου 2946/2001 είναι αφε-
νός ειδικές, αφετέρου εκτελε-
στικές της συνταγματικής επι-
ταγής περί της ανάγκης προστασίας
του θεσμού του γάμου και της
οικογένειας. Ως εκ της φύσε-
ώς τους αυτής υπερισχύουν των

γενικών διατάξεων του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Ενόψει της διαρκούς και επί-
μονης άρνησης των αρμοδίων
διοικητικών οργάνων να δεχθούν
την ως άνω ερμηνευτική εκδο-
χή, η Ε.Ν.Ε. συνέταξε σχετικό
υπόμνημα προς την Διεύθυν-
ση Διοίκησης Ανθρώπινου
Δυναμικού του Υπουργείου
Εσωτερικών, παρουσιάζοντας
με τον πλέον πειστικό και τεκ-
μηριωμένο τρόπο τις θέσεις της.

ΗΗ  ααππόόλλυυττηη  δδιικκααίίωωσσηη  ττωωνν  θθέέσσεε--
ωωνν  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  ππρροοήήλλθθεε  ααππόό  ττοο
υυππ’’  ααρριιθθμμ..  ππρρωωττ..  ΔΔΙΙΔΔΑΑΔΔ//ΦΦ..4422//
44996699//2200000022//1122--1100--22001100  έέγγγγρραα--
φφοο  ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς
ΑΑννθθρρώώππιιννοουυ  ΔΔυυννααμμιικκοούύ,,  όόπποουυ
ααννααφφέέρρεεττααιι  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώςς,,  όόττιι
««μμεε  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  δδιιααττάάξξεειιςς  ((εεννννοο--
εείίττααιι  ααυυττέέςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2211  ττοουυ
ΝΝ..22994466//22000011))  εειισσάάγγεεττααιι  εεξξααίίρρεεσσηη
ωωςς  ππρροοςς  ττηηνν  ααππόόσσππαασσηη  υυππααλλλλήή--
λλωωνν  ααππόό  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΥΥ..ΚΚ..,,  ήή
ττυυχχόόνν  άάλλλλεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς,,  δδεεδδοομμέέ--
ννοουυ  όόττιι  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  ππρροοςς  ττηηνν
εεππιιττααγγήή  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2211  ττοουυ  ΣΣυυννττάάγγ--

μμααττοοςς  οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ααυυττέέςς  εείίννααιι  ππρροο--
σσττααττεευυττιικκέέςς  γγιιαα  ττηηνν  οοιικκοογγέέννεειιαα  κκααιι
ωωςς  εεκκ  ττοούύττοουυ  θθεεωωρροούύννττααιι  εειιδδιικκέέςς
κκααιι  εεπποομμέέννωωςς  κκααττιισσχχύύοουυνν,,  κκααττάά
ττηηνν  άάπποοψψηη  ττηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  μμααςς,,
ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττηηςς  ππααρρ..  99  ττοουυ
άάρρθθρροουυ  6688  ττοουυ  ΥΥππααλλλληηλλιικκοούύ
ΚΚώώδδιικκαα  ((νν..  33552288//22000077))  πποουυ  ααππαα--
γγοορρεεύύοουυνν  ττηηνν  ααππόόσσππαασσηη  ττοουυ
υυππααλλλλήήλλοουυ  ππρριινν  ππααρρέέλλθθεειι  δδιιεεττίίαα
ααππόό  ττοο  δδιιοορριισσμμόό  ττοουυ..  Κατά συνέ-
πεια, οι αποσπάσεις υπαλλή-
λων για συνυπηρέτηση, βάσει
του άρθρου 21 του ν.2946/2001
και της παρ.2 του άρθρου 7 του
ν.287/1976,δεν εμπίπτουν στους
περιορισμούς της παρ. 9 του
άρθρου 68 του ν. 3528/2007
και μπορούν να διενεργούνται».

ΗΗ  ππααρρααππάάννωω  εεξξέέλλιιξξηη  ααπποο--
ττεελλεείί  ππρράάγγμμααττιι  δδιικκααίίωωσσηη  ττηηςς
πποολλύύμμηηννηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ττοουυ
ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττηηςς
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  πποουυ  υυπποοσσττήήρριιξξεε  μμεε  υυππεευυ--
θθυυννόόττηητταα  κκααιι  σσττααθθεερρόόττηητταα  ττηηνν
ππααρρααππάάννωω  εερρμμηηννεευυττιικκήή  εεκκδδοο--
χχήή  ττωωνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  ννοομμοο--
θθεεττιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν..  

Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΣΤΟΛΟ – ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΗΝΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Επιτρέπεται 
κατά παρέκκλιση...

ΌΌ
πως είναι ήδη γνωστό, οι νοση-
λευτικές υπηρεσίες των νοσο-
κομείων διαρθρώνονται σε

τομείς και τμήματα, κατά το πρότυπο
και των ιατρικών υπηρεσιών, με στόχο
την αποτελεσματικότερη παροχή υπη-
ρεσιών φροντίδας και υγείας προς τους
ασθενείς. 

Με βάση την παραπάνω διοικητική
διάρθρωση, κάθε τμήμα διαθέτει το
δικό του προσωπικό και δικό του προϊ-

στάμενο, προκειμένου να διασφαλίζε-
ται η πλέον εύρυθμη λειτουργία του.
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία συνηγορούν
υπέρ της άποψης, ότι τα νοσηλευτικά
τμήματα αποτελούν ξεχωριστές οργα-
νικές μονάδες εντός του πλαισίου της
ενιαίας νοσηλευτικής υπηρεσίας. 

Υπ’ αυτό το πρίσμα η παροχή υπη-
ρεσιών ενός νοσηλευτή, που ανήκει
οργανικά σε συγκεκριμένο τμήμα, σε
διαφορετικό τμήμα αποτελεί επί της

ουσίας μετακίνηση. Για την νομιμότη-
τα, ωστόσο, της μετακίνησης απαιτεί-
ται ιδιαίτερη πράξη της αρμόδιας
αρχής. Η πράξη δε μετακίνησης, ως
διοικητική πράξη, θα πρέπει να είναι
έγγραφη.

Κατά τα λοιπά, έέννααςς  ννοοσσηηλλεευυττήήςς  δδεενν
μμπποορρεείί  νναα  ππααρρέέχχεειι  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ
ττααυυττόόχχρροονναα  σσεε  δδύύοο  ττμμήήμμαατταα,,  ααφφοούύ  κκάάττιι
ττέέττοοιιοο  ααννττιιββααίίννεειι  ππλλήήρρωωςς  ττοουυςς  κκααννόόννεεςς
ττηηςς  οορργγααννωωττιικκήήςς  δδιιάάρρθθρρωωσσηηςς  ττωωνν  ννοοσσηη--

λλεευυττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  ππααρρααββιιάάζζεειι
ττοονν  χχααρραακκττήήρραα  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  ττμμηη--
μμάάττωωνν  ωωςς  ααυυττοοττεελλώώνν  οορργγααννιικκώώνν  μμοοννάά--
δδωωνν..  ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  ππααρρόόμμοοιιεεςς  ααπποο--
φφάάσσεειιςς  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν
υυππηηρρεεσσιιώώνν  εείίννααιι  ππααρράάννοομμεεςς  κκααιι  κκαατταα--
χχρρηησσττιικκέέςς,,  εεννώώ  δδηημμιιοουυρργγοούύνν  εεύύλλοογγαα
εερρωωττηημμααττιικκάά  γγιιαα  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  αασσφφαα--
λλοούύςς  άάσσκκηησσηηςς  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  εεππααγγ--
γγέέλλμμααττοοςς  ααππόό  έένναανν  ννοοσσηηλλεευυττήή  σσεε  δδύύοο
ττμμήήμμαατταα  ττααυυττόόχχρροονναα..  

Βάρδια σε δύο τμήματα

καθιερώνεται
δικαίωμα του
υπαλλήλου 
να αποσπαστεί
προκειμένου να
συνυπηρετήσει με
σύζυγο ένστολο 



««ΣΣ
εε  ααππάάννττηησσηη  ττοουυ  υυππααρρ..
ππρρωωττ..  ΥΥ77ββ//ΓΓ..ΠΠ..  114444779944
σσηημμεειιώώννοουυμμεε  τταα  αακκόό--

λλοουυθθαα::  ΌΌππωωςς  εείίννααιι  ήήδδηη  γγννωω--
σσττόό,,  σσεε  σσυυννέέχχεειιαα  ττηηςς  ααννααμμόόρρ--
φφωωσσηηςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ
ΚΚώώδδιικκαα,,  σσυυγγκκεεκκρριιμμεεννοοπποοιιήήθθηη--
κκαανν  ααππόό  ττοονν  ννοομμοοθθέέττηη  τταα  κκρριι--
ττήήρριιαα  πποουυ  λλααμμββάάννοοννττααιι  υυππόόψψηη
γγιιαα  ττοο  σσχχηημμααττιισσμμόό  κκρρίίσσηηςς,,  αανναα--
φφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεππιι--
λλοογγήήςς  ττωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  εεκκεείίννωωνν,,
πποουυ  θθαα  κκααττααλλάάββοουυνν  θθέέσσεειιςς  εευυθθύύ--
ννηηςς  σσττοονν  φφοορρέέαα  ααππαασσχχόόλληησσήήςς
ττοουυςς.. Η περιγραφή των ως άνω
κριτηρίων γίνεται πλέον από το
άρθρο 85 του Νόμου 3528/2007,
οι διατάξεις του οποίου καθιε-
ρώνουν ένα αντικειμενικό σύστη-

μα μοριοδότησης των τυπικών
και ουσιαστικών προσόντων
των κρινομένων υπαλλήλων.

Περαιτέρω,σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5Λ2 Β
του Νόμου 1579/1985,για τους
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες
ορίζονται οι παρακάτω ειδικό-
τητες: α) Ειδικότητα νοσηλευ-
τικής παθολογικής, β) Ειδικό-
τητα νοσηλευτικής χειρουργικής,
γ) Ειδικότητα νοσηλευτικής παι-
διατρικής και δ) Ειδικότητα
νοσηλευτικής ψυχικής υγείας.

Όπως είναι αυτονόητο, οοιι
ννοοσσηηλλεευυττέέςς--ττρριιεεςς  πποουυ  κκααττέέχχοουυνν
μμίίαα  εεκκ  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  ααννααφφεερροο--
μμέέννωωνν  εειιδδιικκοοττήήττωωνν,,  δδιιααθθέέττοουυνν
εεξξ  οορριισσμμοούύ  έένναα  εεππιιππλλέέοονν  ττυυππιι--

κκόό  ππρροοσσόόνν,,  εεγγκκύύρρωωςς  ππιισσττοοπποοιι--
ηημμέέννοο,,  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα
λλααμμββάάννεεττααιι  υυππόόψψηη  κκααιι  νναα  ααξξιιοο--
λλοογγεείίττααιι  κκααττάάλλλληηλλαα  κκααττάά  ττηηνν  δδιιαα--
δδιικκαασσίίαα  σσχχηημμααττιισσμμοούύ  κκρρίίσσηηςς  γγιιαα
ττηηνν  κκααττάάλληηψψηη  θθέέσσεεωωνν  εευυθθύύννηηςς..
Οι νέες διατάξεις του άρθρου 85
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα δεν προβλέπουν, ωστόσο,
την μοριοδότηση παρεμφερών
τυπικών προσόντων,όπως είναι
η νοσηλευτική ειδικότητα.

ΗΗ  ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάά--
δδοοςς  ((ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..))  θθεεωωρρεείί  κκααθθοορριισσττιι--
κκήήςς  σσηημμαασσίίααςς  ττηηνν  έέννττααξξηη  ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  εειιδδιικκοοττήήττωωνν,,  ωωςς
σσυυννυυπποολλοογγιιζζοομμέέννωωνν  ττυυππιικκώώνν
ππρροοσσόόννττωωνν,,  σσττοο  ήήδδηη  κκααθθιιεερρωω--
θθέένν  σσύύσσττηημμαα  μμοορριιοοδδόόττηησσηηςς.. Κατ’

αυτόν τον τρόπο,τα κριτήρια για
τον σχηματισμό κρίσης περί του
νοσηλευτικού προσωπικού
εμπλουτίζονται ποιοτικώς,παρέ-
χοντας την δυνατότητα μιας κατά
το δυνατόν ασφαλέστερης επι-
λογής των νοσηλευτών εκεί-
νων, που πραγματικά αξίζουν
να καταλάβουν μια θέση ευθύ-
νης στην οργανωτική δομή της
νοσηλευτικής υπηρεσίας,όπου
απασχολούνται.

Τονίζεται,ότι η ως άνω άπο-
ψη της Ε.Ν.Ε. βρίσκεται, ερμη-
νευτικώς, σε απόλυτη συμφω-
νία με την αρχή της αξιοκρατίας,
όπως αυτή καθιερώνεται ήδη
από τις διατάξεις του άρθρου 1
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδι-

κα,όπου και αποτυπώνονται οι
κατευθυντήριες γραμμές ολό-
κληρου του νομοθετήματος.

Επιπλέον, η μοριοδότηση
των νοσηλευτικών ειδικοτήτων
συνάδει πλήρως και με την
συνταγματικώς κατοχυρωμένη
αρχή της ισότητας, βάσει της
οποίας θεωρείται ανεπίτρεπτη
η ίση μεταχείριση διαφορετι-
κών περιπτώσεων.

ΜΜεε  άάλλλλαα  λλόόγγιιαα,,  οο  κκάάττοοχχοοςς
ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  εειιδδιικκόόττηηττααςς  δδεενν
ννοοεείίττααιι  νναα  ααξξιιοολλοογγεείίττααιι  χχωωρρίίςς
νναα  λλααμμββάάννεεττααιι  υυππόόψψηη  ττοο  ιιδδιιααίί--
ττεερροο  ααυυττόό  ττυυππιικκόό  ππρροοσσόόνν  ττοουυ,,
πποουυ  ττοονν  δδιιααφφοορροοπποοιιεείί  ααππόό  ττοουυςς
σσυυννυυπποοψψηηφφίίοουυςς  ττοουυ  πποουυ  δδεενν
ττοο  δδιιααθθέέττοουυνν»»,,  ααννααφφέέρρεειι  ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ....      

Ιανουάριος 2011

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ

Επιπλέον τυπικό προσόν

ΣΣ
ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
40§1 του Δημοσιοϋπαλληλικού
Κώδικα (Νόμος 3528/2007) «οι

δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαί-
ου, που διορίζονται σε οργανικές θέσεις,
διανύουν δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπη-
ρεσίας κατά τη διάρκεια της οποίας απο-
λύονται για λόγους που ανάγονται στην
υπηρεσία τους μόνο μετά από απόφα-
ση του υπηρεσιακού συμβουλίου».

Η ανωτέρω διάταξη είναι γενικού
περιεχομένου και καταλαμβάνει όλες
τις περιπτώσεις διορισμού, δηλαδή
εφαρμόζεται και επί υπαλλήλων που
διορίζονται εκ νέου, κατόπιν συμμετο-
χής τους σε άλλη προκήρυξη, σε οργα-
νική θέση του δημόσιου τομέα. 

ΜΜεεττάά  ττοονν  ννέέοο  δδιιοορριισσμμόό  οο  υυππάάλλλληη--
λλοοςς  εειισσέέρρχχεεττααιι  σσττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  μμεε  ττοονν
εειισσααγγωωγγιικκόό  ββααθθμμόό  κκααιι  ααφφοούύ  ππααρρέέλλθθεειι
ηη  δδιιεεττήήςς  δδοοκκιιμμαασσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοοςς  αακκοολλοουυ--
θθεείίττααιι  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  9988§11

ττοουυ  ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα,,  σσύύμμ--
φφωωνναα  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  ««οοιι  υυππάάλλλληηλλοοιι,,  πποουυ
έέχχοουυνν  ππρριινν  ααππόό  ττοο  δδιιοορριισσμμόό  ττοουυςς  χχρρόό--
ννοο  ππρρααγγμμααττιικκήήςς  δδηημμόόσσιιααςς  υυππηηρρεεσσίίααςς,,
εεννττάάσσσσοοννττααιι  μμεεττάά  ττηη  μμοοννιιμμοοπποοίίηησσηη  ττοουυςς
μμέέχχρριι  κκααιι  ττοονν  ττεελλεευυττααίίοο  εεννιιααίίοο  ββααθθμμόό,,
ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  χχρρόόννοο  υυππηηρρεε--
σσίίααςς  ττοουυςς,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  οουυσσιιαασσττιικκήή  κκρρίί--
σσηη  ττοουυ  υυππηηρρεεσσιιαακκοούύ  σσυυμμββοουυλλίίοουυ»»..

Αναφορικά με το δικαίωμα χορήγη-
σης κανονικής άδειας, αυτό θεμελιώ-
νεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 48§1 του Δημοσιοϋπαλληλικού
Κώδικα δύο (2) μήνες μετά τον διορι-
σμό. Μετά την πάροδο του διμήνου οι
ημέρες αδείας υπολογίζονται με βάση
τον συνολικό χρόνο πραγματικής δημό-
σιας υπηρεσίας, δηλαδή λαμβάνεται
υπόψη και η τυχόν προγενέστερη παρο-
χή υπηρεσιών σε δημόσιους φορείς. 

Αναφορικά με την μισθολογική εξέ-
λιξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 15§1 περίπτωση α’ του Νόμου

3205/2003 «ως υπηρεσία για την εξέ-
λιξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά
κλιμάκια του άρθρου 3 του παρόντος
νόμου, λαμβάνεται υπόψη: η υπηρεσία
που προσφέρεται στο Δημόσιο, σε
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με σχέση εξαρτη-
μένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου».

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  οο  υυππάάλλλληηλλοοςς  πποουυ
έέχχεειι  ήήδδηη  υυππηηρρεεσσίίαα  σσεε  φφοορρεείίςς  ττοουυ  δδηημμοο--
σσίίοουυ  κκααιι  δδιιοορρίίζζεεττααιι  εεκκ  ννέέοουυ  σσεε  άάλλλληη  οορργγαα--
ννιικκήή  θθέέσσηη  δδεενν  υυπποοββααθθμμίίζζεεττααιι  μμιισσθθοολλοογγιι--
κκώώςς,,  ααλλλλάά  σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  εεξξεελλίίσσσσεεττααιι  μμεε
ββάάσσηη  ττοονν  χχρρόόννοο  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίααςς  ττοουυ..  ΣΣεε
ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  λλήήψψηηςς  υυππόόψψηη  ττηηςς  ππρροογγεε--
ννέέσσττεερρηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  ττοουυ  ααππόό  ττοονν  ννέέοο
φφοορρέέαα  ααππαασσχχόόλληησσηηςς,,  δδέέοονν  όόππωωςς  κκαατταα--
θθέέττεειι  σσχχεεττιικκήή  ππρροοςς  ττοούύττοο  ααίίττηησσηη  σσττοο  ααρρμμόό--
δδιιοο  ττμμήήμμαα  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ––  μμιισσθθοοδδοοσσίίααςς..

Τέλος, αναφορικά με την άδεια μητρό-
τητας επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
52§1-2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδι-

κα «στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφο-
ρούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με
πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν
και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. (…)
Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε
χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που
είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που
είχε χορηγηθεί, παρατείνεται μέχρι την
πραγματική ημερομηνία του τοκετού,
χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγε-
ται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της
άδειας που χορηγείται μετά τον τοκε-
τό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί
σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που
είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοι-
πο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκε-
τό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός
χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών».

ΌΌππωωςς  σσααφφώώςς  ππρροοκκύύππττεειι  εεκκ  ττωωνν  ππααρραα--
ππάάννωω  δδιιααττάάξξεεωωνν,,  κκάάθθεε  μμηηττέέρραα  ––  υυππάάλλ--
λληηλλοοςς  δδιικκααιιοούύττααιι  σσυυννοολλιικκόό  χχρρόόννοο  άάδδεειι--
ααςς  μμηηττρρόόττηηττααςς,,  ππρριινν  κκααιι  μμεεττάά  ττοονν  ττοοκκεεττόό,,
ππέέννττεε  ((55))  μμηηννώώνν..    

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ – ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ – ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις
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ΣΣ
ύμφωνα με τις διατάξεις της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 19 του
Νόμου 3801/2009 ««εεππιιττρρέέππεεττααιι,,

ύύσσττεερραα  ααππόό  ααίίττηησσηη,,  ηη  ααμμοοιιββααίίαα  μμεεττάάτταα--
ξξηη  υυππααλλλλήήλλωωνν  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσίίοουυ  κκααιι  ττωωνν
ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..  ααππόό  ΥΥπποουυρργγεείίοο  σσεε  ΥΥπποουυρργγεείίοο
ήή  άάλλλληη  δδηημμόόσσιιαα  υυππηηρρεεσσίίαα  ήή  σσεε  ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..
κκααιι  ααννττιισσττρρόόφφωωςς  ήή  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς,,  μμεε  ττηηνν

ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  νναα  ααννήήκκοουυνν  σσττηηνν  ίίδδιιαα  κκααττηη--
γγοορρίίαα  κκααιι  νναα  κκααττέέχχοουυνν  τταα  ττυυππιικκάά  ππρροο--
σσόόνντταα  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  σσττοονν  οοπποοίίοο  μμεεττααττάάσσ--
σσοοννττααιι..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή  οοιι  θθέέσσεειιςς
πποουυ  κκααττέέχχοοννττααιι  ααππόό  ττοουυςς  μμεετταατταασσσσόόμμεε--
ννοουυςς  λλοογγίίζζοοννττααιι  κκεεννέέςς..  Η ανωτέρω μετά-
ταξη γίνεται μετά από γνώμη των οικεί-
ων υπηρεσιακών συμβουλίων,

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των δια-
τάξεων των παραγράφων 1 και 3 του
άρθρου 74 του Υπαλληλικού Κώδικα
(ν.3528/2007),όπως εκάστοτε ισχύουν».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων, που
καθιερώνουν για πρώτη φορά ρητώς
τον θεσμό των αμοιβαίων μετατάξεων,
τίθεται και η γενική προϋπόθεση της

νομιμότητας αυτών, σύμφωνα με την
οποία οι αμοιβαίως μετατασσόμενοι
υπάλληλοι θα πρέπει να ανήκουν υπο-
χρεωτικώς στην ίδια κατηγορία.

Συμπερασματικά δδεενν  χχωωρρεείί  ααμμοοιι--
ββααίίαα  μμεεττάάττααξξηη  μμεεττααξξύύ  εεννόόςς  ννοοσσηηλλεευυττήή
ττηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ΤΤΕΕ  κκααιι  εεννόόςς  ννοοσσηηλλεευυ--
ττήή  ττηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ΠΠΕΕ..  

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Αμοιβαία μετάταξη 

ΑΑ
ναφορικά με το καθε-
στώς που διέπει τις μετα-
θέσεις των νοσηλευ-

τών, που απασχολούνται στον
δημόσιο τομέα, επισημαίνονται
τα ακόλουθα:

Οι ως άνω νοσηλευτές, ως
φέροντες την ιδιότητα του δημο-
σίου υπαλλήλου, υπάγονται
πρωτίστως στο γενικό ρυθμι-

στικό πλαίσιο του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα (Νόμος
3528/2007).Συνεπώς, το νομι-
κό πλαίσιο των μεταθέσεών
τους είναι αυτό που περιγρά-
φεται από τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Δημοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα.

Σύμφωνα, δε, με την παρά-
γραφο 1 του ως άνω άρθρου,

«μετάθεση επιτρέπεται μετά από
αίτηση του υπαλλήλου ή αυτε-
παγγέλτως από την υπηρεσία,
μόνο όταν υπάρχει κενή θέση».

Εκ της ανωτέρω διατάξεως
τίθεται η απαραίτητη προϋπό-
θεση για την νομιμότητα της
μετάθεσης, που είναι η ύπαρ-
ξη κενής θέσης, δηλαδή οργα-
νικής θέσης στη νέα οργανι-

κή μονάδα, όπου μετατίθεται
ο υπάλληλος.

Τέλος,εκ των διατάξεων του
άρθρου 67§8 του Δημοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα καθιερώνεται
ο θεσμός των αμοιβαίων μετα-
θέσεων, οπότε η θέση εκ της
οποίας μετατίθεται καθένας εκ
των αμοιβαίως μετατιθεμένων
υπαλλήλων λογίζεται ως κενή.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Μεταθέσεις νοσηλευτών

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 

10

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ερμηνευτικό 
ζήτημα

ΣΣ
ε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/79391/0022/30-11-2010
εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους προς το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτεί-

χου, αναφορικά με την μισθολογική εξέλιξη της υπαλλήλου Λ. Χ.,
επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Ενόψει της μη αναγνώρισης του χρόνου υπηρεσίας της εν λόγω
υπαλλήλου στην Κυπριακή Δημοκρατία, γεννάται ένα ερμηνευτικό
ζήτημα, ειδικότερα, δε, αν στην επίδικη περίπτωση θα τύχουν εφαρ-
μογής οι διατάξεις του άρθρου 15§2 περ. γ΄ του Νόμου 3205/2003,
ή οι διατάξεις του άρθρου 15§1 περ. β΄ του ως άνω Νόμου, δοθέντος
ότι εν προκειμένω η χρονική περίοδος της άδειας άνευ αποδοχών
ταυτίζεται με την περίοδο παροχής υπηρεσιών σε κράτος – μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δη στην Κύπρο. 

Δοθέντος ότι η απάντηση υπήρξε αρνητική, χωρεί κατ’ αυτής
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.

Προσωπικό 
Κέντρων Ψυχικής

Υγείας

ΑΑ
ναφορικά με το καθεστώς των υπαλλήλων των Κέντρων Ψυχικής Υγείας
επισημαίνονται τα ακόλουθα: Η νομιμότητα της απασχόλησης του νοση-
λευτικού προσωπικού των Κέντρων Ψυχικής Υγείας στα νοσοκομεία όπου

υπάγονται, εξαρτάται από την μορφή που λαμβάνει το συγκεκριμένο μέτρο, αν
δηλαδή αποτελεί μετακίνηση, απόσπαση ή κάποια άλλη υπηρεσιακή μεταβολή. 

Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ζήτημα θα πρέπει να εξεταστεί μετά την ψήφι-
ση και θέση σε ισχύ του υπό κατάρτιση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας
(Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις), όπου και προ-
βλέπεται η δημιουργία ενός νέου φορέα, με την μορφή Νομικού Προσώπου Δημο-
σίου Δικαίου, υπό την επωνυμία Οργανισμός Παροχών Υγείας (Ο.Π.Υ.), στον οποίο
θα ενταχθούν τα Κέντρα Υγείας. 

Η ένταξη των Κέντρων Υγείας στον Ο.Π.Υ. πιθανότατα θα σημάνει την απεξάρ-
τησή τους από τα νοσοκομεία όπου υπάγονται μέχρι σήμερα. Συμπερασματικά θα
πρέπει να τηρηθεί μια επιφύλαξη για την τύχη του προσωπικού των κέντρων υγεί-
ας που απασχολούνται στα εποπτεύοντα νοσοκομεία.    

απαραίτητη 
προϋπόθεση για
την νομιμότητα
της μετάθεσης
είναι η ύπαρξη
κενής θέσης
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Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

άρθρα /  επιστολές

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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Η «μάχη» του υποχρεωτικού
εμβολιασμού 

Του Βασίλειου Κ. Γρηγορίου,
Νοσηλευτή ΤΕ, Κ.Υ. Αίγινας

ΑΑ
φορμή για τη σύνταξη
του παρόντος άρθρου
στάθηκε το ερωτηματο-

λόγιο εμβολιασμού προσωπι-
κού σε χώρους παροχής υπη-
ρεσιών υγείας, που εστάλη από
το ΚΕΕΛΠΝΟ για να το συμπλη-
ρώσουν οι εργαζόμενοι σε χώρους
παροχής υπηρεσιών υγείας.

Εάν το ερωτηματολόγιο αυτό
ζητούσε μόνο κάποιες γενικές
πληροφορίες και στοιχεία για
τα εμβόλια με τα οποία έχουμε
εμβολιαστεί και τις σχετικές παθή-
σεις,δεν θα προκαλούσε καμία
ανησυχία.Μετά,όμως,από αυτά
τα στοιχεία ζητούνται άλλα, τα
οποία δεν είναι θεμιτό να συλ-
λέγονται, διότι ουδείς γνωρίζει
πώς θα «αξιοποιηθούν». Πιο
συγκεκριμένα, στις ερωτήσεις
15-19 μας ρωτάνε,αν πιστεύου-
με ότι ο εμβολιασμός του προ-
σωπικού πρέπει να είναι υπο-
χρεωτικός και για ποια νοσήματα,
αν πιστεύουμε ότι ο εμβολια-
σμός του προσωπικού που εργά-
ζεται σε κλινική όπου νοσηλεύ-
ονται ανοσοκατεσταλμένα άτομα
πρέπει να είναι υποχρεωτικός
και για ποια νοσήματα, αν θα
θέλαμε να έχει αποδεδειγμένη
ανοσία κατά της ιλαράς το προ-
σωπικό που θα φρόντιζε ανο-
σοκατεσταλμένο μέλος στην
οικογένειά μας, αν θα θέλαμε
το προσωπικό που φροντίζει
νεογνά σε ΜΕΘ νεογνών να
έχει αποδεδειγμένη ανοσία κατά
της ανεμευλογιάς και, τέλος, αν
θα θέλαμε το προσωπικό που
φροντίζει άτομο με χρόνιο ανα-
πνευστικό νόσημα,να κάνει το
αντιγριπικό εμβόλιο κάθε χρό-
νο.Αν οι περισσότερες απαντή-
σεις είναι κατά του υποχρεωτι-
κού εμβολιασμού (και,επομένως,
υπέρ του προαιρετικού εμβο-

λιασμού),τότε είμαστε στο σωστό
δρόμο,διότι ο καθένας μας έχει
και πρέπει να έχει ελευθερία
επιλογής για το τι επιτρέπει να
εισβάλλει στο σώμα του. Αν οι
περισσότερες απαντήσεις,όμως,
είναι (ή «μαγειρευτούν» για να
δείχνουν ότι είναι) υπέρ του
υποχρεωτικού εμβολιασμού του
προσωπικού, τότε απειλείται το
δικαίωμα του καθενός μας, να
ορίζει το σώμα του και το τι επι-
τρέπει να μπαίνει μέσα σε αυτό.
Και αυτό,διότι μπορεί στη συνέ-
χεια το ΚΕΕΛΠΝΟ, το Υπουρ-
γείο Υγείας κλπ.να προσπαθή-
σουν να επιβάλλουν τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων
μας με πιθανή ποινή απόλυσης
για όποιον δεν παραδώσει το
σώμα του στο έλεος των φαρ-
μακευτικών εταιρειών (μέσω
ΚΕΕΛΠΝΟ φυσικά,Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Υγείας κλπ.)

Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να
θυμηθούμε τι έγινε πέρυσι με
τη «γρίπη των χοίρων».Εκατομ-
μύρια ευρώ από το υστέρημα

του ελληνικού λαού και άλλων
λαών δόθηκαν σε φαρμακευ-
τικές εταιρείες σύμφωνα με υπο-
δείξεις του ΠΟΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ
κλπ. για μια πανδημία – μαϊ-
μού,η οποία δεν διέφερε ουσια-
στικά από μια συνηθισμένη
εποχιακή γρίπη. Τα περισσό-
τερα από τα εμβόλια αυτά έλη-
ξαν ή θα λήξουν αχρησιμοποί-
ητα,ενώ σε κάποιους από αυτούς
που τα «απόλαυσαν» στο σώμα
τους παρουσιάστηκαν αλλερ-
γίες, παραλύσεις, αποβολές
εμβρύων και άλλες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες μέχρι και θάνα-
τοι (σε παγκόσμιο επίπεδο).

Σε κάθε νοσοκομείο και
κέντρο υγείας της ελληνικής επι-
κράτειας στήθηκαν συνεργεία
εμβολιασμού της «γρίπης των
χοίρων», αν και ήταν γνωστό
ότι, τα εμβόλια αυτά δεν ήταν
επαρκώς δοκιμασμένα, ενώ το
διαδίκτυο είχε «βουίξει» από τις
καταγγελίες για σοβαρές παρε-
νέργειες αυτών των εμβολίων.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ και η τότε ηγε-

σία του Υπουργείου Υγείας (κ.
Αβραμόπουλος) αψήφησαν τους
κινδύνους των εμβολίων αυτών
και τα παρήγγειλαν σε τεράστιες
ποσότητες και τα συνιστούσαν
ανεπιφύλακτα στον ελληνικό
λαό.Για αυτό το σκάνδαλο πήγε
κανένας τους φυλακή;Κατασχέ-
θηκαν οι περιουσίες των υπαι-
τίων για να αναπληρωθεί η ζημιά
που προκλήθηκε στην εθνική
οικονομία;Όχι,βέβαια.Το κορόι-
δο ο ελληνικός λαός πλήρωσε
και εξακολουθεί να πληρώνει
το «μάρμαρο».

Η Πολωνία,όμως,είχε Υπουρ-
γό Υγείας για την οποία μπορεί
να είναι υπερήφανη.Η υπουρ-
γός αυτή ξέρετε τι έκανε;Δήλω-
σε με παρρησία στο Πολωνικό
Κοινοβούλιο ότι ως γιατρός είχε
διδαχτεί και εφάρμοζε το να
ωφελεί χωρίς να βλάπτει και δεν
παρήγγειλε εμβόλια της γρίπης
των χοίρων για τον Πολωνικό
λαό! Μπράβο της! Πάρτε μαθή-
ματα επιστημοσύνης και ήθους
κ.κ. του ΚΕΕΛΠΝΟ και μάθετε

από αυτήν την εξαίρετη συνά-
δελφό σας, πώς να μη σκύβετε
συγκαταβατικά το κεφάλι στις
υποδείξεις των φαρμακευτικών
εταιρειών και πώς να ωφελείτε
κι εσείς χωρίς να βλάπτετε!

Ας εξετάσουμε τώρα μια άλλη
περίπτωση.Ένα χρόνο πριν την
εμφάνιση της «γρίπης των χοί-
ρων» η φαρμακευτική εταιρεία
Baxter έστειλε στην Τσεχία μια
παρτίδα εμβολίων εποχιακής
γρίπης μολυσμένη με τον ιό της
«γρίπης των πτηνών».Ένας Τσέ-
χος τεχνολόγος εργαστηρίου με
δική του πρωτοβουλία τη δοκί-
μασε σε πειραματόζωα εργαστη-
ρίου προτού χορηγηθεί σε ανθρώ-
πους. Τα πειραματόζωα αυτά
πέθαναν στο σύνολό τους και
η νεκροψία αποκάλυψε την πλε-
κτάνη της  Baxter. Αν δεν είχε
γίνει αυτή η τυχαία δοκιμή,ποι-
ος ξέρει πόσοι Τσέχοι θα πέθαι-
ναν από την «επιδημία» που θα
προκαλούσε μέσω του «πειραγ-
μένου» εμβολίου της η Baxter,
προκειμένου να πουλήσει στη
συνέχεια εμβόλια της γρίπης των
πτηνών για «πρόληψη».

Ποιο συμπέρασμα προκύ-
πτει από όλα αυτά; Ότι ο υπο-
χρεωτικός εμβολιασμός είναι
(ίσως) αποδεκτός για ζώα,είναι,
όμως,απαράδεκτος,και ως απλή
σκέψη έστω, για τους ανθρώ-
πους.Κάποιοι άνθρωποι παλιό-
τερα έχυσαν το αίμα τους για
να εξασφαλίσουν το δικαίωμα
habeas corpus (δηλ. να ορί-
ζεις το σώμα σου!) Να μην το
ορίζουν,λοιπόν,οι φαρμακευ-
τικές εταιρείες μέσω ΠΟΥ,ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ κλπ.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες
επιθυμούν τα σώματά μας για τα
πειράματά τους και το υστέρημά
μας για να αυξήσουν ακόμη περισ-
σότερο τα τρισεκατομμύρια των
κερδών τους. Θα τις εμπιστευ-
τούμε; Θα τους τα δώσουμε;
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ΣΣ
ε απάντηση του υπ’ αριθ. πρωτ.
165716/ΙΑ/30.12.2010  εγγράφου
του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου

μάθησης και Θρησκευμάτων, η Ένωση
Νοσηλευτών Ελλάδος απέστειλε τις επιση-
μάνσεις – παρεμβάσεις της σχετικά με τις
ελάχιστες προϋποθέσεις κατάρτισης των
νοσηλευτών, τονίζοντας για μία ακόμη φορά
την ανάγκη για Ενιαία Πανεπιστημιακή
Εκπαίδευση.

«Αναφορικά με την προϋπόθεση για την
εισαγωγή στην εκπαίδευση των νοσηλευ-
τών (ΠΔ 38/2010, αρ. 31, παρ. 1), ππρροοττεείί--
ννοουυμμεε  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  γγεεννιικκήήςς  σσχχοολλιικκήήςς
εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  ααππόό  δδέέκκαα  ((1100))  έέττηη  σστταα  δδώώδδεε--
κκαα  ((1122))  έέττηη  ήή,,  ττηηνν  ααπποοφφοοίίττηησσηη  εεππιιππέέδδοουυ
ιικκααννοούύ,,  όόππωωςς  ααυυττόό  ππιισσττοοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  ττοο
ΥΥππ..  ΠΠααιιδδεείίααςς,,  γγιιαα  εειισσααγγωωγγήή  σσττηηνν  ααννώώττααττηη
((ππααννεεππιισσττηημμιιαακκήή))  εεκκππααίίδδεευυσσηη..

ΓΓιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  εεππιι--
σσττήήμμηηςς  κκααιι  κκααττ’’  εεππέέκκτταασσηη  ττηηνν  ππρροοααγγωωγγήή
ττηηςς  δδηημμόόσσιιααςς  υυγγεείίααςς,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη  εειισσαα--
γγωωγγήή  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  σσεε  εεππααγγγγεελλμμααττιικκέέςς
σσχχοολλέέςς  ττηηςς  ίίδδιιααςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκήήςς  ββααθθμμίίδδααςς
ήήττοοιι,,  ααννώώττααττηηςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέέ--
νναα  ππρροοττεείίννοουυμμεε  ττηηνν  ΕΕννιιααίίαα  ΠΠααννεεππιισσττηημμιιαα--
κκήή  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη,,  ηη  οοπποοίίαα  ααπποο--
ττεελλεείί  ππάάγγιιοο  ααίίττηημμαα  ττηηςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  κκοοιιννόόττηηττααςς
ττόόσσοο  ττηηςς  χχώώρρααςς  μμααςς  ααλλλλάά  κκααιι  ααρρκκεεττώώνν  εευυρρωω--
ππααίίωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  κκααιι  σσυυμμππίίππττεειι  ααππόόλλυυτταα
μμεε  ττηηνν  2222ηη  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  6611ηηςς  ΣΣυυννόόδδοουυ
ττωωνν  ΠΠρρυυττάάννεεωωνν  ττοουυ  22000099..

Η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία
για τριετείς σπουδές ή για σπουδές διάρ-
κειας 4600 ωρών (ΠΔ 38/2010, αρ. 31, παρ.
3) αφήνει πολλά περιθώρια για παρερμη-
νείες κατά την εφαρμογή της οδηγίας και
πλήττει την εμπιστοσύνη για την εκπαί-
δευση μεταξύ των χωρών μελών. ΘΘεεωω--
ρροούύμμεε  όόττιι  ηη  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  εεττώώνν  σσπποουυδδώώνν
ααππόό  ττρρίίαα  ((33))  σσεε  ττέέσσσσεερραα  ((44)),,  όόππωωςς  ιισσχχύύεειι
κκααιι  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  μμέέχχρριι  σσήήμμεερραα  ((ππεερριιλλααμμ--
ββααννοομμέέννηηςς  κκααιι  ττηηςς  ππρραακκττιικκήήςς  άάσσκκηησσηηςς)),,
ήή  ηη  εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  ΠΠααννεεππιισσττηημμιιαακκήήςς  ΕΕκκππααίί--
δδεευυσσηηςς  όόππωωςς  ππρροοααννααφφέέρρθθηηκκεε,,  λλύύννοουυνν
ττυυχχόόνν  ππρροοββλλήήμμαατταα..

Σχετικά με τα υποχρεωτικά πεδία του
προγράμματος σπουδών των νοσηλευτών
(ΠΔ 38/2010, παράρτημα 5.2.1), κκρρίίννεεττααιι
ααππααρρααίίττηηττηη  ηη  ααννααννέέωωσσηη  ττηηςς  λλίίσσττααςς  ττωωνν  ααννττιι--
κκεειιμμέέννωωνν  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς..    ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  ππρρέέ--
ππεειι  νναα  λληηφφθθοούύνν  υυππόόψψηη  τταα  ννέέαα  δδεεδδοομμέένναα
ττωωνν  ααννααγγκκώώνν  υυγγεείίααςς  όόππωωςς  ηη  γγήήρρααννσσηη  ττοουυ
ππλληηθθυυσσμμοούύ,,  ηη  κκιιννηηττιικκόόττηητταα  αασσθθεεννώώνν  κκααιι

εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν  υυγγεείίααςς  κκααιι  ηη  σσυυννεεχχήήςς  ααννάά--
ππττυυξξηη  ττηηςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  εεππιισσττήήμμηηςς  ((eevviiddeennccee
bbaasseedd  nnuurrssiinngg)),,  ππρροοββάάλλοουυνν  ννέέεεςς  ααππααιιττήή--
σσεειιςς  σσττηη  δδηημμόόσσιιαα  υυγγεείίαα  κκααιι  ααννααδδεειικκννύύοουυνν
ννέέοουυςς  ρρόόλλοουυςς  ττηηςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  εεππιισσττήήμμηηςς..
Ως εκ τούτου, αναγκαίος είναι ο επανα-
προσδιορισμός της λίστας με την προσθή-
κη πεδίων όπως: η κοινοτική νοσηλευτι-
κή και η κατ’οίκον νοσηλεία,η διαπολιτισμική
νοσηλευτική, η νοσηλευτική εκπαίδευση
και έρευνα, η δημόσια υγεία-επιδημιολο-
γία και βιοστατιστική, θέματα σχετικά με την
διοίκηση υπηρεσιών υγείας και την πλη-
ροφορική της υγείας καθώς και ζητήματα
που θα προκύψουν κατόπιν διαλόγου με
τους εκπαιδευτικούς φορείς.

ΓΓιιαα  ττηη  δδιιαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  δδιιααττήήρρηησσηηςς  ττωωνν
εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν

άάσσκκηησσηη  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς,,
ααππααρρααίίττηηττηη  εείίννααιι  ηη  άάμμεεσσηη  σσύύννδδεεσσήή  ττηηςς  μμεε
ττηηνν  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  σσυυννεεχχιιζζόόμμεεννηη  εεππααγγγγεελλμμαα--
ττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  ((CCPPDD)),,  μμεε  όόρροουυςς  κκααιι  ππρροοϋϋ--
πποοθθέέσσεειιςς  πποουυ  θθαα  ααννααφφέέρροοννττααιι  ρρηηττώώςς  ((ππ..χχ..
ππιισσττωωττιικκέέςς  μμοοννάάδδεεςς  ––  ccrreeddiittss))  σσττηηνν  ααννααθθεε--
ωωρρηημμέέννηη  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΟΟδδηηγγίίαα  κκααιι  ηη  εευυθθύύ--
ννηη  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσήή  ττοουυςς  θθαα  ββααρρύύννεειι  ττοουυςς
εεππααγγγγεελλμμααττιικκοούύςς  φφοορρεείίςς..

Τέλος, υπενθυμίζουμε την ανάγκη αντι-
κατάστασης στο ΠΔ 38, ΦΕΚ 78 Α’/2010,
του όρου «νοσοκόμος υπεύθυνος για γενι-
κή περίθαλψη»  με τον όρο «νοσηλευτής»
όπως αυτός προσδιορίζεται από την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 1579
ΦΕΚ Α’ 217 /1985, και ορθώς χρησιμοποι-
είται στους τίτλους σπουδών που εκδίδο-
νται από τους εκπαιδευτικούς φορείς της

χώρας μας που προβλέπονται στην Ευρω-
παϊκή Οδηγία 36/2005.

Αναμένουμε για τις δικές σας ενέργειες»,
τονίζεται στο έγγραφο της Ε.Ν.Ε..

ΚΚιιννηηττιικκόόττηητταα  σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη  γγιιαα  ττοο  θθέέμμαα  ττωωνν
εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  ππρροοσσόόννττωωνν  
ΣΣττιιςς  2299//1100//22001100  ηη  ΓΓεεννιικκήή  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς
ΕΕσσωωττεερριικκήήςς  ΑΑγγοορράάςς  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΕΕππιι--
ττρροοππήήςς  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσεε  σσυυννάάννττηησσηη  μμεε
θθέέμμαα  ττιιςς  εεξξεελλίίξξεειιςς  σσττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττηηςς
εεφφααρρμμοογγήήςς  ααππόό  τταα  κκρράάττηη  μμέέλληη,,  ττηηςς  ΕΕυυρρωω--
ππααϊϊκκήήςς  ΟΟδδηηγγίίααςς  ((ΕΕ..ΟΟ..))  3366//22000055  γγιιαα  ττηηνν
ααμμοοιιββααίίαα  ααννααγγννώώρριισσηη  ττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιι--
κκώώνν  ππρροοσσόόννττωωνν..

Παρουσιάστηκαν αποτελέσματα από την
ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της δια-
δικασίας για την αναθεώρηση της Ε.Ο.

36/2005 που θα ολοκληρωθεί το 2012. Η
πρώτη φάση αφορά στην αξιολόγηση της
Ε.Ο. από τα κράτη μέλη και την διακρατι-
κή ανταλλαγή εμπειριών από την εφαρμο-
γή της μέχρι τις μέρες μας. Η σύνταξη των
τελικών εκθέσεων εμπειρίας για κάθε επάγ-
γελμα που αναφέρεται στην Ε.Ο. ανατέθη-
κε από την Γ.Δ. της Εσωτερικής Αγοράς σε
αντίστοιχες Επαγγελματικές Ενώσεις, για
τη Νοσηλευτική ανατέθηκε στο Nursing &
Midwifery Council (NMC), την αντίστοιχη
Ένωση της Μ. Βρετανίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την πλευ-
ρά της Ελλάδας δεν συμμετείχε στην δια-
δικασία κανένα από τα επαγγέλματα υγεί-
ας λόγω του ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα
εμπειρία από την εφαρμογή της οδηγίας
αφού αυτή ενσωματώθηκε στην Ελληνική

νομοθεσία σχετικά πρόσφατα  (25 Μαΐου
2010), με το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 38,
ΦΕΚ  78 Α’. Ως εκ τούτου το Υπουργείο
Υγείας απάντησε με το υπ. αριθ. πρωτ.
Υ7α/Γ.Π 81298 – 27-8-2010 έγγραφό του
για όλα τα επαγγέλματα υγείας (νοσηλευ-
τές, γιατρούς, φαρμακοποιούς κ.λπ.).

Η εν λόγω συνάντηση πραγματοποιή-
θηκε σε επίπεδο Οργανισμών και Επαγ-
γελματικών Οργανώσεων και όχι σε επί-
πεδο επαγγελματικών φορέων.Ως εκ τούτου
η ΕΝΕ εκπροσωπήθηκε από τη FEPI (European
Council of Nursing Regulators), η οποία
παρέστη καταθέτοντας εγγράφως ττιιςς θθέέσσεειιςς
ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  ααππέέννααννττιι  σσττηη
ΕΕ..ΟΟ..  κκααιι  ττηηνν  ααννάάγγκκηη  ααννααθθεεώώρρηησσήήςς  ττηηςς,,
κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηνν  εεππίίσσηημμηη  θθέέσσηη  ττηηςς    γγιιαα  ττηη
δδιιααδδιικκαασσίίαα  κκααιι  ττηηνν  θθεεμμααττιικκήή,,  ττηηςς  ααξξιιοολλόόγγηη--
σσηηςς  κκααιι  ττηηςς  πποορρεείίααςς  μμέέχχρριι  ττηηνν  ααννααθθεεώώρρηη--
σσηη  ττηηςς  ΕΕ..ΟΟ..  3366//22000055..  ΣΣττόόχχοοςς  ττηηςς  εεππιιττρροοππήήςς
εείίννααιι  ηη  δδιιααββοούύλλεευυσσηη  μμεε  όόλλοουυςς  ττοουυ  εεμμππλλεε--
κκόόμμεεννοουυςς  φφοορρεείίςς  κκααιι  ηη  έέκκδδοοσσηη  ΠΠρράάσσιιννηηςς
ΒΒίίββλλοουυ  μμέέχχρριι  ττοο  ΦΦθθιιννόόππωωρροο  ττοουυ  22001111..  ΕΕππίί--
σσηηςς,,  ττοο  σσύύσσττηημμαα  ππλληηρροοφφόόρρηησσηηςς  γγιιαα  ττηηνν
εεσσωωττεερριικκήή  ααγγοορράά  ((IInntteerrnnaall  MMaarrkkeett  IInnffoorrmmaattiioonn
SSyysstteemm  --  IIMMII)),,  ττοο  οοπποοίίοο  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί  κκααιι
ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  θθεεωωρρεείίττααιι  κκααλλήή  λλύύσσηη  γγιιαα  ττιιςς  ααρρμμόό--
δδιιεεςς  ααρρχχέέςς  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεππιικκοοιιννωωννοούύνν
ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκάά..

Επόμενο βήμα ήταν η συνάντηση της
Επιτροπής για την Αναγνώριση Επαγγελμα-
τικών Προσόντων, στις Βρυξέλλες στις 7-12-
2010, αναφορικά με την αναγκαιότητα ανα-
θεώρησης - επικαιροποίησης των προϋποθέσεων
εκπαίδευσης για τα «τομεακά επαγγέλματα»
(ιατροί, νοσηλευτές γενικής φροντίδας,οδο-
ντίατροι,κτηνίατροι,μαίες,φαρμακοποιοί και
αρχιτέκτονες).Η συνάντηση έγινε σε επίπε-
δο Εθνικών Συντονιστών και η Ελλάδα συμ-
μετείχε με εκπρόσωπο του τμήματος Ανα-
γνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του
Υπουργείου Παιδείας.

ΑΑυυξξηημμέέννοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  υυππάάρρχχεειι  κκααιι  γγιιαα
ττηηνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  κκάάρρτταα  ((ττααυυττόόττηητταα))..  ΓΓιιαα
ττοο  λλόόγγοο  ααυυττόό  έέχχεειι  σσυυσσττααθθεείί  εειιδδιικκήή,,  οολλιιγγοο--
μμεελλήήςς  εεππιιττρροοππήή  όόπποουυ  θθαα  ααννααλλάάββεειι  ττιιςς  ααππαα--
ρρααίίττηηττεεςς  εεννέέρργγεειιεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ππιιθθααννόόττηητταα  ττηηςς
έέκκδδοοσσηηςς  ααππόό  ττιιςς  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκέέςς  ΕΕννώώσσεειιςς,,
ττηηςς  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  ΚΚάάρρττααςς  μμεε  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή
ιισσχχύύ..  ΣΣττηηνν  εενν  λλόόγγωω  εεππιιττρροοππήή  μμέέλλοοςς  εείίννααιι
ττοο  CCEEPPLLIISS  ((EEuurrooppeeaann  CCoouunncciill  ooff  tthhee  LLiibbeerraall
PPrrooffeessssiioonnss))  κκααιι  ηη  EE..NN..EE..  θθαα  ππρροοββάάλλεειι  ττιιςς
θθέέσσεειιςς  ττηηςς  μμέέσσωω  ττηηςς  FFEEPPII  κκααιι  ττοουυ  CCEEPPLLIISS
ττοουυ  οοπποοίίοουυ  εείίννααιι  μμέέλλοοςς..
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«Ελάχιστες Προϋποθέσεις Κατάρτισης Νοσηλευτών»

Συγκεκριμένα 
προτείνουμε την
Ενιαία Πανεπιστη-
μιακή Νοσηλευτική
Εκπαίδευση, η οποία
αποτελεί πάγιο 
αίτημα της νοση-
λευτικής κοινότη-
τας τόσο της χώρας
μας αλλά και 
αρκετών ευρωπαίων
νοσηλευτών

Για την ανάπτυξη της
νοσηλευτικής επι-
στήμης και κατ’ επέ-
κταση την προαγωγή
της δημόσιας υγείας,
επιβάλλεται 
η εισαγωγή των νοση-
λευτών σε επαγγελ-
ματικές σχολές της
ίδιας εκπαιδευτικής
βαθμίδας ήτοι, ανώ-
τατης εκπαίδευσης
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Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

άρθρα /  επιστολές

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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Γράφει η Χαρ-
μπέα Ιωάννα,
Κοινωνιολό-
γος, απόφοι-
τη Παντείου
Πανεπιστημί-
ου Αθηνών,
εργαζόμενη
στο «βοήθεια

στο σπίτι», στο δήμο Μεγάλων Καλυ-
βίων, Ν. Τρικάλων

ΣΣ
τις μέρες μας το ποσοστό των
ηλικιωμένων ατόμων αναλογι-
κά του συνολικού πληθυσμού

της χώρας μας είναι αρκετά υψηλό.
Παρατηρείται το φαινόμενο της δημο-
γραφικής γήρανσης. Η δημογραφική
γήρανση ορίζεται ως η αύξηση της ανα-
λογίας των ατόμων άνω των 65 ετών
στο σύνολο του πληθυσμού. Βασική
αιτία είναι η μείωση της γεννητικότη-
τας – γονιμότητας που δημιουργεί προ-
βλήματα πληθυσμιακής ανανέωσης.

ΤΤοο  ““ββοοήήθθεειιαα  σσττοο  σσππίίττιι””  ααπποοττεελλεείί
έένναα  ππρρόόγγρρααμμμμαα  πποουυ  ααππεευυθθύύννεεττααιι  κκααττάά
κκύύρριιοο  λλόόγγοο  σσεε  έένναα  μμεεγγάάλλοο  μμέέρροοςς  ττοουυ
ππλληηθθυυσσμμοούύ,,  σσττηηνν  ΤΤρρίίττηη  ηηλλιικκίίαα,,  χχωωρρίίςς
όόμμωωςς  νναα  ααπποοκκλλεείίεειι  κκααιι  άάλλλλοουυ  ττύύπποουυ
κκοοιιννωωννιικκέέςς  οομμάάδδεεςς  πποουυ  χχρρήήζζοουυνν  κκοοιι--
ννωωννιικκήήςς  ββοοήήθθεειιααςς  ((όόππωωςς  ππ..χχ..  ΑΑμμεεΑΑ))..
Απευθύνεται λοιπόν σε ειδικές κατη-
γορίες ατόμων, μη ικανές να καλύ-
ψουν από μόνες τους βασικές τους
ανάγκες όπως την ιατροφαρμακευτι-
κή τους περίθαλψη, τη μετακίνησή τους
σε ιατρείο, την διευθέτηση προσωπι-
κών τους εκκρεμοτήτων που αφορά
πληρωμή λογαριασμών συναλλαγή με
πρόνοια, τράπεζες, ΙΚΑ, νοσοκομεία
και παντός είδους υπηρεσίες.Με άλλα
λόγια πρόκειται για ένα είδος ολοκλη-
ρωμένης και συστηματικής φροντίδας,
πάνω από όλα όμως πρόκειται για ένα
κοινωνικό λειτούργημα.

Σκοπός του κοινωνικού επιστήμο-
να του προγράμματος εκτός από την
ψυχοκοινωνική στήριξη και τη συμβου-
λευτική,διευθέτηση ζητημάτων κοινω-

νικής πρόνοιας, είναι να κάνει τον ηλι-
κιωμένο να νιώθει χρήσιμος. Η άσχη-
μη ψυχολογία και η αδράνεια αποτε-
λούν λόγους γήρανσης. Το γήρας δεν
είναι μόνο βιολογικό, αλλά αποτελεί
και κοινωνικό φαινόμενο.

ΟΟιι  ηηλλιικκιιωωμμέέννοοιι  ααπποοττεελλοούύνν  μμιιαα  αανναα--
ξξιιοοπποοίίηηττηη  ππααρρααγγωωγγιικκήή  δδύύννααμμηη..  ΜΜεε  ττηη
σσυυμμββοολλήή  εεννόόςς  εεππιισσττήήμμοονναα  δδύύννααττααιι  νναα
εεππιιττεευυχχθθεείί  ηη  κκααττααγγρρααφφήή  εεμμππεειιρριιώώνν
ααππόό  μμέέρροουυςς  ττωωνν  ηηλλιικκιιωωμμέέννωωνν,,  αακκόό--
μμαα  κκααιι  ηη  έέκκδδοοσσηη  εεννόόςς  ββιιββλλίίοουυ  πποουυ  θθαα
ααπποοττεελλεείί  οοδδηηγγόό  --  σσύύμμββοουυλλοο  γγιιαα  ττοουυςς
ννεεόόττεερροουυςς.. Ειδικότερα η ομάδα των
ηλικιωμένων γυναικών μπορούν να
μεταφέρουν στις νεότερες γενεές συντα-
γές μαγειρικής ή να ασχοληθούν με
χειροτεχνίες. Ο ηλικιωμένος αποτε-
λεί φορέα σοφίας και γνώσης. Η συμ-
βολή του στην κοινωνική συνοχή
είναι σημαντική εφόσον διατηρεί

κάποια ήθη και έθιμα και μεταδίδει
αυτά στις ερχόμενες γενεές.

ΣΣεε  μμιιαα  κκοοιιννωωννίίαα  πποουυ  όόλλαα  ααμμφφιι--
σσββηηττοούύννττααιι  κκααιι  μμεεττααββάάλλλλοοννττααιι,,  σσεε  μμιιαα
κκοοιιννωωννίίαα  όόπποουυ  οοιι  κκοοιιννωωννιικκέέςς  ααξξίίεεςς
κκααιι  σσχχέέσσεειιςς  ππεερρννάάννεε  κκρρίίσσηη  κκααιι  ηη  μμοονναα--
ξξιιάά  θθεεωωρρεείίττααιι  μμάάσσττιιγγαα,,  πποουυ  ππλλήήττττεειι
όόλλεεςς  ττιιςς  ππλληηθθυυσσμμιιαακκέέςς  οομμάάδδεεςς  δδεενν
μμπποορρεείί  νναα  εεξξααιιρρεεθθεείί    ααππόό  ττηη  μμάάσσττιιγγαα
ααυυττήή  ηη  οομμάάδδαα  ττωωνν  ηηλλιικκιιωωμμέέννωωνν  κκααιι
ττωωνν  ΑΑμμεεΑΑ.. Η  ανάγκη για επαφή με
το συνάνθρωπο παρουσιάζεται διά-
χυτη σε όλες τις εκφάνσεις της κοι-
νωνικής ζωής. Ο σύγχρονος άνθρω-
πος έχει την ευτυχία να περικλείεται
από πλήθος ανθρώπων, στην πραγ-
ματικότητα, όμως, είναι καταδικασμέ-
νος να βρίσκεται εγκλωβισμένος στον
ασφυκτικό κλοιό της μοναξιάς του.

Την απεγνωσμένη προσπάθεια του
ηλικιωμένου ατόμου έρχεται να καλύ-
ψει το βοήθεια στο σπίτι. Η ανάγκη,
λοιπόν, για επικοινωνία σε συνδυα-
σμό με την ανάγκη νοσηλευτικής φρο-
ντίδας και οικιακής βοήθειας σε μονα-
χικά και ανήμπορα άτομα δημιούργησε
το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι», το
οποίο όμως ακόμα δεν έχει θεσμοθε-
τηθεί.Η θεσμοθέτηση επιβάλλεται από
την ίδια την κοινωνία. Η συνεχής και
αδιάλειπτη λειτουργία του προγράμμα-
τος κρίνεται αναγκαία για την αναβάθ-
μιση της ζωής των ατόμων που χρή-
ζουν  βοήθεια.

Ως κοινωνιολόγος μπορώ να δια-
βεβαιώσω ότι, οοιι  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  κκοοιιννωω--
ννίίααςς  εείίννααιι  όόππωωςς  οοιι  ππλληηγγέέςς  εεννόόςς  ζζωωνντταα--
ννοούύ  οορργγααννιισσμμοούύ..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  κκλλεείίσσοουυνν
οοιι  ππλληηγγέέςς,,  γγιιαα  νναα  εεππιιζζήήσσεειι  οο  οορργγααννιι--
σσμμόόςς  κκααιι  σσττηηνν  ππρροοκκεειιμμέέννηη  ππεερρίίππττωω--

σσηη  ππρρέέππεειι  νναα  κκααλλυυφφθθοούύνν  οοιι  ααννάάγγκκεεςς
ττωωνν  ααττόόμμωωνν  γγιιαα  νναα  εεππιιττεευυχχθθεείί  κκοοιιννωω--
ννιικκήή  ιισσοορρρροοππίίαα..

Ο κοινωνικός επιστήμονας οφεί-
λει να εστιάσει το επαγγελματικό του
ενδιαφέρον, όχι μόνο σε αυτό το κοι-
νωνικό πρόβλημα που φαίνεται. Έχει
χρέος να προσεγγίσει τα δεδομένα –
ορατά προβλήματα των ευπαθών κοι-
νωνικών ομάδων που είναι κοινω-
νικά προσδιορισμένα, αλλά και των
αφανών ομάδων δηλαδή εκείνων
που αντιμετωπίζουν πολλαπλά προ-
βλήματα κοινωνικής παθογένειας
χωρίς όμως να το γνωρίζει κάποιος
ή να μη θέλει να το γνωρίζει, γιατί
έτσι τον συμφέρει. ΠΠρρέέππεειι  νναα  αανναα--
γγννωωρρίίσσοουυμμεε  ττοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι,,  έένναα  κκοοιι--
ννωωννιικκόό  ππρρόόββλληημμαα  δδεενν  ππααύύεειι  νναα  ααπποο--

ττεελλεείί  ππρρόόββλληημμαα,,  εεππεειιδδήή  δδεενν  εείίννααιι  οορραα--
ττόό..  ΗΗ  ύύππααρρξξηη  ττέέττοοιιοουυ  εείίδδοουυςς  ππρροοββλληη--
μμάάττωωνν  υυπποοννοομμεεύύεειι  ττηηνν  κκοοιιννωωννιικκήή
σσυυννοοχχήή  κκααιι  ττηηνν  εεύύρρυυθθμμηη  λλεειιττοουυρργγίίαα
ττηηςς  κκοοιιννωωννίίααςς..

Οι αφανείς ομάδες θεωρούνται
αφανείς, γιατί δεν είναι γνωστές στις
επίσημες αρχές. Είναι πληθυσμοί που
δε θα ζητήσουν επίσημα βοήθεια.
Οι πληθυσμοί αυτοί δε θέλουν να
επωφεληθούν, γι’ αυτό βρίσκονται
εκεί που βρίσκονται. Οι κοινωνικές
δομές, όμως, πρέπει να βρουν τρό-
πο να τους εντοπίσουν και να τους
επανακοινωνικοποιήσουν. Απαιτεί-
ται να υπάρξει ειδική επάνδρωση
των κοινωνικών δομών χαρακτηρι-
ζόμενη από εξωστρέφεια. ΔΔεενν  ππεερριι--
μμέέννοουυμμεε  νναα  έέρρθθεειι  κκάάπποοιιοοςς  νναα  μμααςς
εεμμππιισσττεευυττεείί  ττοο  ππρρόόββλληημμάά  ττοουυ,,  ττοονν
αανναακκααλλύύππττοουυμμεε  εεμμεείίςς  οοιι  κκοοιιννωωννιικκοοίί
εεππιισσττήήμμοοννεεςς,,  ττοονν  ππρροοσσεεγγγγίίζζοουυμμεε  χχττίί--
ζζοοννττααςς  μμιιαα  σσχχέέσσηη  ααμμοοιιββααίίααςς  εεμμππιισσττοο--
σσύύννηηςς  κκααιι  εενν  ττέέλλεειι  ττοουυ  ππρροοσσφφέέρροουυ--
μμεε  ττηη  ββοοήήθθεειιάά  μμααςς..  ΤΤοο  ««ββοοήήθθεειιαα  σσττοο
σσππίίττιι»»  κκιιννεείίττααιι  κκααιι  ππρροοςς  ααυυττήή  ττηηνν
κκααττεεύύθθυυννσσηη..  Δεν περιμένουμε να
εξαπλωθεί ένα κοινωνικό πρόβλη-
μα. Η αναχαίτιση ενός φαινομένου
κοινωνικής παθογένειας, η έγκαιρη
διάγνωση και αντιμετώπιση του κρί-
νεται αναγκαία αν θέλουμε να λέμε
ότι ζούμε σε ένα κράτος πρόνοιας.

Οι κοινωνίες αλλάζουν με το πέρα-
σμα των χρόνων. Η δυναμικότητά
τους είναι πλέον δεδομένη. Οι ραγδαί-
ες εξελίξεις στη δομή τους επιβάλ-
λουν και την εξέλιξη των θεσμών. Η
δομή της σύγχρονης οικογένειας είναι
τόσο διαφορετική. ΣΣήήμμεερραα  μμιιλλάάμμεε  γγιιαα
μμοοννοογγοοννεεϊϊκκέέςς  οοιικκοογγέέννεειιεεςς  ((δδιιααζζύύγγιιοο,,
χχηηρρεείίαα  ήή  ααννύύππααννττρρεεςς  μμηηττέέρρεεςς)),,  γγιιαα
αανναασσυυγγκκρροοττηημμέέννεεςς  οοιικκοογγέέννεειιεεςς  ((  μμεεττάά
ααππόό  χχηηρρεείίαα  ηη  δδιιααζζύύγγιιοο)),,  χχωωλλέέςς  οοιικκοο--
γγέέννεειιεεςς  ((όόπποουυ  δδεενν  ζζοούύνν  μμααζζίί  οοιι  δδύύοο
γγοοννεείίςς))..  ΤΤαα  εερρωωττήήμμαατταα,,  όόμμωωςς,,  πποουυ
ττίίθθεεννττααιι    εείίννααιι  τταα  εεξξήήςς::  οοιι  ηηλλιικκιιωωμμέέ--
ννοοιι  ττιι  ρρόόλλοο  ππααίίζζοουυνν  σσεε  όόλλοο  ααυυττόό  ττοο
σσκκηηννιικκόό  ττηηςς  μμεεττααλλλλαασσσσόόμμεεννηηςς  οοιικκοο--

ΤΟ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ας σταματήσουμε 
να εθελοτυφλούμε... 

«Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει την ευτυχία 
να περικλείεται από πλήθος ανθρώπων, στην
πραγματικότητα, όμως, είναι καταδικασμένος
να βρίσκεται εγκλωβισμένος στον ασφυκτικό
κλοιό της μοναξιάς του» 
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γγέέννεειιααςς;;  Πού τελικά ανήκουν; Ποιος
ασχολείται μαζί τους; Και στο σημείο
αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι,
ακόμη και στην περίπτωση των ηλι-
κιωμένων που ζουν με τα παιδιά
τους, δεν είναι εφικτό να τους προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες που προσφέ-
ρει το «βοήθεια στο σπίτι». Αυτό συμ-
βαίνει για τον απλούστατο λόγο ότι,
τα παιδιά των ηλικιωμένων εργάζο-
νται και δεν έχουν χρόνο να ασχο-
ληθούν μαζί τους. Κατά κάποιο τρό-
πο, λοιπόν, η ύπαρξη του βοήθεια
στο σπίτι αποδεσμεύει παραγωγική
δύναμη, συμβάλλει στην ανάπτυξη
της παραγωγικότητας και στην προ-
ώθηση της απασχόλησης. Η ύπαρξη
του «βοήθεια στο σπίτι» αντιτάσσεται
στην περιθωριοποίηση και τον κοι-
νωνικό αποκλεισμό των ατόμων της
Τρίτης ηλικίας. Εξάλλου, μόνο και

μόνο η προσοχή που δίνεται σε αυτά
τα άτομα, μια ζεστή καλημέρα είναι
αρκετή για να χαμογελάσουν. Άλλω-
στε το αξίζουν, γιατί είναι οι άνθρω-
ποι εκείνοι που μας ανάθρεψαν, έδω-
σαν τα πάντα για να έχουμε  μια

καλύτερη ζωή και τώρα είναι ευάλω-
τοι. Ας τους δείξουμε και εμείς την
κοινωνική μας ευαισθησία.

ΗΗ  ααννααγγκκααιιόόττηητταα  ττηηςς  ύύππααρρξξηηςς  ττοουυ

««ββοοήήθθεειιαα  σσττοο  σσππίίττιι»»  εείίννααιι  ααννααμμφφιισσββήή--
ττηηττηη  κκααιι  γγιιαα  έένναανν  εεππιιππλλέέοονν  λλόόγγοο..  ΟΟιι
υυππηηρρεεσσίίεεςς  πποουυ  ππρροοσσφφέέρροοννττααιι  σσυυννττεε--
λλοούύνν  σσττηηνν  ααπποοσσυυμμφφόόρρηησσηη  ττοουυ  εεθθννιι--
κκοούύ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  υυγγεείίααςς.. Η αποστα-
σιοποίηση, λοιπόν, από το ζήτημα

της θεσμοθέτησής του δεν δικαιολο-
γείται. Το συγκεκριμένο ζήτημα μας
αφορά όλους ανεξαιρέτως και από
οποιαδήποτε οπτική γωνία και αν το

δούμε η ουσία παραμένει η ίδια.
Μια κοινωνία θεωρείται υγιής, όταν

εξασφαλίζει τα δικαιώματα των νέων
(π.χ. δικαίωμα στην εργασία) και τις
παροχές που οφείλει στους ηλικιωμέ-
νους. Με βάση τα όσα έχουν προανα-
φερθεί επιβάλλεται η καθιέρωση του
προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι». Δεν
μπορούμε να πάμε κόντρα στην εξέ-
λιξη και στην ανακατάταξη των ισχυ-
ουσών κοινωνικών δεδομένων.Η μη
αναγνώριση της αναγκαιότητας αυτής
θα επιφέρει αμέτρητα κοινωνικά προ-
βλήματα και υψηλά κόστη, τόσο πραγ-
ματικά όσο και ψυχικά.

ΑΑςς  σσττααμμααττήήσσοουυμμεε,,  λλοοιιππόόνν,,  νναα  εεθθεε--
λλοοττυυφφλλοούύμμεε  σσττιιςς  εεππιιττααγγέέςς  ττηηςς  σσύύγγ--
χχρροοννηηςς  εεπποοχχήήςς..  ΤΤοο  ««ββοοήήθθεειιαα  σσττοο  σσππίί--
ττιι»»  εείίννααιι  σσυυννυυφφαασσμμέέννοο  μμεε  ττηη  δδοομμήή
ττηηςς  σσύύγγχχρροοννηηςς  κκοοιιννωωννίίααςς  κκααιι  ττηη  λλεειι--
ττοουυρργγιικκόόττηητταα  ααυυττήήςς..

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

22..    ΑΑΠΠΟΟΦΦΟΟΙΙΤΤΟΟΙΙ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  
ΙΙΔΔΡΡΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΕΕΣΣ  

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

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

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

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

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

«Οι ανάγκες της κοινωνίας είναι όπως οι πλη-
γές ενός ζωντανού οργανισμού. Πρέπει να
κλείσουν οι πληγές, για να επιζήσει ο οργανι-
σμός και στην προκειμένη περίπτωση πρέπει
να καλυφθούν οι ανάγκες των ατόμων για να
επιτευχθεί κοινωνική ισορροπία»
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα 
Παρασκευή, Δρακοπούλου
Μαριάννα, Χριστοδούλου
Ελένη

Νέα θεραπεία
πενταπλασιάζει 
τις επιτυχείς 
εξωσωματικές 
Πηγή: ΒΗΜΑ

Ελπίδα μητρότητας σε γυναί-
κες που έχουν υποβληθεί επα-
νειλημμένως σε αποτυχημέ-
νους κύκλους εξωσωματικής
γονιμοποίησης χαρίζει μια νέα
θεραπεία γονιμότητας, η οποία
πενταπλασιάζει τα ποσοστά επι-
τυχίας της εξωσωματικής.Μελέ-
τη που διεξήχθη από ειδικούς
της μεγάλης βρετανικής ιδιω-
τικής κλινικής CareFertility στο
Νότιγχαμ έδειξε ότι, μια ουσία
που βασίζεται στο έλαιο σόγιας
και χρησιμοποιείται για την
τεχνητή σίτιση ασθενών που
δεν μπορούν να τραφούν κανο-
νικά μπορεί να αυξήσει σημα-
ντικά τα ποσοστά επιτυχίας της
εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Πολυφάρμακο -
ασπίδα σε 
καρδιοπάθειες 
και εμφράγματα 
Πηγή:ΤΑ ΝΕΑ

Άρχισε στη Βρετανία η κλινι-
κή δοκιμή του πολυφαρμά-
κου, του χαπιού που υπόσχε-
ται να αποτελέσει ασπίδα
προστασίας ενάντια στις καρ-
διοπάθειες και τα εμφράγμα-
τα. Οι εμπνευστές του «μαγι-
κού» χαπιού ελπίζουν ότι σε
δύο χρόνια θα κυκλοφορεί
και,μάλιστα,σε χαμηλό κόστος.
Στα συστατικά του φαρμάκου,
το οποίο απευθύνεται σε ανθρώ-
πους άνω των 50 ετών ή όσους
αντιμετωπίζουν καρδιαγγεια-

κά προβλήματα, περιλαμβάνο-
νται κοινές φαρμακευτικές
ουσίες σε χαμηλή δόση.Ωστό-
σο,σε μια προσπάθεια να περιο-
ριστούν οι παρενέργειες στο
στομάχι,οι ερευνητές δεν συμπε-
ριέλαβαν στη σύνθεση την
ασπιρίνη – αν και πρόσφατες
έρευνες επιβεβαιώνουν την
ευεργετική της δράση – καθώς
έχει αναφερθεί ότι σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις έχει προκα-
λέσει γαστρορραγία.

Τα αμύγδαλα
σώζουν από 
διαβήτη και 
καρδιοπάθειες 
Πηγή: ΒΗΜΑ

Αμερικανοί ειδικοί διαπίστω-
σαν ότι, η κατανάλωση αμυ-
γδάλων έχει ευεργετική επί-
δραση στον οργανισμό και
ειδικότερα στην πρόληψη σοβα-

ρών παθήσεων όπως ο δια-
βήτης αλλά και οι καρδιοπά-
θειες. Σύμφωνα με την έρευ-
να, που πραγματοποίησαν
επιστήμονες του Πανεπιστημί-
ου Ιατρικής και Οδοντιατρικής
του Νιου Τζέρσι, μια διατρο-
φή πλούσια σε αμύγδαλα βοή-
θησε από τη μια πλευρά στη
βελτίωση των επίπεδων της
ινσουλίνης και από την άλλη
στη μείωση της λεγόμενης
«κακής» χοληστερόλης (της
LDL), τα υψηλά επίπεδα της
οποίας αυξάνουν τους κινδύ-
νους σοβαρών καρδιακών προ-
βλημάτων.

Θετική σκέψη 
για μακροζωία -
Είσαι όσο νιώθεις!
Πηγή: dete.gr

Σύμφωνα με έρευνα,οι άνθρω-
ποι που ντύνονται και φέρο-

νται σαν νεότεροι, γερνούν
πιο αργά από εκείνους που
είναι πιο σοβαροφανείς. Η
φράση είσαι όσο νιώθεις έχει
βάση τελικά, αφού η θετική-
νεανική σκέψη μπορεί να βελ-
τιώσει την υγεία μας. Η πίε-
ση του αίματος, τα αρθριτικά,
η όραση μπορούν να βελτιω-
θούν, ακόμα μπορούμε να
αποφύγουμε την καρδιοπά-
θεια και τον καρκίνο (π.χ.
του προστάτη). Η ψυχολογι-
κή μας κατάσταση επηρεάζει
την σωματική.

Μπαμπάς 
για πρώτη φορά
στα 94!
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Είναι 94 ετών,μόλις έγινε πατέ-
ρας για πρώτη φορά και υπο-
στηρίζει φυσικά ότι είναι ο πιο
μεγάλος μπαμπάς του κόσμου.

Ο ΡαμτζίτΡαγκάβ, από την
Βόρεια Ινδία, χαρακτηρίζει
«δώρο Θεού» την έλευση του
γιου του που έφερε στον κόσμο
η σύζυγός του Σακουντάλα
Ντέβι, η οποία έχει περάσει τα
50. Ο κ. Ραγκάβ αποδίδει το
μυστικό της μακροζωίας στη
διατροφή του, που αποτελεί-
ται από τρία λίτρα γάλα, μισό
κιλό αμύγδαλα και μισό κιλό
επεξεργασμένο βούτυρο την
ημέρα. Ο γιατρός που ξεγέν-
νησε την κυρία Ντέβι αναφέ-
ρει ότι στη φύση δεν μπορού-
με να αποκλείσουμε τέτοια
ακραία φαινόμενα, αλλά τονί-
ζει ότι είναι αρκετά δύσκολο
για μια γυναίκα τέτοιας ηλικίας
να έχει υγιή ωάρια.

Οι Νεάντερταλ 
ήξεραν και 
από φυτά και 
από λαχανικά
Πηγή: aggelioforos.gr

Φυτά και λαχανικά μαγείρευ-
αν και έτρωγαν οι προϊστορι-
κοί συγγενείς του ανθρώπου,
οι Νεάντερταλ, σύμφωνα με τα
ευρήματα μιας νέας έρευνας
αμερικανών επιστημόνων, με
βάση κατάλοιπα φυτικής τρο-
φής που βρέθηκαν στα δόντια
τους. Η έρευνα ανατρέπει εν
μέρει τη διαδεδομένη εικόνα
των Νεάντερταλ ως κατ' εξο-
χήν κρεατοφάγων,με δεδομέ-
νο πως η χημική ανάλυση των
οστών τους είχε δείξει ότι έτρω-
γαν λίγα ή καθόλου λαχανικά.

Δείξε μου τους
φίλους σου να σου
πω την...αμυγδαλή
σου! 
Πηγή:TANEA

To μικρό τμήμα του εγκεφά-
λου μας που λέγεται αμυγδα-
λή, είναι εκείνο που «μαγνητί-

Τυπορυχείο… 

Οι πολλές ώρες
μπροστά στον
υπολογιστή
αυξάνουν τη
μυωπία
Πηγή:TOBHMA

Όλο και περισσότεροι
μαθητές Δημοτικού στο
Χονγκ Κονγκ εμφανίζουν
μυωπία επειδή περνούν
τέσσερις ώρες την ημέρα
παίζοντας παιχνίδια στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή
ή «σερφάροντας» στο δια-
δίκτυο.Τα κρούσματα μυω-
πίας μεταξύ μαθητών του
Δημοτικού σχολείου αυξά-
νονται με ρυθμό 10% τον

χρόνο, σύμφωνα με την Ένωση Οπτομετρών. Στο Χονγκ Κονγκ καταγράφεται ήδη ένα
από τα υψηλότερα ποσοστά μυωπίας στον κόσμο και σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη
το 17% των μαθητών όταν ξεκινούν το Δημοτικό και το 53% όταν το ολοκληρώνουν
έχουν μυωπία.
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ζει» γύρω μας τους φίλους και
τους γνωστούς. Ερευνητές από
το Γενικό Νοσοκομείο της
Μασαχουσέτης στη Βοστώνη,
διαπίστωσαν πρόσφατα ότι η
αμυγδαλή είναι μεγαλύτερη
στους ανθρώπους που διά-
γουν ιδιαίτερα κοινωνικό βίο
απ’ ό,τι σε εκείνους που έχουν
στενότερο κύκλο φίλων και
γνωστών.Αυτό, ισχύει για άντρες
και γυναίκες όλων των ηλι-
κιών.Tα αποτελέσματα της έρευ-
νας είναι τα πρώτα που υπο-
δεικνύουν έναν σαφή συσχετισμό
ανάμεσα σε μία συγκεκριμέ-
νη περιοχή του εγκεφάλου και
στον αριθμό αλλά και την πολυ-
πλοκότητα των κοινωνικών
σχέσεων ενός ανθρώπου.

Φυλλικό οξύ 
και σίδηρος 
για έξυπνα παιδιά 
Πηγή:TOBHMA

Ερευνητές της Σχολής Δημό-
σιας Υγείας του Πανεπιστημί-
ου Johns Ηopkins υποστηρί-
ζουν ότι η λήψη φυλλικού
οξέος και σιδήρου κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης οδη-
γεί στη γέννηση παιδιών τα
οποία είναι πιο έξυπνα και
έχουν καλύτερο έλεγχο των
κινήσεών τους σε σχέση με
εκείνα που η μητέρα τους δεν
ελάμβανε τις δύο ουσίες. Οι
ειδικοί αναφέρουν ότι η έλλει-
ψη σιδήρου και μάλιστα από
την αρχή της ζωής ενός ανθρώ-
που μπορεί να δημιουργήσει
σοβαρά προβλήματα στην ανά-
πτυξη του νευρικού συστήμα-
τος, στη βιοχημεία αλλά και
στον μεταβολισμό του, επηρε-
άζοντας τελικά τόσο την πνευ-

ματική του ανάπτυξη όσο και
την κινητικότητά του.

Βοηθήστε 
τα μάτια σας μέσω
της τροφής που
λαμβάνετε
Πηγή: iatronet.gr

Οι τροφές που είναι καλύτε-
ρες για την υγεία των ματιών
είναι αυτές που περιέχουν τα
δύο καροτενοειδή αντιοξειδω-
τικά-λουτεϊνη και ζεαξανθίνη
-επειδή αυτές αποτελούν ένα
μεγάλο μέρος των χημικών
συστατικών της ωχράς κηλί-
δας στον αμφιβληστροειδή, ιδι-
αίτερα η ζεαξανθίνη. Τροφές
με υψηλή περιεκτικότητα σε
αυτές τις θρεπτικές ουσίες περι-
λαμβάνουν κόκκινα σταφύλια,
πορτοκαλί πιπεριές, κολοκυ-
θάκια και κολοκύθες, καλα-
μπόκι, αυγά, σπανάκι, σέλινο,
μπρόκολο,φύλλα μαρουλιού,
λάχανο, μαϊντανό, μπιζέλια,

λαχανάκια Βρυξελλών, χόρτα
και γογγύλια.

Η έδρα του 
χιούμορ στον
εγκέφαλό μας
Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 

Η επιστήμη, με αρκετή καθυ-
στέρηση, άρχισε τις τελευταίες
δεκαετίες να μελετά πώς ο
ανθρώπινος εγκέφαλος χειρί-
ζεται το χιούμορ. Μια σειρά
επιστημονικών πειραμάτων
αποκάλυψε ότι ο εγκέφαλος
κάνει χρήση δύο διαφορετι-
κών νευρωνικών κυκλωμά-
των. Καθένα από αυτά καθο-
ρίζει αν το αστείο που ακούμε
θα μας αφήσει αδιάφορους ή
θα μας κάνει να γελάσουμε,
κι αν ναι, πόσο. Τα εν λόγω
κυκλώματα συνδέονται σε μεγά-
λο βαθμό με την προσωπικό-
τητα και το φύλο. Γι' αυτό κάθε
άνθρωπος έχει τη δική του
«αίσθηση του χιούμορ».

Τα ΑΤΜ εξίσου
μολυσμένα 
με τις…δημόσιες
τουαλέτες!
Πηγή: http://ygeia.tanea.gr/

Έρευνα στην Αγγλία έδειξε ότι
δείγματα από τα πληκτρολό-
για των ΑΤΜ και από τις δημό-
σιες τουαλέτες περιέχουν τους
ίδιους, πολυάριθμους παθο-
γόνους μικροοργανισμούς.
Η έρευνα έγινε με λήψη δειγ-
μάτων από τα πληκτρολόγια
κεντρικών ΑΤΜ της Αγγλίας,
τα οποία βρίσκονται σε διάφο-
ρες πόλεις της και χρησιμο-
ποιούνται καθημερινά από
δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.
Οι ερευνητές πήραν επίσης
δείγματα από τα καθίσματα στις
παρακείμενες δημόσιες τουα-
λέτες. Τόσο στα ΑΤΜ, όσο και
στα καθίσματα από τις δημό-
σιες τουαλέτες εντοπίστηκαν
ψευδομονάδα και διάφοροι
βάκιλοι, που είναι γνωστό ότι

προκαλούν διάφορα επίμονα
δεινά, όπως η διάρροια.

Μαθήματα 
ανατομίας 
από την Google
Πηγή: NEWS247.GR

Νέα εφαρμογή της Google προ-
σφέρει δωρεάν μαθήματα ανα-
τομίας μέσω τρισδιάστατης απει-
κόνισης. Το bodybrowser είναι
το νέο «καμάρι» της Google. Οι
άνθρωποι της μεγαλύτερης μηχα-
νής αναζήτησης στο διαδίκτυο
δημιούργησαν ένα πρόγραμμα
μέσω του οποίου μπορείτε να
ανακαλύψετε το σώμα σας.Μέσω
της τρισδιάστατης απεικόνισης
του εγκεφάλου, των βασικών
οργάνων,των αρτηριών  και όλων
των σημείων του ανθρώπινου
σώματος ο απλός κόσμος θα έχει
τη δυνατότητα να...κάνει δωρε-
άν μαθήματα ανατομίας μέσω του
διαδικτύου.(http://bodybrowser.
googlelabs.com/).

Μεταμοσχεύσεις
και σε έμβρυα 
Πηγή: http://www.real.gr

Ερευνητές κατάφεραν να εμφυ-
τεύσουν μητρικά αιμοποιητικά
βλαστοκύτταρα σε έμβρυα ποντι-
κών, ανοίγοντας ενδεχομένως
το δρόμο για τη θεραπεία γενε-
τικών ασθενειών σε ανθρώπους
πριν από τη γέννησή τους. Οι
επιστήμονες διαπίστωσαν ότι, το
ανοσοποιητικό σύστημα της μητέ-
ρας ήταν το βασικό εμπόδιο για
τέτοιου είδους μεταμοσχεύσεις
και οι γιατροί, λόγω των συνε-
χών αποτυχιών τους,είχαν εγκα-
ταλείψει αυτήν την προσέγγιση
τα τελευταία χρόνια.

Ο θηλασμός αυξάνει 
τη γνωστική ικανότητα 
Πηγή:TOBHMA

Ερευνητές στην Αυστραλία υποστηρίζουν ότι ο θηλασμός,
εκτός των πολλών ευεργετικών συνεπειών του στον οργα-
νισμό των μωρών, έχει ακόμη μία ιδιαίτερα θετική επί-
δραση, ειδικά στα αγόρια.Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι
τα μωρά που θηλάζουν για διάστημα έξι μηνών εμφανί-
ζουν πιο ανεπτυγμένες γνωστικές ικανότητες σε σχέση
με εκείνα που δεν θηλάζουν, τουλάχιστον κατά την πρώ-
τη δεκαετία της ζωής τους. Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν
πού ακριβώς οφείλεται το φαινόμενο, αλλά εικάζουν ότι
μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένα συστατικά στο μητρι-

κό γάλα που βοηθούν στην ανάπτυξη του εγκεφάλου.Εκτιμούν,μάλιστα, ότι τα αγόρια έχουν
μεγαλύτερη ωφέλεια από τα συγκεκριμένα συστατικά επειδή δεν εκκρίνουν ορισμένες ορμό-
νες που εκκρίνουν μόνο τα κορίτσια και οι οποίες δρουν προστατευτικά για τον εγκέφαλο.

ΤΤΕΕΙΙ  ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνος: Παραλίκας Θεοδόσης
Καθηγητής Εφαρμογών

ΤΤΕΕΙΙ  ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Νούλα Μαρία

Επίκουρος Καθηγήτρια μέλος Ε.Π του Τμήματος

ΤΤΕΕΙΙ  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη:  Θεοδωρακοπούλου Γεωργία

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΠΠΟΟΔΔΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ  
ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  --  

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
Υπεύθυνη: Καλοκαιρινού Αθηνά

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΛΛΟΟΠΠΟΟΝΝΝΝΗΗΣΣΟΟΥΥ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
Υπεύθυνη: Ζυγά Σοφία
Επίκουρος Καθηγήτρια

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



«Επανάσταση στην πρωτοβάθ-
μια φροντίδα υγείας φέρνει το
σχέδιο για την πρόσβαση όλων
των ασφαλισμένων σε ιδιώτες
γιατρούς, με στόχο την ανα-
βάθμισή της. Παράλληλα, ο κοι-
νός «τιμοκατάλογος» σε ό,τι
αφορά τις ιατρικές παροχές θα
λύσει το πρόβλημα των ασφα-
λισμένων «δύο ταχυτήτων»…Ειδι-
κότερα και σύμφωνα με το σχέ-
διο, υπό τον Εθνικό Οργανισμό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(ΕΟΠΥΥ) θα βρίσκονται στο εξής:
τα κέντρα υγείας, οι αγροτικοί
γιατροί, οι κλάδοι υγείας ΙΚΑ
με τις μονάδες υγείας του, καθώς
και τα νοσοκομεία βραχείας
νοσηλείας του ΙΚΑ, ο ΟΓΑ, ο
ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης
Ελεύθερων Επαγγελματιών) και

ο ΟΠΑΤ (ταμείο δημοσίων υπαλ-
λήλων). 

Παράλληλα, το σχετικό νομο-
σχέδιο αφήνει «παραθυράκι»
και για την ένταξη επιπλέον
νομικών προσώπων δημοσίου
ή ιδιωτικού φορέα που δραστη-
ριοποιούνται στον τομέα παρο-
χής υγείας. 

Έτσι, οι ασφαλισμένοι στον
ΕΟΠΥΥ θα έχουν «εισιτήριο διαρ-
κείας» για πρόσβαση στις μονά-
δες υγείας και τα κέντρα υγεί-
ας του Οργανισμού, αλλά και
τα εξωτερικά ιατρεία των νοσο-
κομείων του ΕΣΥ για πρωτοβάθ-
μια φροντίδα. Επίσης, θα μπο-
ρούν να επισκέπτονται με
ελεύθερη προσωπική επιλογή
ιδιώτες γιατρούς που έχουν
πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΥΥ

για παροχή υπηρεσιών διάγνω-
σης. Αυτό γίνεται για πρώτη
φορά στο ΙΚΑ, ενώ και για τα
υπόλοιπα μεγάλα Ταμεία (όπου
υπάρχουν και συμβεβλημένοι
γιατροί) διευρύνονται πλέον οι
επιλογές των ασφαλισμένων. 

Ο στόχος των αρμοδίων είναι
διπλός: εκτός από την ιατρική
κάλυψη χωρίς περιορισμούς
επιχειρείται παράλληλα και μεί-
ωση της λίστας αναμονής στις
μονάδες υγείας του Ταμείου
που συχνά είναι τεχνητές, αφού
αρκετοί ασφαλισμένοι οδηγού-
νται αναγκαστικά στα ιδιωτικά
ιατρεία των γιατρών. 

Όσον αφορά τον τρόπο αμοι-
βής των γιατρών προβλέπονται
τα εξής: 

- Το σύνολο των γιατρών που

πιστοποιούνται από τον ΕΟΠΥΥ
καθίσταται δικαιούχο παροχής
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρι-
κής διάγνωσης. - Οι πιστοποι-
ημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ δύνα-
νται σε ημερήσια βάση να
παρέχουν υπηρεσίες διάγνω-
σης με επίσκεψη στο προσω-
πικό τους ιατρείο σε 20 το πολύ
ασφαλισμένους κάθε μέρα και
σε τρεις έως πέντε κατ’ οίκον
επισκέψεις. 

- Οι πιστοποιημένοι γιατροί
θα λαμβάνουν από τον ΕΟΠΥΥ
αποζημίωση ανά επίσκεψη στο
ιατρείο ή την κατ’ οίκον επίσκε-
ψη. Το ύψος της κάλυψης των
ασφαλισμένων θα καθορίζεται
με κοινή απόφαση του υπουρ-
γείου Εργασίας και του υπουρ-
γείου Υγείας. Εάν προκύπτει

διαφορά στην τιμή, οι ασφαλι-
σμένοι θα την πληρώνουν από
την τσέπη τους. 

Απαραίτητη, ωστόσο, προ-
ϋπόθεση για να καλύπτονται
οι εργασίες των ιδιωτών για-
τρών από τον Εθνικό Οργανι-
σμό Παροχής Υπηρεσιών Υγεί-
ας είναι να υπόκεινται σε έλεγχο.
Αυτό σημαίνει πως πρέπει και
αυτοί να δεχθούν να ενταχθούν
στο σύστημα ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης. Με αυτόν
τον τρόπο οι αρμόδιες υπηρε-
σίες θα ελέγχουν αν η συντα-
γογράφηση συμπίπτει με τη
φαρμακευτική δαπάνη και κατα-
νάλωση, εντοπίζοντας περι-
πτώσεις σπατάλης.», τονίζεται
στο δημοσίευμα της εφημερί-
δας «Τα Νέα».
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΑ ΝΕΑ»

Πρωτοβάθμιες και...πρωτοφανείς αλλαγές

«Σκάνδαλο με εκατομμύρια ευρώ του δημοσίου, τα
οποία πετάχτηκαν στα σκουπίδια, αποτελεί το παλιό
Β’ νοσοκομείο του Αγίου Παύλου, γνωστό και ως
«Καλόγριες». Τα τελευταία δέκα χρόνια δαπανήθη-
καν από την ελληνική πολιτεία 1.550.000 ευρώ ως
ενοίκιο για το κτίριο-φάντασμα της οδού Φράγκων.
Επιπλέον, η ελληνική πολιτεία έχασε μέσα από τα
χέρια της και τη χρηματοδότηση από το Γ’ ΚΠΣ, με
αποτέλεσμα το κτίριο να επιστραφεί πάλι στους ιδιο-
κτήτες του και φυσικά να χαθεί η ευκαιρία να ανα-
δειχθεί και να λειτουργήσει ως πολυδύναμο διαγνω-
στικό κέντρο στην καρδιά της πόλης, λειτουργώντας
ενισχυτικά για τα δημόσια νοσοκομεία. 

Η πινακίδα με την ταυτότητα του έργου ξηλώθη-
κε οριστικά, αν και ούτως ή άλλως είχε καταντήσει
απλώς...διαφημιστική, ενώ εξηγήσεις δεν δόθηκαν
ποτέ για ποιον λόγο φτάσαμε στο σημείο αυτό. Μάλι-
στα, όλα αυτά τα χρήματα που έγιναν...αέρας θα μπο-
ρούσαν να έχουν δοθεί για να γίνουν προσλήψεις
προσωπικού στα νοσοκομεία και να πληρωθούν οι
προμηθευτές ή ακόμη και για την κάλυψη μέρους του
χρέους της χώρας μας. 

Όπως δηλώνει στη «ΜτΚ» ο διοικητής της 4ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Αριστεί-
δης Μπουσουλέγκας, «επιστρέψαμε τα κλειδιά του

παλιού κτιρίου της Φράγκων στους ιδιοκτήτες του. Η
χρηματοδότηση χάθηκε και έτσι το κτίριο αυτό δεν
πρόκειται να αξιοποιηθεί ως πολυδύναμο διαγνωστι-
κό κέντρο». Για τεράστιο σκάνδαλο κάνει λόγο ο πρό-
εδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσα-
λονίκης Στρατής Πλωμαρίτης. «Η διαχείριση που έγινε
από το υπουργείο Υγείας και τις υγειονομικές περι-

φέρειες είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο, για το οποίο
ποτέ κανείς δεν πρόκειται να δώσει λόγο, γιατί τόσα
χρόνια πληρώναμε για ένα κτίριο το οποίο κρατού-
σαμε κλειστό και γιατί εγκαταλείφθηκε τώρα η προ-
σπάθεια αξιοποίησής του. Πρόκειται για ακόμη ένα
τρανταχτό παράδειγμα που καταδεικνύει τη διάλυση
και την κατεδάφιση της δημόσιας υγείας», επισημαί-
νει στη «ΜτΚ» ο κ. Πλωμαρίτης. 

Παράλληλα, τονίζει ότι αρχικά το κτίριο-φάντα-
σμα της Φράγκων επρόκειτο να γίνει κέντρο υγείας
αστικού τύπου, ωστόσο τα τελευταία σενάρια το ήθε-
λαν να λειτουργεί ως κέντρο πρωτοβάθμιας φροντί-
δας υγείας με έμφαση στη διάγνωση. Αυτό σημαίνει
ότι προβλεπόταν να διαθέτει αξονικούς και μαγνητι-
κούς τομογράφους, καθώς και διάφορα άλλα μηχα-
νήματα, με στόχο να καλύπτει τις ανάγκες των δημό-
σιων νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και φυσικά των
ασφαλισμένων. 

“Θεωρώ ότι τα συμφέροντα ήταν τρομακτικά και
γι’ αυτό οδηγηθήκαμε στην εγκατάλειψή του. Θα χτυ-
πούσε τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, γι’ αυτό και
η πολιτεία δεν ήθελε τη δημιουργία του πολυδύνα-
μου διαγνωστικού κέντρου”, επισημαίνει ο κ. Πλω-
μαρίτης», αναφέρει μεταξύ άλλων στο δημοσίευμά
της η εφημερίδα «Μακεδονία». 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Το κτίριο...φάντασμα!



«Η Κομισιόν θα διεξάγει έρευ-
να για θέματα τήρησης των
διατάξεων του νόμου και της
δεοντολογίας στις κλινικές
δοκιμές που διεξάγονται στην
Ελλάδα σημειώνει ο Επίτρο-
πος Υγείας και Πολιτικής Κατα-
ναλωτών κ. Dalli έπειτα από
σχετική ερώτηση του ευρω-
βουλευτή της Ν.Δ. κ. Γ. Παπα-
νικολάου.

Συγκεκριμένα, σοβαρότα-
τες καταγγελίες στην Ελλάδα
για τις κλινικές δοκιμές κατα-
δεικνύουν ότι στα ελληνικά
νοσοκομεία, είτε ιδιωτικά είτε
δημόσια, δεν λειτουργούν επι-
τροπές δεοντολογίας που ελέγ-
χουν τα πειραματικά πρωτό-
κολλα και οι ασθενείς συχνά
υποβάλλονται σε κλινικές δοκι-
μές χωρίς να έχουν δώσει τη
συγκατάθεσή τους και ως εκ
τούτου μετατρέπονται σε αντι-

κείμενο εκμετάλλευσης και
εμπορευματοποίησης με απο-
τέλεσμα να μην υπάρχει ουσια-
στική προστασία των δικαιω-
μάτων τους.

Ο αρμόδιος Επίτροπος τόνι-
σε ότι η Οδηγία 2001/20/EΚ
γνωστή ως «Οδηγία για τις κλι-
νικές δοκιμές» της ΕΕ που τέθη-
κε σε ισχύ το 2004 ορίζει ένα
σύνολο αυστηρών απαιτήσε-
ων για την προστασία των δικαι-
ωμάτων, της ασφάλειας και της
ακεραιότητας του συμμετέχο-
ντος στις κλινικές δοκιμές. Αυτές
περιλαμβάνουν την υποχρεω-
τική έγκριση μιας κλινικής δοκι-
μής από την αρμόδια εθνική
υπηρεσία καθώς και από την
επιτροπή δεοντολογίας του
κράτους μέλους ή των κρατών
μελών όπου πραγματοποιείται
η δοκιμή. Ωστόσο φαίνεται ότι
η Ελλάδα δεν τηρεί τις διατά-

ξεις της Οδηγίας. Όπως λέει ο
Επίτροπος κ. Dalli, σε περίπτω-
ση διαρκούς παραβίασης της
σχετικής νομοθεσίας η Επιτρο-
πή μπορεί να λάβει μέτρα κατά
του κράτους μέλους σύμφω-
να με τη συνθήκη για τη λει-
τουργία της ΕΕ. Η Επιτροπή σκο-
πεύει λοιπόν να επικοινωνήσει
άμεσα με τις ελληνικές αρχές
για να ερευνήσει το θέμα περαι-
τέρω και να λάβει τα απαιτού-
μενα μέτρα.

Ο κ. Παπανικολάου τόνισε
ότι στην Εθνική Επιτροπή Δεο-
ντολογίας Κλινικών Δοκιμών,
που αποτελεί το μόνο αρμόδιο
όργανο για την έγκριση των
αιτήσεων, δεν υπάρχει ούτε ο
κατάλληλος υλικοτεχνικός μηχα-
νισμός αλλά ούτε και σύστημα
μηχανογράφησης ώστε τα λιγο-
στά έστω άτομα που δουλεύ-
ουν εκεί να είναι σε θέση να

ελέγξουν την αναγκαιότητα
αλλά και την ασφάλεια των κλι-
νικών δοκιμών.

Η Επιτροπή έπειτα από ερώ-
τηση του ευρωβουλευτή για
τις κλινικές δοκιμές σε ευρω-
παϊκό επίπεδο αναφέρει ότι
δεν υπάρχουν εμπεριστατω-
μένα στοιχεία για τις κλινικές
δοκιμές με φαρμακευτικά προϊ-
όντα στην ΕΕ, αν και διαθέτει
ορισμένες πληροφορίες. Για
παράδειγμα, το 2009 υποβλή-
θηκαν 99 αιτήσεις για κλινι-
κές δοκιμές στην Ελλάδα. Από
αυτές τις δοκιμές, οι 19 πραγ-
ματοποιήθηκαν στην Ελλάδα
ενώ οι υπόλοιπες 80 επεκτά-
θηκαν πέρα από την Ελλάδα
και πραγματοποιήθηκαν σε
άλλα κράτη μέλη.

Ο κ. Παπανικολάου δήλω-
σε: «Οι κλινικές δοκιμές σε
ασθενείς αποτελούν ένα πολύ

λεπτό και σοβαρό ζήτημα υγεί-
ας και ασφάλειας και θα πρέ-
πει πάντα να γίνονται με από-
λυτο σεβασμό των διατάξεων
του νόμου. Αν αποδειχθεί από
την έρευνα της Επιτροπής ότι
οι ανησυχίες μας περί πειρα-
μάτων σε ασθενείς είναι αλη-
θείς τότε σίγουρα βρισκόμα-
στε μπροστά σε ένα πολύ κρίσιμο
ζήτημα δημόσιας ασφάλειας
και σε μία τέτοια περίπτωση η
επέμβαση της Επιτροπής κρί-
νεται άμεση και αναγκαία. Κρί-
σιμα θέματα υγείας όπως οι
κλινικές δοκιμές θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται με τη δέου-
σα σοβαρότητα και ευαισθη-
σία ιδίως όταν συχνά οι ασθε-
νείς εναποθέτουν ελπίδες για
τη ζωή τους σε τέτοια πειρά-
ματα”», γράφει στο δημοσί-
ευμά της η εφημερίδα «Καθη-
μερινή».

«Στη Δικαιοσύνη 104 ύποπτες υποθέ-
σεις από μονάδες του ΕΣΥ και του ΙΚΑ.

Στα χέρια του εισαγγελέα του Αρεί-
ου Πάγου βρίσκονται 72 πορίσματα
ελέγχου 302 συμβάσεων μεταξύ της
εταιρείας "Siemens" και νοσοκομεί-
ων του ΕΣΥ, τα οποία είχε υποβάλει ο
γενικός επιθεωρητής του Σώματος Επι-
θεωρητών Υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοι-
ας (ΣΕΥΥΠ) Μιχ. Σαμπατακάκης στον
πρόεδρο της αρμοδίας εξεταστικής
επιτροπής της Βουλής για το σκάνδα-
λο "Siemens".

Αυτό αναφέρει ο γενικός επιθεω-
ρητής του ΣΕΥΥΠ στο διαβιβαστικό του
σημείωμα προς τον υπουργό Υγείας
Αν. Λοβέρδο, το οποίο συνοδεύει τα
στοιχεία που αφορούν  τις υποθέσεις
οι οποίες ελέγχθηκαν κατά τη διάρ-
κεια του 2010 από το ΣΕΥΥΠ και, στη
συνέχεια, τα πορίσματα των ελέγχων
απεστάλησαν στις αρμόδιες εισαγγε-

λικές αρχές, λόγω ύπαρξης αποχρω-
σών ενδείξεων για τη διάπραξη ποινι-
κών αδικημάτων.

Η έκθεση, την οποία ο Μιχ. Σαμπα-
τακάκης παρέδωσε χθες το μεσημέρι
στον υπουργό Υγείας, περιλαμβάνει

80 πορίσματα ελέγχου τα οποία δια-
βιβάσθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελι-
κές αρχές και 24 στο Ελεγκτικό Συνέ-
δριο, μετά από τον καταλογισμό της
ζημίας εις βάρος του Δημοσίου. Οι υπο-
θέσεις αφορούν υγειονομικές μονά-
δες του ΕΣΥ και του ΙΚΑ και εμπλέκο-
νται σε αυτές προμηθευτές υλικών,
διοικητές μονάδων, γιατροί και φαρ-
μακοποιοί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο δια-
βιβαστικό του ο γενικός επιθεωρητής
του ΣΕΥΥΠ, η συνολική καταλογισθεί-
σα ζημία σε βάρος του Δημοσίου από
τις συγκεκριμένες υποθέσεις ανέρχε-
ται στα 7.332.866 ευρώ, ενώ από τους
ελέγχους στις κάρτες μετακίνησης των
ατόμων με αναπηρία, οι οποίες εκδίδο-
νται σε συνεργασία με τα ΚΤΕΛ, εξοι-
κονομήθηκαν από επιστροφές περίπου
2,5 εκατ. ευρώ», καταγράφει το άρθρο
της εφημερίδας «Αυγή». 

Ο...συνήθης ύποπτος του ΕΣΥ
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Έρευνα για παράνομα πειράματα σε ασθενείς

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΥΓΗ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
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ΕΕππιιμμέέλλεειιαα::  Μαρία Αθανασοπούλου,
Νοσηλεύτρια,MSc,Υποψήφια διδάκτωρ
του Πανεπιστημίου Αθηνών,Γ.Ν.Μ «Έλε-
να Βενιζέλου»

>>  1122οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
ΥΥππέέρρτταασσηηςς
Πραγματοποιείται στις 17-19 Μαρτίου
2011,στην Αθήνα.Για περισσότερες πλη-
ροφορίες: Triaena Tours & Congress
S.A.Τηλ.:210 7499300,Fax:210 7705752
E-mail: info@triaenatours.gr, Website:
www.triaenatours.gr.

>>  ΜΜεεττεεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  
ΠΠααιιδδιιααττρριικκήήςς  ΑΑιιμμααττοολλοογγίίααςς  ΙΙΙΙ  
Πραγματοποιείται στις 18-19 Μαρτίου
2011στο Ξενοδοχείο «Divani Caravel»
στην Αθήνα. Για περισσότερες πληρο-
φορίες:GK advertising,Τηλ.:210 9710130,
6945597848 ,Ε-mail: info@gkad.gr,
Website: www.belife.gr.

>>  11οο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΒΒιιοοψψυυχχοοκκοοιιννωωννιικκήήςς  
ΠΠρροοσσέέγγγγιισσηηςς  σσττηηνν  ΙΙααττρριικκήή  ΠΠεερρίίθθααλλψψηη
Η Γ’ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ οργα-
νώνει το 1ο Συνέδριο Βιοψυχοκοινω-
νικής Προσέγγισης στην Ιατρική Περί-
θαλψη στις 17 - 19 Μαρτίου 2011 στη
Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες: Τηλ.
2310460682 e-mail: info@praxicon.gr,
website: www.praxicon.gr.

>>2266οο  ΒΒοορρεειιοοεελλλλααδδιικκόό  ΙΙααττρριικκόό  ΣΣυυννέέ--
δδρριιοο
Η Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης οργα-
νώνει το 26ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό
Συνέδριο με πανελλήνια συμμετοχή
στις 31 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2011 στη
Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες: Τηλ. 2310 460 682, 2310 460
652, Fax. 2310 435 064, email:
info@praxicon.gr,website:www.praxicon.gr.

>>  55οο  ΜΜεεττεεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο
ΟΟυυρροολλοογγιικκοούύ  ΚΚααρρκκίίννοουυ
Η Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολο-
γική Ομάδα (HECOG),η Θεραπευτική
Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενι-
κό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»,
η  Β΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστη-
μίου Αθηνών,Γενικό Νοσοκομείο Αθη-
νών «Ιπποκράτειο», Α΄ Πανεπιστημια-
κή Ουρολογική Κλινική, «Λαϊκό» Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών και  η  Β΄ Πανε-
πιστημιακή Ουρολογική Κλινική, «Σισμα-
νόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο, συνδιορ-
γανώνουν το 5ο Μετεκπαιδευτικό
Σεμινάριο Ουρολογικού Καρκίνου στις
10 - 12 Μαρτίου 2011 στο Ξενοδοχείο
Athens Hilton Ελλάδα.Πληροφορίες:
Erasmus Conferences Tours & Travel
AE,Tηλ.210-7414700,Fax:210-7257532
Email : info@uroncologyAthens2011.gr,
Website :www.uroncologyathens2011.gr.

>>  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑ
-AMERICAN ASSOCIATION FOR
GERIATRIC PSYCHIATRY 2011 ANNUAL
MEETING 18-21 March,2011,San Antonio,
TX,United States INFO:Kate McDuffie
Tel.: 301-654-7850, Fax: 301-654-4137
E-mail: meetinginfo@aagponline.org.
-39th ANNUAL SYMPOSIUM OF THE
SOCIETY FOR CLINICAL VASCULAR
SURGERY 16- 19 Μαρτίου 2011 Walt
Disney Hotel, Orlando,Florida, USA
INFO: www.scvs.org.
-HOUSTON AORTIC SYMPOSIUM:
FRONTIERS IN CARDIOVASCULAR
DISEASES,THE FOURTH IN THE SERIES
24- 26 Μαρτίου 2011 The Westin Oaks
Hotel, Houston, TX, USA, INFO:
www.theconferencewebsite.com.
-DIABETIC FOOT GLOBAL CONFERENCE
24- 26 Μαρτίου 2011 Renaissance
Hollywood Hotel INFO:www.DFCon.com.

-AMERICAN ACADEMY OF PAIN
MEDICINE (AAPM) 27th ANNUAL
MEETING 2011 25-27 March, 2011,
Washington DC, United States INFO:
American Academy of Pain Medicine
Tel:+847-375-4731,Fax:+847-375-6429,
E-mail: info@painmed.org.
-2011 ANNUAL CONFERENCE OF THE
AMERICAN SOCIETY FOR LASER
MEDICINE AND SURGERY March 30,
2011 - April 03, 2011, Grapevine, TX,
United States INFO:American Society
for Laser Medicine and Surgery Tel.:
715-845-9283 Fax:715-848-2493,E-mail:
information@aslms.org.
-BRESCIA BELOW THE KNEE, LIVE
EXTREME INTRVENTIONS FROM BRESCIA
10- 11 Μαρτίου 2011 Villa Fenaroli Palace
Hotel,Via G. Mazzini, 14 Brescia, Italy.
INFO: www.bresciabelowknee.com,
www.evivenice.com.

Νοσηλεύτρια ΠΕ που εργάζεται στο νοσοκομείο της Καβάλας επιθυμεί αμοι-
βαία μετάταξη με συνάδελφο από οποιοδήποτε νοσοκομείο της Αθήνας, της
Θεσσαλονίκης ή της Πάτρας. Τηλ. επικοινωνίας: 6980855647.

Νοσηλεύτρια ΤΕ που εργάζεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ζητά αμοιβαία
μετάταξη με νοσηλευτή/τρία που εργάζεται σε νοσοκομείο της Λάρισας. Τηλ.
επικοινωνίας: 6986094375.

Νοσηλεύτρια Τ.Ε. που εργάζεται στο Γ.Ν.Α. Αθηνών  «Ο Ευαγγελισμός» επιθυ-
μεί αμοιβαία μετάταξη με νοσηλεύτρια από το Π.Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο».  Τηλέ-
φωνα επικοινωνίας: 210-7235325 και 6974078447.  

Νεοδιορισμένη νοσηλεύτρια ΤΕ σε νοσοκομείο του Ν. Ηλείας ζητά αμοιβαία
μετάταξη για οποιοδήποτε νοσοκομείο του Ν. Αχαϊας ή Αιτολ/νίας. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6942570509.

Νοσηλεύτρια  Τ.Ε. του  Γ. Ν. Καλαμάτας ζητά  αμοιβαία  μετάταξη  με  νοσηλευτή/τρια
νοσοκομείου του Ν. Αχαΐας. Τηλ. επικοινωνίας: 6979936308.

Νοσηλεύτρια Τ.Ε. διορισμένη στο Γ.Ν. Διδυμοτοίχου, ζητά αμοιβαία μετάταξη
για νοσοκομείο Θεσσ/νίκης ή Ιωαννίνων. Τηλ. επικοινωνίας: Τηλ:  6974605979.

Νοσηλεύτρια  Τ.Ε. ζητά αμοιβαία μετάθεση από το Γ.Κ. Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ-
ΤΑΣ» σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Πάτρας. Τηλ. επικοινωνίας: 6934079866.  

Νοσηλεύτρια ΤΕ που εργάζεται στο Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» Πειραιά επιθυμεί αμοι-
βαία μετάθεση με νοσηλευτή/τρια που υπηρετεί σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο-
Κέντρο Υγείας του Νομού Ηλείας. Τηλ. επικοινωνίας: 6975741797.

ΤΕ Νοσηλεύτρια που εργάζεται στο Γ.Ν. Αττικής Κ.Α.Τ., ζητά αμοιβαία μετάθε-
ση σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ή των γύρω περιοχών. Τηλ.
επικοινωνίας: 6981026343. 

ΤΕ Νοσηλεύτρια που εργάζεται στο Γ.Ν. Καλαμάτας επιθυμεί αμοιβαία μετάθε-
ση, για οικογενειακούς λόγους με νοσηλευτή/τρια που υπηρετεί σε νοσοκο-
μεία της Πιερίας, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Λάρισας, Βόλου ή οποιοδήποτε άλλο
νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας. Τηλ. επικοινωνίας: 6974358738. 

Νοσηλεύτρια ΤΕ του νοσοκομείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Αθήνας, επιθυμεί αμοιβαία
μετάταξη με Νοσηλεύτρια ΤΕ  οποιουδήποτε νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.
Τηλ. επικοινωνίας: 6947504707.

Νοσηλεύτρια ΤΕ στο Γ.Ν. Ρεθύμνου ζητά αμοιβαία μετάταξη με νοσηλευτή/τρία
σε οποιοδήποτε νοσοκομείο των Αθηνών, λόγο σοβαρού οικογενειακού
προβλήματος. Επικοινωνήστε: E-mail: petrakis@acci.gr - Κιν. 6974393405
– Τηλ. 210 2111678.

� ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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Του Αριστείδη Δάγλα

ΑΑ
πό τις γραμμές τούτης
της στήλης, είναι η τρί-
τη φορά που καταπιά-

νομαι με τον κορυφαίο μας
συγγραφέα και ποιητή, ίσως
γιατί τον θεωρώ ένα αθάνατο
σύμβολο της άδολης απλότη-
τας, της συνειδησιακής στιβα-
ρότητας και της μελωδικής διά-
στασης της τέχνης της ηθογραφίας,
καθώς ποτέ του δε φαίνεται να
ξεχώρισε την αληθινή του ζωή
από αυτή των ηρώων που ζωντά-
νευε μέσα από τις σελίδες των
γραπτών του.

Παρότι πολλοί έχουν δια-
τυπώσει την άποψη ότι, το κοι-
νό του Παπαδιαμάντη πρέπει
να διακατέχεται από ένα ορι-
σμένο ήθος για να εντρυφήσει
κοπιάζοντας στο βάθος των διη-
γημάτων του,προσωπικά πιστεύω
ότι η ενασχόληση (και όχι απλώς
η ανάγνωση) με το πολυδαί-
δαλο έργο του,προσδίδει στον
αναγνώστη με τρόπο ωσμωτι-
κό μια πρωτόγνωρη γεύση οικει-
ότητας, σαν τη μυρωδιά του
καπνισμένου τζακιού της για-
γιάς μας, χωρίς να χρειάζεται
αρχικά κάποια ιδιαίτερη προ-
παρασκευή.

Όλοι μας σε πολλές φάσεις
της ζωής μας, έχουμε αισθαν-
θεί την ανάγκη να προστρέξου-
με σε κάποιο καταφύγιο της
παιδικής μας μνήμης, όπου η
οχλοβοή και ο διάχυτος φόβος
της καθημερινότητας δε μπο-
ρεί να μας βρει και να μας τραυ-
ματίσει. Μια τέτοια απάνεμη κι
απόμερη φωλιά είναι ο κόσμος
που περιγράφει ο Παπαδιαμά-
ντης στο μεγαλύτερο μέρος του
έργου του, προσφέροντάς μας
αφειδώς την αίσθηση της συναι-
σθηματικής πλησμονής και της
ψυχικής γαλήνης.

Με αδρά χαρακτηριστικά
ξεφυτρώνουν γύρω μας κάθε
είδους άνθρωποι, χαρακτήρες
εμβληματικοί, ξωμάχοι, διαβά-
τες, γραΐδια, φιλοπερίεργοι,
μικρόνοες, αλαφροΐσκιωτοι,
δύσμορφοι, τυχοδιώκτες,αιπό-
λοι, ορνιθοκλόποι, πλάνητες
και άλλοι υπερτονισμένοι τύποι
της καθημερινότητας, παίρνο-
ντας τη θέση οικείων μας προ-
σώπων με παρόμοια πάθη,που
ζουν και υπάρχουνε μέσα στα
δικά μας σπίτια, στα δικά μας
τοπία, τα καφενεία της γειτονιάς

μας και τα προγονικά μας αμπέ-
λια και αγροκτήματα.

Η λιτή φιγούρα του κοσμο-
καλόγερου που αρκούνταν στα
απολύτως απαραίτητα, σε τίπο-
τα δεν αντιτίθεται με τον πλού-
το της πένας του. Για να κατα-
στεί,όμως,περισσότερο κατανοητό
το έργο του σε βάθος, δε μπο-
ρεί να αποκοπεί ούτε για μια
στιγμή από την ίδια του την
ύπαρξη. Με τρόπο μεταφυσικό
και ιερό συνάμα, μας εισάγει
βελούδινα στην πραγματικότη-
τα των ήχων,των μουσικών και

των θείων πνοών, γεμίζοντας
την ψυχή μας με συναισθήμα-
τα που εκ των υστέρων αναγνω-
ρίζουμε ότι κρατούσαμε κλει-
δωμένα, αλλά δεν ξέραμε τον
τρόπο να τα λευτερώσουμε.

Γλωσσοπλάστης και άφθα-
στος λογοτέχνης,μας μιλάει με
τις ώρες για «καλλίκομες,ευστα-
λείς και νεοδρεπείς νεάνιδες,
για γλυκερά,μελιχρά,αβρά και
μεθυστικά άσματα,για μελωδία
ανερχομένη επί πτίλων αύρας
νυκτερινής, αιρόμενη μετάρ-
σιος, πραεία, μειλίχια, αναρρι-

χωμένη εις τα ριπάς,χορδίζου-
σα τους αέρας,χαιρετίζουσα το
αχανές, ικετεύουσα το άπειρον,
ως μινύρισμα πτηνού χειμαζο-
μένου, λαχταρούντος την απά-
νοδον του έαρος».

Περιγράφοντας τη Μοσχού-
λα, την ηρωίδα του «Ονείρου
στο κύμα»,μας καθηλώνει γρά-
φοντας: «Εμάντευα τοστέρνον
της, τους κόλπους της, γλαφυ-
ρούς,προέχοντας,δεχομένουςό-
λας τας αύρας τα ριπάς και της
θαλάσσης το θείον άρωμα.Ήτον
πνοή, ίνδαλμα αφάναστον,όνει-
ρον επιπλέον εις το κύμα,ήταν
νηρηίς, νύμφη, σειρήν, πλέου-
σα,ως πλέει μαγική,η ναύς των
ανείρων…».

Στο διήγημα «Θέρος-έρος»,
προβαίνει σε μια από τις γλα-
φυρότερες περιγραφές του,
απαριθμώντας τις χάρες της
έφηβης Ματούλας: «Υπό την
λεπτήνφανέλαν, όπου εφαί-
νοντοανατέλλουσαι αι σάρκες
της, θα έλεγε τις ότι είχεν απο-
ταμιευμένα νεοδρεπή, δροσε-
ρά ωχρόλευκα κρίνα, με φλε-
βιζούσας αποχρώσεις λευκού
ρόδου. Η κόμη επέστρεφε το
μέτωπόν της ως ερυθραινό-
μενον νέφος μη επαρκούν να
συστείλη την αίγλην του φωτός
και οι οφρύες της ως λευκή
ομίχλη επιπολάζουσα την πρω-
ίαν επί του ανταυγάζοντος
αιγιαλού».

Δαμάζοντας,λοιπόν,με μαε-
στρία τη Νηρηίδα των θαλασ-
σίων ρευμάτων και την Αύρα
των απογείων πνοών,ο Παπα-
διαμάντης,ο κατά Βακαλόπου-
λο «ιερός μελωδός της πραγ-
ματικότητας»,με βεβαιότητα μας
οδηγεί στον υπήνεμο λιμένα
της συναισθηματικής μας πλή-
ρωσης,με την υπενθύμιση πως
η γαλήνη φωλιάζει δίπλα στην
απλότητα.

Εκατό χρόνια χωρίς τον
Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη 



Guenter B. Risse

Σελίδες 1.094
Λιανική τιμή: 90 f

Το βιβλίο αυτό, απεικονίζοντας το χρονικό της μεταμόρφωσης των νοσοκομείων από οίκους ελέους σε δομές εγκλεισμού ασθενών, από χώρους αποκατάστασης σε χώρους
κλινικής διδασκαλίας και έρευνας και από δωμάτια τοκετών και θανάτων σε ιδρύματα επιστήμης και τεχνολογίας, μας προσφέρει μια ιστορική οπτική στην κατανόηση των

νοσοκομείων της εποχής μας. Η ιστορία ξετυλίγεται σε δώδεκα επεισόδια τα οποία απεικονίζουν τα νοσοκομεία σε συγκεκριμένα μέρη και χρονικές περιόδους, καλύπτοντας
σημαντικά θέματα και εξελίξεις στην ιστορία της ιατρικής και της θεραπευτικής, από την αρχαία Ελλάδα ως την εποχή του AIDS. Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια μοναδική και
εκ των έσω ματιά στον κόσμο των νοημάτων και των συναισθημάτων που συσχετίζονται με τη ζωή στα νοσοκομεία και την περίθαλψη των ασθενών, περιλαμβάνοντας αφηγήσεις
τόσο των ασθενών, όσο και των θεραπευτών τους. Εάν θεωρήσουμε τα νοσοκομεία οίκους «αποκατάστασης της τάξης», ικανούς να δαμάσουν το χάος που συσχετίζεται με τα
δεινά, τις ασθένειες και το θάνατο των ανθρώπων, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα και τη σημασία των τελετουργικών τους ρουτινών και κανόνων. Από τις απαρχές τους,
τα νοσοκομεία αποτέλεσαν μέρη πνευματικής και σωματικής ανάρρωσης. Θα πρέπει να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται σε κάθε ανθρώπινη ανάγκη. Ως παραδοσιακοί μάρτυρες
της ανθρώπινης συμπόνιας και φιλανθρωπίας, τα νοσοκομεία πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν χώρους ίασης. 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, στοχεύοντας στη συνεχή επιμόρφωση των Νοσηλευτών
θα διαθέσει ΔΩΡΕΑΝ το βιβλίο «Η Ιστορία των Νοσοκομείων» 

σε όλους τους επί πτυχίω φοιτητές της Νοσηλευτικής.

Όλοι οι υπόλοιποι Νοσηλευτές μπορούν να προμηθευτούν το βιβλίο στην ειδική τιμή των 45 h. 

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ν.Ε.




