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Σημαντικές ρυθμίσεις σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Ν.Ε.
ετά από έντονες αντιπαραθέσεις εντός και εκτός Βουλής,
απεργιακές κινητοποιήσεις
και αντιδράσεις για το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, στις 15
Φεβρουαρίου 2011, ολοκληρώθηκε
η ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο των διατάξεών του και οι «διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας» οδεύουν ολοταχώς προς την
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Το νομο-
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σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
και διατάξεις, που ρυθμίζουν ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.).
Η τελική διαμόρφωση και διατύπωση των επίμαχων διατάξεων υπήρξε προϊόν εκτενούς διαλόγου και διαπραγματεύσεων μεταξύ της ηγεσίας
του Υπουργείου Υγείας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε..
Οι προτάσεις που κατέθεσε η Ε.Ν.Ε.
είχαν ως γνώμονα την χάραξη κοινωνικής πολιτικής και την διατήρηση της
ευρωστίας του επίσημου επαγγελματικού συλλόγου όλων των νοσηλευτών.

Η ρητή πλέον πρόβλεψη περί της
υποχρεωτικής εγγραφής στα μητρώα
της Ε.Ν.Ε. των αποφοίτων της Σχολής
Αξιωματικών Νοσηλευτικής και της
Πρώην Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων, η εκλογίκευση και
η αποτελεσματικότερη λειτουργία του
εκλογικού συστήματος για την ανάδειξη αιρετών οργάνων διοίκησης της
Ε.Ν.Ε.,η συμβολική μείωση του ποσού
της ετήσιας συνδρομής και σημαντική μείωση της τάξεως του 50% για τα
μέλη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, καθώς και για τους ανέργους,
είναι μερικές από τις αλλαγές που περιλαμβάνονται στον νέο νόμο του υπουργείου Υγείας.

L

Θα θέλαμε και από το βήμα της εφημερίδας της Ε.Ν.Ε. να ευχαριστήσουμε το
Νομικό Σύμβουλο της Ε.Ν.Ε./3ο Π.Τ. Μακεδονίας, Παναγιώτη Ζαμπίτη, Δικηγόρο
παρ’ Αρείω Πάγω, με την αμέριστη συνδρομή του οποίου και τις επίπονες προσπάθειες, αρχίζει να πραγματοποιείται
ένα μεγάλο όνειρο και συγχρόνως πάγιο
αίτημα των συναδέλφων Νοσηλευτών
που εργάσθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.
Έτσι, μετά από δικαστική προσφυγή
του προαναφερθέντος νομικού μας συμβούλου, στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, για λογαριασμό συναδέλφου
μας, αναγνωρίσθηκε η περίπου 10ετής
προϋπηρεσία του στο Νομικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου «Γενικό Περιφερειακό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου», ως χρόνος πραγματικής δημόσιας
υπηρεσίας για τη βαθμολογική εξέλιξη
αυτού στο Ε.Σ.Υ. και το Δημόσιο, γενικότερα, και επομένως και για κάθε άλλη
έννομη συνέπεια υπηρεσιακής φύσεως.
Έτσι, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για
τη γενίκευση της απόφασης και στους λοιπούς νοσηλευτές του φορέα, αλλά και για
την έναρξη της εν λόγω διαδικασίας και
υπέρ των νοσηλευτών του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, κάτι που η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, η αντιπροσωπευτική μας ομοσπονδία, είχε προτείνει να προβλεφθεί
στο νόμο 3868/2010.
Σελ. 12-13

Ο νέος νόμος του
Υπουργείου Υγείας
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ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Οι νοσηλευτές την δικαιούνται ολόκληρη
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ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Προβάδισμα και αξιοκρατία

Σελ. 9

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ
Επιτρέπεται και στους δόκιμους
υπαλλήλους

Σελ. 15

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ
Μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία
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Απόσπαση για εκπαιδευτικούς λόγους
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Άδεια για παρακολούθηση
σχολικής προόδου
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Eιδική άδεια τμημάτων

Σελ.11
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Ε.Ν.Ε.πίγραφα
Ε.Ν.Ε.πίγραφα

περιεχόµενα

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ Α∆ΕΙΑ

Οι νοσηλευτές
την δικαιούνται
ολόκληρη

Σελ. 8

Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

Προβάδισµα και αξιοκρατία

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Αναφορικά µε την χορήγηση ειδικής
πρόσθετης άδειας στους νοσηλευτές
που απασχολούνται σε ακτινολογικά
τµήµατα επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
13§3 του Ν∆ 4111/1960, «χειρισταί ακτινολογικών µηχανηµάτων, εµφανισταί
ακτινολογικών εργαστηρίων και ραδιοφυσικοί (χειριζόµενοι ραδιοϊσότοπα)
εργαζόµενοι εις ακτινολογικά εργαστήρια, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου, ∆ηµοτικά Ιδρύµατα και πάσης φύσεως εργαστήρια,
δικαιούνται πλέον της κανονικής των
αδείας απουσίας, και τοιαύτης επικινδύνου εργασίας, µηνιαίαν κατ' έτος».
Καθ’ ερµηνεία των ανωτέρω διατάξεων και κατά πάγια και επί σειρά δεκαετιών ακολουθούµενη πρακτική, η άδεια
επικινδύνου εργασίας χορηγείτο σε
όλο το προσωπικό που απασχολείται
σε ακτινολογικά τµήµατα, συµπεριλαµβανοµένων και των νοσηλευτών. Η ως
άνω πρακτική συνάδει πλήρως µε την
δικαιολογητική βάση της θέσπισης της
εν λόγω ειδικής άδειας, που δεν είναι
άλλη από την αποτελεσµατικότερη…

Φεβρουάριος 2011

Ε.Ν.Ε.

Αναφορικά µε το ζήτηµα της µοριοδότησης, κατά την διαδικασία των κρίσεων, των
ετών προϋπηρεσίας των υπαλλήλων εκείνων που έχουν µεταταγεί από θέση κλάδου
Βοηθών Νοσηλευτών ∆Ε σε θέση κλάδου
ε φΝοσηλευτών
η µ ε ρ ί δ εΤΕςή ΠΕ, επισηµαίνονται τα ακόλουθα: Όπως είναι γνωστό τα κριτήρια για τον σχηµατισµό κρίσης περιγράφονται στο
άρθρο 85 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Νόµου 3839/2010. Μεταξύ των ως άνω κριτηρίων συγκαταλέγεται και ο χρόνος υπηρεσίας, που µοριοδοτείται µέχρι και µε τριακόσια (300) µόρια, ήτοι για κάθε
έτος υπηρεσίας δέκα (10) µόρια µε ανώτατο όριο τα τριάντα (30) έτη. Ζήτηµα γεννάται ως προς την µοριοδότηση του συνόλου των ετών προϋπηρεσίας των υπαλλήλων
που µετατάχθηκαν από θέση κλάδου ∆Ε σε θέση κλάδου ΤΕ ή ΠΕ, ενόψει του πάγιου
συστήµατος ιεραρχίας, που στηρίζεται στο προβάδισµα των κατηγοριών. Ειδικότερα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «µεταξύ
υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες
οι υπάλληλοι της
π ο λ ί τ ηπροηγούνται
ς
κατηγορίας ΕΘ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ∆Ε και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ»…
Σελ. 9

Ε.Ν.Ε.ργός

Περί του ατυχούς ΣΥΚΝΕ...

Ε.Ν.Ε.χειρο

Με µια δέσµη ανακοινώσεων στις 24 του Γενάρη, οι επαναστάτες του ΣΥΚΝΕ, που µάλλον εκείνη τη µέρα (όπως συµβαίνει συχνά)
ε π ι φδεν
υ λείχαν
λ ί δµε
α τι ν’ ασχοληθούν, κατορθώνουν για µια ακόµα φορά να αυτογελοιοποιηθούν στα µάτια των εργαζοµένων του
νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης. Είναι µεγάλος φαίνεται ο καηµός τους µε τους θεσµικούς εκπροσώπους των νοσηλευτών, την Ε.Ν.Ε. και την ΠΑΣΥΝΟ, που µε µύριες ανακρίβειες και µισές αλήθειες επιχειρούν να αντιταχθούν (µάταια) στην πραγµατικότητα που διαµορφώνεται και που σύντοµα θα τους καταπλακώσει. Κοπτόµενοι δήθεν για
την εισφορά των µελών της Ε.Ν.Ε., δεν διστάζουν να πλειοδοτήσουν σε λαϊκίστικες
κορώνες, αποφεύγοντας, όµως, να µας απαντήσουν στο εξής: Γιατί οι εργαζόµενοι
πληρώνουν στην ΠΟΕ∆ΗΝ, στην οποία οι περισσότεροι γράφτηκαν εν αγνοία τους,
36e ετησίως και στην ΕΝΕ, στο επίσηµο επαγγελµατικό τους όργανο…
Σελ. 10

ΕΝΕΧΕΙΡΟ

Θεµελίωση δικαιώµατος

Το (σύγχρονο) µεγάλο
µας τσίρκο

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105 του Νόµου 2071/1992,
«σε νοσηλευτές, µαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους απασχόλησης που εργάζονται σε µονάδες
εντατικής θεραπείας και χειρουργεία των νοσηλευτικών ιδρυµάτων ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νοσοκοµεία Ι.Κ.Α., όπως επίσης και σε άλλες ειδικές µονάδες των
νοσηλευτικών αυτών ιδρυµάτων, που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί να χορηγείται επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια
µετ’ αποδοχών, τουλάχιστον 6 εργάσιµων ηµερών πέραν της
κανονικής και ειδικό επίδοµα. Οι προϋποθέσεις για την πρόσθετη ειδική άδεια, το ύψος και ο χρόνος έναρξης καταβολής
του ειδικού επιδόµατος και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια
εφαρµογής της προηγούµενης παραγράφου, καθορίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης,
Οικονοµικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων εξεδόθη αρχικώς η Υ4α/3024/93, ΦΕΚ Β΄ 726/1994 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών...
Σελ. 11

ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
∆ηµήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος ∆.Σ. Ε.Ν.Ε

Ε.Ν.Ε.κρίθη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΙ∆ΙΚΗ Α∆ΕΙΑ

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
πΒασιλίσσης
λ η ρ ο φ Σοφίας
ο ρ ί ε ς47
10676, Αθήνα,
Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859
e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr

Ιάκωβος Καµπανέλλης: Ο θεατρικός συγγραφέας, που υπέγραψε ορισµένα από τα σηµαντικότερα σενάρια του ελληνικού κινηµατογράφου και σφράγισε την σύγχρονη πολιτική ιστορία µε το
βιβλίο του «Μάουτχαουζεν», γεννήθηκε στην Νάξο το 1922. Η
Πολιτεία τον τίµησε απονέµοντας του τον τίτλο του Ακαδηµαϊκού. Οι γενιές του 114 και του Πολυτεχνείου τον τίµησαν µε τις
αναφορές στο έργο του. Στην κατοχή πέρασε στην Αντίσταση,
συνελήφθη από τους Γερµανούς που τον έστειλαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης «Μαουτχάουζεν». Από τα θεατρικά του έργα
ξεχωρίζουν τα «Έβδοµη µέρα της δηµιουργίας», «Η Αυλή των
θαυµάτων», «Ηλικία της νύχτας», «Παραµύθι χωρίς όνοµα», «Γειτονιά των Αγγέλων», «Βίβα Ασπασία», «Οδυσσέα γύρισε σπίτι»,
«Αποικία των τιµωρηµένων», «Το µεγάλο µας τσίρκο», «Ο εχθρός
λαός» και «Πρόσωπα για βιολί και ορχήστρα». Έγραψε το σενάριο σε κινηµατογραφικές παραγωγές που άφησαν εποχή όπως
στη «Στέλλα» του Κακογιάννη και τον «∆ράκο»...
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Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις του
υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά
την εφηµερίδα. Χειρόγραφα, δηµοσιευµένα ή µη,
δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η ανατύπωση
ή εκµετάλλευση µέρους ή όλου του κειµένου
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Το «Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης», το επίσηµο επιστηµονικό περιοδικό της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδος εισέρχεται στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του. Στα
πλαίσια της συνεχούς του αναβάθµισης δηµιουργήσαµε ένα
πρότυπο ειδικό ιστοχώρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://magazine.enne.gr/ στον οποίο όλα τα τεύχη του επιστηµονικού 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 αντίγραφο της έντυπης έκδοσης του Περιοδικού (hard copy), θα
µπορούν να το λαµβάνουν ταχυδροµικώς στη διεύθυνση
που θα δηλώσουν, καταβάλλοντας ένα συµβολικό τίµηµα,
που αντιστοιχεί στο κόστος του τεύχους και στα ταχυδροµικά έξοδα της αποστολής. Έτσι, η τιµή εκάστου τεύχους
π ερ ι ο δ ι κο ύ ο ρ ί σ τ η κε σ τ α ε π τ ά ε υ ρ ώ ( 7 p ) κα ι ο ι ε νδ ια φ ερ ό µ εν ο ι µ π ο ρ ο ύ ν ν α τ α π ρ ο µ η θ ε ύ ο ν τ α ι τ α χ υ δ ρ ο µ ι κ ώ ς , εί τ ε
ξ ε χ ω ρ ι σ τ ά, ε ί τ ε α ν ά έ το ς, α φ ού πρ οηγ ο υµ έ ν ω ς π ρ οσ κ οµ ί σ ο υ ν ή α π ο σ τ ε ί λ ο υ ν σ τ α γ ρ α φ ε ί α τ η ς Ε . Ν . Ε . τ η σ χ ε τ ι κή
α π ό δ ε ι ξη ε π ώ ν υ µ η ς κ α τ ά θ ε σ η ς σ τ η ν τ ρ ά π ε ζ α E U R O BA N K ,
σ το λ ογ αρ ι ασ µ ό µ ε α ρ ι θµ ό 0 0 2 6 . 0 0 0 2 . 6 5. 0 2 0 10 3 54 0 2 ( µ ε

α ι τ ι ο λ ο γ ί α « Γ ι α τ ο Ε λ λ η νι κ ό Π ε ρ ι ο δ ι κό τ η ς Ν ο σ η λ ε υ τ ι κ ή ς
Επιστήµης»).
Επίσης, θα µπορούν να το παραγγέλνουν απευθείας στα γραφεία της Ε.Ν.Ε., καταβάλλοντας το παραπάνω τίµηµα µετρητοίς.
Το Περιοδικό της Ε.Ν.Ε., λοιπόν, στην κατεύθυνση της αναγνώρισής του από την Πολιτεία ως το επίσηµο νοσηλευτικό
επιστηµονικό περιοδικό της χώρας, παραµένει πιστό στους
πρωταρχικούς του στόχους:
• Την προαγωγή της Νοσηλευτικής επιστήµης και τέχνης
• Την συµβολή στην ποιότητα φροντίδας ατόµων, οµάδων και του κοινωνικού συνόλου σε κάθε κατάσταση
υγείας και αρρώστιας
• Την ανάδειξη και επιστηµονική διερεύνηση επιστηµονικών νοσηλευτικών θεµάτων
• Την παραγωγή νοσηλευτικής πολιτικής και
• Την ενίσχυση της νοσηλευτικής έρευνας
και δεσµεύεται σε µία συνεχή προσπάθεια ποιοτικής αναβάθµισης και προώθησης της Νοσηλευτικής Επιστήµης στην
Ελλάδα. Το περιοδικό έχει καταχωρηθεί στον ∆ιεθνή
Συλλογικό Κατάλογο Εκδόσεων σε σειρές στο Παρίσι µε
ISSN 1791-9002.
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Επιτέλους ήρθε η δικαίωση!
Σ

Γράφει ο Παλητζήκας
∆ηµήτρης Πρόεδρος
ΣΥ.ΝΟ Θεσσαλονίκης

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Πρόσωπο Ιδιωυνάδελφοι, µετά από αγώνα
π ε ρσία
ι ε χτου
ό µστο
ε νΝοµικό
α
ετών ήρθε η δικαίωση για εκα- τικού ∆ικαίου «Γενικό Περιφερειακό
τοντάδες πρώην εργαζόµενους Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Παπατου Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου (Νοση- γεωργίου» ως χρόνος πραγµατικής
λευτές, ∆ιοικητικούς και λοιπό προ- δηµόσιας υπηρεσίας για τη βαθµολογική εξέλιξη αυτού στο Ε.Σ.Υ. και
σωπικό).
Συγκεκριµένα σε περισσότερους το ∆ηµόσιο γενικότερα και εποµέαπό 700 πρώην εργαζόµενους (κατά νως και για κάθε άλλη έννοµη συνέφύσεως.
την πλειοψηφία τους Νοσηλευτέςε φπεια
η µ ευπηρεσιακής
ρίδες
του Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»), οι οποίοι παραιτήθηκαν και µετέπειτα διορίστηκαν σε άλλα δηµόσια νοσοκο- «Αναγνωρίζεται η
µεία και γενικότερα σε οργανισµούς προϋπηρεσία πρώην
του ∆ηµοσίου, δεν τους αναγνωρί- εργαζοµένων του
ζεται έως σήµερα η προϋπηρεσία
Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙτους ως πραγµατική δηµόσια υπηΟΥ» µετά από δικαρεσία.
Μετά από τον πολυετή αγώνα µας στική απόφαση»
(παρεµβάσεις προς το Υπουργείο
πολίτης
Υγείας, προς τα Νοσοκοµεία, επερωΩς οργανωτής και συντονιστής
τήσεις στην Βουλή, υποµνήµατα και
επιστολές προς Υπουργούς και Βου- της πρωτοβουλίας αυτής θα θέλαµε
λευτές) ήρθε η δικαίωση από τα Ελλη- από το βήµα της εφηµερίδας της
νικά ∆ικαστήρια. Έτσι, µετά από δικα- Ε.Ν.Ε. να ευχαριστήσουµε δηµόσια
στική προσφυγή στο ∆ιοικητικό όλους εκείνους τους συναδέλφους
Εφετείο Θεσσαλονίκης για λογαρια- που µε πίστεψαν, µε εµπιστεύτηκαν
σµό συναδέλφου µας, αναγνωρίσθη- και µε ακολούθησαν σε αυτή την
κε η περίπου 10ετής προϋπηρε- πολύχρονη, ψυχοφθόρα και πολυεπιφυλλίδα
δάπανη προσπάθεια.

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ειδικότερα,
να συγε π ι κοφείλουµε
αιρότητα
χαρούµε και να ευχαριστήσουµε το
∆ικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω και Νοµικό Σύµβουλο της Ε.Ν.Ε./3ο Π.Τ.
Μακεδονίας, κ. Παναγιώτη Ζαµπίτη,
µε του οποίου την αµέριστη νοµική συµπαράσταση και τις άοκνες
προσπάθειες πραγµατώνεται ένα
µεγάλο όνειρο
π λ η ρκαι
ο φσυγχρόνως,
ο ρ ί ε ς ένα
πάγιο θεσµικό αίτηµα των συναδέλφων Νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού που εργάσθηκαν στο Νοσοκοµείο
Παπαγεωργίου
της
Θεσσαλονίκης.
Ακόµη, θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά, την Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος και την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Οµοσπονδία (ΠΑΣΥΝΟ) για
α πτις
ό ψπαρεµβάσεις
εις
τους και την στήριξή τους σε αυτόν
τον αγώνα, την πρώην εργαζόµενη
του Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» κ. ΚέληΧονδροµατίδου για την µεγάλη συνεισφορά της σε αυτήν την προσπάθεια
(είναι η πρώτη από την οµάδα που
δικαιώνεται), όπως και όλους τους
συναδέλφους που συµµετείχαν και
βοήθησαν γι’ αυτή την επιτυχία –
δικαίωση.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Ε.Ν.Ε. ρυθµίσεις
Σηµαντικές
σε θέµατα οργάνωσης
και
λειτουργίας
της
Ε.Ν.Ε.
Ε.Ν.Ε.ργός
Ε.Ν.Ε.κρίθη
Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

πληροφορίες

πολίτης

απόψεις

ρούν τον νοσηλευτικό κόσµο.
Αρχικώς, λοιπόν, κ α τ α ρ γείται η διαδικασία της ανα νέωσης της άδειας ασκήσεως
του νοσηλευτικού επαγγέλ τις 15 Φεβρουαρίου 2011, µατος, όπως προβλεπόταν από
ολοκληρώθηκε η ψήφι- τ ι ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ο υ Ν ό µ ο υ
ση από το Ελληνικό Κοι- 3252/2004, η οποία θα ήταν
νοβούλιο των διατάξεωνε π
τοιυφ υκλαλι δί δ
απαανηρή για τους νοση νοµοσχεδίου του Υπουργείου λευτές, λόγω καταβολής σχε Υγείας περί των διαρθρωτικών τ ι κ ο ύ π α ρ α β ό λ ο υ , α λ λ ά κ α ι
αλλαγών στο σύστηµα υγείας. ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά γ ρ α φ ε ι ο κ ρ α τ ι κ ή .
Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει Με άλλα λόγια, η άδεια ασκήµεταξύ άλλων και διατάξεις, που σεως επαγγέλµατος θα εκδίρυθµίζουν ζητήµατα οργάνω- δεται άπαξ και θα ισχύει, ως
σης και λειτουργίας της Ένωσης διοικητική πράξη, µέχρι την
Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.). ανάκληση, κατάργηση, δικαΗ τελική διαµόρφωση και στική ακύρωση ή άλλης µορδιατύπωση των επίµαχων δια- φής παύση της ισχύος της.
Περαιτέρω γ ί ν ε τ α ι ρ η τ ή
τάξεων υπήρξε προϊόν εκτενούς διαλόγου και διαπραγ- πλέον πρόβλεψη περί της υποµατεύσεων µεταξύ της ηγεσίας χρεωτικής εγγραφής στα µητρώα
του Υπουργείου Υγείας και
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Ε.Ν.Ε..
Τ ο ∆.Σ . τ ης Ε .Ν.Ε . κ ατ έθ ε σε συγκεκριµένες προτάσεις,
που είχαν ως γνώµονα την
χά ραξ η κο ι νω ν ι κής πολ ι τι κής
και την διατήρηση της ευρω στί ας της Ε. Ν.Ε. ως επίσηµου
επαγγελµατικού συλλόγου
ό λ ω ν τ ω ν ν ο σ η λ ε υ τ ώ ν . Οι
προταθείσες θέσεις του ∆.Σ.
της Ε.Ν.Ε. υποστηρίχθηκαν
µε σθένος καθ’ όλη την µακρά
περίοδο του διαλόγου και
ενσωµατώθηκαν, τέλος, στις
ήδη ψηφισθείσες διατάξεις.
Ήδη διά του παρόντος το
∆.Σ. της Ε.Ν.Ε. επιχειρεί µια
συνοπτική παρουσίαση των
σηµαντικότερων σηµείων των
άρθρων 52 και 53 που αφοΓράφει ο Αλέξης Παραράς,
Νοµικός Σύµβουλος της
Ε.Ν.Ε., ∆ικηγόρος ∆ηµοσιολόγος

Σ Ε.Ν.Ε.χειρο

τ ης Ε . Ν. Ε . τ ω ν α ποφ ο ί τω ν τη ς
Σχολής Αξιωµατικών Νοση λευτικής και της Πρώην Σχο λής Αξιωµατικών Αδελφών
Ν ο σ ο κ ό µ ω ν . Με τον τρόπο

Εξαιρετικά
σηµαντική
κρίνεται και η
ρύθµιση των
οφειλοµένων
συνδροµών
προς την Ε.Ν.Ε.,
η οποία θα γίνει
τµηµατικά.
αυτό αντιµετωπίζονται οµοιόµορφα όλοι οι εν Ελλάδι
νοσηλευτές, οι οποίοι θα ανήκουν εφεξής στον ίδιο επαγγελµατικό σύλλογο, δηλαδή την Ε.Ν.Ε.
Επιπλέον, ενόψει της

θέσεως σε ισχύ των διατάξεων του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 38/2010, που ενσωµάτωσε
στην εθνική έννοµη τάξη τις
διατάξεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης
Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε
την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, γίνεται
ρητή πρόβλεψη περί της δυνατότητα ς ασκήσεως του νοση λευτικού επαγγέλµατος στην
Ε λλ ά δ α ό λ ω ν ό σ ω ν δ ι κ α ι ο ύ νται να το ασκούν σ ύµφ ων α
µ ε τ ι ς δ ι α τ ά ξ ε ις τ ης Ε υ ρ ω π α ϊ κής Ένωσης, υπό την αυτονόητη π ροϋ πόθε ση ότι θα εγγ ρα φούν προηγουµένως στα µητρώα
της Ε.Ν.Ε.
Στ ο ίδ ιο ά ρ θρ ο ε πα ν α λ α µ βάνεται η υποχρέωση όλων
των νοσηλευτών να εγγραφούν
στ ο µη τ ρ ώο τ η ς Ε. Ν . Ε ..
Περαιτέρω, το ψηφισθέν
νοµοσχέδιο περιλαµβάνει σειρά διατάξεων για την εκλογί κευση και την αποτελεσµατι κότερη λειτουργία του εκλογικού

συστήµατος γι α την ανάδει ξη
αιρετών οργάνων διοίκησης
της Ε.Ν.Ε., µε παράλληλη προσπάθεια µείωσης της εκλογι κής δαπάνης.
Εξαιρετικά σηµαντική κρίνεται και η ρύθµιση των οφειλοµένων συνδροµών προς
την Ε.Ν.Ε., η οποία θα γίνει
τµηµατικά, ώστε και οι νοσηλευτές που υπήρξαν µεν ασυνεπείς να µην υποστούν άµεση οικονοµική επιβάρυνση,
αλλά και η Ε.Ν.Ε. να µην απωλέσει έσοδα των προϋπολογισµών της, ήτοι να µην υπάρξει ολοσχερής παραγραφή των
οφειλοµένων συνδροµών,
όπως είχε προταθεί από εξωνοσηλευτικούς κύκλους, οι
οποίοι προφανώς αποσκοπούσαν στον οικονοµικό µαρασµό της Ε.Ν.Ε..
Τέλος, δεδοµένης της οικονοµικής κρίσεως, επέρχεται
συµβολική µείωση του ποσού
της ετήσιας συνδροµής και
σηµαντική µείωση της τάξε ως του 50% για τα µέλη τρί τεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, καθώς και για τους
ανέργους.
Με τον τρόπο αυτό υλοποιούνται οι προτάσεις του
∆.Σ. της Ε.Ν.Ε. για χάραξη κοινωνικής πολιτικής και ενίσχυση των ασθενεστέρων. Επ’
αυτού, θα ακολουθήσουν οδηγίες σχετικά µε τους δικαιούχους της ως άνω ρύθµισης
και κάθε σχετική λεπτοµέρεια
για την πιστοποίηση του ανήκειν σε µία από τις παραπάνω κατηγορίες.

Φεβρουάριος 2011
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ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

ΆδειαΕ.Ν.Ε.
ανατροφής

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

πληροφορίες

Επιµέλεια: Ευδοκία Κακλαµάνου

Σ

Ε.Ν.Ε.ργός

πολίτης

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Ε.Ν.Ε.χειρο

επιφυλλίδα

Μετάταξη
σε ανώτερη
κατηγορία
ι διατάξεις του άρθρου 70 καθιερώνουν αναµφίβολα ένα δικαίωµα υπέρ των φιλοµαθών υπαλλήλων, οι οποίοι κατά την διάρκεια της υπαλληλικής σταδιοδροµίας τους απέκτησαν πτυχίο, ήτοι
τυπικό προσόν, ανώτερης κατηγορίας. Οι εν λόγω υπάλληλοι δικαιούνται
να υποβάλλουν αίτηση για µετάταξη σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας. Κατά την εκφορά κρίσης – γνώµης επί των αιτήσεων αυτών τα οικεία
υπηρεσιακά συµβούλια υποχρεούνται να ερευνήσουν αν είναι δυνατή η
σύσταση προσωρινού κλάδου, που να ανήκει σε κατηγορία ανάλογη µε
το τυπικό προσόν που κατέχουν οι αιτούντες υπάλληλοι και στον οποίο θα
µπορούσαν αυτοί να µεταταχθούν (∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών 2697/1987).
Αν δεν προηγηθεί η ως άνω έρευνα, τότε η απόρριψη της σχετικής αιτήσεως µετάταξης είναι δυνατόν να ακυρωθεί δικαστικώς, κατόπιν προσφυγής στα αρµόδια διοικητικά δικαστήρια.
Κατά τα λοιπά, ο υπάλληλος που επιθυµεί την µετάταξή του σε θέση
ανώτερης κατηγορίας, µπορεί να κάνει χρήση και των διατάξεων του
άρθρου 71 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, υποβάλλοντας σχετική αίτηση σε συνέχεια ανακοίνωσης από τους φορείς που επιθυµούν να καλύψουν θέσεις µε µετάταξη. Εις αυτήν την περίπτωση, βέβαια, εφόσον ευδοκιµήσει η υποβληθείσα αίτηση, τότε ο υπάλληλος θα αλλάξει φορέα
απασχόλησης.

Ο

ύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 53§2 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος
3528/2007) «ο χρόνος εργασίας του
γονέα υπαλλήλου µειώνεται κατά δύο
(2) ώρες ηµερησίως εφόσον έχει τέκνα
ηλικίας
α π όέως
ψ εδύο
ι ς (2) ετών και κατά µία
(1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από
δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) µήνες
άδεια µε αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά
το προηγούµενο εδάφιο µειωµένου
ωραρίου». Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, κρίσιµο στοιχείο που
λαµβάνεται υπόψη για την θεµελίωση
ή µη του δικαιώµατος απόλαυσης των
προβλεπόµενων διευκολύνσεων από

τον γονέα – υπάλληλο είναι η ηλικία
του τέκνου, η οποία δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη.
Εφόσον, δηλαδή, το τέκνο δεν έχει
συµπληρώσει την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών, ο γονέας υπάλληλος
δικαιούται διαζευκτικώς το µειωµένο
ωράριο ή την εννεάµηνη άδεια ανατροφής. Η διάρκεια της εν λόγω άδειας µειώνεται αναλογικά µόνον στην
περίπτωση, κατά την οποία ο γονέας
υπάλληλος έκανε προηγούµενη χρήση του µειωµένου ωραρίου. Αν δεν
έχει γίνει χρήση του ευεργετήµατος του
µειωµένου ωραρίου, ο υπάλληλος δικαιούται να λάβει ολόκληρη την εννεάµηνη άδεια ανατροφής µε κριτήριο αποκλειστικώς την ηλικία του τέκνου, που
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, όπως προαναφέρθηκε.

ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 23ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

∆υναµική
συµµετοχή
της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ συµµετείχε δυναµικά την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011
στην 24ωρη απεργία που είχε προκηρύξει η Α∆Ε∆Υ, καλύπτοντας συνδικαλιστικά τα µέλη των πρωτοβάθµιων σωµατείων της σε όλη την επικράτεια.
«Το ποτήρι της κρατικής αναλγησίας και του απροκάλυπτου εµπαιγµού ξεχείλισε µε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ από 18-2-2011 µε την οποία παγώνουν οι προσλήψεις των νοσηλευτών, που είχαν ήδη ειδοποιηθεί να παρουσιαστούν στα νοσοκοµεία ως επιτυχόντες.
Η συνεχιζόµενη απαξίωση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και η βάναυση
αποδόµηση του κοινωνικού κράτους δε µπορεί να µείνει αναπάντητη.
Η εφαρµοζόµενη πολιτική της κυβέρνησης είναι καταδικαστέα από το σύνολο των νοσηλευτών της χώρας, παραπέµποντάς µας σε ευτελή διαχείριση επιστατών στο αποικιοκρατικό σύστηµα του προηγούµενου αιώνα, παρά σε διακυβέρνηση ανεξάρτητης χώρας.
Χρέος όλων µας είναι η ανάδειξη των υπαιτίων όλης αυτής της καλοστηµένης πλεκτάνης εις βάρος των κοινωνικών κεκτηµένων και η άµεση ανατροπή
του συστήµατος της σχεδιαζόµενης ολόπλευρης κατοχής», τονίζει η σχετική
ανακοίνωση της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.

Η
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Οι
νοσηλευτές
Ε.Ν.Ε.ντύπω
Ε.Ν.Ε.
δικαιούνται ολόκληρη
την ακτινολογική άδεια
εφηµερίδες

Ε.Ν.Ε.ργός

Επιµέλεια: ∆ηµήτριος Πιστόλας, πλήρως µε την δικαιολογητική
Ταµείας Ε.Ν.Ε.
π οβάση
λ ί τ της
η ςθέσπισης της εν λόγω
ειδικής άδειας, που δεν είναι
ναφορικά µε την χορή- άλλη από την αποτελεσµατικόγηση ειδικής πρόσθετης τερη προστασία και την κατά το
άδειας στους νοσηλευ- δυνατόν ηπιότερη επιβάρυνση
τές που απασχολούνται σε ακτι- της υγείας όσων εργαζοµένων
νολογικά τµήµατα επισηµαίνο- εκτίθενται κατά την παροχή των
υπηρεσιών τους σε ακτινοβολία.
νται τα ακόλουθα:
Θα πρέπει,επίσης,να επισηΣύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 13§3 του Ν∆ 4111/1960, µανθεί, ότι η χορήγηση της επίε π ι φ υµλαχληίςδάδαειας σε όλο αδιακρίτως
«χειρισταί ακτινολογικών µηχανηµάτων, εµφανισταί ακτινολο- το προσωπικό που εκτίθεται σε
γικών εργαστηρίων και ραδιο- επικίνδυνους παράγοντες συµφυσικοί (χειριζόµενοι ραδιοϊσό- βαδίζει απόλυτα και µε τις διατοπα) εργαζόµενοι εις ακτινολο- τάξεις του Νόµου 3850/2010 περί
γικά εργαστήρια,Νοµικών Προ- της κύρωσης του Κώδικα νόµων
σώπων ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού για την υγεία και την ασφάλεια
∆ικαίου,∆ηµοτικά Ιδρύµατα και των εργαζοµένων, ειδικώς, δε,
πάσης φύσεως εργαστήρια, δι- µε τις διατάξεις των άρθρων 36
καιούνται πλέον της κανονικής και 38 του ως άνω Νόµου, που
των αδείας απουσίας, και τοιαύ- καθιερώνουν την λήψη µέτρων
της επικινδύνου εργασίας,µηνι- για την προστασία των εργαζοαίαν κατ' έτος».Καθ’ερµηνεία των µένων από την έκθεσή τους σε
ανωτέρω διατάξεων και κατά πά- φυσικούς, χηµικούς και βιολογια και επί σειρά δεκαετιών ακο- γικούς παράγοντες. Περαιτέρω
λουθούµενη πρακτική, η άδεια επισηµαίνεται, ότι σύµφωνα µε
επικινδύνου εργασίας χορηγεί- την υπ’αριθµ.Φ.400/7/80817/Σ.147
το σε όλο το προσωπικό που Απόφαση του Υπουργού Εθνιαπασχολείται σε ακτινολογικά κής Άµυνας (Καθορισµός των
τµήµατα, συµπεριλαµβανοµένων Κατηγοριών Στρατιωτικού και
Πολιτικού Προσωπικού του
και των νοσηλευτών.
Η ως άνω πρακτική συνάδει Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
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που ∆ικαιούται Πλέον της ΚανοΕ.Ν.Ε.κρίθη
νικής Άδειας Απουσίας και Μηνι-

µα,ανεξαρτήτως της φύσεως των
α π ό ψ ε ι ς παρεχοµένων υπηρεσιών ή του
αίας κατ' Έτος Άδειας Επικίνδυ- κλάδου και της ειδικότητας του
νης Εργασίας,ΦΕΚ Β΄ 811/2004), απασχολούµενου προσωπικού.
η επίµαχη άδεια χορηγείται και
Στο αυτό συµπέρασµα οδηστο νοσηλευτικό προσωπικό γούµεθα και από την µελέτη της
που εκτίθεται σε ιοντίζουσα ακτι- υπ’αριθµ.407/2008 Γνωµοδότηνοβολία, λόγω της απασχόλη- σης του Νοµικού Συµβουλίου
σής του σε ακτινολογικό τµήµα. του Κράτους, σύµφωνα µε την
Εκ των ανωτέρω διατάξεων οποία η µηνιαία κατ’ έτος άδεια
καθίσταται προφανές,ότι η χορή- επικινδύνου εργασίας δεν δύναγηση της ειδικής άδειας επικίν- ται να χορηγηθεί σε προσωπικό
δυνης εργασίας θα πρέπει να που απασχολείται περιστασιακά
θεωρείται αυτονόητη και για το και σε αραιά χρονικά διαστήµανοσηλευτικό προσωπικό που τα µε το χειρισµό φορητού ακτιαπασχολείται σε ακτινολογικά νολογικού µηχανήµατος.Εξ αντιτµήµατα. Αυτό επιβάλλεται, άλλω- διαστολής προκύπτει,ότι η χορήγηση
στε, από τον σκοπό εις τον οποίο της εν λόγω άδειας είναι υποαπέβλεψε ο νοµοθέτης θεσπίζο- χρεωτική για το προσωπικό που
ντας την συγκεκριµένη µορφή απασχολείται σε σταθερή βάση
άδειας, λαµβάνοντας υπόψη ως σε ακτινολογικό τµήµα, µε αποπλέον κρίσιµο στοιχείο την εν τέλεσµα την συνεχή έκθεσή του
τοις πράγµασι απασχόληση - σε βλαβερή ακτινοβολία.
παροχή εργασίας σε χώρο ιοντίΕπισηµαίνεται,τέλος,ότι η επί
ζουσας ακτινοβολίας, ανεξαρτή- µακρόν χρονικό διάστηµα στατως ειδικότητας. Με άλλα λόγια θερή ερµηνεία και εφαρµογή
το προσδιοριστικό στοιχείο της των διατάξεων του άρθρου 13§3
υπαγωγής ή µη συγκεκριµένων του Ν∆ 4111/1960, που κατέτειεργαζοµένων στο ρυθµιστικό νε εις την χορήγηση και στο
πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου νοσηλευτικό προσωπικό των
13§3 του Ν∆ 4111/1960 είναι η ακτινολογικών τµηµάτων της ειδιπραγµατική και συνεχής απα- κής µηνιαίας κατ’έτος άδειας επισχόληση σε ακτινολογικό τµή- κινδύνου εργασίας, έχει δηµι-

ουργήσει µια παγιωµένη κατάσταση, καθώς και την ασφαλή
πεποίθηση, ότι και το νοσηλευτικό προσωπικό συµπεριλαµβάνεται µεταξύ των αληθών δικαιούχων της επίµαχης άδειας. Η
ανατροπή της ανωτέρω κατάστασης, χωρίς µάλιστα την επίκληση της συνδροµής κάποιων ενδεχοµένως νέων πραγµατικών
περιστατικών που δεν είχαν
ληφθεί υπόψη στο παρελθόν
και που να δικαιολογούν την
διαφορετική πλέον ερµηνεία και
εφαρµογή των προαναφερθεισών διατάξεων, θίγει βάναυσα
την προστατευοµένη εµπιστοσύνη των διοικουµένων,µεταβάλλοντας επί τα χείρω την νοµική
και πραγµατική κατάστασή τους.
Συµπερασµατικά, λόγοι προσ τ α σ ία ς τη ς δ ικα ι ολ ογ ηµ ένης
εµπιστοσύνης και διατήρησης
µιας πραγµατικής κατάστασης εκ
της οποίας αντλούνται συγκεκριµένα δικαιώµατα, επιβάλλουν
την συνέχιση της χορήγησης της
ειδικής άδειας επικινδύνου εργασίας και στο νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται συστηµατικά και σε σταθερή βάση στα
ακτινολογικά τµήµατα των νοσοκοµείων όλης της χώρας.

Mερώπη Κονιδάρη

...Γιατί οι συνθήκες δεν το επέτρεπαν!" σαν παραµύθι...

171 φορές το φεγγάρι µίκρυνε και µεγάλωσε από
τότε που γράφτηκε τούτο το παραµυθάκι.
...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 ∆ΕΝ ΤΟ ΕΠΕΤΡΕΠΑΝ.
Όποιες κι αν είναι οι συνθήκες στη ζωή σας,
να βλέπετε το φεγγάρι
ΠΑΝΤΑ να σας χαµογελά!!!

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
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νοσηλευτικής υπηρεσίας, νοσηλευτικών
ιδρυµάτων και κέντρων υγείας, καταναφορικά µε το ζήτηµα της µοριο- λαµβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ και
δότησης, κατά την διαδικασία ΤΕ». Ενόψει των παραπάνω ειδικών διατων κρίσεων, των ετών προϋπη- τάξεων καθίσταται προφανές, ότι στις
ρεσίας των υπαλλήλων εκείνων που νοσηλευτικές υπηρεσίες ισχύει το προέχουν µεταταγεί από θέση κλάδου Βοη- βάδισµα των κατηγοριών, δοθέντος ότι
θών Νοσηλευτών ∆Ε σε θέση κλάδου
π ο λ ί τ η ςοι Βοηθοί Νοσηλευτών ∆Ε αδυνατούν
Νοσηλευτών ΤΕ ή ΠΕ, επισηµαίνονται να καταλάβουν τις προβλεπόµενες θέσεις
ευθύνης.
τα ακόλουθα:
Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωΌπως είναι γνωστό τα κριτήρια για
τον σχηµατισµό κρίσης περιγράφονται θεί, ότι το προβάδισµα των κατηγοριών
στο άρθρο 85 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού απηχεί την συνταγµατική αρχή της αξιοΚώδικα, όπως αυτό τροποποιήθηκε από κρατίας, επί της οποίας στηρίζεται ολότις διατάξεις του Νόµου 3839/2010. Μετα- κληρο το σύστηµα της πάγιας ιεραρχίας
ξύ των ως άνω κριτηρίων συγκαταλέγε- τ ης ε λληνικ ή ς δηµ ό σ ια ς δι ο ίκ ησ ης .
Υπό το πρίσµα των ανωτέρω παρατηται και ο χρόνος υπηρεσίας,που µοριοε
π
ι
φ
υ
λ
λ
ί
δ
α
δοτείται µέχρι και µε τριακόσια (300) ρήσεων θα πρέπει να γίνει δεκτό,ότι κατά
µόρια,ήτοι για κάθε έτος υπηρεσίας δέκα την διαδικασία των κρίσεων η µοριοδό(10) µόρια µε ανώτατο όριο τα τριάντα τηση των υπαλλήλων της κατηγορίας ΤΕ
(30) έτη. Ζήτηµα γεννάται ως προς την ή ΠΕ, που έχουν µεταταχθεί εκεί από την
µοριοδότηση του συνόλου των ετών κατηγορία ∆Ε, δεν µπορεί να λαµβάνει
προϋπηρεσίας των υπαλλήλων που µετα- χώρα µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο µε τους
τάχθηκαν από θέση κλάδου ∆Ε σε θέση υπαλλήλους που ανέκαθεν και από το
κλάδου ΤΕ ή ΠΕ, ενόψει του πάγιου ξεκίνηµα της δηµοσιοϋπαλληλικής τους
συστήµατος ιεραρχίας, που στηρίζεται σταδιοδροµίας ευρίσκοντο στην κατηγοστο προβάδισµα των κατηγοριών. Ειδι- ρία ΤΕ ή ΠΕ και είχαν εκ του Νόµου
κότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του σαφές προβάδισµα έναντι των υπαλλήάρθρου 97 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού λων της κατηγορίας ∆Ε. Με άλλα λόγια
Κώδικα, «µεταξύ υπαλλήλων που ανή- η όµοια αντιµετώπιση και συνάµα µοριοκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προη- δότηση των παραπάνω υπαλλήλων,που
γούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ τελούν εις ένα αντικειµενικά διαφορετικαι ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλλη- κό καθεστώς, έρχεται σε αντίθεση τόσο
λοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας µε το προβάδισµα των κατηγοριών, ως
ΤΕ,της κατηγορίας ∆Ε και τέλος οι υπάλ- απόρροια της συνταγµατικής αρχής της
ληλοι της κατηγορίας ΥΕ».
αξιοκρατίας,όσο και µε την συνταγµατιΜοναδική περίπτωση, κατά την οποία κώς κατοχυρωµένη αρχή της ισότητας,
κάµπτεται ο κανόνας του προβαδίσµα- που απαγορεύει την ίση αντιµετώπιση
τος, είναι αυτή του τελευταίου εδαφίου ανόµοιων περιπτώσεων.
του άρθρου 97 του ∆ηµοσιοϋπαλληλιΕν προκειµένω η λύση ευρίσκεται
κού Κώδικα, σύµφωνα µε το οποίο στην ανάλογη εφαρµογή των διατάξε«όπου από τις οικείες οργανικές διατά- ων του άρθρου 70§33 του ∆ηµοσιοϋ ξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊστα- παλληλικού Κώδικα, σύµφωνα µε τις
µένου κατηγορίας που έπεται κατά το οποίες, στην περίπτωση των µετατάξεπροβάδισµα δεν ισχύει το προβάδισµα ων σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας, «ο υπάλληλος µετατάσσεται µε το
των κατηγοριών».
Η ως άνω εξαιρετική διάταξη δεν βαθµό που κατέχει. Αν ο εισαγωγικός
βρίσκει, ωστόσο,πεδίο εφαρµογής στην βαθµός του κλάδου στον οποίο µεταπερίπτωση των νοσηλευτικών υπηρε- τάσσεται είναι ανώτερος του βαθµού
σιών, όπου κατά την ρητή επιταγή των που κατέχει, µετατάσσεται µε τον εισαδιατάξεων του άρθρου 103 του Νόµου γωγικό αυτό βαθµό. Ο χρόνος υπηρε2071/1992 «θέσεις διευθυντών, τοµεαρ- σίας που έχει διανυθεί στο βαθµό µε
χών, προϊσταµένων και υπευθύνων της τον οποίο ο υπάλληλος µετατάσσεται,
Επιµέλεια: Γιώργος Αβραµίδης
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θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθµό
της θέσης στην οποία µετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί µε τον τίτλο σπου δών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν».
Το τελευταίο εδάφιο των παραπάνω
διατάξεων θέτει την απαιτούµενη εγγύηση για την οµαλή εξέλιξη όλων των
υπαλλήλων
α π ό ψ επου
ι ς ήδη υπηρετούν. ∆ιά
της ως άνω εγγυήσεως, ήτοι του πλασµατικού υπολογισµού του χρόνου
προϋπηρεσίας µόνον εφόσον αυτός
έχει διανυθεί µε το ανώτερο τυπικό
προσόν (ανώτερο πτυχίο), αποκλείεται
η ανατροπή της ιεραρχίας και δεν καταστρατηγείται ο Νόµος διά του φαινοµέ-

Ε.Ν.Ε.κρίθη

νου της ανάδειξης ως προϊσταµένων
των χθεσινών υφισταµένων.
Συµπερασµατικά και κατά την διαδικασία των κρίσεων και της µοριοδότησης του χρόνου προϋπηρεσίας των υπαλλήλων που έχουν µεταταχθεί από την
κατηγορία ∆Ε στις κατηγορίες ΤΕ ή ΠΕ,
θα πρέ πει να µοριοδοτείται µόν ον ο
χρόνος προϋπηρεσίας που έχει πράγµατι διανυθεί µε το ανώτερο τυπικό προσόν και όχι αδιακρίτως ολόκληρος ο
χρόνος προϋπηρεσίας, αφού κάτι τέτοιο
θα οδηγούσε σε πλήρη ανατροπή του
συστήµατος ιεραρχίας και αξιοκρατίας
µεταξύ των δηµοσίων υπαλλήλων.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ε.Ν.Ε.ντύπωτου ατυχούς
Ε.Ν.Ε.
Περί
ΣΥΚΝΕ...
εφηµερίδες

Μ

Κοπτόµενοι δήθεν για την
ε µια δέσµη ανακοινώσεων στις 24 του εισφορά των µελών της Ε.Ν.Ε.,
Γενάρη, οι επαναστά- δεν διστάζουν να πλειοδοτήτες του ΣΥΚΝΕ, που µάλλον σουν σε λαϊκίστικες κορώνες,
εκείνη τη µέρα (όπως συµβαί- αποφεύγοντας, όµως, να µας
νει συχνά) δεν είχαν µε τι ν’ απαντήσουν στο εξής: Γιατί οι
ασχοληθούν, κατορθώνουν για εργαζόµενοι πληρώνουν στην
µια ακόµα φορά να αυτογελοι- ΠΟΕ∆ΗΝ, στην οποία οι περισοποιηθούν στα µάτια των εργα- π οσότεροι
λ ί τ η ςγράφτηκαν εν αγνοία
ζοµένων του νοσοκοµείου Αλε- τους, 36e ετησίως και στην
ξανδρούπολης. Είναι µεγάλος ΕΝΕ, στο επίσηµο επαγγελµαφαίνεται ο καηµός τους µε τους τικό τους όργανο, θα πρέπει να
θεσµικούς εκπροσώπους των πληρώνουν 24e; Τι έχει κάνει
νοσηλευτών, την Ε.Ν.Ε. και την άραγε η ΠΟΕ∆ΗΝ από το 1983
ΠΑΣΥΝΟ, που µε µύριες ανα- που ιδρύθηκε για τους νοσηκρίβειες και µισές αλήθειες επι- λευτές; ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ!!!
χειρούν να αντιταχθούν (µάταια)
Ας χωθούν, λοιπόν, οι κύριστην πραγµατικότητα που δια- οι του ΣΥΚΝΕ στα λαγούµια
επιφυλλίδα
µορφώνεται και που σύντοµα τους, όπως τόσα χρόνια ήταν
θα τους καταπλακώσει.
κρυµµένοι από τα πραγµατικά

Ε.Ν.Ε.ργός
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προβλήµατα των εργαζοµένων
και ας αφήσουν τις µεγαλόπνοες αναλύσεις σε χωράφια, που

Με κωµικό
και συνάµα
Ε.Ν.Ε.κρίθη
κυνικό τρόπο,
απόψεις
οι ηγέτες του
ΣΥΚΝΕ παραδέχονται χωρίς να
το θέλουν την
οικτρή τους
ανεπάρκεια.
ούτε τους αφορούν, ούτε ποτέ
τους θα πατήσουν. Η προσπάθειά τους να παροτρύνουν τους

νοσηλευτές να µην ανανεώσουν στη συνδροµή τους στην
Ε.Ν.Ε.,προαναγγέλλοντας νοµοθετική ρύθµιση µείωσης της
ετήσιας εισφοράς, δύο πράγµατα δείχνει: ή ότι είναι πληροφορηµένοι από τους κυβερνώντες, πράγµα που ακυρώνει
de facto τη συνδικαλιστική τους
ταυτότητα και τους χαρακτηρίζει άθλια τσιράκια της εξουσίας
ή ότι απλά έχουν µαντικές ικανότητες, οπότε αυτό που µένει
είναι να µας πουν τα έξι νούµερα του ΛΟΤΤΟ…
Με κωµικό και συνάµα κυνικό τρόπο, οι ηγέτες του ΣΥΚΝΕ
παραδέχονται χωρίς να το
θέλουν την οικτρή τους ανεπάρκεια, λέγοντας ότι δεν κατά-

φεραν να επιλύσουν το θέµα
του κλιβάνου για έξι συνεχόµενα χρόνια, κάτι που ο ΣΥΝΟ
Έβρου κατόρθωσε αµέσως
µόλις ασχολήθηκε…∆εν είναι
τραγικό;
Τέλος, όταν θα ξαναεπιχειρήσουν (σα τους εν Αθήναις…
εγγράµµατους πάτρωνές τους)
να χρησιµοποιήσουν τη δοτική, ας κοιτάξουν καµιά γραµµατική. Γιατί η... «νυκτή» (κατά
την ΠΟΕ∆ΗΝΙΤΙΚΗ γραµµατική) δεν κλίνεται κατά το…πηκτή,
αλλά αν θυµηθούµε την ιστορία µε τα προσωπικά δεδοµένα που χρησιµοποίησε ο ΣΥΚΝΕ
και ψάχνει ήδη η ∆ικαιοσύνη,
µάλλον συνειρµικά πρέπει να
σκέφτονται την «ειρκτή»…

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

∆υνητική και όχι
υποχρεωτική

Απαραίτητη η αιτιολογία

ύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 68§3 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος 3528/2007) «απόσπαση για
προσωπικούς λόγους είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν». Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, η απόσπαση υπαλλήλου για
προσωπικούς λόγους είναι πάντα δυνητική και όχι υποχρεωτική για την υπηρεσία, ενώ ενεργείται κατ’ εξαίρεση, δηλαδή δεν
αποτελεί συνηθισµένη υπηρεσιακή µεταβολή γενικευµένου
χαρακτήρα. Επιπλέον, γεννάται ένα ερµηνευτικό ζήτηµα περί
της υπαγωγής της ανάγκης παρακολούθησης ενός προγράµµατος σπουδών στην έννοια των «προσωπικών λόγων», όπου
εντάσσονται, συνήθως, λόγοι υγείας, λόγοι οικογενειακοί και
γενικώς λόγοι που δηµιουργούν στον υπάλληλο µια ανυπέρβλητη δυσχέρεια, που δύναται να θεραπευθεί µόνον διά του
διοικητικού µέτρου της απόσπασης. Σε κάθε περίπτωση κι αν
ακόµη δεχθούµε ότι η εκπαίδευση συνιστά έναν προσωπικό
λόγο, θα πρέπει και πάλι να υπογραµµιστεί, ότι η απόσπαση
εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης,
ενώ αποτελεί εξαιρετικό µέτρο, που κάµπτει τον γενικό κανόνα της κάλυψης υπηρεσιακών και µόνον αναγκών µέσω των
αποσπάσεων.
Τέλος επισηµαίνεται, ότι η διάρκεια των εν λόγω αποσπάσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, ενώ είναι δυνατή, άρα όχι υποχρεωτική, η παράτασή της για ένα ακόµη έτος
ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου.

Σ

Επιµέλεια: Μιχάλης Μαντζανάς
πως είναι ήδη γνωστό, στην ελληνική
δηµόσια διοίκηση είναι εξαιρετικά σύνηθες το φαινόµενο της ανάθεσης καθηκόντων προϊσταµένου, διά της εκδόσεως σχετικής διοικητικής πράξεως, όταν υπάρξει κενή
θέση µη εισέτι καλυφθείσα διά τυπικής κρίσεως. Ειδικώς για τα νοσοκοµεία υπάρχει ρητή
προς τούτο πρόβλεψη στις διατάξεις του άρθρου
7§8 περ. 14 του Νόµου 3329/2005, σύµφωνα
µε τις οποίες ο διοικητής του νοσοκοµείου «αναθέτει προσωρινά καθήκοντα Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τοµέα µέχρι την
πλήρωση των θέσεων αυτών». Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι, η ανάθεση καθηκόντων προϊσταµένου δύναται να λάβει χώρα οποτεδήποτε, εφόσον υπάρχει σχετική κενή θέση, ανεξαρτήτως
του χρόνου των επικείµενων κρίσεων προσωπικού. Αναφορικά µε την επιλογή των προσώπων εκείνων, εις τα οποία θα ανατεθούν τα καθήκοντα προϊσταµένου επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Το περιεχόµενο και ο ακριβής χρόνος έκδοσης των πράξεων ανάθεσης εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, ήτοι των αρµοδίων διοικητικών οργάνων. Ωστόσο, αυτό δεν

Ό

σηµαίνει ότι η επιλογή προσώπων δύναται να
γίνει χωρίς την προηγούµενη, έστω και στοιχειώδη, συγκριτική αξιολόγηση περισσοτέρων υπαλλήλων, που ενδεχοµένως πληρούν, εξ απόψεως τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, τις
προϋποθέσεις για την κατάληψη θέσεων προϊσταµένων. Με άλλα λόγια οι πράξεις ανάθεσης
καθηκόντων προϊσταµένου θα πρέπει να φέρουν
αιτιολογία, που να καθιστά ευχερή τον έλεγχο
των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας. Η
ως άνω αιτιολογία θα προκύπτει είτε εκ της
συγκριτικής παράθεσης των προσόντων περισσοτέρων υπαλλήλων, είτε διά της παράθεσης
των αυξηµένων προσόντων του τελικώς επιλεγέντος υπαλλήλου, που δικαιολογούν την καταφανή υπεροχή του έναντι των συναδέλφων του.
Η άποψη αυτή ενισχύεται από τις διατάξεις που
διέπουν τις κρίσεις των δηµοσίων υπαλλήλων,
και επιβάλλουν την αξιολόγηση και λήψη υπόψη περισσοτέρων κριτήριων για την ασφαλή
εκφορά κρίσης.Σε διαφορετική περίπτωση, κατά
την οποία δεν παρατίθεται αιτιολογία, υφέρπει
ακυρότητα των πράξεων ανάθεσης καθηκόντων
προϊσταµένου, που δύναται να προβληθεί ακόµη και διά σχετικής δικαστικής προσφυγής από
όποιον υπάλληλο έχει έννοµο συµφέρον.
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Ε.Ν.Ε. δικαιώµατος
Θεµελίωση

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

πληροφορίες

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
Κατ’ εφαρµογή των ανωτέύµφωνα µε τις διατά- ρω διατάξεων εξεδόθη αρχιξεις του άρθρου 105 κώς η Υ4α/3024/93, ΦΕΚ Β΄
του Νόµου 2071/1992, 726/1994 Απόφαση του Υπουρ« σ ε νο σ η λε υ τέ ς, µ α ίε ς , β ο η - γού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιθούς νοσηλευτές και φυσικο - νωνικών Ασφαλίσεων, ορίζουθεραπευτές πλήρους απασχό - σα τα ακόλουθα:«Σε νοσηλευτές,
λ η σ η ς π ο υ ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι σ ε π οµαίες,
νοσηλευτές και
λ ί τ ηβοηθούς
ς
µονάδες εντατικής θεραπείας φυσικοθεραπευτές πλήρους
και χειρουργεία των νοσηλευ- απασχόλησης που εργάζονται
τ ι κ ώ ν ι δ ρ υ µ ά τ ω ν ν . π . δ . δ . ή σε χειρουργεία, ανάνηψη, µονάν . π . ι . δ . µ η κ ε ρ δ ο σ κ ο π ι κ ο ύ δες εντατικής θεραπείας, µονάχαρακτήρα, νοσοκοµεία Ι.Κ.Α., δες αυξηµένης φροντίδας, µονάόπως επίσης και σε άλλες ειδι- δες στεφανιαίων νόσων,τεχνητού
κές µονάδες των νοσηλευτι - νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρκ ών α υ τώ ν ιδ ρυ µ άτ ων, πο υ σης, µονάδες AIDS, µονάδες
καθορίζονται µε απόφαση του προώρων, αίθουσες τοκετών,
επιφυλλίδα
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας αίθουσες παραλαβής, υπηρεκαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων σίες αιµοδοσίας, µονάδες µεσοµπορεί να χορηγείται επιπρό - γειακής αναιµίας και αιµορροσθετη ειδική ετήσια άδεια µετ’ φυλικών, των Νοσηλευτικών
αποδοχών, τουλάχιστον 6 εργά- Ιδρυµάτων ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆
σιµων ηµερών πέραν της κανο- µη κερδοσκοπικού χαρακτήνικής και ειδικό επίδοµα. Οι ρα και νοσοκοµεία του ΙΚΑ,
προϋποθέσεις για την πρό- θα χορηγείται ειδική πρόσθεσθετη ειδική άδεια, το ύψος τη άδεια και ειδικό επίδοµα».
Εν συνεχεία ακολούθησε
και ο χρόνος έναρξης καταβολής του ειδικού επιδόµα- η έκδοση της υπ’ αριθµ.
τος και κάθε άλλη σχετική 2003075/204/0022, ΦΕΚ Β΄
λεπτοµέρεια εφαρµογής της 33/1995 Απόφασης των Υπουρπροηγούµενης παραγράφου, γών Προεδρίας της Κυβέρνηκαθορίζονται µε κοινή από- σης, Οικονοµικών και Υγείας,
φαση των Υπουργών Προε- Πρόνοιας και Κοινωνικών
δρίας της Κυβέρνησης, Οικο- Ασφαλίσεων,που ορίζει τα ακόνοµικών και Υγείας, Πρόνοιας λουθα: «Σε νοσηλευτές, µαίες,

Επιµέλεια: Απόστολος Κωτσής

Σ

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

απόψεις

Ε.Ν.Ε.χειρο

βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους απα σ χ ό λ ησ η ς π ο υ ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι σ ε
χ ε ι ρ ο υ ρ γ ε ί α , α ν ά νη ψ η , µ ο νά δες εντατικής θεραπείας, αυξηµένης φροντίδας, στεφανιαίων
νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, AIDS, προώρ ων , α ίθο υσε ς το κε τώ ν κα ι
παραλαβής, υπηρεσίες αιµο δο σί ας , µον άδ ες µεσ ογε ι ακή ς
αναιµίας και αιµορροφυλικών,
των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων
ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ µη κερδο σκοπικού χαρακτήρα και νοσοκ ο µ ε ί α τ ο υ Ι ΚΑ , θ α χ ο ρ η γ ο ύ νται τα παρακάτω: 1)…, 2)
Ειδική πρόσθετη άδεια µετ'

α π ο δ ο χ ώ ν δ έκ α ( 10 ) ηµ ε ρ ώ ν
πέραν της κανονικής. Η ειδική άδεια χορηγείται µετά από
συνεχή υπηρεσία ενός (1) χρόνου, στις ανωτέρω µονάδες και
σε χρονικό διάστηµα που δεν
διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουργία των Ιδρυµάτων».
Όπως προκύπτει από τις
παραπάνω διατάξεις, ως βασική προϋπόθεση για την χορήγηση της εν λόγω ειδικής άδειας είναι η συνεχής τουλάχιστον
ετήσια υπηρεσία στις παραπάνω µονάδες. Με άλλα λόγια,
µε την συµπλήρωση ενός έτους
συνεχούς υπηρεσίας στις συγκεκριµένες µονάδες, ο υπάλλη-

λος θεµελιώνει δικαίωµα λήψεως της ειδικής άδειας, η οποία
θα του χορηγηθεί υποχρεωτικώς, αλλά σε χρονική περίοδο που δεν θα επηρεάσει την
εύρυθµη λειτουργία του νοσοκοµείου. Η επιλογή της χρονικής στιγµής χορήγησης της
επίµαχης άδειας εναπόκειται,
προφανώς, στην διακριτική
ευχέρεια της διοίκησης, η οποία
οφείλει να σταθµίσει το σύνολο των υπηρεσιακών αναγκών,
ώστε ούτε η εύρυθµη λειτουργία του νοσοκοµείου να θιγεί,
αλλά ούτε και να αλλοιωθεί
το θεσµοθετηµένο δικαίωµα
των υπαλλήλων.
Περαιτέρω επισηµαίνεται,ότι
µετά την συµπλήρωση ενός έτους
υπηρεσίας στα παραπάνω τµήµατα ο υπάλληλος δικαιούται
δέκα ηµέρες ειδικής άδειας.
Εντεύθεν, µετά την συµπλήρωση και δεύτερου χρόνου υπηρεσίας ο υπάλληλος δικαιούται
άλλες δέκα ηµέρες ειδικής άδειας και ούτως καθεξής.
Υπογραµµίζεται για ακόµη µια φορά, ότι η χρονική
στιγµή χορήγησης της εν λόγω
άδειας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, µετά την λήψη υπόψη
των τρεχουσών υπηρεσιακών
αναγκών.

ΓΙΑ ΤΕΚΝΟ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΠΡΟ ΤΟΥ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ

Άδεια ανατροφής
ύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 53§2 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα «ο χρόνος
εργασίας του γονέα υπαλλήλου µειώνεται κατά δύο (2) ώρες ηµερησίως
εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο
(2) ετών και κατά µία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2)
έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας

Σ

υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) µήνες
άδεια µε αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του
κατά το προηγούµενο εδάφιο µειωµένου ωραρίου».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω
διατάξεων, το µοναδικό κριτήριο για
την χορήγηση της εννεάµηνης άδειας
ανατροφής είναι η ύπαρξη τέκνου, του

οποίου η ηλικία δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. Ο χρόνος απόκτησης του
τέκνου δεν επιδρά επί του δικαιώµατος λήψεως της εν λόγω αδείας, η χορήγηση της οποίας αποσκοπεί στην πραγµάτωση της συνταγµατικής επιταγής
περί προάσπισης του θεσµού του γάµου,
της οικογένειας, της µητρότητας και
της παιδικής ηλικίας.

Εντεύθεν κι αν ακόµη το τέκνο έχει
αποκτηθεί προ του διορισµού του υπαλλήλου, αυτός διατηρεί ακέραιο το δικαίωµα για την λήψη της εννεάµηνης άδειας ανατροφής, εφόσον η ηλικία του
τέκνου δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4)
έτη και εφόσον ο σύζυγος ή η σύζυγος δεν κάνει χρήση παρόµοιων διευκολύνσεων.
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Τεράστια επιτυχία
Ε.Ν.Ε.ντύπωτου Νοµ
Ε.Ν.Ε.
εφηµερίδες

πλ

Θ

«Προσέτι, και η ρύθµιση της υπηρεσιακής κατάστασης του
νοσηλευτικού και
του διοικητικού
προσωπικού του
Νοσοκοµείου ενέχει στοιχεία διεπόµενα από αρχές
δηµοσίου δικαίου»

α θέλαµε και από το βήµα της εφηµερίδας της Ε.Ν.Ε. να ευχαριστή σουµε το Νοµικό Σύµβουλο της
Ε.Ν.Ε./3ο Π.Τ. Μακεδονίας, Παναγιώτη
Ζα µπ ίτη , ∆ ικη γό ρο π αρ ’ Αρ είω Π άγ ω, µε
την αµέριστη συνδροµή του οποίου και τις
επίπονες προσπάθειες, αρχίζει να πραγµα τοποιείται ένα µεγάλο όνειρο και συγχρό νως πάγιο αίτηµα των συναδέλφων Νοσηλευτών που εργάσθηκαν στο Νοσοκοµείο
Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.
Έτσι, µετά από δικαστική προσφυγή του
προαναφερθέντος νοµικού µας συµβούλου,
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, για
λογαριασµό συναδέλφου µας, αναγνωρίσθηκε η περίπου 10ετής προϋπηρεσία του στο
Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου «Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου», ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας για τη βαθµολογική
ε ξ έ λ ι ξ η α υ τ ο ύ σ τ ο Ε . Σ . Υ . κ α ι τ ο ∆ η µό σ ι ο ,
γενικότερα, και εποµένως και για κάθε άλλη
έννοµη συνέπεια υπηρεσιακής φύσεως.
Έτσι, ανοίγει διάπλατα ο δρόµος για τη
γενίκευση της απόφασης και στους λοιπούς
νοσηλευτές του φορέα, αλλά και για την
έναρξη της εν λόγω διαδικασίας και υπέρ
των νοσηλευτών του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, κάτι που η ΠΑΣΥΝΟΕΣΥ, η αντιπροσωπευτική µας οµοσπονδία,
είχε προτείνει να προβλεφθεί στο νόµο
3868/2010.
Ειδικότερα λοιπόν, µε την απόφαση του
∆ικαστηρίου κρίθηκε ότι «...το «Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου» είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.
1 της από 24.5.1991 σύµβασης µεταξύ του
Ελληνικού ∆ηµοσίου και του ιδρύµατος
«Ίδρυµα Παπαγεωργίου», η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Ν. 1964/1991...ότι
για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου στο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου «Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου»,
ο νοµοθέτης κατέστρωσε ένα σύστηµα προσλήψεων ιατρικού προσωπικού, που βασίζεται στις αµιγώς δηµοσίου δικαίου αρχές
της διαφάνειας και της αντικειµενικότητας,
επιβάλλοντας για κάθε πρόσληψη την προηγούµενη προκήρυξη και επιλογή του καταλληλότερου µεταξύ των ενδιαφερόµενων υποψηφίων µέσω διαδικασίας, βάσει
προκαθορισµένων κριτηρίων, δεσµεύοντας

Ε.Ν.Ε.ργός

πολίτης

Ε.Ν.Ε.κ

Ε.Ν.Ε.χειρο

επιφυλλίδα

πλήρως το Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
∆ικαίου «Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου» και καταργώντας ως προς το ζήτηµα αυτό τη συµβατική του ελευθερία (Σ.τ.Ε. 826/2008, 3167/2007
7µ., 3189/1999, σκ. 4, 2717/1998, σκ. 6,
3048/1989, σκ. 5). Εξ άλλου, από το ίδιο
σύστηµα διέπεται και η εξέλιξη του ιατρικού
προσωπικού. Ενόψει δε του ότι το νοσηλευτικό και το διοικητικό προσωπικό του Νοσοκοµείου επιλέγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 περί
της διαδικασίας διορισµού προς πλήρωση
µε σειρά προτεραιότητας θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ τακτικού προσωπικού όλων των φορέων του δηµόσιου τοµέα

µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ήτοι κατά διαδικασία που προβλέπει: α) προκήρυξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου που δηµοσιεύεται
ολόκληρη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ..., β) σύνταξη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου πίνακα επιλογής
και κατατάξεως των υποψηφίων αποστελλόµενο στο Α.Σ.Ε.Π.,γ) άσκηση από το Α.Σ.Ε.Π.
αυτεπαγγέλτου ή κατ’ ένσταση των ενδιαφεροµένων ελέγχου,...συνάγεται ότι ο νοµοθέτης κατέστρωσε και για το νοσηλευτικό
και το διοικητικό προσωπικό του Νοσοκοµείου ένα σύστηµα προσλήψεων που βασίζεται στις αµιγώς δηµοσίου δικαίου αρχές
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πικαιρότητα

Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΩΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

µικού Συµβούλου της Ε.Ν.Ε.

ληροφορίες

κρίθη

απόψεις

της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της αντικειµενικότητας, επιβάλλοντας για κάθε πρόσληψη την προηγούµενη προκήρυξη και
επιλογή του καταλληλότερου µεταξύ των
ενδιαφερόµενων υποψηφίων µέσω διαδικασίας, βάσει προκαθορισµένων κριτηρίων,
δεσµεύοντας πλήρως το Νοµικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού ∆ικαίου «Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου»
και καταργώντας ως προς το ζήτηµα αυτό τη
συµβατική του ελευθερία. Προσέτι,και η ρύθµιση της υπηρεσιακής κατάστασης του νοσηλευτικού και του διοικητικού προσωπικού
του Νοσοκοµείου ενέχει στοιχεία διεπόµενα από αρχές δηµοσίου δικαίου...Επειδή,
µε τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 20 του

Ν. 3580/2007 είναι δυνατή η µετάταξη προσωπικού του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου «Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου» σε
Ν.Π.∆.∆. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο δε χρόνος υπηρεσίας
στο φορέα από όπου προέρχεται το εν λόγω
προσωπικό θεωρείται χρόνος πραγµατικής
υπηρεσίας στο Ν.Π.∆.∆. στο οποίο µετατάσσεται. Προσέτι, δυνάµει των ανωτέρω ειδικών διατάξεων του Ν. 2618/1998 και του
άρθρου 27 του Ν. 2737/1999 περί µετατάξεων στο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου «Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου» σε συνδυασµό

προς τις ανωτέρω γενικές διατάξεις του άρθρου
6 του Ν. 3613/2007, είναι δυνατή, κατ’ εφαρµογή του Υπαλληλικού Κώδικα, η µετάταξη
υπαλλήλων κρατικών Νοµικών Προσώπων
Ιδιωτικού ∆ικαίου στο Νοµικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού ∆ικαίου «Γενικό Περιφερειακό
Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου»
και αντιστρόφως, ο δε χρόνος υπηρεσίας
των µετατασσόµενων λογίζεται ως χρόνος
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας για κάθε
συνέπεια στις υπηρεσίες στις οποίες µετατάσσονται. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 98
του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα παρέχεται, προς βαθµολογική εξέλιξη, δυνάµει των
εν λόγω διατάξεων, αφενός η δυνατότητα στο
µετατασσόµενο από το Νοµικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού ∆ικαίου «Γενικό Περιφερειακό
Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου»
προσωπικό προς αναγνώριση, του χρόνου
υπηρεσίας σ’ αυτό, σε Ν.Π.∆.∆. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
προς το οποίο µετατάσσεται, και αφετέρου
παρέχεται η δυνατότητα στο µετατασσόµενο
στο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου
«Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου» προσωπικό προς
αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στο κρατικό Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου
από το οποίο προέρχεται. ∆εδοµένου δε ότι
η µετάταξη αναλύεται σε ταυτόχρονη απόλυση από την προηγούµενη θέση και διορισµό στη νέα θέση...πρέπει να θεωρηθεί ότι
ο χρόνος µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού που διορίζεται απευθείας στο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου «Γενικό
Περιφερειακό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης
Παπαγεωργίου», λογίζεται κατά την έννοια
του άρθρου 98 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού
Κώδικα ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας
υπηρεσίας για τη βαθµολογική εξέλιξη των
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου ή των Ν.Π.∆.∆.
ή των Ο.Τ.Α. Αντίθετη εκδοχή θα προσέκρουε στην συνταγµατική αρχή της ισότητας
(άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος), εφόσον,
λόγω της ως άνω έννοιας της µετάταξης οι
απευθείας διοριζόµενοι στο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου «Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου» τελούν υπό τις αυτές συνθήκες µε
τους µετατασσόµενους από αυτό...σε Ν.Π.∆.∆.
και προς αυτό από κρατικά Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου, όπως βάσιµα προβάλλεται µε την κρινόµενη αίτηση...».

ανοίγει διάπλατα ο
δρόµος για τη γενίκευση της απόφασης
και στους λοιπούς
νοσηλευτές του
φορέα, αλλά και για
την έναρξη της εν
λόγω διαδικασίας και
υπέρ των νοσηλευτών του Ωνασείου
Καρδιοχειρουργικού
Κέντρου.
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περιεχόµενα

Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ

Ε.Ν.Ε.
Υπό προϋποθέσεις

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

πληροφορίες

Επιµέλεια: Χρήστος Παπαδηµητρίου

Α

ναφορικά µε την χορήγηση διευκολύνσεων στους υπαλλήλους
για την παρακολούθηση της
σχολικής προόδου των τέκνων τους
επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
ολίτης
53§6 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικούπΚώδικα (Νόµος 3528/2007), «οι υπηρεσίες
υ πο χρ εο ύν τα ι ν α δι ευ κο λύ ν ουν τ ους
υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία
παρακολουθούν µαθήµατα πρωτοβάθµ ια ς ή δε υ τε ρ οβ ά θµ ια ς ε κπ α ίδε υ σης ,
για να επισκέπτονται το σχολείο των
παιδιών τους, µε σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης». 2007 Απόφαση του Υπουργού Εσωτεε π ι φεπόµενη
υ λ λ ί δ αρικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ΑποκέΣύµφωνα µε την αµέσως
παράγραφο 7 του άρθρου 53, «µε από- ντρωσης (ΦΕΚ Β΄ 1613/2007) σύµφωφαση του Υπουργού Εσωτερικών,∆ηµό- να µε τις διατάξεις της οποίας «οι υπάλληλοι
σιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθ- του ∆ηµοσίου, των Νοµικών Προσώµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των πων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και των Ο.Τ.Α.
διατάξεων της προηγούµενης παραγρά- α' και β' βαθµού που έχουν τέκνα, τα
φου και καθορίζεται το ανώτατο όριο οποία παρακολουθούν µαθήµατα σε
ηµερών απουσίας». Κατ’ εξουσιοδότηση δηµόσια ή ιδιωτικά ιδρύµατα πρωτοτων παραπάνω διατάξεων εξεδόθη η υπ’ βάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευαριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.53/1222/20561/09-08- σης, δικαιούνται να απουσιάζουν ορι-

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Ε.Ν.Ε.χειρο

∆ιαδικασία
απόσπασης
ι διατάξεις του άρθρου 68§1 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος 3528/2007) αναφέρουν πως, «µε απόφαση των οικείων Υπουργών επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων δηµοσίων
υπηρεσιών κάθε µορφής ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου σε υπηρεσία άλλου Υπουργείου ή σε
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου για την αντιµετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών
προσωρινού χαρακτήρα, µετά από γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων».
Εκ των ανωτέρω διατάξεων προσδιορίζεται η διαδικασία απόσπασης υπαλλήλου από ένα ΝΠ∆∆ σε άλλο,
π.χ. από ένα νοσοκοµείο σε άλλο. Όπως προκύπτει,
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η εκφορά γνώµης από τα οικεία υπηρεσιακά συµβούλια.

Ο

απόψεις

σµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα
από την εργασία τους, για να επισκεφθούν το εκπαιδευτικό ίδρυµα των
τέκνων τους και να ενηµερωθούν για
την επίδοσή τους. Η συνολική διάρκεια
της δικαιούµενης άδειας καθορίζεται ως
εξής: α) Ο γονέας-υπάλληλος που έχει
ένα (1) τέκνο, το οποίο παρακολουθεί
µαθήµατα πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δικαιούται άδεια έως
τέσσερις (4) ηµέρες το έτος. β) Ο γονέ-

ας-υπάλληλος που έχει δύο (2) τέκνα
και άνω, τα οποία παρακολουθούν µαθήµατα πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης δικαιούται έως πέντε (5)
ηµέρες το έτος. Σε περίπτωση που τα
τέκνα παρακολουθούν µαθήµατα σε
ιδρύµατα διαφορετικής εκπαιδευτικής
βαθµίδας,η δικαιούµενη άδεια αυξάνεται κατά µία (1) ηµέρα».
Περαιτέρω κρίσιµη είναι και η διάταξη της παραγράφου 9 της ως άνω
Υπουργικής Απόφασης, σύµφωνα µε
την οποία «η άδεια χορηγείται και στους
γονείς-υπαλλήλους που το τέκνο τους
είναι εγγεγραµµένο σε παιδικό σταθµό
υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθµός
εφαρµόζει πλήρες πρόγραµµα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση το τέκνο
πρέπει να έχει την προβλεπόµενη από
το νόµο ηλικία για να παρακολουθεί
την υποχρεωτική εκπαίδευση».
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω,
την άδεια για την παρακολούθηση της
προόδου των τέκνων τους έχουν, υπό
προϋποθέσεις και οι υπάλληλοι των
οποίων τα τέκνα είναι εγγεγραµµένα σε
παιδικό σταθµό.

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ Α∆ΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ

∆εν πρέπει
να συγχέονται
Επιµέλεια: Γεώργιος Ποντισίδης
καθιέρωση του χρόνου ανάπαυσης (ρεπό)
και της αναρρωτικής άδειας έχει ως
δικαιολογητική βάση την κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών του υπαλλήλου. Το ρεπό βοηθά στην σωµατική και ψυχική ανάπαυση του
εργαζοµένου, ενώ η αναρρωτική άδεια προσφέρει στον υπάλληλο την δυνατότητα να αποκαταστήσει πλήρως την υγεία του και να επιστρέψει απόλυτα υγιής στην εργασία του.
Όπως προκύπτει εκ των παραπάνω παρατηρήσεων, το ρεπό και η αναρρωτική άδεια καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες των εργαζοµένων

Η

και για τον λόγο αυτό δεν θα πρέπει να συγχέονται. Συµπερασµατικά, η χορήγηση αναρρωτικής άδειας µετά το ρεπό δεν σηµαίνει ότι ο
υπάλληλος «χρωστάει» εφεξής στην υπηρεσία
του ένα ρεπό, κατά την διάρκεια του οποίου θα
πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του.
∆ιαφορετική είναι η περίπτωση, όπου ο υπάλληλος επιστρέφει στην υπηρεσία του µετά από
αναρρωτική άδεια. Τότε, δοθέντος ότι κατά τις
ηµέρες της αναρρωτικής άδειας δεν έχει παρασχεθεί εργασία, τεκµαίρεται ότι δεν έχει υπάρξει η αντίστοιχη σωµατική και ψυχική κόπωση,
που να δικαιολογεί την χορήγηση χρόνου ανάπαυσης.
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Η ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ – ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ
∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Επιτρέπεται και στους
δόκιµους υπαλλήλους
εφηµερίδες

πληροφορίες

λοιπά των διατάξεων των η συγκεκριµένη νέα ειδική διάΕ.Ν.Ε.ργός ταπαραγράφων
Ε.Ν.Ε.κρίθη
1 και 3 του άρθρου ταξη υπερισχύει της γενικού

Επιµέλεια:
∆ηµοσθένης Σαληκίδης

Σ

π ο74λ ίτου
τ ηΥπαλληλικού
ς
Κώδικα

ύµφωνα µε την γενικού (ν. 3528/2007), όπως εκάστοπεριεχοµένου διάταξη τε ισχύουν».
Οι προµνησθείσες διατάτου άρθρου 73§1 του
∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα ξεις είναι αναµφίβολα ειδικές,
(Νόµος 3528/2007), «δεν επι - εν σχέσει µε τις γενικού περιετρέπεται µετάταξη υπαλλήλου χοµένου διατάξεις του ισχύοπριν τη συµπλήρωση δύο (2) ντος ∆ηµοσιοϋπαλληλικού
ετών από το διορισµό του». Η Κώδικα (Νόµος 3528/2007).
λ ί δ α που εισάγουν στην
ανωτέρω διάταξη είναι γεενπ
ικιήφ υΗλρύθµιση
απαγορευτική και η ερµηνευ- ελληνική έννοµη τάξη είναι
τική της προσέγγιση θα πρέπει καινοφανής, δοθέντος ότι µέχρι
να γίνεται υπό το πρίσµα και πρότινος δεν προβλεπόταν ο
άλλων νεότερων και ειδικότε - θεσµός της αµοιβαίας µετάταρων διατάξεων.
ξης υπαλλήλων.
Ενόψει του ανωτέρω ειδιΠιο συγκεκριµένα,σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες δια- κού χαρακτήρα των νέων διατάξεις του άρθρου 19§3α του τάξεων περί αµοιβαίων µετατάΝόµου 3801/2009 (Ρυθµίσεις ξεων,υποστηρίζεται ότι το πεδίο
θεµάτων προσωπικού µε σύµ- εφαρµογής τους καταλαµβάνει
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαί- και τους υπαλλήλους εκείνους,
ου αορίστου χρόνου και άλλες που διανύουν την διετή δοκιδιατάξεις οργάνωσης και λει- µαστική περίοδο. Η άποψη αυτή
τουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκη- ενισχύεται από τις ακόλουθες
σης, ΦΕΚ Α΄ 163/03-09-2009), σκέψεις.
«επιτρέπεται, ύστερα από αίτη∆ιά των διατάξεων των παραση, η αµοιβαία µετάταξη υπαλ- γράφων 1 και 2 του άρθρου 19
λήλων του ∆ηµοσίου και των του Νόµου 3801/2009 τροποΝ.Π.∆.∆. από Υπουργείο σε ποιούνται συγκεκριµένες διαΥπουργείο ή άλλη δηµόσια υπη- τάξεις του ∆ηµοσιοϋπαλληλιρεσία ή σε Ν.Π.∆.∆. και αντι- κού Κώδικα. Αντιθέτως διά της
στρόφως ή µεταξύ τους, µε την επίµαχης παραγράφου 3 εισάπροϋπόθεση να ανήκουν στην γεται νέα ειδική ρύθµιση, εκτός
ίδια κατηγορία και να κατέχουν κειµένου του υπαλληλικού
τα τυπικά προσόντα του κλάδου κώδικα, η οποία λόγω της ειδιστον οποίο µετατάσσονται. Στην κότητάς της υπερισχύει πάσης
περίπτωση αυτή οι θέσεις που άλλης αντιθέτου διατάξεως γενικατέχονται από τους µετατασσό- κού περιεχοµένου. ∆οθέντος,
δε, ότι διά της παραγράφου 3
µενους λογίζονται κενές».
Σύµφωνα, δε,µε το αµέσως θεσπίζεται δηµόσιο δικαίωµα
επόµενο εδάφιο β του άρθρου υπέρ των υπαλλήλων, ενόψει
19§3, «η ανωτέρω µετάταξη της χαρακτηριστικής διατύπωγίνεται µετά από γνώµη των σής της, που ορίζει ότι «επιτρέοικείων υπηρεσιακών συµ- πεται… η αµοιβαία µετάταξη
βουλίων, εφαρµοζοµένων κατά υπαλλήλων…», προκύπτει ότι

Ε.Ν.Ε.χειρο

αναλογική εφαρµογή των οποίων α πο κλείετ αι .
α π ό ψ ε ι ς Το αυτό συµπέρασµα εξάπεριεχοµένου απαγορευτικής
διάταξης του άρθρου 73§1 του γεται και από την µελέτη της
∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, σχετικής αιτιολογικής έκθεσης,
που εξαρτά το δικαίωµα µετά- που κάνει ρητή αναφορά στην
ταξης από την πάροδο της διε- εισαγωγή ενός θεσµού, εις τον
τούς δοκιµαστικής περιόδου. οποίο, µάλιστα, υπάγονται τόσο
Περαιτέρω επισηµαίνεται οι υπάλληλοι µε σχέση εργαότι, στο εδάφιο β της παρα- σίας δηµοσίου δικαίου, όσο
γράφου 3 του άρθρου 19, ο και οι υπάλληλοι µε σχέση
νοµοθέτης προβλέπει ρητώς εργασίας ιδιωτικού δικαίου
την αναλογική εφαρµογή των αορίστου χρόνου. Εκ των ανωδιατάξεων των παραγράφων 1 τέρω καθίσταται σαφές, ότι ο
νοµοθέτης επιθυµεί, διά των
επίµαχων διατάξεων, να διευκολύνει την κινητικότητα των
η συγκεκριµένη
µε στόχο την εξανέα ειδική διάτα- υπαλλήλων
σφάλιση της οµαλής λειτουρξη υπερισχύει της γίας των υπηρεσιών. Με άλλα
γενικού περιεχο- λόγια η αληθής βούληση του
µένου απαγορευ- νοµοθέτη έγκειται στην εν τοις
πράγµασι ευνοϊκή µεταχείριση
τικής διάταξης
των αιτήσεων αµοιβαίας µετά του άρθρου 73§1 ταξης και όχι στην υπαγωγή
τους εις ένα καθεστώς αυστητου ∆ηµοσιοϋρών περιορισµών και απαγο παλληλικού
ρεύσεων, που θα οδηγούσε
Κώδικα.
στην αναίρεση της εφαρµογής
των νέων αυτών διατάξεων.
και 3 του άρθρου 74 του υπαλΤέλος υπογραµµίζεται, ότι
ληλικού κώδικα και επί των υπέρ των ανωτέρω απόψεων
αµοιβαίων µετατάξεων. Με άλλα συνηγορεί και ο αµοιβαίος χαραλόγια, όπου ο νοµοθέτης ήθε- κτήρας των επίµαχων µετατάξελε την υπαγωγή του νέου ων, ήτοι η συναπόφαση δύο
θεσµού των αµοιβαίων µετα- υπαλλήλων όπως µεταταχθούν
τάξεων στο γενικό καθεστώς ταυτόχρονα ο ένας εις την οργατων διατάξεων του ∆ηµοσιο- νική θέση του άλλου, πληρουϋπαλληλικού Κώδικα, το προ- µένων βέβαια των λοιπών προέβλεψε ρητώς. Εξ αντιδιαστο- ϋποθέσεων περί της αυτής
λής συνάγεται, ότι κατά τα λοιπά, κατηγορίας και της κατοχής των
µη υπαρχούσης ρητής νοµο - απαιτουµένων τυπικών προσόθετικής πρόβλεψης, ο θεσµός ντων. Ειδικότερα, η αµοιβαία
τ ω ν α µ ο ι β α ί ω ν µ ε τ α τ ά ξ ε ω ν ταυτόχρονη µετάταξη ουδέν πρόεκφεύγει του ρυθµιστικού πλαι- βληµα δηµιουργεί στην οργάσίου των γενικών διατάξεων νωση και λειτουργία των φορέτου υπαλληλικού κώδικα, η ων προέλευσης και υποδοχής,

µη αλλοιουµένης της σύνθεσης
του προσωπικού ή του προγράµµατος των υπηρεσιών.
Εν προκειµένω χρήζουν µνείας και οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 67 του
∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα,
εκ των οποίων προκύπτει, ότι
κατ’εξαίρεση επιτρέπεται η µετάθεση υπαλλήλου, που διανύει
ακόµη την διετή δοκιµαστική
περίοδο,σε περίπτωση αµοιβαίας αίτησης υπαλλήλων. Όπως
σαφώς προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, ο νοµοθέτης του
∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα
καθιερώνει την ευνοϊκή ή άλλως
την εξαιρετική µεταχείριση των
αµοιβαίων αιτήσεων περί υπηρεσιακών µεταβολών, κατά παρέκκλιση των γενικών ισχυουσών
διατάξεων. Υπ’ αυτό το πρίσµα
και ο νέος θεσµός των αµοιβαίων µετατάξεων θα πρέπει ερµηνευτικώς να υπαχθεί εις ένα εξαιρετικό καθεστώς,αποκλειοµένης
εν προκειµένω της εφαρµογής
της γενικής απαγορευτικής διάταξης του άρθρου του άρθρου
73§1 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού
Κώδικα.Σύµφωνα µε τις παραπάνω παρατηρήσεις και της δι’
αυτών γενοµένης γραµµατικής
και τελολογικής ερµηνευτικής
προσέγγισης των νέων διατάξεων του άρθρου 19§3α του
Νόµου 3801/2009, προκύπτει
ότι η διενέργεια αµοιβαίας µετάταξης υπαλλήλων, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως και
τηρουµένων των λοιπών προϋποθέσεων που τάσσει η ανωτέρω διάταξη, επιτρέπεται ακόµη και για υπαλλήλους που
διανύουν την διετή δοκιµαστική περίοδο του άρθρου 40 του
∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.
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Τυπορυχείο…
Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.µπνεύσει

ε κδ η λώ σ ε ι σ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα
Παρασκευή, ∆ρακοπούλου
Μαριάννα, Χριστοδούλου
Ελένη

∆ηµιούργησαν
ανθρώπινα
αιµοφόρα αγγεία
Πηγή: www.ethnos.gr
Επιστήµονες κατάφεραν να δηµιουργήσουν στο εργαστήριο
αιµοφόρα αγγεία ανθρώπων,
τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε χειρουργικές
επεµβάσεις, για παράδειγµα σε
εγχειρήσεις bypass στην καρδιά ή για την αιµοδιάλυση των
νεφροπαθών. Μάλιστα, το ανοσοποιητικό σύστηµα φαίνεται
να µην απορρίπτει αυτά τα αγγεία,
τα οποία µελλοντικά θα µπορούσαν να παράγονται µαζικά
και να διατηρούνται στο ψυγείο
των νοσοκοµείων για καιρό,
µέχρι να χρησιµοποιηθούν σε
κάποιο ασθενή. Οι φλέβες του
εργαστηρίου, σύµφωνα µε τους
ερευνητές,είναι δυνατό να δηµιουργηθούν σε διάφορα µεγέθη και διαµέτρους, για χρήση
σε διαφορετικές περιπτώσεις.

Τα...γονίδια
της φιλίας
Πηγή: ΕΘΝΟΣ
Γενετική συνάφεια είναι µια
από τις αιτίες για την ανάπτυξη µιας φιλίας, υποστηρίζει ο
Ελληνοαµερικανός επιστήµονας του Πανεπιστηµίου της
Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο,
Νικόλας Χρηστάκης. Συγκεκριµένα η έρευνα του Χρηστάκη
χρησιµοποίησε δεδοµένα από
δυο άλλες µελέτες και όπως
φαίνεται το γονίδιο DRD2 και
το κυτόχρωµα CYP2A6, είναι
οι δύο παράγοντες που παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη της
κοινωνικής σχέσης «φιλία». Σύµφωνα µε δηλώσεις του Χρη-

στάκη στην επιθεώρηση Nature:
«Όταν οι άνθρωποι διαλέγουν
φίλους µε παρόµοιους γονότυπους, η προσαρµοστική τους
ικανότητα ανακλά, όχι µόνο τα
δικά τους γονίδια, αλλά και τα
γονίδια των φίλων τους».

Η ψύξη του
εγκεφάλου σώζει
από εγκεφαλικό
Πηγή: www.imerisia.gr
Η τεχνητή µείωση της θερµοκρασίας του εγκεφάλου των
ασθενών που έχουν πάθει
εγκεφαλικό, µπορεί να βοηθήσει δραστικά στη βελτίωση
της ανάνηψής τους, γι' αυτό
ετοιµάζεται µια πανευρωπαϊκή έρευνα και κλινική δοκιµή, µε τη συµµετοχή και ελληνικών νοσοκοµείων, ώστε να
αποδείξει, πέρα από κάθε αµφιβολία, την ωφέλεια της νέας
τεχνικής που µπορεί να σώσει
ζωές και να προλάβει την υποβάθµιση της ποιότητας ζωής
πολλών ανθρώπων. Μια σειρά από µικρότερες ευρωπαϊκές έρευνες έχουν ήδη δείξει

ζ ω ή - α να ψ υ χ ή

ότι η πρόκληση υποθερµίας
είναι δυνατό σε µερικούς ασθενείς να αυξήσει θεαµατικά τις
πιθανότητες επιβίωσης, αλλά
και να περιορίσει σηµαντικά
τη ζηµιά του εγκεφάλου τους.

τα βγάλουν πέρα µε τις καταστάσεις που προκαλούν άγχος και
τελικά είναι πιο ευάλωτοι στην
εκδήλωση κατάθλιψης.

Πηγή: zougla

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Ορισµένοι άνθρωποι έχουν
γενετική προδιάθεση να βλέπουν τα πράγµατα γύρω τους
µαύρα, τείνοντας σταδιακά στην
δ ι κα ιώ µ α τα
κατάθλιψη, επειδή εκ γενετής
παράγουν χαµηλότερη ποσότητα µιας εγκεφαλικής χηµικής
ουσίας. Αυτό υποστηρίζει µια
νέα αµερικανική επιστηµονική έρευνα, η οποία ίσως ρίχνει
φως στο γιατί η απογοήτευση
και η κατάθλιψη φαίνεται να
πρόσωπα
πλήττουν µερικούς ανθρώπους,
ήδη από τη νεανική ηλικία,
περισσότερο από άλλους.
Όσοι έχουν σε µικρότερο βαθµό αυτή την ουσία, το νευροπεπτίδιο Υ,έχουν γενικά πιο αρνητική διάθεση απέναντι στη ζωή,
δυσκολεύονται περισσότερο να

Σούπερ βακτηρίδια τα οποία
δυνάµωσαν «τρώγοντας» αντιβιοτικά απειλούν την υγεία µας.
Ειδικότερα, ερευνητές του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, σε µια
περίοδο τριών ετών, ανέλυσαν
428 ακατέργαστα δείγµατα ωµού
κρέατος (αρνί, κατσίκι, χοιρινό,βόειο και κοτόπουλο) καθώς
και επεξεργασµένα δείγµατα
τροφίµων ζωικής προέλευσης
(π.χ. φιλέτα γαλοπούλας, σαλάµι, κιµά από γέµιση φαγητών
και φέτες ψητού µοσχαριού).
Οι παθογόνοι µικροοργανισµοί που αποµονώθηκαν από
τα ανεπεξέργαστα δείγµατα εξετάστηκαν ως προς την ευαι-

σθησία τους σε 19 κοινά αντιβιοτικά που χορηγούνται σε
ανθρώπους.

Ροµπότ
κρέαςΕ.Ν.Ε.κριθη
στα θρανία!
Ε.Ν.Ε.πιστήµη Τρώµε
Ε.Ν.Ε.κρίθη
Πηγή:TO BHMA
απόψεισ
ε ξ ε λί ξ ε ι σ «ντοπαρισµένο»
Ζήτηµα γονιδίων
µε αντιβιοτικά
η κατάθλιψη
Ο Λίντον Μπέιτι από το Τέξας,

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

editorial

παρότι ζει σε κατάσταση αποµόνωσης στο σπίτι του, µπορεί να πηγαίνει στο σχολείο
και να κάνει παρέα µε τους
συµµαθητές του χρησιµοποιώντας ένα ροµπότ από χρωδ ιε θ ν ή
µιοχάλυβα το οποίο στην κορυφή φέρει µία οθόνη, όπου
προβάλλεται το πρόσωπο του
µικρού µαθητή. Το πρωτοποριακό «ροµπότ - άβαταρ» έχει
ύψος 120 εκατοστά και κινείται µε ευκολία στο σχολείο,
συλλέγοντας πληροφορίες τις
α φ ιέ ρ ω µ α
οποίες στέλνει στο σπίτι του
Λίντον µέσω ενός λογισµικού
βίντεο - διάσκεψης.

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ποχή

Μία στις δύο
γυναίκες
Ε.Ν.Ε.γραψαν
Αθήνα
ά ρ θ ρ α στην
/ ε π ισ
το λ έ σγεννά
µε καισαρική
Πηγή:http://www.newsbomb.gr

Σούπερ τροφή
η µαύρη σοκολάτα
Πηγή:TO BHMA

Μία στις δύο γυναίκες στην Αθήνα -και µία στις τρεις σε ολόκληρη την Ελλάδα- καταλήγουν
για τον έναν ή τον άλλο λόγο
στον
κόσµο τα παιε να
π ιφέρνουν
κα ι ρ ότ
ητα
διά τους µε καισαρική τοµή,επισηµαίνει η Ένωση Μαιευτήρων
και Γυναικολόγων Ελλάδας.
Πολλοί ισχυρίζονται ότι η καισαρική είναι η εύκολη λύση
κατ’ αρχάς για τους γιατρούς,
από την άλλη, κάποιοι απαπντούν
λ η ρ οότι
φ οπαρέχει
ρ ίε σ ασφάλεια
στη µητέρα και στο παιδί.
Η κ. Καλλιόπη Μάλφα, πρόεδρος του Συλλόγου Μαιών,
επιστηµόνων-µαιών Αθήνας,
υποστηρίζει ότι δυστυχώς ο
τοκετός αντιµετωπίζεται σαν

Αµερικανοί επιστήµονες επιβεβαιώνουν
τα
Ε.Ν.Ε.πίγραφα
Ε.Ν.Ε.ργειεσ
ευρήµατα προηγούµενων ερευνών για το

π ε ρ ιε χό µ ε να

πλήθος των ευεργετικών ιδιοτήτων που
έχει η σοκολάτα στον ανθρώπινο οργανισµό. Σύµφωνα µε τη νέα µελέτη η σοκολάτα επιδρά πιο ευεργετικά στον οργανισµό απ’ ό,τι πολλά φρούτα. Ειδικοί του
Κέντρου Υγείας και ∆ιατροφής Ηershey
διαπίστωσαν ότι η µαύρη σοκολάτα διαθέεφη
ε ρ ίδ εαντιοξειδωτικών
σ
τειµπλήθος
ουσιών καθώς
και πολυφαινόλες που προστατεύουν τον
οργανισµό ακόµη και από σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος και οι καρδιοπάθειες. «Τα αποτελέσµατα της µελέτης µας δείχνουν ότι η σοκολάτα πρέπει να καταχωρηθεί στη λίστα των σούπερ τροφών» αναφέρουν οι ερευνητές.

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργόσ

Ε.Ν.Ε.κρίθη

π ο λίτ η σ

απόψεισ
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ασθένεια ενώ βεβαίως δεν είναι.
«Την ώρα της γέννας παράγονται ενδορφίνες για να βοηθήσουν και τη µάνα και το παιδί να αντέξουν τον πόνο και
συγχρόνως δηµιουργούν εξάρτηση µεταξύ των δύο, είναι
δηλαδή ορµόνες ζωής, γιατί
να τους το στερήσουµε αυτό»;
Το φαινόµενο της αύξησης των
καισαρικών παρατηρήθηκε τα
τελευταία χρόνια σε ολόκληρο τον κόσµο. Ενδεικτικά, στη
Νότια Ιταλία και τη Βραζιλία
το ποσοστό των καισαρικών
ξεπερνάει ακόµα και το 70%
ενώ στο Ηνωµένο Βασίλειο τα
τελευταία χρόνια το ποσοστό
έχει τετραπλασιαστεί!

λύµανσης µε τη χρήση οινοπνεύµατος είναι σωστή για απολύµανση από µικρόβια, αλλά
ως φαίνεται δεν είναι πάντοτε
ζωή
- α να ψ υ χ ή
αρκετή για να καθαριστεί το
δάκτυλο, λένε οι ερευνητές.

Τυχαία ανακαλύφθηκε
Ε.Ν.Ε.µπνεύσει
Ε.Ν.Ε.ξελίξει
η θεραπεία της φαλάκρας!
ε κδ Πηγή:
η λώ σ
εισ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ερευνητές που µελετούσαν τις συνέπειες
του στρες στο γαστρεντερικό σύστηµα, ανακάλυψαν τυχαία µια χηµική ουσία που
προάγει την ανάπτυξη της τριχοφυΐας. Οι
ερευνητές ανακάλυψαν ότι εισάγοντας την
ουσία αστρεσίνη-Β, που µπλοκάρει την
ε ορµόνη
ξ ε λί ξ του
ε ι σστρες CRF (παράγοντας απελευθέρωσης κορτικοτροφίνης) και η οποία
σχετίζεται µε την τριχόπτωση, τα µεταλλαγµένα πειραµατόζωα άρχισαν να ξαναβγάζουν τρίχες και µάλιστα µε εντυπωσιακά
γρήγορο ρυθµό. Μέχρι στιγµής, η ουσία έχει δοκιµαστεί µόνο σε ποντίκια γενετικά µεταλλαγµένα. ∆εν είναι βέβαιο αν η ουσία θα µπορεί να αποκαταστήσει την τριχόπτωση και
στους ανθρώπους, πάντως δεν φαίνεται να έχει τοξικές επιδράσεις.

Ε.Ν.Ε.πιστήµη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Οι αρνητικές
σκέψεις και η
απαισιοδοξία
Ε.Ν.Ε.κρίθη
Ε.Ν.Ε.κριθη
εξουδετερώνουν
απόψεισ
την αποτελεσµατικότητα ακόµα
και των καλύτερων
αναλγητικών
φαρµάκων

Ε.Ν.Ε.ws
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

δ ι κα ιώ µ α τα

δ ιε θ ν ή

Οι αρνητικές σκέψεις και η
Mέχρι και 45
θεί ως θεραπεία δεύτερης επι- ξειδωτικών συστατικών που ει ότι τα πορίσµατά της µπο- απαισιοδοξία εξουδετερώνουν
χρόνια µπορεί
λογής στην περίπτωση που απο- διαθέτει στο δέρµα του ο εξε- ρούν να αλλάξουν τον τρόπο την αποτελεσµατικότητα ακόνα καθυστερήσουν τύχουν οι ενέσιµες θεραπείες ταζόµενος και επιτρέποντας που αντιλαµβανόµαστε το παι- µα και των καλύτερων αναλτην επιδείνωση της ή για τις περιπτώσεις που πρέ- στο γιατρό να διαπιστώνει τις δικό άσθµα και να οδηγήσουν γητικών φαρµάκων, σύµφωνα
πει εξ αρχής να ακολουθηθεί ζηµιές που έχει υποστεί ο σε νέες θεραπείες για τη δυνη- µε µια νέα βρετανο-γερµανισκλήρυνσης κατά
µια πιο επιθετική θεραπεία. οργανισµός από το κάπνισµα τικά θανατηφόρο πάθηση.
κή επιστηµονική έρευνα, η
Ε.Ν.Ε.ργώ
Ε.Ν.Ε.ποχή
πλάκας τα νέα
και την κακή διατροφή.
οποία
πρόσωπα
α φαναδεικνύει
ιέ ρ ω µ ατη σηµαντιφάρµακα
κή
επίδραση
των αρνητικών
Νέα φορητή
Τα βρώµικα χέρια
Πηγή: http://www.express.gr
σκέψεων και προσδοκιών του
Ανακαλύφθηκε
συσκευή σαρωτής
ανεβάζουν το
ασθενούς στην ιατρική θερατο γονίδιο που
εντοπίζει
«ζάχαρο»!
Μέχρι και 45 χρόνια µπορεί
πεία του. Σύµφωνα µε τη µελέΠηγή:http://ygeia.tanea.gr τη που δηµοσιεύτηκε στο Science
να καθυστερήσουν τα νέα φάρ- προβλήµατα υγείας προκαλεί το
µακα την επιδείνωση της σκλή- Πηγή: http://www.tovima.gr άσθµα στα παιδιά
Translational Medicine, επιρυνσης κατά πλάκας, η οποία
έχει πλήξει 2.500.000 άτοµα
σε όλο τον κόσµο και 10.000
στην Ελλάδα. Το προσεχές φθινόπωρο αναµένεται να κυκλοφορήσει στη χώρα µας το πρώτο µη ενέσιµο φάρµακο, τη
φινγκολιµόδη, η οποία µειώνει κατά 30% τον κίνδυνο επιδείνωσης της νόσου και θα
χορηγείται µε τη µορφή κάψουλας µία φορά την ηµέρα.
Το νέο φάρµακο έχει πάρει
έγκριση για να χρησιµοποιη-

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ε.Ν.Ε.κα
Επιστήµονες στο Βερολίνο
κατασκεύασαν συσκευή που
µοιάζει µε ποντίκι ηλεκτρονικού υπολογιστή, η οποία
στην ουσία είναι ένας προηγµένος σαρωτής. Η συσκευή
στέλνει µια δέσµη έντονου
φωτός πάνω στο σώµα του
εξεταζοµένου και στη συνέχεια αναλύει, µέσα σε διάστηµα 30 δευτερολέπτων, το φως
της αντανάκλασης, αποκαλύπτοντας τα επίπεδα των αντιο-

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Αν έχετε «ζάχαρο», το νου σας: στήµονες άσκησαν ισχυρή θερπόδια 22 ασθενών
ρ θ ρ α µότητα
/ ε πστα
ισ το
λέσ
e d i t o r i a l µην ξεχνάτε να πλένετεά καλά
Γονίδιο του άσθµατος, το τα χέρια σας πριν από κάθε και τους ζήτησαν να δηλώORMDL3, το οποίο εντοπίστη- µέτρηση, ειδάλλως υπάρχει κίν- σουν πόσο πόνο νιώθουν βαθκε σε ένα από τα χρωµοσώµα- δυνος να δείτε τιµή υψηλότε- µολογώντας ως το 100.
τα που αποτελούν τη βάση για ρη από την αληθινή - και αυτό Σε πρώτη φάση οι άνθρωποι
τη µοναδική για κάθε άτοµο δεν µπορεί να το αποτρέψει δήλωσαν κατά µέσο όρο βαθταυτότητα DNA, αποτελεί την ούτε καν το οινόπνευµα.
µό πόνου 66.
αιτία αναπνευστικών προβλη- Αυτό είναι το απρόσµενο εύρη- Στη συνέχεια τους χορηγήθηµάτων σε παιδιά, σύµφωνα µε µα µιας νέας µελέτης, που έδει- κε αναλγητικό – χωρίς να το
π ι κα ι- ρκαι
ότοητα
ε ρανακάλυψε
ιε χό µ ε να
νέα στοιχείαππου
η ξε ότι τα σάκχαρα των φρού- εξέρουν
βαθµός πόνου
∆ρ Μιχαέλα Σέµπελκαι ανακοί- των παραµένουν στα χέρια µας έπεσε στο 55. Όταν έµαθαν και
νωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. έως ότου τα πλύνουµε µε τρε- ότι είχαν πάρει φάρµακο ο
Η Γερµανίδα επιστήµονας πιστεύ- χούµενο νερό. Η τακτική απο- βαθµός πόνου έπεσε στο 39.

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ργειεσ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι Ε.Ν.Ε.ντύπω
- Α.Ε.Ι ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΕ.Ν.Ε.
«ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνος: Παραλίκας Θεοδόσης
Καθηγητής Εφαρµογών
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη: Νούλα Μαρία

ε φ η µ ε ρ ίδ ε σ

Επίκουρος Καθηγήτρια µέλος Ε.Π του Τµήµατος
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη: Θεοδωρακοπούλου Γεωργία
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -

Ε.Ν.Ε.ργόσ
π ο λίτ η σ

π λ η ρ ο φ ο ρ ίε σ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη: Καλοκαιρινού Αθηνά
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜ ΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη: Ζυγά Σοφία
Επίκουρος Καθηγήτρια

Ε.Ν.Ε.κρίθη
απόψεισ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΘΝΟΣ»

Ευρωχτύπηµα στα «µαϊµού» φάρµακα
«Νέα νοµοθεσία για την πρόληψη της εισαγωγής φαρµάκων «µαϊµού» στην νόµιµη αλυσίδα διακίνησης και εφοδιασµού,
ενέκριναν οι ευρωβουλευτές.
Οι ευρωβουλευτές οδηγήθηκαν στην απόφαση αυτή µετά
την διαπίστωση ότι, «τα ψευδεπίγραφα φάρµακα είναι σιωπηλοί δολοφόνοι, είτε επειδή
δεν έχουν κανένα αποτέλεσµα
είτε επειδή περιέχουν τοξικές
ουσίες οι οποίες ενδέχεται να
είναι βλαβερές ή ακόµα και
θανατηφόρες για όσους τα
λαµβάνουν».
Από τη νέα νοµοθεσία καλύπτονται και οι πωλήσεις µέσω
του διαδικτύου. Παράλληλα, η
νοµοθεσία εισάγει αυστηρά

Ε.Ν.Ε.ργός

400% στις κατασχέσεις αποµιΕ.Ν.Ε.κρίθη

πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειρο

επιφυλλίδα

µέτρα για την ασφάλεια και την
ιχνηλασιµότητα, καθώς και
κυρώσεις για τους παραποιητές. Η εισηγήτρια, Marisa Matias

(Ευρ. Εν. Αριστ, Πορτογαλία),
δήλωσε ότι η απουσία νοµικού
πλαισίου ενθαρρύνει την παραποίηση, ένα οργανωµένο έγκλη-

µα. «Έχουµε συµβάλει στην
τεράστια αύξηση αυτής της
εγκληµατικής δραστηριότητας,
(όπου παρατηρείται) αύξηση

µήσεων φαρµάκων
α π ό ψ εαπό
ι ς το 2005.
Η προστασία της ασφάλειας
των ασθενών είναι ο βασικός
στόχος της παρούσας οδηγίας»,
είπε.
Εκτιµάται ότι το 1% των
φαρµάκων που πωλούνται
σήµερα στην ΕΕ µέσω της νόµιµης αλυσίδας εφοδιασµού είναι
«µαϊµού» και ο αριθµός αυτός
ολοένα αυξάνεται. Σε άλλα
µέρη του κόσµου, πάνω από
το 30% των πωληθέντων φαρµάκων µπορεί να έχει παραποιηθεί. Επιπλέον, όλο και
περισσότερα καινοτόµα φάρµακα είναι “µαϊµού”», τονίζεται στο δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Έθνος».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΤΟ ΒΗΜΑ»

Προσεχώς...ενιαία!
«Στα τέλη Φεβρουαρίου αναµένεται να
υποβληθεί στους υπουργούς Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούση και Οικονοµικών κ.
Γ. Παπακωνσταντίνου το πόρισµα για
την αναθεώρηση του µισθολογίου και
την ανακατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού στο δηµόσιο τοµέα.
Σύµφωνα µε πληροφορίες η οµάδα
εργασίας που συστάθηκε στις αρχές
Ιανουαρίου για να µελετήσει το ισχύον
µισθολόγιο και τη δυναµική της απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα έχει σχεδόν ολοκληρώσει το έργο της και θα
καταθέσει εντός των εποµένων δέκα
ηµερών στις ηγεσίες των υπουργείων
Οικονοµικών και Εσωτερικών τη σχετική έκθεση.
Στην έκθεση θα γίνεται αναλυτική
αποτύπωση του αριθµού των εργαζόµενων σε διάφορους τοµείς του ∆ηµοσίου, θα αναλύονται οι µισθολογικές
διαφορές ανά υπουργείο, φορέα και
οργανισµό και θα διατυπώνονται προτάσεις για την ανακατανοµή του προσωπικού στο σύνολο της ∆ηµόσιας

∆ιοίκησης.
Η έκθεση της επιτροπής θα αποτελέσει τη βάση των διαπραγµατεύσεων

που θα έχει µέσα στον Μάρτιο η Κυβέρνηση µε την Α∆Ε∆Υ για το ενιαίο µισθολόγιο στο δηµόσιο τοµέα. Την ίδια στιγ-

µή, θα αποτελέσει «διοικητικό χάρτη»,
καθώς θα υποδεικνύει τους υποστελεχοµένους και υπερστελεχοµένους φορείς
του δηµοσίου και θα περιγράφει το πώς
θα πρέπει να δροµολογηθούν οι µετατάξεις, συγχωνεύσεις και καταργήσεις
φορέων.
Βάσει του Μνηµονίου τόσο το ενιαίο µισθολόγιο στο ∆ηµόσιο, όσο και η
νέα διοικητική δοµή θα πρέπει να ενεργοποιηθούν στα τέλη του πρώτου εξαµήνου 2011. Εκείνη την περίοδο θα έχει
ολοκληρωθεί πλήρως και η Ενιαία Αρχή
Πληρωµών στο ∆ηµόσιο.
Σηµειώνεται πως το υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία µε ιδιώτες προχωρεί στην καταγραφή όλων των επιµέρους συστηµάτων υπολογισµού και
εκκαθάρισης της µισθοδοσίας όλων των
φορέων του δηµόσιου τοµέα, ώστε να
είναι έτοιµο τον Ιούνιο να πληρώνει το
σύνολο των 750.000 υπαλλήλων από
την Ενιαία Αρχή Πληρωµών», αναφέρει
µεταξύ άλλων στο δηµοσίευµά της η
εφηµερίδα «Βήµα».
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΑΥΓΗ»

Ο δρόµος της ενοποίησης...
«Με την απουσία της Οµοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδας
(ΟΕΝΓΕ) και της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων Επιστηµονικού Υγειονοµικού Προσωπικού ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ),
αλλά και χωρίς τη συµµετοχή των Ιατρικών Συλλόγων Αθηνών (ΙΣΑ), Πειραιά
(ΙΣΠ) και Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ), ξεκίνησε ο διάλογος για τα εκκρεµή θέµατα
τα οποία αφορούν τον Ενιαίο Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ),
η πλήρης και καθολική λειτουργία του
οποίου θα ξεκινήσει την 1η Ιουνίου.
Ο υπουργός Υγείας Αν. Λοβέρδος τόνισε µεταξύ άλλων στην εισηγητική του

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη
τρών του ΙΚΑ µε τον ΕΟΠΥΥ από τα ιδιω-

Υπενθυµίζεται ότι στον ΕΟΠΥΥ εντάσοµιλία ότι θα εφαρµοσθεί ως έχει το
π ο οι
λ ίκλάδοι
τ η ς Υγείας του ΙΚΑ, του
άρθρο 26 του νέου νόµου για τον ΕΟΠΥΥ, σονται
το οποίο προβλέπει την ένταξη του προ- ΟΓΑ, του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφασωπικού στον Οργανισµό µε το υφιστά- λισµένων ∆ηµοσίου (ΟΠΑ∆) και του
µενο εργασιακό καθεστώς, αλλά διευ- Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων
κρίνισε ότι τα θέµατα του νέου προσωπικού Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), ενώ ο υπουρθα ρυθµισθούν στα µέσα Απριλίου, σε γός Υγείας διαβεβαίωνε µέχρι πρότινος
συνδυασµό µε τα δεδοµένα τα οποία θα ότι από την 1η Ιουνίου θα ξεκινήσει η
προκύψουν από σχετική οικονοµοτεχνι- πιλοτική λειτουργία του νέου Οργανική µελέτη. Από την πλευρά του, ο ανα- σµού στην Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη...
υ λ λ ί δµε
α τον Γ. Κουτρουµάνη, τα
Σύµφωνα
πληρωτής υπουργός Εργσίας Γ. Κουτρου- ε π ι φ
µάνης υπογράµµισε µεταξύ άλλων: "∆εν θέµατα του διαλόγου για τον ΕΟΠΥΥ
είναι στις προθέσεις µας να πάµε σε ένα είναι τα εξής: Σύνδεση ΕΟΠΥΥ - Κέντρων
χαµηλό επίπεδο παροχών, θέλουµε ανα- Υγείας, αναβάθµιση υγειονοµικών µονάδων του ΙΚΑ, όροι συνεργασίας των γιαβάθµιση των παροχών για όλους".

Ε.Ν.Ε.χειρο

π ό ψ ε ι ςτων ιδιωτικά τους ιατρεία,ασυµβάσεις
τών γιατρών µε τον ΕΟΠΥΥ, συµβάσεις
εργαστηριακών γιατρών µε τον ΕΟΠΥΥ,
συµβάσεις ιδιωτικών κλινικών µε τον
ΕΟΠΥΥ, πλαίσιο της ελεύθερης επιλογής γιατρών από τους ασφαλισµένους,
αξιοποίηση των νοσοκοµείων του ΙΚΑ,
αξιοποίηση όλου του δυναµικού, αρχές
και κριτήρια για τη διαµόρφωση του
υγειονοµικού χάρτη της πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας, ενιαίος κανονισµός
παροχών, χρονοδιάγραµµα εφαρµογής», καταγράφει το άρθρο της εφηµερίδας «Αυγή».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

«Ηλεκτρονικά» προβλήµατα
«Το ελληνικό ∆ηµόσιο χρειάστηκε 10 χρόνια να υλοποιήσει
το TAXIS και σήµερα προσπαθεί να υλοποιήσει ένα αντίστοιχο έργο –την ηλεκτρονική συνταγογράφηση– µέσα σε 11 µήνες.
Θεωρητικά, αλλά και µε βάση
τις µέχρι τώρα επιδόσεις της
κρατικής µηχανής, η άσκηση
δύσκολα «βγαίνει». Αυτό έγινε ορατό στη σύσκεψη που
πραγµατοποιήθηκε πριν από
λίγες ηµέρες υπό τον πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου, µε
τη συνεργασία των συναρµόδιων υπουργών, Εργασίας κ.
Λούκα Κατσέλη και Υγείας κ. Α.
Λοβέρδου. Χαρακτηριστικό της
πορείας του έργου είναι ότι, 11
µήνες πριν από την υλοποίησή
του, ουσιαστικά ακόµη δεν έχει
αποφασιστεί το µοντέλο µε το
οποίο θα εφαρµοστεί. Η πιο
συνετή λύση θα ήταν µέσω
δηµόσιου διαγωνισµού –ώστε
να υπάρξει ο κατάλληλος ανταγωνισµός, όπως και η κοινοτική χρηµατοδότηση–, αλλά πλέον ο χρόνος δεν επαρκεί. Η
κυβέρνηση, έχοντας δεσµευ-

θεί στην τρόικα να παρουσιάσει το έργο στο τέλος του έτους,
θέλει πλέον να αποφύγει ένα
δηµόσιο διαγωνισµό που στην
Ελλάδα απαιτεί κατά µέσον όρο
δύο έτη προκειµένου να αναδείξει τον ανάδοχο του έργου.
Γι’ αυτό και στη σύσκεψη που
συγκάλεσε ο κ. Παπανδρέου,

αποφασίστηκε να προωθηθεί
η λύση είτε της Σύµβασης Παραχώρησης είτε της Σύµπραξης
∆ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα είτε
όποιου άλλου µοντέλου κριθεί
καταλληλότερο.
Το έργο της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης κρίνεται
πολύπλοκο, τόσο σε τεχνολο-

γικό όσο και σε επιχειρησιακό
επίπεδο. Σε τεχνολογικό επίπεδο, σύµφωνα µε παράγοντες
της αγοράς, η εκτέλεση 60 εκατ.
συνταγών ετησίως αγγίζει τα
όρια συναλλαγών µιας µεγάλης τράπεζας ή και του ίδιου
του ΤΑΧΙS. Μάλιστα, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση προσι-

διάζει µάλλον µε το πληροφοριακό σύστηµα µιας τράπεζας,
παρά µε εκείνο του ΤΑΧΙS, όπου
ο όγκος των συναλλαγών εκτελείται εργάσιµες ηµέρες και
ώρες (π. χ. κατά λειτουργία των
εφοριών). Με την ηλεκτρονική
συνταγογράφηση οι συναλλαγές θα πρέπει να γίνονται όλες
τις ώρες της ηµέρας, κάθε ηµέρα του έτους (π. χ. εξωτερικά
ιατρεία, νοσοκοµεία κ. λπ.).
Ωστόσο, δεν είναι η τεχνολογική πολυπλοκότητα που επηρεάζει αρνητικά την πορεία του
έργου. Είναι κυρίως η επιχειρησιακή πολυπλοκότητά του. Η
χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που έγινε πιλοτικά στους προηγούµενους µήνες,
βάλτωσε, καθώς αποδείχθηκε
ότι απουσίαζαν βασικά υλικά
για την υλοποίησή της. Και κανείς
δεν είναι σίγουρος ότι αυτά τα
υλικά θα βρεθούν και θα χρησιµοποιηθούν άµεσα για το
σύνολο του έργου, αν και όποτε ξεκινήσει η εφαρµογή του»,
γράφει στο δηµοσίευµά της η
εφηµερίδα «Καθηµερινή».
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Ε.Ν.Ε.ξελίξει
Ε.Ν.Ε.ξελίξει

εκδηλώσεις

Επ ιµ έλεια : Μαρία Αθανασοπούλου,
Νοσηλεύτρια, MSc, Υποψήφια διδάκτωρ
του Πανεπιστηµίου Αθηνών,Γ.Ν.Μ «Έλενα Βενιζέλου»
> Μελέτη της ∆ιαταραχής
Εθισµού στο ∆ιαδίκτυο
Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της ∆ιαταραχής Εθισµού στο ∆ιαδίκτυο οργανώνει το 2ο Πανελλήνιο ∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
Μελέτης της ∆ιαταραχής Εθισµού στο
∆ιαδίκτυο στις 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 στη
Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες:Ιστοσελίδα:http://e-life2011.gr.
E-mail: information@hasiad.gr. Τηλ:
6944324565, Γ. Φλώρος, Γραµµατέας
Οργανωτικής Επιτροπής,gfloros@hasiad.gr.
> Πανελλήνιο Συνέδριο
Ενδοκρινολογίας
Το 38o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας πραγµατοποιείται στις 6-9
Απριλίου 2011 στο Ξενοδοχείο Makedonia
Palace στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες:Τηλ :2310247743,Fax :2310247746,
www.globalevents.gr, info@globalevents.gr.
> Συµπόσιο των Χειρουργών
Θώρακος - Καρδίας – Αγγείων
Το 3ο Συµπόσιο Οµάδων Εργασίας της
Ελληνικής εταιρείας Χειρουργών Θώρακος - Καρδίας – Αγγείων πραγµατοποι-

είται στις 8 - 10 Απριλίου 2011 στα Ιωάννινα. Πληροφορίες: Hellenic Business
Travel Services, τηλ. 26510-35463, fax:
26510-35463, email: info@hellenic
business.travel,www.hellenicbusiness.travel,
www.hctsssymposium2011.gr.

Φεβρουάριος 2011

Ε.Ν.Ε.µπνεύσει
ζωή - αναψυχή

ντολογίας και Μονάδα Ανακουφιστικής
Φροντίδας «Γαλιλαία» της Ι.Μ.Μ.Λ. οργανώνει το 3ο ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ µε θέµα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» και
πραγµατοποιείται στις 11 -15 Απριλίου
ε ξ εστην
λ ί ξ εΑθήνα,
ις
2011,
στο Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και ∆εοντολογίας, Βύρωνας. Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ: 210-6635955, 210-7648340, Fax:
210-6635956. E-mail: galilee@galilee.gr,
bioeth@otenet.gr, info@bioethics.org.gr.
Website: www.bioethics.org.gr.

Ε.Ν.Ε.πιστήµη

> GROUP FOR THE ADVANCEMENT
OF PSYCHIATRY 2011 SPRING MEETING
14-16 April, 2011, New York, NY, United
States.INFO:Group for the Advancement
of Psychiatry. Tel.: 914-694-5400, Fax:
914-694-5616.

Ε.Ν.Ε.κρίθη
Ε.Ν.Ε.κριθη

> ∆ιεθνές Συνέδριο Καρδιολογίας
στη Θεσσαλονίκη
Η Α' Καρδιολογική Κλινική του ΑΠΘ,
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ οργανώνει το 11ο ∆ιεθνές Συνέδριο «New Trends in Cardiology»
στη Θεσσαλονίκη στο Συνεδριακό Κέντρο
Hyatt Regency στις 14 -16 Απριλίου
2011.Πληροφορίες: Τηλ. 2310 460 682, δ ι∆κΙΕαΘιΝ
ώΗµΣαΥτΝαΕ∆ΡΙΑ
2310 460 652,www.praxicon.gr/ ntc2011.html. > 43rd ANNUAL MEETING OF THE
AMERICAN BURN ASSOCIATION (ABA)
> Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής
March 29 - April 1,2011,Chicago,Illinois,
Ογκολογίας
USA.INFO:Website:www.ameriburn.org/.
Η Εταιρία Ογκολόγων Παθολόγων
Ελλάδας οργανώνει το 17ο Πανελλή- > 2011 ANNUAL CONFERENCE OF
νιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας στο THE AMERICAN SOCIETY FOR LASER
AN
DIόCσ
INω
Eπ
Ξεν.ATHENAEUM INTERCONTINENTAL MπEρ
αD SURGERY
Λεωφ. Συγγρού 89-93 Ν. Κόσµος, στις March 30,2011 - April 03,2011,Grapevine,
14-16 Απριλίου 2011. Για περισσότερες TX,United States.INFO:American Society
πληροφορίες:Tηλ: 210 98 80 032 - Fax: for Laser Medicine and Surgery Tel.:
210 98 81 303. Web site: www.ets.gr - 715-845-9283, Fax: 715-848-2493, Ewww.hesmo2011.gr.E-mail:ets@events.gr mail: information@aslms.org.
- ets@otenet.gr.
> 30th MEETING OF THE EUROPEAN
> Σεµινάριο για τις Βασικές Αρχές
PAEDIATRIC ORTHOPAEDIC SOCIETY
editorial
στην Ανακουφιστική Αγωγή
(EPOS)
Το Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και ∆εο- 6-9 April 2011, Basel, Switzerland. INFO:
Symposium & Conference Organizers.
Tel.: (+41-22) 839 84 84, Fax: (+41-22)
839 84 85, E-mail: info@epos2011.org
/epos2011@symporg.ch, Website:
www.epos2011.org.

απόψεις

> WORLD PSYCHIATRIC ASSOCIATION
2011 REGIONAL MEETING ZONE 10
14-17 April, 2011, Yerevan, Armenia.
INFO: Dr. Armen Soghoyan, E-mail:
soghoyan@yahoo.com.

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ws
> FALK SYMPOSIUM 177, ENDOSCOPY

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.κα

LIVE BERLIN 2011 Iδ
NTι E
εSθTIνNήAL DISEASE
MEETING
15-16 April 2011, Berlin, Germany,
Maritim Hotel Berlin.INFO:Tel:+49(0)30/55
18 22 11, Fax: +49(0)30/55 18 22 50, Email: hj.schulz@sana-kl.de. Website:
www.drfalkpharma.de/veranstaltungen/inte
rnationale-falk-symposien-und-ws/2011.

αφιέρωµα

> IMUKA 2011 MASTERCLASS IN
ARTHROSCOPY AND RELATED SURGERY
MAASTRICHT EXHIBITION &
CONFERENCE CENTRE (MECC). 20-22
April 2011, Maastricht, Limburg, The
Netherlands. Maastricht Exhibition &
Conference Centre (MECC).INFO:Susan
Verkou, Tel.: 31-43-7114378, E-mail:
άρθρα / επιστολές
info@imuaka.euWebsite:http://www.imuka.eu.

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

w ΑΓΓΕΛΙΕΣ

περιεχόµενα

> 9th INTERNATIONAL GASTRIC
CANCER CONGRESS (IGCC 2011)
20-23 April 2011, Seoul, Korea (South).
INFO: IGCC 2011 Secretariat,Website:
www.9igcc.com.

Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

Νοσηλεύτρια ΠΕ που εργάζεται στο Γενικό Νοσοκοµείο της Κω ζητά αµοιβαία
µετάταξη µε συνάδελφο σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο της Αθήνας, Τηλ. επικοινωνίας: 6936829512.

Νοσηλεύτρια ΤΕ του Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» Πειραιά, επιθυµεί αµοιβαία µετάταξη
Ε.Ν.Ε.ντύπω
Ε.Ν.Ε.που υπηρετεί στα νοσοκοµεία
για οικογενειακούς λόγους µε νοσηλευτή/τρια
Τρικάλων ή Γρεβενών. Τηλ. επικοινωνίας:
ε φ ηΛάρισας,
µ ε ρ ί δΚαρδίτσας,
ες
π λ η ρ ο φ ο ρ6976144168.
ίες

Νοσηλευτής ΤΕ που εργάζεται στο Νοσοκοµείο ΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας», επιθυµεί
αµοιβαία µετάταξη µε νοσηλευτή/τρια που εργάζεται στην Πολυκλινική Αθηνών,
στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, Γενικό Νοµαρχιακό ∆υτικής Αττικής (Λοιµωδών) ή
στο Αττικόν. Email: kostascisse@hotmail.gr. Τηλ: 210-5770194, 6936503626.
Νοσηλεύτρια ΤΕ διορισµένη στο Γ.Ν. ∆ιδυµοτείχου, ζητά αµοιβαία µετάταξη σε
νοσοκοµείο της Θεσσαλονίκης ή των Ιωαννίνων. Τηλ. επικοινωνίας: 6974605979.
Νοσηλευτής Τ.Ε. που εργάζεται στο Γ.Ν. Χαλκίδας ζήτα αµοιβαία µετάταξη µε
νοσηλευτή/ τρία Τ.Ε. ή ∆.Ε. που υπηρετεί σε νοσοκοµείο της Λάρισας, της
Καρδίτσας, των Τρικάλων ή οποιοδήποτε άλλο νοσοκοµείο της Θεσσαλίας .
Τηλ. επικοινωνίας 6980577328.

Ε.Ν.Ε.ργός

πολίτης

Ε.Ν.Ε.κρίθη

απόψεις

Νοσηλεύτρια ΤΕ που εργάζεται στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ζητά αµοιβαία
µετάταξη µε νοσηλευτή/τρια που εργάζεται στο Γ.Ν. Κοζάνης, Πτολεµαΐδας ή
Θεσσαλονίκης. Τηλ. επικοινωνίας: 6974117207.
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Divani Caravel

445 €
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Best Western Ilisia
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¤Ê ÑÂÓÂÑ¢Ï× ÂÏÂÇÆÓ¿ÎÆÏÆØ ÕÊÎ¼Ø Æ¾ÏÂÊ:
• ÁÔ’ ¡ÔÏÍÏ ÓÅ ÍÏÎ¾ËÌÉÎÏ ¼ Ä½ËÌÉÎÏ ÄÖÍ¡ÔÉÏ
• ½ÎÁÉ ÇÉÁ ÓÀÎÏÌÏ ÔÒÉÑÎ ÄÉÁÎÙËÔÅÒÅÀÓÅÖÎ (9-12/3/2011)
• ÅÒÉÌÁÍÂ¡ÎÏÙÎ ÐÒÖÛÎ¾ ËÁÕÈÍÅÒÉÎ¡
• ÅÒÉÌÁÍÂ¡ÎÏÙÎ ¾ÌÏÙ× ÔÏÙ× Æ¾ÒÏÙ× ËÁÉ  23%.

ÑÑÊÌ
ÑÊÌÐÊÏ×ÏÆ¾ÔÕÆ
ÎÆ ÕÉÏ ÈÓÂÎÎÂÕÆ¾Â ÕÐÚ ÔÚÏÆÅÓ¾ÐÚ
ÈÊÂ ÑÆÓÊÔÔ¿ÕÆÓÆØ ÑÍÉÓÐÇÐÓ¾ÆØ
ÈÊÂ
§Ó¿¿
§Ó
§Ó¿ÑÐØ
ÍÉÓ×Î½Ø
• ÂÕ¢ÖÆÔÉ ÔÕÉÏ Alpha TÓ¢ÑÆÛÂ
ÓÅ ÄÉÁÔÁÇ¼ T&T EXECUTIVE A.E.,
ÓÔÏ ÌÏÇÁÒÉÁÓÍ¾ 166 00 232 0000 105
• KÂÕ¢ÖÆÔÉ ÔÕÉÏ ÖÏÊÌ½ §Ó¢ÑÆÛÂ
ÓÅ ÄÉÁÔÁÇ¼ ¦&¦ EXECUTIVE A.E.,
ÓÔÏ ÌÏÇÁÒÉÁÓÍ¾ 182 470 14451
• ¦Ï ÁÐÏÄÅÉËÔÉË¾ ËÁÔ¡ÕÅÓÈ× ÕÁ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÁÐÏÓÔÁÌÅ½
ÓÔÈ ÇÒÁÍÍÁÔÅ½Á ÔÏÙ ÓÙÎÅÄÒ½ÏÙ ÍÅ Æ¡Ê ¼ email
¾ÐÏÙ ÅÐ¡ÎÖ ÕÁ ÁÎÁÇÒ¡ÆÏÎÔÁÉ ÔÁ ÐÌ¼ÒÈ ÓÔÏÉØÅ½Á
ÔÏÙ ÐÅÌ¡ÔÈ ËÁÉ ÔÈÌ»ÆÖÎÏ ÅÐÉËÏÉÎÖÎ½Á×.

9-12 M¼ËÍ¸ÉÒ 2011

AHNA

OÒÇ¡ÎÖÓÈ ÒÁÍÍÁÔÅ½Á
§&§ EXECUTIVE A.E.
ÅÖÆ. ÈÆÉÓ½Á× 193 & . ÏÀÓÈ 24,
151 24 Õ¼ÎÁ
ÔÈÌ : +30 210 8055393,
ÆÁÊ : +30 210 6984294,
email: tnt@tntexecutive.gr
www.tntexecutive.gr
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Ε.Ν.Ε.χειρο

επιφυλλίδα

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ

Το (σύγχρονο)
µεγάλο µας τσίρκο
Θα µας το πουν γραφιάδες και παπάδες
µε τούµπανα, παράτες και γιορτάδες.
Το σύνταγµα βαστούν χωροφυλάκοι
και στο παλάτι µέσα οι παλατιανοί
προσµένουν κάτι νέο να φανεί.
Στολίστηκαν οι ξένοι τραπεζίτες,
ξυρίστηκαν οι Έλληνες µεσίτες.
Εφτά ο τόκος πέντε το φτιασίδι,
σαράντα µε το λάδι και το ξύδι
κι αυτός που πίστευε και καρτερούσε,
βουβός φαρµακωµένος στέκει και θωρεί
τη λευτεριά που βγαίνει στο σφυρί.
Λαέ µη σφίξεις άλλο το ζωνάρι,
µην έχεις πια την πείνα για καµάρι.
Οι αγώνες πούχεις κάνει δεν φελάνε
το αίµα το χυµένο αν δεν ξοφλάνε.
Λαέ µη σφίξεις άλλο το ζωνάρι,
η πείνα το καµάρι είναι του κιοτή,
του σκλάβου που του µέλλει να θαφτεί.

Του Αριστείδη ∆άγλα

Ι

άκωβος Καµπανέλλης: Ο θεατρικός συγγραφέας, που υπέγραψε
ορισµένα από τα σηµαντικότερα
σενάρια του ελληνικού κινηµατογράφου και σφράγισε την σύγχρονη πολιτική ιστορία µε το βιβλίο του «Μάουτχαουζεν», γεννήθηκε στην Νάξο το
1922. Η Πολιτεία τον τίµησε απονέµοντας του τον τίτλο του Ακαδηµαϊκού.
Οι γενιές του 114 και του Πολυτεχνείου τον τίµησαν µε τις αναφορές στο
έργο του.
Στην κατοχή πέρασε στην Αντίσταση, συνελήφθη από τους Γερµανούς
που τον έστειλαν στο στρατόπεδο
συγκέντρωσης «Μαουτχάουζεν». Από
τα θεατρικά του έργα ξεχωρίζουν τα
«Έβδοµη µέρα της δηµιουργίας», «Η
Αυλή των θαυµάτων», «Ηλικία της
νύχτας», «Παραµύθι χωρίς όνοµα», «Γειτονιά των Αγγέλων», «Βίβα Ασπασία»,
«Οδυσσέα γύρισε σπίτι», «Αποικία των
τιµωρηµένων», «Το µεγάλο µας τσίρκο», «Ο εχθρός λαός» και «Πρόσωπα
για βιολί και ορχήστρα».
Έγραψε το σενάριο σε κινηµατογραφικές παραγωγές που άφησαν εποχή
όπως στη «Στέλλα» του Κακογιάννη και
τον «∆ράκο» του Νίκου Κούνδουρου.
Το έργο του πλούσιο και σηµαντικό για τα ελληνικά γράµµατα. Στενός
συνεργάτης του Καρόλου Κουν, έγραψε έξι ποιήµατα για την εποχή της
Αντίστασης και των στρατοπέδων συγκέντρωσης τα οποία µελοποίησε ο Μίκης
Θεοδωράκης µε την µουσική δουλειά
«Μάουτχαουζεν». Η δουλειά αυτή αποτέλεσε αναφορά και σηµάδι πολιτιστικής ταυτότητας για τουλάχιστον δύο
γενιές, αυτής του 114 της δεκαετίας
του '60 και αυτής του Πολυτεχνείου .
Η πνευµατική του παραγωγή, χαρακτηρίζεται για τον πλούτο και τη διαχρονικότητά του, αντικατοπτρίζοντας
την κοινωνική ευαισθησία που τον
διαπνέει σαν άνθρωπο, σε συνδυα-

∆ιαβάζοντας τους στίχους του «Μεγάλου µας
τσίρκου», µένουµε άφωνοι µε την οµοιότητα εκείνης της εποχής (δικτατορία) µε τη δική
µας, γεγονός που µας κάνει ακόµα περισσότερο βέβαιους ότι, όσες παραχωρήσεις και θυσίες
κι αν δώσεις στο αδηφάγο τέρας της εξουσίας,
πάντα θα ζητάει ακόµα περισσότερες.
σµό µε την εµπειρία του στρατοπέδου
συγκέντρωσης –στοιχεία που τον καθόρισαν. Στη γραφή του ενσαρκώνονται
µαχητικά τα πιο πρωτοποριακά κοινωνικά αιτήµατα της νεώτερης ιστορίας της χώρας και της νεοελληνικής
περιπέτειας.
∆ιαβάζοντας τους στίχους του «Μεγάλου µας τσίρκου», µένουµε άφωνοι µε
την οµοιότητα εκείνης της εποχής
(δικτατορία) µε τη δική µας, γεγονός
που µας κάνει ακόµα περισσότερο
βέβαιους ότι, όσες παραχωρήσεις και
θυσίες κι αν δώσεις στο αδηφάγο τέρας
της εξουσίας, πάντα θα ζητάει ακόµα
περισσότερες. ∆ιαβάστε τους στίχους
κι ανατριχιάστε:

Μεγάλα νέα φέρνω από κει πάνω
περίµενε µια στάλα ν' ανασάνω
και να σκεφτώ αν πρέπει να γελάσω,
να κλάψω, να φωνάξω, ή να σωπάσω.
Οι βασιλιάδες φύγανε και πάνε
και στο λιµάνι τώρα, κάτω στο γιαλό,
οι σύµµαχοι τους στέλνουν στο καλό.
Καθώς τα µαγειρέψαν και τα φτιάξαν
από ξαρχής το λάκκο τους εσκάψαν
κι από κοντά οι µεγάλοι µας προστάτες,
αγάλι-αγάλι εγίναν νεκροθάφτες
και ποιος πληρώνει πάλι τα σπασµένα
και πώς να ξαναρχίσω πάλι απ' την αρχή
κι ας ήξερα τουλάχιστον γιατί.
Το ριζικό µου ακόµα τι µου γράφει
το µελετάνε τρεις µηχανορράφοι.

Να τι έγραφε επίσης ο ίδιος, σχολιάζοντας το θαυµάσιο θεατρικό του «Η
Αυλή των θαυµάτων», βάζοντας στο µυαλό µας τη σκέψη ότι µερικά πράγµατα,
είναι τόσο κραυγαλέα στηµένα διαχρονικά, που δε γίνεται να την ξαναπατήσουµε, όσο κι αν εκβιαζόµαστε από
τους εξουσιαστές µας:
«Η "Αυλή των Θαυµάτων" βασίζεται
στην έλλειψη σταθερότητας και σιγουριάς, που χαρακτηρίζει τη ζωή του
Έλληνα. Η αστάθεια αυτή, όσο γνώριµη σε όλους µας, αρχίζει από το
αλλοπρόσαλλο κλίµα µας, τη "στρατηγική" γεωγραφική µας θέση, τη φτώχεια του τόπου µας, και τελειώνει στην
ιδιωτική µας οικονοµία. Όλα στην
Ελλάδα ανεβοκατεβαίνουν πολύ εύκολα, κυλούν, φεύγουν, κι η συνηθισµένη λαχτάρα του Ρωµιού είναι να στεριώσει κάπου, να σιγουρέψει κάτι.».
Ελπίζω, µόλις δηµοσιευτούν αυτές οι
αράδες, ο µεγάλος µας συγγραφέας και
αγωνιστής να έχει κερδίσει τη µάχη της
ζωής και να βγει νικητής από την περιπέτεια την υγείας του.
Τον ευχαριστούµε.
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ο 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.

Τ

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ν.Ε.
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, στοχεύοντας στη συνεχή επιµόρφωση των Νοσηλευτών
θα διαθέσει ∆ΩΡΕΑΝ 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.

