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Σας περιµένουµε
στο Ναύπλιο! 

Αγαπητοί συνάδελφοι- ισσες
Τα συνέδρια της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, της κλα-

δικής οµοιοεπαγγελµατικής οµοσπονδίας
των νοσηλευτών, έχουν πλέον καταστεί
θεσµός στη νοσηλευτική µας κοινότητα.

Με θεµατολογία που καλύπτει το µεγα-
λύτερο φάσµα των παραµέτρων της άσκη-
σης του επαγγέλµατος του νοσηλευτή και
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη θεσµική
του κατοχύρωση και την εργασιακή του
αναβάθµιση, θεωρούµε ότι προσφέρει τα
µέγιστα στη γενικότερη διαµόρφωση ενός
αναβαθµισµένου κοινωνικού και επαγγελ-
µατικού ρόλου για τον Έλληνα νοσηλευτή.
Όπως κάθε χρόνο λοιπόν, έτσι και φέτος
το ∆Σ της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, έχει την τιµή και τη
χαρά να σας προσκαλέσει στο 12ο  Συνέ-
δριο των Νοσηλευτών του ΕΣΥ, που θα πραγ-
µατοποιηθεί στο Ναύπλιο από 18 έως και
20 Νοεµβρίου 2011.

Είναι αλήθεια, ότι σ’ αυτό το συνέδριο
η συµµετοχή όλων µας, µε συγκεκριµένες
θέσεις και προτάσεις για την αποτελµάτω-
ση της κατάστασης στην οποία έχουµε όλοι
περιέλθει, είναι κάτι παραπάνω από επιτα-
κτική. Με δεδοµένο πλέον ότι οι εκάστο-
τε κυβερνώντες αδυνατούν να εκτιµήσουν
την προσφορά αυτών που πραγµατικά
µοχθούν, καλούµαστε να πάρουµε αποφά-
σεις σηµαντικές για το µέλλον του κλάδου.
Σας περιµένουµε.
Αριστείδης ∆άγλας, Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΟ –
ΕΣΥ s

Σελ. 12-15

s

Σελ. 8
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά από πρόταση της Ε.Ν.Ε. που συµπε-
ριλήφθηκε στο Ν. 3918/2011, το χρηµατι-
κό ποσό της εγγραφής και της ετήσιας εισφο-
ράς των µελών, τροποποιείται ως εξής:
1. Το ποσό της εγγραφής για όλους, από

20e, γίνεται 5e
2. Το ποσό της ετήσιας ανανέωσης για

τους ανέργους νοσηλευτές και τα
µέλη των τρίτεκνων και πολύτεκνων
οικογενειών, µειώνεται στα 20e

3. Για τα λοιπά µέλη, το ποσόν της ετή-
σιας εισφοράς, από 45e διαµορφώ-
νεται σε 40e.

Ολοταχώς προς µία...
απαίδευτη εκπαίδευση;

Προσχέδιο Νόµου που οξύνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες

ΜΜ
ε την αξιέπαινη πρωτοβου-
λία των φοιτητών της Νοση-
λευτικής του Πανεπιστηµί-

ου Αθηνών, ξεκίνησε πρόσφατα µια
συζήτηση για το µέλλον της τριτοβάθ-
µιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης στη
χώρα µας και για την τύχη των νοση-
λευτικών  σχολών των ΑΕΙ και ΤΕΙ,
µε αφορµή την κατάθεση του νοµο-
σχεδίου για την Παιδεία από την
υπουργό κ. ∆ιαµαντοπούλου. Φοιτη-
τές αγνών προθέσεων και θεωρητι-
κού δυναµισµού,ετοιµάζονταν να αντι-
παρατεθούν µε τη δροµολογούµενη
ή αν θέλετε φηµολογούµενη υποβάθ-
µιση των σχολών τους, υπό το βόµ-
βο των αλληλοδιασταυρούµενων δια-
λόγων των παρόντων καθηγητών,που
όπως φάνηκε σκέφτονταν περισσότε-
ρο το δικό τους µέλλον…

Είναι αλήθεια πως, η ελληνική
πανεπιστηµιακή κοινότητα και, κατ’
επέκταση η ελληνική κοινωνία, ζει
στιγµές πρωτόγνωρου αιφνιδιασµού,
µε όσο εξαγγέλλουν οι ιθύνοντες του
υπουργείου Παιδείας.

Με βασικό κριτήριο την πλήρη
αποσύνδεση πτυχίου - επαγγέλµατος
και τη µείωση του κόστους εργασίας

σε επίπεδα τριτοκοσµικά,η κυβέρνη-
ση επιχειρεί να εγκαθιδρύσει ένα
εκτρωµατικό εκπαιδευτικό µοντέλο,
που θα αναπαράγει και θα επιδεινώ-
νει µε ακρίβεια την πολυεπίπεδη κοι-
νωνική και εκπαιδευτική ανισότητα.
Το περιεχόµενο του Προσχεδίου του
Νόµου αναιρεί το δηµόσιο και δωρε-
άν χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, αφού µε τη µείωση του χρό-
νου φοίτησης σε τριετή προγράµµατα,
υποχρεώνει τους φοιτητές να συµπλη-
ρώνουν τις σπουδές τους µε προγράµ-

µατα µεταπτυχιακών σπουδών ή προ-
γράµµατα ∆ιά Βίου Μάθησης, για τα
οποία προβλέπονται δίδακτρα, µετα-
κυλώντας το κόστος σπουδών τους
στην ελληνική οικογένεια.Και οι αλλα-
γές δεν µένουν εδώ...Όλα δείχνουν
πως, ο στόχος είναι να φτάσουµε σε
µια...απαίδευτη παιδεία χαµηλών προσ-
δοκιών και στόχων,µε ό,τι αυτό συνε-
πάγεται για το µέλλον των παιδιών
µας και, κατ’ επέκταση, για το µέλλον
όλων µας...



ΩΩ ΡΡ ΑΑ ΡΡ ΙΙ ΟΟ  

ΓΓιιαα ααπποοφφυυγγήή ττηηςς εεξξοουυθθέέννωωσσηηςς 
Αφορµή για την σύνταξη και υποβολή του παρόντος υποµνήµα-
τος είναι η θέση σε ισχύ του Νόµου 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138/16-
06-2011) για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπά ζητήµα-
τα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ως
άνω Νόµου, η παράγραφος 5 του άρθρου 1 της πράξης νοµοθε-
τικού περιεχοµένου του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας «περί καθιε-
ρώσεως πενθηµέρου εβδοµάδος εργασίας των δηµοσίων εν γένει
υπηρεσιών και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων», που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α' 126), αντικαθίσταται ως
εξής: «α) Οι εβδοµαδιαίες ώρες εργασίας ορίζονται σε σαράντα
(40): αα) για τους µόνιµους υπαλλήλους και το προσωπικό µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ∆ηµοσί-
ου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθµού και
των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και
όσων κατηγοριών προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του ∆ηµο-
σίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ακολουθούν το ωράριο
αυτών, ββ) για τους µόνιµους υπαλλήλους και το προσωπικό µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπηρε-
σιών και φορέων της προηγούµενης υποπερίπτωσης… Σελ. 9

ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΕΕ ΜΜ ΒΒ ΑΑ ΣΣ ΗΗ  

∆∆εενν υυππάάρρχχεειι 
ππρροοββάάδδιισσµµαα 
κκααττηηγγοορριιώώνν
Η διαδικασία επιλογής των υπαλλήλων
εκείνων, που θα καλύψουν θέσεις ευθύ-
νης των διαφόρων οργανωτικών µονά-
δων του δηµόσιου τοµέα, είναι ιδιαίτε-
ρα κρίσιµη, δοθέντος ότι από αυτή
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό η εύρυθ-
µη και αποτελεσµατική λειτουργία κάθε
υπηρεσίας. Ειδικότερα, κατά το µέρος
που αφορά την κατάληψη θέσεων ευθύ-
νης των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, τυγ-
χάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του
άρθρου 103§1 του Νόµου 2071/1992,
σύµφωνα µε τις οποίες θέσεις διευθυ-
ντών, τοµεαρχών, προϊσταµένων και
υπευθύνων της νοσηλευτικής υπηρε-
σίας, νοσηλευτικών ιδρυµάτων και
κέντρων υγείας, καταλαµβάνονται από
νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ. Εν προκειµένω
ο νοµοθέτης εισάγει ειδική ρύθµιση,
που αφορά αποκλειστικά και µόνον τον
κλάδο των υπαλλήλων, που φέρουν τον
διά του άρθρου 5§2Α του Νόµου 1579/1985
θεσµοθετηµένο επαγγελµατικό τίτλο
του Νοσηλευτή. Εκ της ως άνω, δε,
σαφούς διατυπώσεως της επίµαχης
ειδικής νοµοθετικής διάταξης, προκύ-
πτει ότι ουδεµία διάκριση καθιερώνε-
ται µεταξύ των Νοσηλευτών… Σελ. 7

Ιούλιος-Αύγουστος 2011

ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΓΓ ΓΓ ΕΕ ΛΛ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ  

ΜΜεε ττηηνν ααππααρρααίίττηηττηη ααιιττιιοολλοογγίίαα 
Όπως είναι ήδη γνωστό, στην ελληνική δηµόσια διοίκηση είναι
εξαιρετικά σύνηθες το φαινόµενο της ανάθεσης καθηκόντων
προϊσταµένου, διά της εκδόσεως σχετικής διοικητικής πράξε-
ως, όταν υπάρξει κενή θέση µη εισέτι καλυφθείσα διά τυπι-
κής 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 οποτεδή-
ποτε, εφόσον υπάρχει σχετική κενή θέση, ανεξαρτήτως του
χρόνου των επικείµενων κρίσεων προσωπικού. Αναφορικά µε
την επιλογή των προσώπων εκείνων, εις τα οποία θα ανατε-
θούν τα καθήκοντα προϊσταµένου επισηµαίνονται τα ακόλου-
θα: Το περιεχόµενο και ο ακριβής χρόνος έκδοσης των πρά-
ξεων ανάθεσης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
διοίκησης, ήτοι των αρµοδίων διοικητικών οργάνων. Ωστόσο,
αυτό δεν σηµαίνει ότι η επιλογή προσώπων δύναται να γίνει
χωρίς την προηγούµενη, έστω και στοιχειώδη... Σελ. 11
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ΕΕ ΠΠ ΙΙ ∆∆ ΟΟ ΜΜ ΑΑ

ΑΑχχρρεεωωσσττήήττωωςς κκααττααββλληηθθέένν;;
Με βάση το υπ’ αριθµ. πρωτ. 13399/11-05-2011 έγγραφο του Γραφείο Μισθοδοσίας
της 1ης Υ.Πε Αττικής, διά του οποίου ενηµερώνεται η υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Νοση-
λευτών Χ. Ξ., ότι οφείλει να επιστρέψει ως αχρεωστήτως καταβληθέν το ποσό των
2.100 ΕΥΡΩ ως διαφορά µεταξύ του νοσοκοµειακού επιδόµατος της περίπτωσης α’
του άρθρου 8Λ5 του Νόµου 3205/2003 που ελάµβανε και της περίπτωσης β’ του ιδί-
ου ως άνω επιδόµατος που δήθεν θα έπρεπε να λαµβάνει, επισηµαίνονται τα ακόλου-
θα: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8§5 του Νόµου 3205/2003, χορηγείται επί-
δοµα νοσοκοµειακό και τροφής, για το προσωπικό των Νοσοκοµείων, των Μονάδων
Κοινωνικής Φροντίδας της χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.),
των Κέντρων Υγείας, των Ν.Π.∆.∆. του Τοµέα Πρόνοιας και των Κέντρων Ψυχικής Υγεί-
ας, οριζόµενο ως εξής: α. Για το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων,
των κλάδων ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, ∆Ε Βοηθών Φαρµακείου και Καθαριότητας, σε
διακόσια σαράντα ευρώ (240). β. Για το τεχνικό προσωπικό και προσωπικό εργαζόµε-
νο στην εστίαση, καθώς και το λοιπό προσωπικό σε διακόσια δέκα ευρώ (210). Όπως
προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, το προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας,
άρα και οι νοσηλευτές ΤΕ, όπως η ενδιαφεροµένη υπάλληλος... Σελ. 16

ΚΚ ΥΥ ΤΤ ΤΤ ΑΑ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΤΤ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ  

ΑΑννααζζηηττώώννττααςς ττοονν υυππεεύύθθυυννοο...... 
Αναφορικά µε το ακανθώδες ζήτηµα της διάλυσης και της χορήγησης των κυτταρο-
στατικών φαρµάκων και την αναζήτηση του κλάδου εκείνου των εργαζοµένων, που
είναι επιφορτισµένοι µε την συµµετοχή στην ανωτέρω διαδικασία, χωρούν οι ακόλου-
θες σκέψεις. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος
108/1993 (Συγκρότηση, Οργάνωση και Λειτουργία του Νοσοκοµειακού Φαρµακείου,
ΦΕΚ Α΄ 50/1993) «αντικείµενο του νοσοκοµειακού φαρµακείου είναι η παροχή υπη-
ρεσιών Νοσοκοµειακής Φαρµακευτικής. Νοσοκοµειακή Φαρµακευτική είναι η Φαρ-
µακευτική που ασκείται στα σύγχρονα νοσηλευτικά ιδρύµατα, µε σκοπό την κάλυψη
των πάσης φύσεως φαρµακευτικών αναγκών τους, τόσο σε υπηρεσίες οργάνωσης και
διοίκησης, όσο και σε υπηρεσίες κλινικής φαρµακευτικής και φαρµακευτικής τεχνο-
λογίας». Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3§2 του Π∆ 108/1993, «το
νοσοκοµειακό φαρµακείο χορηγεί τα φάρµακα µε ατοµική συνταγή ή εφαρµόζει και
το σύστηµα των εξατοµικευµένων δόσεων, για φαρµακευτική αγωγή…Σελ. 10

ΙΙ∆∆ΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ::
ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΟΟΣΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859

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

ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣ -- ∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ 
∆ηµήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος ∆.Σ.  Ε.Ν.Ε  

∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ
Αριστείδης ∆άγλας

Γενικός Γραµµατέας ∆.Σ. Ε.Ν.Ε

ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗΣΣ
-- ∆∆ΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ 

ΜΜ.. ΠΠΙΙΤΤΣΣΙΙΛΛΙΙ∆∆ΗΗΣΣ ΑΑ..ΕΕ..
Αγίου Νικολάου 102, 16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210-8947002, Fax: 210-8941551

e-mail: info@pitsilidis.gr

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

Όσοι, όµως, από τους ενδιαφερόµενους επιθυµούν αντίγρα-
φο της έντυπης έκδοσης του Περιοδικού (hard copy), θα
µπορούν να το λαµβάνουν ταχυδροµικώς στη διεύθυνση
που θα δηλώσουν, καταβάλλοντας ένα συµβολικό τίµηµα,
που αντιστοιχεί στο κόστος του τεύχους και  στα ταχυδρο-
µικά έξοδα της αποστολής. Έτσι, ηη ττιιµµήή εεκκάάσσττοουυ ττεεύύχχοουυςς
ππεερριιοοδδιικκοούύ οορρίίσσττηηκκεε σστταα εεππττάά εευυρρώώ ((77pp)) κκααιι οοιι εεννδδιιααφφεερρόό--
µµεεννοοιι µµπποορροούύνν νναα τταα ππρροοµµηηθθεεύύοοννττααιι ττααχχυυδδρροοµµιικκώώςς,, εείίττεε
ξξεεχχωωρριισσττάά,, εείίττεε ααννάά έέττοοςς,, ααφφοούύ ππρροοηηγγοουυµµέέννωωςς ππρροοσσκκοοµµίί--
σσοουυνν ήή ααπποοσσττεείίλλοουυνν σστταα γγρρααφφεείίαα ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. ττηη σσχχεεττιικκήή
ααππόόδδεειιξξηη εεππώώννυυµµηηςς κκααττάάθθεεσσηηςς σσττηηνν ττρράάππεεζζαα EEUURROOBBAANNKK,,
σσττοο λλοογγααρριιαασσµµόό µµεε ααρριιθθµµόό 00002266..00000022..6655..00220011003355440022 ((µµεε

ααιιττιιοολλοογγίίαα ««ΓΓιιαα ττοο ΕΕλλλληηννιικκόό ΠΠεερριιοοδδιικκόό ττηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
ΕΕππιισσττήήµµηηςς»»))..
Επίσης, θα µπορούν να το παραγγέλνουν απευθείας στα γρα-
φεία της Ε.Ν.Ε.,καταβάλλοντας το παραπάνω τίµηµα µετρητοίς.

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

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

δων και του κοινωνικού συνόλου σε κάθε κατάσταση
υγείας και αρρώστιας

• Την ανάδειξη και επιστηµονική διερεύνηση επιστηµονι-
κών νοσηλευτικών θεµάτων

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

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

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



ΜΜ
ε την αξιέπαινη πρωτο-
βουλία των φοιτητών της
Νοσηλευτικής του Πανε-

πιστηµίου Αθηνών,ξεκίνησε πρό-
σφατα µια συζήτηση για το µέλ-
λον της τριτοβάθµιας νοσηλευτικής
εκπαίδευσης στη χώρα µας και
για την τύχη των νοσηλευτικών
σχολών των ΑΕΙ και ΤΕΙ, ενόψει
της επικείµενης κατάθεσης του
νοµοσχεδίου για την Παιδεία από
την υπουργό κ.∆ιαµαντοπούλου.

Ως παριστάµενος κατά την
πρώτη συζήτηση στην οποία είχαν
κληθεί εκπρόσωποι απ’ όλους
τους φορείς, έµεινα µε την εντύ-
πωση ότι «αυτό το έργο κάπου το
έχω ξαναδεί»…Φοιτητές αγνών
προθέσεων και θεωρητικού δυνα-
µισµού, ετοιµαζόταν να αντιπα-
ρατεθούν µε τη δροµολογούµε-
νη ή αν θέλετε φηµολογούµενη
υποβάθµιση των σχολών τους,
υπό το βόµβο των αλληλοδια-
σταυρούµενων διαλόγων των
παρόντων καθηγητών,που όπως
φάνηκε σκέφτονταν περισσότε-
ρο το δικό τους µέλλον…

Ξέρω καλά ότι η αποτύπωση
αυτής µου της εντύπωσης στο
παρόν εκδοτικό σηµείωµα, θα
µου αποφέρει µε βεβαιότητα πλή-

θος παραπόνων και νέφη βελών,
αλλά επειδή στην περίπτωση της
µάχης για την εδραίωση µιας ενι-
αίας τριτοβάθµιας πανεπιστηµια-
κής νοσηλευτικής εκπαίδευσης,
το βασικό στοιχείο στο στρατό-
πεδο των αµυνοµένων πρέπει να
είναι η ειλικρίνεια, παίρνω το
βάρος αυτής µου της εντύπωσης

και αν χρειαστεί θα την ξαναπώ
δηµοσίως:Οι φοιτητές της Νοση-
λευτικής ΤΕΙ και ΑΕΙ πληρώνουν
διαχρονικά τις αµαρτίες των καθη-
γητών τους.

Η ηγεσία του ΤΕΙ δε θέλει να
χάσει την «χρυσοτόκο όρνιθα»µιας
και η Νοσηλευτική διαθέτει  τους
περισσότερους φοιτητές απ’ όλα

τα τµήµατα όλων των σχολών,
οι καθηγήτριες (αν όχι όλες, οι
περισσότερες) αισθανόµενες την
αβεβαιότητα της ακαδηµαϊκής
τους µετάβασης παίζουν «κατε-
νάτσιο» και το καθηγητικό «τιµ»
της Νοσηλευτικής  ΑΕΙ, µε την
συντριπτική του πλειοψηφία να
αποτελείται από γιατρούς, αντι-

µετωπίζουν µια ενδεχόµενη συνέ-
νωση µε τη Νοσηλευτική των
ΤΕΙ,όπως αντιµετώπιζαν τη δεκα-
ετία του ’30 και του ’40 οι «υγι-
είς» Λασιθιώτες, τους τροφίµους
της Σπιναλόγκας.

Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό, η
άδολη βούληση των φοιτητών
µαραίνεται, προτού καν πιαστεί

στο µίσχο της µετουσίωσής της
σε αποτέλεσµα και οι επόµενες
συζητήσεις µεταµορφώνονται σε
ανούσιες και ξεθυµασµένες οµα-
δικές ψυχοθεραπείες.

Αν µε ρωτήσετε ποια µπορεί
να είναι η λύση, χωρίς να παίρ-
νω όρκο για την αποτελεσµατι-
κότητά της, θα πρότεινα η µπάλα
να παιχτεί σε άλλο γήπεδο:Αυτό
της Ε.Ν.Ε.. Φοιτητές, καθηγητές
και επιµελητήριο, θα πρέπει µε
καθορισµένο χρονικό ορίζοντα
να οµονοήσουν, µε βάση έναν
ελάχιστο κοινό παρονοµαστή προς
όφελος όλων.

Μη ξεχνάµε ότι η µαµά Ευρώ-
πη και αυτοί που τη διοικούν,
στο όνοµα της µείωσης του εργα-
τικού κόστους και του κόστους
των υπηρεσιών (όπως καλή ώρα
των νοσηλευτικών),δε δείχνουν
να υπολογίζουν σε «επιστηµονι-
κότητες» και στα συναφή και δεν
το ‘χουν σε τίποτα να υποβιβά-
σουν το επάγγελµά µας σε «χει-
ρωνακτικό», όχι βέβαια µε την
πρότερη ετυµολογική έννοια του
όρου «χειρ + άναξ», αλλά µε την
µεταγενεστέρως εκλαϊκευµένη
που γνωρίζουµε όλοι µας…

Ιδού η Ρόδος.
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Η νοσηλευτική εκπαίδευση
πληρώνει αµαρτίες 

«Αν µε ρωτήσετε ποια µπορεί να είναι
η λύση, χωρίς να παίρνω όρκο για την
αποτελεσµατικότητά της, θα πρότεινα
η µπάλα να παιχτεί σε άλλο γήπεδο:
Αυτό της Ε.Ν.Ε.. Φοιτητές, καθηγητές
και επιµελητήριο, θα πρέπει µε καθο-
ρισµένο χρονικό ορίζοντα να οµο-
νοήσουν, µε βάση έναν ελάχιστο κοινό
παρονοµαστή προς όφελος όλων»

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς
∆∆άάγγλλααςς,, 

Γενικός Γραµµατέας 
Ε.Ν.Ε.



Guenter B. Risse

Σελίδες 1.094
Λιανική τιµή: 90 f

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

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

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, στοχεύοντας στη συνεχή επιµόρφωση των Νοσηλευτών
θα διαθέσει ∆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. 

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ν.Ε.
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ΜΜ
ετά τις αρχαιρεσίες της
22ης Ιουλίου 2011,
προέκυψαν τα ακό-

λουθα αποτελέσµατα για τα Συλ-
λογικά Όργανα της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος:

Για το ∆ιοικητικό Συµβού-
λιο, τις 11 από τις 15 έδρες κατέ-
λαβε η Ενότητα Νοσηλευτών
Ελλάδας (ΕΝΕ),ενώ από 2 έδρες
κατέλαβαν η ∆ηµοκρατική Συνερ-
γασία Νοσηλευτικής (∆ΗΣΥΝΟ)

και η Ανεξάρτητη Νοσηλευτική
Συσπείρωση (ΑΝΟΣΥ).Οι συν-
δυασµοί Νοσηλευτική Πρωτο-
βουλία και Αγωνιστική Συσπεί-
ρωση δεν πήραν καµία έδρα.

Έτσι το ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε. δια-
µορφώθηκε ως εξής:
ΠΠρρόόεεδδρροοςς:: Σκουτέλης ∆ηµήτρης 
ΓΓεεννιικκόόςς ΓΓρρααµµµµααττέέααςς:: ∆άγλας
Αριστείδης 
ΑΑ’’ ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς:: Ορφανός
Νικόλαος 

ΒΒ’’ ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς:: ∆όντσιος Γεώρ-
γιος 
ΤΤααµµίίααςς:: Μπίζας Λάµπρος 
ΟΟρργγααννωωττιικκόόςς ΓΓρρααµµµµααττέέααςς:: Αβρα-
µίδης Γεώργιος 
ΑΑννααππλληηρρωωττήήςς ΓΓρρααµµµµααττέέααςς:: Μπε-
λαλή Κωνσταντία 
ΜΜέέλληη:: Πιστόλας ∆ηµήτριος,
Αρβανίτης Γεώργιος, Ποντισί-
δης Γεώργιος,Κωτσής Απόστο-
λος, Ριζόπουλος Ρίζος, ∆ηµη-
τρέλης ∆ηµήτριος, Γιάκης

Νικόλαος, Σπυράτος Φώτιος.
Για το Ανώτατο Πειθαρχικό

Συµβούλιο, η Ενότητα Νοση-
λευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), κατέ-
λαβε τις 5 από τις 6 έδρες, ενώ
1 έδρα κατέλαβε η ∆ηµοκρατι-
κή Συνεργασία Νοσηλευτικής
(∆ΗΣΥΝΟ).

Έτσι, τα µέλη του Α.Π.Σ είναι
τα ακόλουθα:Αγγελίδου Σταυ-
ρούλα,Μπάρκας Συµεών,Μυταυ-
τσής Αριστείδης, Ρεµπετσιώτης

Κωνσταντίνος, Κακλαµάνου
Ευδοκία, Ροβίθης Μιχαήλ.

Για την Εξελεγκτική Επιτρο-
πή,η Ενότητα Νοσηλευτών Ελλά-
δας (ΕΝΕ), κατέλαβε τις 2 από
τις 3 έδρες, ενώ 1 έδρα κατέλα-
βε η ∆ηµοκρατική Συνεργασία
Νοσηλευτικής (∆ΗΣΥΝΟ).

Έτσι, τα µέλη της Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής είναι τα ακόλου-
θα:Μιχάλης Αθανάσιος,Τσολά-
κης Ευστράτιος,Μακράκη Μαρία.

1o  Π.Τ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΝΤΙΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΠΟΝΤΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΑΡΙΑΝΤΖΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2o  Π.Τ. ΚΕΝΤΡΙKΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (11)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ.Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΑΟΥΣΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΜΕΛΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΗ
ΜΕΛΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΡΙΖΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΝΤΑΝΤΑΝΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΜΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

3o  Π.Τ. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ∆ΟΞΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΑΝ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΤΣΕΠΡΑΗΛΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ
ΜΕΛΟΣ ΝΤΕΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΑΡΑΛΙΜΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

4o  Π.Τ. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΝ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΖΗΚΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ
ΜΕΛΟΣ ΤΣΙΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5o  Π.Τ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕΛΑΜΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
ΑΝ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕΜΙΛΙΕΤΩΦ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΑΜΙΑΣ ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΡΟΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΣΙΩΜΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΜΠΑΚΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

6o  Π.Τ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΖΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΥΚΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΑΝ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ

7o  Π.Τ. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΕΪ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ.Γ..ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΠΛΙΑΓΚΟΥ ΝΙΚΗ
ΜΕΛΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΓΙΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

8o  Π.Τ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΗΣ
ΑΝ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΤΡΙΠΟ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΣΧΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΕΛΟΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ

9o  Π.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΝ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΑΜΙΑΣ ∆ΡΑΧΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ∆ΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΓΙΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ

10o  Π.Τ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗ ΚΑΝΕΛΛΑ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΡΙ∆Η ΜΑΡΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΧΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ

11o  Π.Τ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΑΡ∆ΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΑΚΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ ΒΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

12o  Π.Τ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΜΑΡΑ ΝΙΚΗ
ΑΝ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΚΑΛΕ ΕΙΡΗΝΗ

13o  Π.Τ. ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΡΟΒΙΘΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΒΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Tα νέα όργανα 
διοίκησης της Ε.Ν.Ε.

H σύνθεση των Περιφερειακών Τµηµάτων 
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Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

7

ΤΤ
οο ∆∆ηηµµοοττιικκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
ττοουυ ∆∆ήήµµοουυ ΑΑθθηηννααίίωωνν
εεκκφφρράάζζεειι ττηηνν ααννττίίθθεεσσήή

ττοουυ σσττηηνν κκααττάάρργγηησσηη ττωωνν κκλλιι--
ννώώνν ττοουυ ΓΓεεννιικκοούύ ΝΝοοσσοοκκοοµµεείί--
οουυ ««ΠΠααττηησσίίωωνν»» κκααιι σσττηη µµεείίωω--
σσηη κκλλιιννώώνν σσττοο ννοοσσοοκκοοµµεείίοο
««ΠΠααµµµµαακκάάρριισσττοοςς»» ππρριινν νναα υυππάάρρ--
ξξεειι οολλοοκκλληηρρωωµµέέννοοςς σσχχεεδδιιαα--
σσµµόόςς γγιιαα ττιιςς υυπποοδδοοµµέέςς υυγγεείίααςς
σσττηηνν εευυρρύύττεερρηη ππεερριιοοχχήή,, µµεε
δδεεδδοοµµέέννοο µµάάλλιισστταα όόττιι δδεενν λλεειι--
ττοουυρργγοούύνν σσήήµµεερραα τταα δδυυοο δδηηµµοο--
ττιικκάά ιιααττρρεείίαα ττηηςς 55ηηςς κκααιι 66ηηςς
δδηηµµοοττιικκήήςς κκοοιιννόόττηηττααςς..

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
εκφράζει, επίσης, τη δυσαρέ-
σκειά του, γιατί αγνοήθηκε
πλήρως από το Υπουργείο στη
διαδικασία αναδιάταξης των
µονάδων υγείας που εξυπη-
ρετούν τους δηµότες µας.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
του ∆ήµου Αθηναίων ζητάει
από τον ∆ήµαρχο και την αρµό-
δια αντιδήµαρχο να εργαστούν
στενά µε τους γειτονικούς
δήµους και τους φορείς της
περιοχής,ώστε να διαµορφω-
θεί µια κοινή στρατηγική για
τα θέµατα υγείας µε ορίζοντα
10ετίας, που θα έρθει προς
συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο και θα αφορά στην
ευρύτερη  περιοχή  και για το
σύνολο των υπηρεσιών / προ-
γραµµάτων πρόληψης - προ-
αγωγής υγείας, θεραπείας, απο-
κατάστασης και κοινωνικής
φροντίδας.

Μια τέτοια στρατηγική θα
πρέπει να δίνει έµφαση:
((αα)) Βραχυπρόθεσµα: να υπάρ-
χει βέλτιστη αξιοποίηση άµε-

σα των υπαρχουσών υποδο-
µών των τριών νοσοκοµείων
της περιοχής (Γενικό Νοσο-
κοµείο «Πατησίων», νοσοκ.
«Παµµακάριστος», 7ο ΙΚΑ) και
µεγιστοποίηση του οφέλους
για τις τοπικές κοινωνίες.

((ββ)) Μεσοπρόθεσµα: σχεδια-
σµός ώστε µε ορίζοντα 5 χρό-
νια να υπάρξει ενιαίο σχέδιο
µαζί µε τους γειτονικούς δήµους
που θα καλύπτει τις ανάγκες
της ευρύτερης περιοχής  για

ολοκληρωµένες Υγειονοµικές
υπηρεσίες στην περιοχή,
((γγ)) Με δεδοµένο ότι Περιβαλ-
λοντικοί παράγοντες / συνθή-
κες πόλεων και καθηµερινό-
τητας επηρεάζουν την υγεία και
οδηγούν σε αύξηση και των
δηµόσιων και των ιδιωτικών
δαπανών, το ∆ηµοτικό Συµβού-
λιο του ∆ήµου Αθηναίων ζητά-
ει από τον ∆ήµαρχο να παρου-
σιάσει ένα σχέδιο αναβάθµισης
της πόλης που θα βελτιώσει και
την υγεία των πολιτών στη βάση
της σχετικής ευρωπαϊκής στρα-
τηγικής «υγιείς πόλεις για υγι-
είς πολίτες».

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
αποφασίζει να αναληφθούν
άµεσα οι εξής πρωτοβουλίες:

11 ΣΣυυννάάννττηησσηη µµεε ττοουυςς δδηηµµάάρρ--
χχοουυςς ττωωνν γγύύρρωω δδήήµµωωνν (Αγ

Αναργύρων, Γαλατσίου, Φιλα-
δέλφειας-Χαλκηδόνας) για κοι-
νές παρεµβάσεις 

22 ΣΣυυννάάννττηησσηη µµεε ττοονν υυπποουυρρ--
γγόό ΥΥγγεείίααςς κκααιι ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς

ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς για να συζητη-
θούν οι θέσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου προτού οριστι-
κοποιηθούν οι αποφάσεις από
τον Υπουργό

33 ΝΝαα οορργγααννωωθθεείί άάµµεεσσαα δδιιαα--
ββοούύλλεευυσσηη µµεε ππρρωωττοοββοουυ--

λλίίαα ττοουυ ∆∆ηηµµάάρρχχοουυ κκααιι µµεε σσυυµµ--
µµεεττοοχχήή θθεεσσµµιικκώώνν φφοορρέέωωνν.. 

(Η απόφαση ψηφίστηκε
από το σύνολο των ∆ηµοτι-
κών Συµβούλων, µε εξαίρεση
τα µέλη της Λαϊκής Συσπείρω-
σης. Το κείµενο προτάθηκε
από τον ∆ήµαρχο Αθηναίων
κ. Γ. Καµίνη)

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ

Περί των συγχωνεύσεων 

ΗΗ διαδικασία επιλογής των υπαλ-
λήλων εκείνων, που θα καλύ-
ψουν θέσεις ευθύνης των δια-

φόρων οργανωτικών µονάδων του
δηµόσιου τοµέα, είναι ιδιαίτερα κρίσι-
µη, δοθέντος ότι από αυτή εξαρτάται σε
µεγάλο βαθµό η εύρυθµη και αποτελε-
σµατική λειτουργία κάθε υπηρεσίας. 

Ειδικότερα, κατά το µέρος που αφο-
ρά την κατάληψη θέσεων ευθύνης των
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, τυγχάνουν
εφαρµογής οι διατάξεις του άρθρου
103§1 του Νόµου 2071/1992, σύµφω-
να µε τις οποίες θέσεις διευθυντών,
τοµεαρχών, προϊσταµένων και υπευ-
θύνων της νοσηλευτικής υπηρεσίας,
νοσηλευτικών ιδρυµάτων και κέντρων
υγείας, καταλαµβάνονται από νοση-
λευτές ΠΕ και ΤΕ. Εν προκειµένω ο νοµο-
θέτης εισάγει ειδική ρύθµιση, που αφο-
ρά αποκλειστικά και µόνον τον κλάδο

των υπαλλήλων, που φέρουν τον διά
του άρθρου 5§2Α του Νόµου 1579/1985
θεσµοθετηµένο επαγγελµατικό τίτλο
του Νοσηλευτή. Εκ της ως άνω, δε,
σαφούς διατυπώσεως της επίµαχης
ειδικής νοµοθετικής διάταξης, προκύ-
πτει ότι ουδεµία διάκριση καθιερώνε-
ται µεταξύ των Νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ,
οι οποίοι συµµετέχουν επί ίσοις όροις
στη διαδικασία των κρίσεων. Με άλλα
λόγια, ο νοµοθέτης δεν καθιερώνει
κάποιας µορφής προβάδισµα των Νοση-
λευτών ΠΕ έναντι των συναδέλφων
τους της κατηγορίας ΤΕ, αντιµετωπίζο-
ντάς τους οµοιοτρόπως.

Την άποψη αυτή έρχεται να επικυ-
ρώσει η υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.35.23/
1288/οικ.8652/16-04-2010 εγκύκλιος
της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης Ανθρώπι-
νου ∆υναµικού του Υπουργείου Εσω-
τερικών µε θέµα το σύστηµα επιλογής

προϊσταµένων οργανικών µονάδων. 
Σύµφωνα µε το περιεχόµενο της

ανωτέρω εγκυκλίου, όταν οι οικείες
οργανικές διατάξεις προβλέπουν δια-
ζευκτικά τη δυνατότητα επιλογής σε
θέση προϊσταµένου υπαλλήλων δια-
φορετικών κατηγοριών προσωπικού,
τότε δεν ισχύει το προβάδισµα κατη-
γοριών. Επισηµαίνεται, ότι η επίµαχη
εγκύκλιος εξεδόθη προκειµένου να
παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκρι-
νίσεις για την ορθή εφαρµογή των νέων
διατάξεων του Νόµου 3839/2010. 

Με βάση και την παραπάνω εγκύ-
κλιο είναι πλέον σαφές, ότι η κείµενη
νοµοθεσία ουδέν προβάδισµα αναγνω-
ρίζει υπέρ των νοσηλευτών της κατη-
γορίας ΠΕ έναντι των συναδέλφων τους
της κατηγορίας ΤΕ κατά την διαδικα-
σία κατάληψης θέσεων ευθύνης στις
νοσηλευτικές υπηρεσίες. 

Περαιτέρω διευκρινίζεται, ότι οι
διατάξεις του άρθρου 103 του Νόµου
2071/1992 υπερισχύουν, εξ απόψεως
τυπικής ισχύος, των διατάξεων της υπ’
αριθµ. Υ4α/118709/06 /13-09-2007
Υπουργικής Απόφασης (Οργανισµός
του ΓΝ Σισµανόγλειο). Υπ’ αυτή την
έννοια η διάταξη του άρθρου 22 της
ως άνω Υπουργικής Απόφασης δεν
δύναται να θεωρηθεί, ότι υπερισχύει,
καθιερώνοντας προβάδισµα των νοση-
λευτών της κατηγορίας ΠΕ έναντι των
νοσηλευτών της κατηγορίας ΤΕ.

Κατά συνέπεια, η από 16-03-2011
απόφαση του ∆ιοικητή του ως άνω
νοσοκοµείου, κατά το µέρος που ανα-
θέτει καθήκοντα τοµεάρχη σε νοση-
λευτές ΠΕ κατ’ επίκληση του άρθρου
22 του Οργανισµού του Σισµανογλεί-
ου, πάσχει ακυρότητας και θα πρέπει
να ανακληθεί. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΣΤΟ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

∆εν υπάρχει προβάδισµα κατηγοριών 

Να διαµορφωθεί
µια κοινή στρα-
τηγική για τα
θέµατα υγείας µε
ορίζοντα 10ετίας.
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Γράφει ο Αριστείδης ∆άγλας

ΣΣ
ττιιγγµµέέςς ππρρωωττόόγγννωωρροουυ
ααιιφφννιιδδιιαασσµµοούύ ζζεειι εεσσχχάά--
ττωωςς ηη εελλλληηννιικκήή ππααννεεππιι--

σσττηηµµιιαακκήή κκοοιιννόόττηητταα κκααιι κκααττ’’
εεππέέκκτταασσηη ηη εελλλληηννιικκήή κκοοιιννωω--
ννίίαα µµεε τταα όόσσαα εεξξααγγγγέέλλλλοουυνν οοιι
ιιθθύύννοοννττεεςς ττοουυ ΥΥπποουυρργγεείίοουυ ΠΠααιι--
δδεείίααςς µµεε ττοο ππρροοσσχχέέδδιιοο ννόόµµοουυ
πποουυ θθαα κκααττααττεεθθεείί σσττηη ΒΒοουυλλήή
µµέέσσαα σσττιιςς εεππόόµµεεννεεςς µµέέρρεεςς..

ΜΜεε ββαασσιικκόό κκρριιττήήρριιοο ττηηνν ππλλήή--
ρρηη ααπποοσσύύννδδεεσσηη ππττυυχχίίοουυ -- εεππααγγ--
γγέέλλµµααττοοςς κκααιι ττηη µµεείίωωσσηη ττοουυ
κκόόσσττοουυςς εερργγαασσίίααςς σσεε εεππίίππεεδδαα
ττρριιττοοκκοοσσµµιικκάά,, ηη κκυυββέέρρννηησσηη εεππιι--
χχεειιρρεείί νναα εεγγκκααθθιιδδρρύύσσεειι έένναα
εεκκττρρωωµµααττιικκόό εεκκππααιιδδεευυττιικκόό µµοοννττέέ--
λλοο,, πποουυ θθαα ααννααππααρράάγγεειι κκααιι θθαα
εεππιιδδεειιννώώννεειι µµεε αακκρρίίββεειιαα ττηηνν
πποολλυυεεππίίππεεδδηη κκοοιιννωωννιικκήή κκααιι
εεκκππααιιδδεευυττιικκήή ααννιισσόόττηητταα..

Το περιεχόµενο του Προ-
σχεδίου του Νόµου ααννααιιρρεείί ττοο
δδηηµµόόσσιιοο κκααιι δδωωρρεεάάνν χχααρραακκττήή--
ρραα ττηηςς ΑΑννώώττααττηηςς ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς,,
αφού µε τη µείωση του χρό-
νου φοίτησης σε τριετή προ-
γράµµατα,υποχρεώνει τους φοι-
τητές να συµπληρώνουν τις
σπουδές τους µε προγράµµα-
τα µεταπτυχιακών σπουδών ή
προγράµµατα ∆ιά Βίου Μάθη-
σης,για τα οποία προβλέπονται
δίδακτρα, µετακυλώντας το
κόστος σπουδών τους στην
ελληνική οικογένεια.

Χωρίς προσχήµατα, εειισσάάγγεειι
ττρριιεεττεείίςς κκύύκκλλοουυςς σσπποουυδδώώνν,, κκααθθιι--
σσττώώννττααςς αασσααφφήή τταα όόρριιαα µµεεττααξξύύ
ττηηςς ππααννεεππιισσττηηµµιιαακκήήςς ππααιιδδεείίααςς
κκααιι ττηηςς εεππααγγγγεελλµµααττιικκήήςς κκααττάάρρττιι--
σσηηςς,, µε αποτέλεσµα τη δραστι-
κή υποβάθµιση της αξίας των
πτυχίων και των επαγγελµατι-
κών δικαιωµάτων των πτυχιού-
χων.Αλλάζει ριζικά το µοντέλο
διοίκησης, παραδίδοντας πλή-
ρως τη ∆ιοίκηση σε εξωτερικούς
παράγοντες ενός παντοδύναµου
Συµβουλίου, καταργώντας τη
συνταγµατικά κατοχυρωµένη

δηµοκρατική νοµιµοποίηση των
οργάνων και ουσιαστικά ακυ-
ρώνοντας τη συµµετοχή των
συνιστωσών της Πανεπιστηµια-
κής Κοινότητας. ∆∆εενν ππρροοββλλέέππεειι
σσχχέέδδιιοο γγιιαα ττηη χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη
κκααιι ττηηνν υυπποοσσττήήρριιξξηη ττηηςς ββαασσιικκήήςς
κκααιι εεφφααρρµµοοσσµµέέννηηςς έέρρεευυννααςς,, εεννώώ
εεκκχχωωρρεείί σσηηµµααννττιικκέέςς ααρρµµοοδδιιόόττηη--
ττεεςς ττηηςς δδιιααχχεείίρριισσηηςς ττηηςς ππααννεεππιι--
σσττηηµµιιαακκήήςς ππεερριιοουυσσίίααςς κκααιι ττηηςς
έέρρεευυννααςς σσεε ΝΝοοµµιικκόό ΠΠρρόόσσωωπποο
ΙΙδδιιωωττιικκοούύ ∆∆ιικκααίίοουυ,, ««εεκκφφυυλλίίζζοο--
ννττααςς τταα ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιαα σσεε ΤΤρριιττοο--
ββάάθθµµιιαα ΛΛύύκκεειιαα»»,, όόππωωςς λλέέννεε χχααρραα--
κκττηηρριισσττιικκάά οοιι ππρρυυττάάννεειιςς ττοουυ
ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίοουυ ΙΙωωααννννίίννωωνν.. Περιο-
ρίζει ασφυκτικά το πανεπιστη-
µιακό άσυλο και ουσιαστικά το
καταργεί.Σταµατά, ουσιαστικά,
την κρατική χρηµατοδότηση της
φοιτητικής µέριµνας (σίτιση,
δωρεάν συγγράµµατα, στέγαση
κ.λ.π.). Τα παραπάνω οδηγούν
στη µετατροπή του δηµόσιου
πανεπιστηµίου σε εταιρεία.

ΤΤρρίίαα χχρρόόννιιαα µµεεττάά ττηη δδηηµµοο--
σσίίεευυσσηη ττοουυ ννέέοουυ ννόόµµοουυ,, ππρροο--
ββλλέέππεεττααιι ηη κκααττάάρργγηησσηη ττηηςς δδωωρρεε--
άάνν δδιιααννοοµµήήςς κκααιι ττωωνν
ππααννεεππιισσττηηµµιιαακκώώνν σσυυγγγγρρααµµµµάά--
ττωωνν.. Η έκταση της φοιτητικής
µέριµνας παύει να προσδιορί-
ζεται ενιαία για το σύνολο των
Ιδρυµάτων. Κάθε Ίδρυµα θα
αποφασίζει χωριστά και αναλό-
γως µε τις οικονοµικές του δυνά-
µεις για τις προϋποθέσεις παρο-
χής δωρεάν σίτισης στους φοιτητές
του. Το κράτος διασφαλίζει για
το σύνολο των Ιδρυµάτων µόνο
τις λειτουργικές τους δαπάνες
(µισθοδοσία, φως, νερό, τηλέ-
φωνο).Για τα κονδύλια ανάπτυ-
ξης τους τα ΑΕΙ πρέπει να παλεύ-
ουν το καθένα µόνο του και σε
ανταγωνισµό µεταξύ τους.

ΤΤοο ββαασσιικκόό ππττυυχχίίοο,,  µµπποορρεείί
νναα χχοορρηηγγεείίττααιι σσεε ττρρίίαα χχρρόόννιιαα..
ΘΘαα υυππάάρρχχοουυνν όόµµωωςς κκααιι ππρροο--
γγρράάµµµµαατταα σσύύννττοοµµηηςς δδιιάάρρκκεειιααςς
((µµοοννοοεεττήή ήή δδιιεεττήή)) πποουυ δδεενν θθαα
οοδδηηγγοούύνν σσεε ββαασσιικκόό ππττυυχχίίοο,,

ααλλλλάά θθαα ππιισσττοοπποοιιοούύννττααιι.. 
Ελευθέρας  για να επεµβαί-

νει στους πανεπιστηµιακούς
χώρους δίνει το σχέδιο του
υπουργείου Παιδείας στην αστυ-
νοµία. Ο νόµος θα περιορίζε-
ται σε µια γενική διακήρυξη
περί κατοχύρωσης της ελεύθε-
ρης διακίνησης των ιδεών στα
Ιδρύµατα και από εκεί και πέρα,
θα επαφίεται σε κάθε Ίδρυµα
πώς θα το εφαρµόσει.

Με άλλα λόγια,σχεδιάζεται:
l Η επαπειλούµενη κατάργη-
ση συγχώνευση Πανεπιστη-
µίων χωρίς κανένα στρατηγι-
κό σχεδιασµό.
l Η µεταβίβαση σε ανεξάρτητη
αρχή της υποχρέωσης της Πολι-
τείας για τη χρηµατοδότηση των
Πανεπιστηµίων.
l Η εισαγωγή διδάκτρων σε
προπτυχιακό επίπεδο.

Επιπλέον, κανείς δεν µπο-
ρεί να εγγυηθεί την αυτοτέλεια

και τη διαφάνεια των Πανεπι-
στηµίων, όταν:
l Παύονται οι εκλεγµένες διοι-
κήσεις τους και καταλύεται η
εσωτερική δηµοκρατία 
l Ακυρώνεται η ισότιµη συµ-
µετοχή των µελών ∆ΕΠ στις
πανεπιστηµιακές διαδικασίες.
l Καταργείται η δηµοκρατική
νοµιµοποίηση των οργάνων
και ακυρώνεται η συµµετοχή
των συνιστωσών της πανεπι-
στηµιακής κοινότητας.
l ∆ροµολογείται η µετατροπή
του Πανεπιστηµίου σε εταιρία,
µετακυλώντας το κόστος λει-
τουργίας του στην ελληνική
οικογένεια.

Ο νέος τρόπος διοίκησης
των ΑΕΙ και ΤΕΙ, που έχει ήδη
κριθεί ως αντισυνταγµατικός
από πολλούς νοµικούς, προ-
βλέπει την αποψίλωση των αρµο-
διοτήτων των πρυτάνεων αλλά
και της συγκλήτου, ενώ εγκα-

θιδρύει το συµβούλιο διοίκη-
σης των ΑΕΙ και ΤΕΙ, το οποίο
αποτελείται και από εξωπανε-
πιστηµιακούς,οι οποίοι έχουν
λόγο για όλα όσα συµβαίνουν
στα ανώτατα ιδρύµατα.

Το συµβούλιο διοίκησης
των ΑΕΙ και ΤΕΙ έχει ουσιαστι-
κά συγκεντρωµένες όλες τις
οικονοµικές αρµοδιότητες του
κάθε ιδρύµατος και την επιλο-
γή της στρατηγικής ανάπτυξής
του, ενώ ασκεί εποπτεία και
έλεγχο σε όλες τις λειτουργίες
των ιδρυµάτων.

Ο συνολικός αριθµός των
µελών της συγκλήτου ή της
συνέλευσης δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει τα 30 µέλη και αποτελεί-
ται από:
l τον πρύτανη ΑΕΙ, ή τον πρό-
εδρο του ΤΕΙ
l τους κοσµήτορες,διευθυντές
των σχολών
l εκπροσώπους των καθηγη-
τών
l έναν εκπρόσωπο των προ-
πτυχιακών και δύο των µετα-
πτυχιακών φοιτητών,από τους
οποίους ο ένας θα είναι υπο-
ψήφιος διδάκτορας.

Οι αρµοδιότητες ωστόσο της
συγκλήτου, είναι να διατυπώ-
νει τη γνώµη της γύρω από
θέµατα διοίκησης και εκπαί-
δευσης του ιδρύµατος.

ΑΑυυττόό πποουυ µµέέννεειι νναα δδοούύµµεε,,
εείίννααιι πποοιιεεςς ααλλλλααγγέέςς θθαα γγίίννοουυνν
κκααττόόππιινν ττωωνν ππιιέέσσεεωωνν πποουυ αασσκκοούύ--
ννττααιι σσττοο κκυυββεερρννηηττιικκόό εεππιιττεελλεείίοο
ααππόό ττοουυςς εεκκππρροοσσώώπποουυςς ττωωνν
φφοορρέέωωνν,, ηη ππρρααγγµµααττιικκόόττηητταα όόµµωωςς
εείίννααιι µµάάλλλλοονν ααπποοθθααρρρρυυννττιικκήή.. 

ΗΗ ααππόόφφαασσηη γγιιαα ττηηνν εεκκθθεε--
µµεελλίίωωσσηη ττοουυ εεππιισσττηηµµοοννιικκοούύ
χχααρραακκττήήρραα ττωωνν ππααννεεππιισσττηηµµίίωωνν
κκααιι ηη µµεεττααττρροοππήή ττοουυςς σσεε χχααµµηη--
λλώώνν ππρροοσσδδοοκκιιώώνν µµοορρφφώώµµαατταα,,
ππεειιθθήήννιιαα σσττιιςς εεκκάάσσττοοττεε ββοουυλλέέςς
ττωωνν κκυυββεερρννώώννττωωνν,, φφααίίννεεττααιι νναα
εείίννααιι εειιλληηµµµµέέννηη ππρροο πποολλλλοούύ.. 

ΜΜέέννεειι νναα ππααρραακκοολλοουυθθήήσσοουυ--
µµεε ααππόό κκοοννττάά ττηη σσυυννέέχχεειιαα..
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Η απόφαση για την εκθεµελίωση του
επιστηµονικού χαρακτήρα των
πανεπιστηµίων και η µετατροπή
τους σε χαµηλών προσδοκιών µορ-
φώµατα, πειθήνια στις εκάστοτε
βουλές των κυβερνώντων, φαίνεται
να είναι ειληµµένη προ πολλού. 

ΤΟ ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΟΞΥΝΕΙ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

Απαίδευτη εκπαίδευση... 



ΑΑ
φορµή για την σύντα-
ξη και υποβολή του
παρόντος υποµνήµα-

τος είναι η θέση σε ισχύ του
Νόµου 3979/2011 (ΦΕΚ Α’
138/16-06-2011) για την ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση και
λοιπά ζητήµατα.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 41
του ως άνω Νόµου, η παρά-
γραφος 5 του άρθρου 1 της
πράξης νοµοθετικού περιεχο-
µένου του Προέδρου της ∆ηµο-
κρατίας «περί καθιερώσεως
πενθηµέρου εβδοµάδος εργα-
σίας των δηµοσίων εν γένει
υπηρεσιών και ρυθµίσεως
συναφών θεµάτων», που κυρώ-
θηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 1157/1981 (Α' 126), αντικα-
θίσταται ως εξής:
«α) ΟΟιι εεββδδοοµµααδδιιααίίεεςς ώώρρεεςς
εερργγαασσίίααςς οορρίίζζοοννττααιι σσεε σσααρράά--
νντταα ((4400)):: αα) για τους µόνι-
µους υπαλλήλους και το προ-
σωπικό µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου του ∆ηµοσίου, των
οργανισµών τοπικής αυτοδι-
οίκησης α' και β' βαθµού και
των λοιπών νοµικών προσώ-
πων δηµοσίου δικαίου, καθώς
και όσων κατηγοριών προ-
σωπικού υπηρεσιών και φορέ-
ων του ∆ηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
ακολουθούν το ωράριο αυτών,
ββ) γγιιαα ττοουυςς µµόόννιιµµοουυςς υυππααλλ--
λλήήλλοουυςς κκααιι ττοο ππρροοσσωωππιικκόό µµεε
σσχχέέσσηη εερργγαασσίίααςς ιιδδιιωωττιικκοούύ
δδιικκααίίοουυ ααοορρίίσσττοουυ χχρρόόννοουυ ττωωνν
υυππηηρρεεσσιιώώνν κκααιι φφοορρέέωωνν ττηηςς
ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς υυπποοππεερρίίππττωω--
σσηηςς,, οοιι οοπποοίίοοιι ααππαασσχχοολλοούύ--
ννττααιι σσεε υυππηηρρεεσσίίεεςς κκααιι φφοορρεείίςς
πποουυ λλεειιττοουυρργγοούύνν σσεε 2244ωωρρηη

ββάάσσηη ήή µµεε ττηη µµοορρφφήή εερργγοο--
σστταασσίίοουυ ήή εερργγοοττααξξίίοουυ ήή σσυυννεερρ--
γγεείίοουυ ήή πποουυ εεππιιττεελλοούύνν εερργγαα--
σσίίεεςς υυππααίίθθρροουυ,, γγγγ)) ((……)),, δδδδ))
((……)).. ββ)) ΗΗ κκααττάά τταα ααννωωττέέρρωω
ααύύξξηησσηη ττωωνν εεββδδοοµµααδδιιααίίωωνν
ωωρρώώνν εερργγαασσίίααςς δδεενν ααπποοττεελλεείί
υυππεερρωωρριιαακκήή ήή άάλλλληηςς µµοορρφφήήςς
ππρρόόσσθθεεττηη εερργγαασσίίαα κκααιι δδεενν
σσυυννεεππάάγγεεττααιι ττηηνν ααύύξξηησσηη µµεε
οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε ττρρόόπποο ττωωνν ααπποο--
δδοοχχώώνν ήή ααπποολλααββώώνν ήή ττωωνν
εειιδδιικκώώνν εεππιιδδοοµµάάττωωνν µµεε οοπποοιι--
ααδδήήπποοττεε οοννοοµµαασσίίαα.. γ) (…).
δ) Οι διατάξεις της παρ.1 του
δεύτερου άρθρου του ν.
1157/1981 έχουν εφαρµογή
και στο προσωπικό της υπο-
περίπτωσης ββ' της περίπτω-
σης α' της παρούσας παρα-
γράφου. ε) Με την παρούσα
διάταξη καταργούνται η παρ.
4 του άρθρου 36 του ν.
3584/2007 (Α' 143), η παρ. 1

του άρθρου µόνου του π.δ.
588/1988 (Α' 284), η παρ. 5
του άρθρου 1 της αριθ.
∆ΙΑ∆Π/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006
απόφασης του Υπουργού Εσω-
τερικών (Β' 769), η παρ. 5 του
άρθρου 16 του ν. 1400/1983
(Α' 156)».

Όπως προκύπτει εκ των
ανωτέρω διατάξεων, οοιι εεββδδοο--
µµααδδιιααίίεεςς ώώρρεεςς εερργγαασσίίααςς ππρροοσσ--
δδιιοορρίίζζοοννττααιι ππλλέέοονν σσεε σσααρράάνντταα
((4400)) γγιιαα ττοο ππρροοσσωωππιικκόό ττοουυ
∆∆ηηµµοοσσίίοουυ,, ττωωνν ΟΟΤΤΑΑ κκααιι ττωωνν
λλοοιιππώώνν ΝΝΠΠ∆∆∆∆..

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
την Ε.Ν.Ε. παρουσιάζει η διά-
ταξη της περίπτωσης δ’ των
προαναφερθεισών διατάξε-
ων, σύµφωνα µε την οποία
«οι διατάξεις της παρ. 1 του
δεύτερου άρθρου του
ν.1157/1981 έχουν εφαρµο-
γή και στο προσωπικό της

υποπερίπτωσης ββ' της περί-
πτωσης α' της παρούσας παρα-
γράφου», ήτοι στο προσωπι-
κό που απασχολεί τα ι  σε
υπηρεσίες που λειτουργούν
σε 24ωρη βάση, όπως είναι
και οι νοσηλευτές.

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις
διατάξεις της παραγράφου 1
του δεύτερου άρθρου του
Νόµου 1157/1981, ««ππρροοκκεειι--
µµέέννοουυ ππεερρίί ττοουυ ππρροοσσωωππιικκοούύ
ήή µµέέρροουυςς ππρροοσσωωππιικκοούύ ττοουυ
ΕΕθθννιικκοούύ ΤΤυυπποογγρρααφφεείίοουυ ήή εεττέέ--
ρρωωνν υυππηηρρεεσσιιώώνν ττυυπποογγρρααφφεείί--
οουυ κκααιι ββιιββλλιιοοδδεεσσίίααςς,, ωωςς κκααιι
µµηηχχααννοογγρρααφφιικκώώνν υυππηηρρεεσσιιώώνν,,
ααιι κκααττάά ττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοονν 55
ππεερρίίππττ.. αα’’ ττοουυ ππααρρόόννττοοςς άάρρθθρροουυ
οορριιζζόόµµεεννααιι κκααθθ’’ εεββδδοοµµάάδδαα
ώώρρααιι εερργγαασσίίααςς δδύύννααττααιι,, κκααττ’’εε--
ξξααίίρρεεσσιινν,,  λλόόγγωω εειιδδιικκώώνν δδυυσσµµεε--
ννώώνν σσυυννθθηηκκώώνν  εερργγαασσίίααςς ττοουυ
ωωςς άάννωω ππρροοσσωωππιικκοούύ,, νναα µµεειι--

οούύννττααιι κκααττάά ηηµµίίσσεειιαανν ώώρραανν
ηηµµεερρηησσίίωωςς δδιι’’ ααπποοφφάάσσεεωωςς
ττοουυ ΥΥπποουυρργγοούύ ΠΠρροοεεδδρρίίααςς
ΚΚυυββεερρννήήσσεεωωςς»»..

Συµπερασµατικά, ειδικώς
για το νοσηλευτικό προσωπι-
κό των φορέων παροχής υπη-
ρεσιών υγείας, που λειτουρ-
γούν σε 24ωρη βάση,
εξακολουθεί να υπάρχει η
νοµοθετική δυνατότητα και
πρόβλεψη για την µείωση κατά
µισή ώρα ηµερησίως του ωρα-
ρίου απασχόλησης.

ΉΉδδηη δδιιάά ττοουυ ππααρρόόννττοοςς,, ηη
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. εεππιιθθυυµµεείί νναα εεππιισσηηµµάά--
ννεειι ττηηνν ααννααγγκκααιιόόττηητταα ττηηςς δδιιαα--
ττήήρρηησσηηςς σσεε ιισσχχύύ ττηηςς κκααττάά µµιισσήή
ώώρραα ηηµµεερρηησσίίωωςς µµεείίωωσσηηςς ττοουυ
ωωρρααρρίίοουυ εερργγαασσίίααςς ττωωνν ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν,, έέννεεκκαα ττωωνν εειιδδιικκώώνν
σσυυννθθηηκκώώνν ααππαασσχχόόλληησσηηςς ααυυττώώνν
κκααιι ττοουυ ήήδδηη εεξξοοννττωωττιικκοούύ φφόόρρ--
ττοουυ εερργγαασσίίααςς.. 

ΜΜεε ββάάσσηη ττιιςς ππααρρααππάάννωω
σσυυννθθήήκκεεςς,, πποουυ εείίννααιι ααππόόλλυυ--
τταα γγννωωσσττέέςς σσττηηνν ηηγγεεσσίίαα ττοουυ
ΥΥπποουυρργγεείίοουυ ΥΥγγεείίααςς,, κκρρίίννεεττααιι
λλοογγιικκήή κκααιι εεππιιββεεββλληηµµέέννηη ηη
ααπποοδδοοχχήή ττηηςς ααννωωττέέρρωω δδιιααττυυ--
ππωωθθεείίσσααςς θθέέσσηηςς ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,
ωωςς µµοοννααδδιικκήή λλύύσσηη γγιιαα ττηηνν
ααπποοττρροοππήή ττηηςς οολλοοκκλληηρρωωττιι--
κκήήςς σσωωµµααττιικκήήςς κκααιι ψψυυχχοολλοο--
γγιικκήήςς εεξξοουυθθέέννωωσσηηςς ττωωνν ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν,,  πποουυ θθαα έέχχεειι
εεννδδεεχχοοµµέέννωωςς ααρρννηηττιικκέέςς σσυυννέέ--
ππεειιεεςς κκααιι σσττηηνν πποοιιόόττηητταα ττωωνν
ππααρρεεχχοοµµέέννωωνν υυππηηρρεεσσιιώώνν..

Με τις σκέψεις αυτές παρα-
µένουµε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε διευκρίνιση και
αναµένουµε την εξειδίκευση
του πλαισίου εφαρµογής των
διατάξεων του άρθρου 41 του
Νόµου 3979/2011 επί του νοση-
λευτικού προσωπικού.

Ιούλιος-Αύγουστος 2011
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Για αποφυγή 
της εξουθένωσης



Ιούλιος-Αύγουστος 2011

ΑΑ
ναφορικά µε το ακαν-
θώδες ζήτηµα της διά-
λυσης και της χορήγη-

σης των κυτταροστατικών
φαρµάκων και την αναζήτηση
του κλάδου εκείνου των εργα-
ζοµένων, που είναι επιφορτι-
σµένοι µε την συµµετοχή στην
ανωτέρω διαδικασία,χωρούν οι
ακόλουθες σκέψεις.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 2 του Προεδρικού
∆ιατάγµατος 108/1993 (Συγκρό-
τηση, Οργάνωση και Λειτουρ-
γία του Νοσοκοµειακού Φαρ-
µακείου, ΦΕΚ Α΄ 50/1993)
««ααννττιικκεείίµµεεννοο ττοουυ ννοοσσοοκκοοµµεειιαα--
κκοούύ φφααρρµµαακκεείίοουυ εείίννααιι ηη ππααρροο--
χχήή υυππηηρρεεσσιιώώνν ΝΝοοσσοοκκοοµµεειιαακκήήςς
ΦΦααρρµµαακκεευυττιικκήήςς.. ΝΝοοσσοοκκοοµµεειιαα--
κκήή ΦΦααρρµµαακκεευυττιικκήή εείίννααιι ηη ΦΦααρρ--
µµαακκεευυττιικκήή πποουυ αασσκκεείίττααιι σστταα σσύύγγ--
χχρροονναα ννοοσσηηλλεευυττιικκάά ιιδδρρύύµµαατταα,,
µµεε σσκκοοππόό ττηηνν κκάάλλυυψψηη ττωωνν ππάάσσηηςς
φφύύσσεεωωςς φφααρρµµαακκεευυττιικκώώνν αανναα--
γγκκώώνν ττοουυςς,, ττόόσσοο σσεε υυππηηρρεεσσίίεεςς
οορργγάάννωωσσηηςς κκααιι δδιιοοίίκκηησσηηςς,, όόσσοο
κκααιι σσεε υυππηηρρεεσσίίεεςς κκλλιιννιικκήήςς φφααρρ--
µµαακκεευυττιικκήήςς κκααιι φφααρρµµαακκεευυττιικκήήςς
ττεεχχννοολλοογγίίααςς»».. 

Περαιτέρω,σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 3§2 του
Π∆ 108/1993, ««ττοο ννοοσσοοκκοοµµεειιαα--
κκόό φφααρρµµαακκεείίοο χχοορρηηγγεείί τταα φφάάρρ--
µµαακκαα µµεε ααττοοµµιικκήή σσυυννττααγγήή ήή εεφφααρρ--
µµόόζζεειι κκααιι ττοο σσύύσσττηηµµαα ττωωνν
εεξξααττοοµµιικκεευυµµέέννωωνν δδόόσσεεωωνν,, γγιιαα

φφααρρµµαακκεευυττιικκήή ααγγωωγγήή εεννόόςς εειικκοο--
σσιιττεεττρρααώώρροουυ»».. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 4 του ως
άνω Π∆ 108/1993, «το νοσοκο-
µειακό φαρµακείο έχει τις εξής
αρµοδιότητες:α) Την προµήθεια,
αποθήκευση,συντήρηση και διά-
θεση στα διάφορα τµήµατα του
νοσοκοµείου και στους λοιπούς
δικαιούχους φαρµάκων και λοι-
πού υλικού,σύµφωνα µε τις κεί-
µενες διατάξεις. β) Τη διαχείρι-
ση των υλικών.γ) Την παρασκευή
και διάθεση παρεντερικών και
άλλων στείρων και µη στείρων
παρασκευασµάτων.δ) Τον έλεγ-
χο της προς εκτέλεση συνταγο-
γραφίας,προς αποφυγή φαρµα-
κευτικών σφαλµάτων. ε) Την
εφαρµογή κατάλληλων συστη-
µάτων διάθεσης και γενικώς δια-
κίνησης και παρακολούθησης
του υλικού,για την ασφαλή χορή-
γηση και χρήση του από τους
αρρώστους και την καλή φύλα-
ξη και συντήρησή του στα διά-
φορα νοσηλευτικά και άλλα τµή-
µατα του νοσοκοµείου. στ) Τον
έλεγχο των αιτουµένων ποσο-
τήτων υλικού από τα διάφορα
τµήµατα του νοσοκοµείου, µε
βάση τις ανάγκες λειτουργίας
τους. ζ) Την εφαρµογή υπηρε-
σιών κλινικής φαρµακευτικής
µε παροχή της αναγκαίας φαρ-
µακευτικής πληροφόρησης. η)

Τη συµβουλευτική ενηµέρωση
για τη σωστή χρήση των φαρ-
µάκων και την διαφόρων συσκευ-
ών αρµοδιότητας του φαρµακεί-
ου,µε συµβολή όπου χρειάζεται
για την καλύτερη σχεδίαση των
διαφόρων σχηµάτων ειδικής
φαρµακοθεραπείας,µε παρακο-
λούθηση και αξιολόγηση της
φαρµακευτικής δράσης των φαρ-

µάκων.θ) Τη διακίνηση για την
∆ιεξαγωγή Κλινικών ∆οκιµών
Φαρµάκων,σύµφωνα µε τις ισχύ-
ουσες κάθε φορά διατάξεις και
ι) Τη συµβολή στην καθιέρωση
σωστής,επωφελέστερης για τον
ασθενή και οικονοµικά συµφέ-
ρουσας φαρµακευτικής πολιτι-
κής».

Τέλος,σύµφωνα µε το άρθρο
8§1 του Π∆ 108/1993,«στο Νοσο-
κοµειακό φαρµακείο εκτελού-
νται οι πάσης φύσεως ιατρικές

συνταγές,που συνταγογραφού-
νται από τους νοσοκοµειακούς
ιατρούς, οδοντιάτρους και κτη-
νιάτρους,όπως καθορίζεται στο
αρθρ. 1 του παρόντος Π.∆.».

Στο σηµείο αυτό αξίζει να
σηµειωθεί, ότι το Νοσοκοµεια-
κό Φαρµακείο στελεχώνεται από
το κατωτέρω προσωπικό:
α) Του Κλάδου ΠΕ-Νοσοκοµει-
ακών Φαρµακοποιών, ως τού-
το προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 89 του Νόµου
2071/1992 (ΦΕΚ Α 123/92).
β) Του Κλάδου ∆Ε-Βοηθών Φαρ-
µακείου.
γ) Του Κλάδου ∆Ε-∆ιοικητικού.
δ) Του Κλάδου ∆Ε-Προσωπι-
κού Η/Υ.

ΌΌππωωςς ππρροοκκύύππττεειι ααππόό ττοο σσύύννοο--
λλοο ττωωνν ππρροοεεκκττεεθθεειισσώώνν δδιιααττάάξξεε--
ωωνν,, ηη δδιιααδδιικκαασσίίαα ππααρραασσκκεευυήήςς
ττωωνν κκυυττττααρροοσσττααττιικκώώνν φφααρρµµάάκκωωνν
σστταα ννοοσσοοκκοοµµεείίαα ααπποοττεελλεείί ααρρµµοο--
δδιιόόττηητταα ααπποοκκλλεειισσττιικκάά κκααιι µµόόννοονν
ττοουυ ννοοσσοοκκοοµµεειιαακκοούύ φφααρρµµαακκεείί--
οουυ κκααιι ττοουυ εεκκεείί ααππαασσχχοολλοούύµµεε--
ννοουυ ππρροοσσωωππιικκοούύ.. ΣΣττοο ππρροοσσωω--
ππιικκόό,, δδεε,, ααυυττόό δδεενν µµεεττέέχχοουυνν
υυππάάλλλληηλλοοιι ττοουυ κκλλάάδδοουυ ττωωνν ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν,, τταα κκααθθήήκκοονντταα ττωωνν οοπποοίί--
ωωνν εείίννααιι ααµµιιγγώώςς ννοοσσηηλλεευυττιικκάά,,
όόππωωςς ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι ααππόό ττιιςς δδιιαα--
ττάάξξεειιςς ττοουυ ΠΠ∆∆ 335511//11998899 κκααιι οουυδδόό--
λλωωςς σσχχεεττίίζζοοννττααιι µµεε ττηηνν φφααρρµµαα--
κκεευυττιικκήή εεππιισσττήήµµηη.. 

Συµπερασµατικά,η διάλυση

των κυτταροστατικών φαρµάκων
εντάσσεται στον συνήθη κύκλο
υπηρεσιακών καθηκόντων των
υπαλλήλων,που ανήκουν στον
ιδιαίτερο κλάδο των νοσοκο-
µειακών φαρµακοποιών, όπως
αυτός έχει συσταθεί δυνάµει των
διατάξεων του άρθρου 89 του
Νόµου 2071/1992.

ΠΠεερρααιιττέέρρωω,, δδοοθθέέννττοοςς όόττιι τταα
χχηηµµεειιοοθθεερρααππεευυττιικκάά φφάάρρµµαακκαα
εείίννααιι υυψψηηλλήήςς ττοοξξιικκόόττηηττααςς κκααιι ηη
δδιιααδδιικκαασσίίαα χχοορρηηγγήήσσεεώώςς ττοουυςς
εεννέέχχεειι ππλλήήθθοοςς κκιιννδδύύννωωνν ττόόσσοο
γγιιαα ττοουυςς αασσθθεεννεείίςς,, όόσσοο κκααιι γγιιαα
ττοο ππρροοσσωωππιικκόό ττωωνν ννοοσσοοκκοοµµεείί--
ωωνν,, δδέέοονν όόππωωςς χχοορρηηγγοούύννττααιι σσεε
εειιδδιικκοούύςς χχώώρροουυςς,, ττηηρροουυµµέέννωωνν
όόλλωωνν ττωωνν κκααννόόννωωνν υυγγιιεειιννήήςς κκααιι
αασσφφάάλλεειιααςς.. ΟΟιι ωωςς άάννωω κκααννόόννεεςς
ππρροοφφααννώώςς δδεενν αακκοολλοουυθθοούύννττααιι
σσττιιςς ππεερριιππττώώσσεειιςς όόπποουυ τταα χχηηµµεειι--
οοθθεερρααππεευυττιικκάά φφάάρρµµαακκαα χχοορρηη--
γγοούύννττααιι σσττιιςς ππααθθοολλοογγιικκέέςς κκλλιιννιι--
κκέέςς κκααιι όόχχιι σστταα εεξξεειιδδιικκεευυµµέένναα
οογγκκοολλοογγιικκάά ττµµήήµµαατταα..

Τέλος, από την µελέτη των
διατάξεων του Προεδρικού ∆ια-
τάγµατος 351/1989 περί των επαγ-
γελµατικών δικαιωµάτων των
νοσηλευτών, προκύπτει ότι η
µετάγγιση αίµατος σε παιδιά µε
µεσογειακή αναιµία δεν αποτε-
λεί ως διαδικασία θεσµοθετη-
µένο επαγγελµατικό – υπηρε-
σιακό καθήκον των υπαλλήλων
του κλάδου των νοσηλευτών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
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ΣΣ
ύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 52§3 του ∆ηµοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα (Νόµος 3528/2007),

«σε κυοφορούσες υπαλλήλους που
έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, µετά
την εξάντληση της αναρρωτικής άδει-
ας µε αποδοχές, χορηγείται κανονική
άδεια κυοφορίας µε αποδοχές, µετά
από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και

διευθυντή γυναικολογικής ή µαιευτι-
κής κλινικής ή τµήµατος δηµόσιου νοση-
λευτικού ιδρύµατος».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω
διατάξεων, η συγκεκριµένη άδεια κυο-
φορίας χορηγείται υπό την προϋπόθε-
ση, ότι η κυοφορούσα υπάλληλος έχει
εξαντλήσει την αναρρωτική άδεια µε
αποδοχές και έχει ανάγκη ειδικής θερα-

πείας και όχι απλώς γενικής ιατρικής
περίθαλψης. 

∆ιά την πιστοποίηση της παραπάνω
ανάγκης ο νοµοθέτης απαιτεί αθροιστι-
κώς, τόσο βεβαίωση του θεράποντος
ιατρού, ο οποίος µπορεί να είναι και
ιδιώτης, όσο και ιατρού – διευθυντή
γυναικολογικής ή µαιευτικής κλινικής
ή τµήµατος δηµόσιου νοσοκοµείου.

Συµπερασµατικά, για την χορήγηση
ή την παράταση της χορήγησης της άδει-
ας της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του
∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα απαιτού-
νται οπωσδήποτε δύο (2) βεβαιώσεις. 

Κατά τα λοιπά είναι σαφές, ότι όλες
οι ανωτέρω µορφές άδειας χορηγού-
νται µετ’ αποδοχών στις κυοφορούσες
υπαλλήλους. 

Άδεια κυοφορίας

H διαδικασία
παρασκευής των
κυτταροστατικών
φαρµάκων απο-
τελεί αρµοδιότη-
τα αποκλειστικά
και µόνον του
νοσοκοµειακού
φαρµακείου.



ΣΣ
ύµφωνα µε τις αρχικές
διατάξεις του άρθρου
10§1 και 4 του Νόµου

3754/2009, «το νοσηλευτικό
προσωπικό των νοσοκοµεί-
ων και των λοιπών νοσηλευ-
τικών µονάδων του ΕΣΥ προ-
σλαµβάνεται κατόπιν ενιαίων
προκηρύξεων σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 18 του
ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε
ισχύει. (…) Από την ηµερο-
µηνία πρόσληψής τους και για
µία πενταετία, οι υπάλληλοι
που προσλαµβάνονται µε την
εξαιρετική διαδικασία του παρό-
ντος άρθρου δεν επιτρέπεται
να µετακινηθούν από τη θέση
για την οποία προσλήφθηκαν,
για οποιονδήποτε λόγο, και
µε οποιαδήποτε διαδικασία,
όπως απόσπαση, µετάταξη,
µετάθεση».

Οι παραπάνω διατάξεις αντι-
καταστάθηκαν εν συνεχεία από
τις διατάξεις του άρθρου 2§4
του Νόµου 3812/2009 ως εξής:

«Το νοσηλευτικό προσωπικό
των κατηγοριών ΠΕ, TE, ∆Ε,
ΥΕ, καθώς και TE Επισκεπτών
Υγείας και TE Μαιευτικής των
Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α.
προσλαµβάνεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 18 του
ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε
ισχύει. Από την ηµεροµηνία
πρόσληψης του και για µία
πενταετία το προσωπικό των
ως άνω κατηγοριών και κλά-
δων δεν επιτρέπεται να απο-
µακρυνθεί από τη θέση στην
οποία διορίστηκε για οποιον-
δήποτε λόγο και µε οποιαδή-
ποτε διαδικασία (απόσπαση,
µετάταξη, µετάθεση)(…)».

Όπως προκύπτει εκ των
ανωτέρω διατάξεων, οοιι ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς υυπποοχχρρεεοούύννττααιι ππλλέέοονν νναα
ππααρρααµµεείίννοουυνν σσττηηνν υυππηηρρεεσσίίαα
δδιιοορριισσµµοούύ ττοουυςς γγιιαα ττοουυλλάάχχιι--
σσττοονν ππέέννττεε ((55)) έέττηη ααππόό ττοονν δδιιοο--
ρριισσµµόό ττοουυςς..

Στο σηµείο αυτό αξίζει να
σηµειωθεί,ότι σύµφωνα µε τις

διατάξεις του άρθρου 72§1 του
∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα
(Νόµος 3528/2007), «κενές
θέσεις δηµοσίων υπηρεσιών
και Ν.Π.∆.∆. των παραµεθό-
ριων περιοχών είναι δυνατόν

να καλύπτονται µε µετάταξη
υπαλλήλων που διαθέτουν τον
τίτλο σπουδών που απαιτείται
για τη θέση στην οποία µετα-
τάσσονται.Η µετάταξη αυτή διε-
νεργείται σε κλάδο ίδιας ή ανώ-
τερης κατηγορίας, ύστερα από
αίτηση του υπαλλήλου,οποτε-

δήποτε, χωρίς γνώµη υπηρε-
σιακών συµβουλίων, µε κοι-
νή απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοί-
κησης και Αποκέντρωσης και
των κατά περίπτωση συναρµό-
διων Υπουργών».

Όπως προκύπτει από τα παρα-
πάνω, οοιι µµεεττααττάάξξεειιςς σσεε ππααρρααµµεε--
θθόόρριιοο ππεερριιοοχχήή εεννεερργγοούύννττααιι οοπποο--
ττεεδδήήπποοττεε,, ήήττοοιι χχωωρρίίςς ττοονν χχρροοννιικκόό
ππεερριιοορριισσµµόό ττηηςς ππεεννττααεεττίίααςς.. ΤΤοο
ίίδδιιοο σσυυµµππέέρραασσµµαα εεξξάάγγεεττααιι κκααιι
ααππόό ττηηνν ρρηηττήή δδιιααττύύππωωσσηη ττηηςς
δδιιάάττααξξηηςς ττοουυ άάρρθθρροουυ 7711§55 ττοουυ
∆∆ηηµµοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ ΚΚώώδδιικκαα,,
σσύύµµφφωωνναα µµεε ττηηνν οοπποοίίαα ««δδεενν εεππιι--
ττρρέέππεεττααιι µµεεττάάττααξξηη υυππααλλλλήήλλοουυ
σσττιιςς υυππηηρρεεσσίίεεςς πποουυ ααννααφφέέρροο--
ννττααιι σσττηηνν ππααρράάγγρρααφφοο 11 ττοουυ ππααρρόό--
ννττοοςς άάρρθθρροουυ,, όόππωωςς ιισσχχύύεειι,, ππρριινν
ππααρρέέλλθθοουυνν ππέέννττεε ((55)) έέττηη ααππόό ττοο
δδιιοορριισσµµόό ήή ααππόό ππρροοηηγγοούύµµεεννηη
µµεεττάάττααξξηη,, µµεε ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ααυυττέέςς
ήή άάλλλλεεςς εειιδδιικκέέςς δδιιααττάάξξεειιςς,, µµεε
εεξξααίίρρεεσσηη ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς πποουυ ππρροο--
ββλλέέπποουυνν ττηη µµεεττάάττααξξηη σσεε ππααρραα--

µµεεθθόόρριιεεςς ππεερριιοοχχέέςς ήή ααµµοοιιββααίίαα
µµεεττάάττααξξηη υυππααλλλλήήλλωωνν»»..

Εκ των ανωτέρω συνάγεται,
ότι ο νοµοθέτης επιχειρεί να
διασφαλίσει την κατά το δυνα-
τόν ακώλυτη και άνευ χρονι-
κών περιορισµών µετάταξη
υπαλλήλων προς τις παραµε-
θόριες περιοχές, σε µια εµφα-
νή προσπάθεια ενίσχυσης των
συγκεκριµένων περιοχών,λόγω
της ιδιαιτερότητας που παρου-
σιάζουν.Οµοίως διευκολύνει
τις αµοιβαίες µετατάξεις υπαλ-
λήλων,οι οποίες θα πρέπει να
γίνει δεκτό ότι ενεργούνται
ακόµη και προ της παρόδου
της πενταετίας.

Συµπερασµατικά, οοιι µµοονναα--
δδιικκέέςς ππεερριιππττώώσσεειιςς όόπποουυ κκάάµµππττεε--
ττααιι οο γγεεννιικκόόςς ααππααγγοορρεευυττιικκόόςς
κκααννόόννααςς οοιιαασσδδήήπποοττεε υυππηηρρεε--
σσιιαακκήήςς µµεεττααββοολλήήςς εεννττόόςς ππεενντταα--
εεττίίααςς ααππόό ττοονν δδιιοορριισσµµόό εείίννααιι
εείίττεε ηη µµεεττάάττααξξηη σσεε ππααρρααµµεεθθόό--
ρριιοο ππεερριιοοχχήή,, εείίττεε ηη ααµµοοιιββααίίαα
µµεεττάάττααξξηη.. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟ∆ΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
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Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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οι µετατάξεις σε
παραµεθόριο
περιοχή ενεργού-
νται οποτεδήπο-
τε, ήτοι χωρίς
τον χρονικό
περιορισµό της
πενταετίας.

ΌΌ
πως είναι ήδη γνωστό, στην ελλη-
νική δηµόσια διοίκηση είναι εξαι-
ρετικά σύνηθες το φαινόµενο

της ανάθεσης καθηκόντων προϊσταµέ-
νου, διά της εκδόσεως σχετικής διοικη-
τικής πράξεως, όταν υπάρξει κενή θέση
µη εισέτι καλυφθείσα διά τυπικής κρί-
σεως.

Ειδικώς για τα νοσοκοµεία υπάρχει
ρητή προς τούτο πρόβλεψη στις διατά-
ξεις 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 ανά-
θεση καθηκόντων προϊσταµένου δύνα-

ται να λάβει χώρα οποτεδήποτε, εφό-
σον υπάρχει σχετική κενή θέση, ανε-
ξαρτήτως του χρόνου των επικείµενων
κρίσεων προσωπικού.

Αναφορικά µε την επιλογή των προ-
σώπων εκείνων, εις τα οποία θα ανατε-
θούν τα καθήκοντα προϊσταµένου επι-
σηµαίνονται τα ακόλουθα:

Το περιεχόµενο και ο ακριβής χρό-
νος έκδοσης των πράξεων ανάθεσης
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
διοίκησης, ήτοι των αρµοδίων διοικητι-
κών οργάνων. Ωστόσο, αυτό δεν σηµαί-
νει ότι η επιλογή προσώπων δύναται να
γίνει χωρίς την προηγούµενη, έστω και
στοιχειώδη, συγκριτική αξιολόγηση
περισσοτέρων υπαλλήλων, που ενδεχο-
µένως πληρούν, εξ απόψεως τυπικών

και ουσιαστικών προσόντων, τις προϋ-
ποθέσεις για την κατάληψη θέσεων προϊ-
σταµένων. 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.

Αυτό επιβάλλεται από την ανάγκη
τήρησης και στοιχειώδους εφαρµογής
της αρχής της αξιοκρατίας, που οφεί-
λει να διέπει την υπηρεσιακή κατάστα-
ση και εξέλιξη του συνόλου των δηµο-
σίων υπαλλήλων και η οποία υπαγορεύεται
ήδη από την κατευθυντήρια διάταξη
του άρθρου 1 του ∆ηµοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα. 

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 κατα-
φανή υπεροχή του έναντι των συναδέλ-
φων του. Η άποψη αυτή ενισχύεται από
τις διατάξεις που διέπουν τις κρίσεις των
δηµοσίων υπαλλήλων, και επιβάλλουν
την αξιολόγηση και λήψη υπόψη περισ-
σοτέρων κριτήριων για την ασφαλή εκφο-
ρά κρίσης.

Σε διαφορετική περίπτωση, κατά την
οποία δεν παρατίθεται αιτιολογία, υφέρ-
πει ακυρότητα των πράξεων ανάθεσης
καθηκόντων προϊσταµένου, που δύνα-
ται να προβληθεί ακόµη και διά σχετι-
κής δικαστικής προσφυγής από όποιον
υπάλληλο έχει έννοµο συµφέρον. 

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ 

Με την απαραίτητη αιτιολογία
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ΜΜ
εε ββάάσσηη ττοο υυππ’’ ααρριιθθµµ..
ππρρωωττ.. 1133339999//1111--0055--
22001111 έέγγγγρρααφφοο ττοουυ ΓΓρραα--

φφεείίοο ΜΜιισσθθοοδδοοσσίίααςς ττηηςς 11ηηςς ΥΥ..ΠΠεε
ΑΑττττιικκήήςς,, δδιιάά ττοουυ οοπποοίίοουυ εεννηη--
µµεερρώώννεεττααιι ηη υυππάάλλλληηλλοοςς ττοουυ
κκλλάάδδοουυ ΤΤΕΕ ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΧΧ.. ΞΞ..,,
όόττιι οοφφεείίλλεειι νναα εεππιισσττρρέέψψεειι ωωςς
ααχχρρεεωωσσττήήττωωςς κκααττααββλληηθθέένν ττοο
πποοσσόό ττωωνν 22..110000 ΕΕΥΥΡΡΩΩ ωωςς δδιιαα--
φφοορράά µµεεττααξξύύ ττοουυ ννοοσσοοκκοοµµεειιαα--
κκοούύ εεππιιδδόόµµααττοοςς ττηηςς ππεερρίίππττωω--
σσηηςς αα’’ ττοουυ άάρρθθρροουυ 88§55 ττοουυ
ΝΝόόµµοουυ 33220055//22000033 πποουυ εελλάάµµ--
ββααννεε κκααιι ττηηςς ππεερρίίππττωωσσηηςς ββ’’ ττοουυ
ιιδδίίοουυ ωωςς άάννωω εεππιιδδόόµµααττοοςς πποουυ
δδήήθθεενν θθαα έέππρρεεππεε νναα λλααµµββάάννεειι,,
εεππιισσηηµµααίίννοοννττααιι τταα αακκόόλλοουυθθαα::

Σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 8§5 του Νόµου
3205/2003,χορηγείται επίδοµα
νοσοκοµειακό και τροφής,για
το προσωπικό των Νοσοκοµεί-
ων, των Μονάδων Κοινωνικής
Φροντίδας της χώρας, του Εθνι-
κού Κέντρου Άµεσης Βοήθει-
ας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγεί-
ας, των Ν.Π.∆.∆. του Τοµέα
Πρόνοιας και των Κέντρων Ψυχι-
κής Υγείας,οριζόµενο ως εξής:

ααΓια το προσωπικό νοση-
λευτικής υπηρεσίας, εργα-

στηρίων, των κλάδων ΤΕ Φυσι-
κοθεραπευτών, ∆Ε Βοηθών
Φαρµακείου και Καθαριότητας,
σε διακόσια σαράντα ευρώ (240).

ββΓια το τεχνικό προσωπικό
και προσωπικό εργαζόµε-

νο στην εστίαση, καθώς και το
λοιπό προσωπικό σε διακόσια
δέκα ευρώ (210).

Όπως προκύπτει εκ των
ανωτέρω διατάξεων, ττοο ππρροοσσωω--
ππιικκόό ττηηςς ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς υυππηηρρεε--
σσίίααςς,, άάρραα κκααιι οοιι ννοοσσηηλλεευυττέέςς ΤΤΕΕ,,
όόππωωςς ηη εεννδδιιααφφεερροοµµέέννηη υυππάάλλ--
λληηλλοοςς,, εεφφόόσσοονν ααππαασσχχοολλοούύννττααιι,,
µµεεττααξξύύ άάλλλλωωνν,, σσεε εερργγαασσττήήρριιαα,,
δδιικκααιιοούύννττααιι νναα λλααµµββάάννοουυνν ττοο
ννοοσσοοκκοοµµεειιαακκόό εεππίίδδοοµµαα ττηηςς ππεερρίί--
ππττωωσσηηςς αα΄́ ττωωνν ππρροοααννααφφεερρθθεειι--
σσώώνν δδιιααττάάξξεεωωνν.. 

Εν προκειµένω η κυρία Ξ.,
όπως ρητώς αναφέρει και στην

υπ’ αριθµ. πρωτ. 15039/30-05-
2011 ένστασή της,κατά την περίο-
δο των ετών 2005 έως 2009 απα-
σχολούνταν σε ορµονολογικό
εργαστήριο, εκτελώντας καθή-
κοντα που δικαιολογούν την
καταβολή του νοσοκοµειακού
επιδόµατος της περίπτωσης α’.

Κατά συνέπεια η καταβολή
των συγκεκριµένων ποσών
νοσοκοµειακού επιδόµατος στην
εν λόγω υπάλληλο ήταν από-
λυτα σύννοµη και συνάδουσα
µε τις διατάξεις του άρθρου 8§5
του Νόµου 3205/2003 και ουδείς
νόµιµος λόγος συντρέχει εν
προκειµένω για την επιστροφή
ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
ποσού ύψους 2.100 ΕΥΡΩ.

Περαιτέρω χωρούν οι ακό-
λουθες σκέψεις. Το ζήτηµα της
επιστροφής αχρεωστήτως κατα-
βληθέντων χρηµατικών ποσών
προς δηµοσίους υπαλλήλους
έχει απασχολήσει περισσότε-
ρες φορές τη νοµολογία του
Ελεγκτικού Συνεδρίου,οµοίως
δε το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους. Κατόπιν αντιµετώπι-
σης πλήθους διαφορετικών
περιπτώσεων,το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο έχει καταλήξει στη διαµόρ-
φωση συγκεκριµένων κανό-
νων,τους οποίους και εφαρµόζει
απαρέγκλιτα κάθε φορά που το
Ελληνικό ∆ηµόσιο αναζητά
αχρεωστήτως καταβληθείσες
παροχές προς τους φερόµενους
ως δικαιούχους αυτών.

Ειδικότερα, ττοο ΕΕλλεεγγκκττιικκόό
ΣΣυυννέέδδρριιοο έέχχεειι κκρρίίννεειι,, όόττιι ηη αανναα--
ζζήήττηησσηη µµεεττάά ππάάρροοδδοονν ιικκααννοούύ
χχρροοννιικκοούύ δδιιαασσττήήµµααττοοςς,, χχρρηηµµαα--
ττιικκώώνν πποοσσώώνν,, πποουυ κκααττααββλλήήθθηη--
κκαανν ααχχρρεεωωσσττήήττωωςς γγιιαα ααπποοδδοο--
χχέέςς ήή σσυυννττάάξξεειιςς,, ααννττίίκκεειιττααιι σσττιιςς
ααρρχχέέςς ττηηςς χχρρηησσττήήςς κκααιι εεύύρρυυθθ--
µµηηςς δδιιοοίίκκηησσηηςς,, εεφφόόσσοονν ααυυττοοίί
πποουυ έέλλααββαανν τταα εεππίίµµααχχαα πποοσσάά
ββρρίίσσκκοονντταανν σσεε κκααλλήή ππίίσσττηη όόσσοονν
ααφφοορράά σσττηηνν εείίσσππρρααξξήή ττοουυςς,,
κκααθθώώςς ηη σσυυµµππεερριιφφοορράά ττωωνν
ααρρµµόόδδιιωωνν κκρρααττιικκώώνν οορργγάάννωωνν
ττοουυςς εείίχχεε δδηηµµιιοουυρργγήήσσεειι σσττααθθεε--

ρρήή κκααιι δδιικκααιιοολλοογγηηµµέέννηη ππεεπποοίί--
θθηησσηη όόττιι εείίννααιι ππρράάγγµµααττιι δδιικκααιι--
οούύχχοοιι ττωωνν ααννωωττέέρρωω πποοσσώώνν,, ηη
δδεε εεππιισσττρροοφφήή ττοουυςς δδηηµµιιοουυρργγεείί
εειιςς ααυυττοούύςς ααππρρόόββλλεεππττεεςς κκααιι ααννυυ--
ππέέρρββλληηττεεςς οοιικκοοννοοµµιικκέέςς δδυυσσχχέέ--
ρρεειιεεςς,, µµεε άάµµεεσσηη δδυυσσµµεεννήή εεππίί--
δδρραασσηη σστταα µµέέσσαα δδιιααββίίωωσσηηςς ττωωνν
ιιδδίίωωνν κκααιι ττωωνν οοιικκοογγεεννεειιώώνν ττοουυςς..
Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπ’
αριθµ.2467/2004,807/1997 και
1809/1991 αποφάσεις του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου.

Περαιτέρω, η καλόπιστη
είσπραξη των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών και οι
δυσµενείς οικονοµικές επιπτώ-
σεις της τυχόν αναζήτησής τους
ή, µε άλλα λόγια, η οικονοµι-
κή αδυναµία του λαβόντος προς
απόδοση των ληφθέντων, θα
πρέπει να συντρέχουν αθροι-
στικώς, ενώ δεν αρκεί η συν-
δροµή µόνον µιας εξ αυτών
(Ελεγκτικό Συνέδριο 458/2002,
509/2001, 607/1991).

Επίσης,κατά πάγια νοµολο-
γία του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
«καλόπιστος» θεωρείται ο υπάλ-

ληλος, στον οποίο καταβλήθη-
καν µη νόµιµες µισθοδοτικές η
συνταξιοδοτικές παροχές, αν
κατά τον χρόνο είσπραξης των
αναζητουµένων ποσών αγνο-
ούσε ανυπαιτίως, ότι δεν ήταν
δικαιούχος αυτών (Ελεγκτικό
Συνέδριο 191/2000,1264/1996,
1636/1995).Τονίζεται,ότι η έννοια
της καλής πίστεως είναι έννοια
νοµική,η δε απόφαση του κατ’ου-
σίαν δικάζοντος Τµήµατος που
δέχεται την ύπαρξη αυτής,υπό-
κειται στον ακυρωτικό έλεγχο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για
το αν ορθώς το Τµήµα υπήγα-
γε τα ανελέγκτως δεκτά γενόµε-
να πραγµατικά περιστατικά στο
νόµο,κρίνοντας αυτά ως συγκρο-
τούντα πράγµατι την παραπάνω
νοµική έννοια.

Ερµηνεύοντας τα παραπά-
νω, προκύπτει, περαιτέρω, ότι
ηη γγννώώσσηη ττοουυ λλααββόόννττοοςς όόττιι δδεενν
δδιικκααιιοούύττααιι σσττηηνν εείίσσππρρααξξηη ττοουυ
κκααττααββααλλλλόόµµεεννοουυ πποοσσοούύ ααπποο--
κκλλεείίεειι σσεε κκάάθθεε ππεερρίίππττωωσσηη ττηηνν
ύύππααρρξξηη κκααλλοοππιισσττίίααςς ττοουυ ((ΕΕλλεε--
γγκκττιικκόό ΣΣυυννέέδδρριιοο 559944//22000000))..

Οµοίως προς τα ανωτέρω
πάγια πορίσµατα της νοµολο-
γίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
το Νοµικό Συµβούλιο του Κρά-
τους έχει γνωµατεύσει σε αντί-
στοιχες περιπτώσεις, ότι η ανα-
ζήτηση από το ∆ηµόσιο
χρηµατικών ποσών, που κατε-
βλήθησαν αχρεωστήτως σε υπαλ-
λήλους ως αποδοχές, παρακω-
λύεται όταν ο υπάλληλος ήταν
καλής πίστεως και η επιστροφή
από αυτόν του σχετικού ποσού
µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την
οικονοµική του δυνατότητα να
συντηρήσει τον εαυτό του και
την οικογένειά του (Γνωµοδό-
τηση ΝΣΚ 766/1988).

Από το σύνολο των παραπά-
νω νοµολογιακών θέσεων προ-
κύπτει, ότι η επιστροφή αχρεω-
στήτως καταβληθέντων χρηµατικών
ποσών από υπαλλήλους είναι
αδύνατη, εφόσον συντρέχουν
σωρευτικά οι ως άνω περιγρα-
φείσες προϋποθέσεις.

ΕΕνν ππρροοκκεειιµµέέννωω εείίννααιι σσααφφέέςς,,
όόττιι ηη κκυυρρίίαα ΞΞ.. ττεελλοούύσσεε σσεε κκααλλήή
ππίίσσττηη όότταανν εελλάάµµββααννεε ττοο ννοοσσοο--
κκοοµµεειιαακκόό εεππίίδδοοµµαα ττηηςς ππεερρίίππττωω--
σσηηςς αα’’,, δδοοθθέέννττοοςς όόττιι ηη εεππίί ππέέννττεε
σσυυννααππττάά έέττηη εείίσσππρρααξξήή ττοουυ ττηηςς
εείίχχεε δδηηµµιιοουυρργγήήσσεειι ττηηνν εεύύλλοογγηη
ππεεπποοίίθθηησσηη όόττιι εείίννααιι ααλληηθθήήςς δδιικκααιι--
οούύχχοοςς ττηηςς εεππίίδδιικκηηςς χχρρηηµµααττιικκήήςς
ππααρροοχχήήςς.. Επιπλέον,οι πρόσφα-
τες σηµαντικές µειώσεις των τακτι-
κών αποδοχών των δηµοσίων
υπαλλήλων καθιστούν απαγο-
ρευτική την επιστροφή ποσού
ύψους 2.100 ΕΥΡΩ από την
συγκεκριµένη υπάλληλο,δοθέ-
ντος ότι κάτι τέτοιο θα δηµιουρ-
γούσε ανυπέρβλητη οικονοµι-
κή δυσχέρεια στην ίδια και στην
οικογένειά της.

Για τους λόγους αυτούς υπο-
στηρίζεται, ότι παρανόµως και
κατά παράβαση της αρχής της
χρηστής διοίκησης αναζητείται
η επιστροφή ως αχρεωστήτως
καταβληθέντος του ποσού των
2.100 ΕΥΡΩ από την εν λόγω
υπάλληλο.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α’ ΚΑΙ Β’
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Η επιστροφή αχρεωστήτως καταβλη-
θέντων χρηµατικών ποσών από
υπαλλήλους είναι αδύνατη.



Γράφει η Χρυσούλα 
Τριανταφύλλου, Ψυχιατρική
νοσηλεύτρια Ψ.Ν.Θ.

ΤΤ
α τελευταία χρόνια µε
τη βελτίωση του βιο-
τικού επιπέδου έχει

αυξηθεί ο αριθµός των ηλι-
κιωµένων του πλανήτη, κυρίως,
σε χώρες µε τεχνολογική ανά-
πτυξη. Παράλληλα, όµως,
παρατηρούνται συµπτώµατα
ψυχικών νοσηµάτων όπως
ψευδαισθήσεις, παρανοϊκές
ιδέες, κατάθλιψη κ.α. σε ένα
ποσοστό από αυτούς (κάποι-
οι  άρχισαν να νοσούν σε
νεότερη ηλικία και άλλοι
εµφάνισαν τα συµπτώµατα
µετά την είσοδο στην τρίτη
ηλικία), µε αποτέλεσµα να
προκύψουν θέµατα όπως η
προστασία και η περίθαλψή
τους.

Η κοινωνία αντιµετωπίζει
µε προκατάληψη και απόρρι-
ψη, τόσο τους ηλικιωµένους
όσο και τους ψυχικά ασθε-
νείς. ∆εν υπάρχει µέριµνα από
την πλευρά της πολιτείας, ούτε
από ανθρωπιστικές οργανώ-
σεις. Την φροντίδα τους ανα-
λαµβάνουν συνήθως τα παι-
διά τους ή κάποιο άλλο
συγγενικό πρόσωπο.

Το µέλος, όµως, της οικο-
γένειας που αναλαµβάνει ένα

τέτοιο άτοµο µπορεί να έχει
πολλές επιπτώσεις στην δική
του ζωή. Αναγκάζεται να απο-
συρθεί από διάφορες κοινω-
νικές δραστηριότητες, έχει
δυσκολίες στην εργασία του,
οικονοµικά προβλήµατα λόγω
των αυξηµένων υποχρεώσε-
ων. Επίσης, είναι δυνατόν να
βρεθεί σε δύσκολη θέση,
καθώς οι πάσχοντες από κάποι-
ες ψυχικές ασθένειες έχουν
άρση των αναστολών και εµφα-
νίζουν απρεπείς συµπεριφο-
ρές όπως άσεµνες χειρονο-
µίες, γδύσιµο δηµόσια κ.τ.λ..
Σε όλα αυτά έρχεται να προ-
στεθεί και η κριτική των υπο-
λοίπων συγγενών και του κοι-
νωνικού περίγυρου για το
τρόπο φροντίδας.

Στη χώρα µας δεν υπάρ-
χουν υπηρεσίες που βοηθούν
και να στηρίζουν τους φρο-
ντιστές ανήµπορων ανθρώ-
πων, οι οποίοι παρουσιάζουν
συχνά  προβλήµατα υγείας ή
εµφανίζουν κατάθλιψη και
αρκετές φορές κάνουν  κατά-
χρηση αλκοόλ ή άλλων
ουσιών.

Όλα αυτά µπορεί να έχουν
αντίκτυπο στην ποιότητα της
φροντίδας που προσφέρουν.
∆εν είναι σπάνια η παραµέλη-
ση των ατόµων που εξαρτώ-
νται από αυτούς, µε αµέλεια

της σωµατικής τους υγιεινής,
ανεπαρκή χορήγηση τροφής
ή φαρµακευτικής αγωγής, ακα-
τάλληλο ντύσιµο κ.α..

Ο εγκλεισµός σε ίδρυµα
των ατόµων της τρίτης ηλι-

κίας (κυρίως όσων δεν έχουν
οικονοµικούς πόρους), αν
και θεωρείται εγκατάλειψη
και επικρίνεται, απαντάται σε
µεγάλο βαθµό στη σηµερι-
νή εποχή, πόσο µάλλον αν

υπάρχει µια ασθένεια, που
να «χρησιµοποιείται» ως δικαι-
ολογία για τον κοινωνικό
περίγυρο.

Τις τελευταίες δεκαετίες
απασχολεί τον χώρο της υγεί-
ας, της τέχνης, της λογοτε-
χνίας και των µέσων µαζι-
κής ενηµέρωσης η κακοποίηση
των αδυνάτων. Ωστόσο, οι
έρευνες αφορούν, κυρίως,
παιδιά ή γυναίκες και σπα-
νίως αναφέρονται ως θύµα-
τα βίας οι ηλικιωµένοι. ∆εν
γίνονται εύκολα καταγγελίες
για τέτοια περιστατικά, παρό-
λο που δεν είναι λίγα. Τα
θύµατα δεν είναι σε θέση να
αντιδράσουν και να καταγ-
γείλουν το γεγονός. Άλλοτε
ντρέπονται, άλλοτε φοβού-
νται ή νοµίζουν ότι δεν θα
γίνουν πιστευτοί, εξαιτίας της
ψυχασθένειας. Οι  καταστά-
σεις αυτές γίνονται αντιλη-
πτές  από τρίτους µόνο σε
ακραίες περιπτώσεις.

Στο χώρο της υγείας πάλι
το προσωπικό και, ιδιαίτερα,
το νοσηλευτικό δεν εκπαι-
δεύεται στην αναγνώριση και
την αντιµετώπιση περιπτώ-
σεων κακοποίησης. Επίσης,
δεν έχουν πρόσβαση σε πηγές
για θέµατα γεροντολογίας.
Ελάχιστοι επαγγελµατίες υγεί-
ας γνωρίζουν, πώς να πλη-

σιάσουν ένα κακοποιηµένο
γέροντα, να κερδίσουν την
εµπιστοσύνη του και να απο-
σπάσουν πληροφορίες ή να
ψάξουν για σηµεία κακοποί-
ησης όπως αιµατώµατα, µώλω-
πες, κατάγµατα κ.τ.λ.. Η αλή-
θεια βέβαια είναι πως, οι
µύθοι και τα στερεότυπα για
τους συγκεκριµένους ασθε-
νείς από τη µια και η έλλει-
ψη ενηµέρωσης και κίνη-
τρων από την άλλη, κάνουν
τους περισσότερους να µη
θέλουν να ασχοληθούν µε
τέτοια περιστατικά.

Είναι καιρός,όµως,να δοθεί
περισσότερη σηµασία σε αυτά
τα άτοµα, να δηµιουργηθούν
δοµές βοήθειας και στήριξης
αυτών και των οικογενειών
τους µε επαρκώς εκπαιδευµέ-
νο προσωπικό, στο οποίο θα
δοθούν κίνητρα για την ενα-
σχόληση του µε ηλικιωµένους
ψυχασθενείς.

Η ενηµέρωση των πολι-
τών µπορεί να συµβάλει στην
απαλλαγή από τις προκατα-
λήψεις που οδηγούν σε απάν-
θρωπες συµπεριφορές. Ας
µην ξεχνάµε πως και εκεί-
νοι είναι ανθρώπινα όντα,
που έχουν ταλαιπωρηθεί  και
δικαιούνται µια καλύτερη
µεταχείριση και µια αξιοπρε-
πή ζωή.

ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Α∆ΙΑΦΟΡΙΑΣ

Ηλικιωµένα άτοµα που
πάσχουν από ψυχική νόσο
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ΤΤΕΕΙΙ ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνος: Παραλίκας Θεοδόσης
Καθηγητής Εφαρµογών

ΤΤΕΕΙΙ ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Νούλα Μαρία

Επίκουρος Καθηγήτρια µέλος Ε.Π του Τµήµατος

ΤΤΕΕΙΙ ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη:  Θεοδωρακοπούλου Γεωργία

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ ΚΚΑΑΙΙ ΚΚΑΑΠΠΟΟ∆∆ΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ 
ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ -- 

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
Υπεύθυνη: Καλοκαιρινού Αθηνά

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ ΠΠΕΕΛΛΟΟΠΠΟΟΝΝΝΝΗΗΣΣΟΟΥΥ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
Υπεύθυνη: Ζυγά Σοφία
Επίκουρος Καθηγήτρια

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

«Είναι καιρός να
δοθεί περισσότε-
ρη σηµασία σε
αυτά τα άτοµα,
να δηµιουργη-
θούν δοµές
βοήθειας και
στήριξης αυτών
και των οικογε-
νειών τους µε
επαρκώς εκπαι-
δευµένο προσω-
πικό, στο οποίο
θα δοθούν κίνη-
τρα για την ενα-
σχόληση του µε
ηλικιωµένους
ψυχασθενείς»
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα 
Παρασκευή, ∆ρακοπούλου
Μαριάννα, Χριστοδούλου
Ελένη

Ο κίνδυνος επιλό-
χειας κατάθλιψης 
αυξάνεται σηµα-
ντικά στις γυναίκες
που γεννούν µε
καισαρική
Πηγή: το Βήµα

Ο κίνδυνος επιλόχειας κατά-
θλιψης αυξάνεται σηµαντικά
στις γυναίκες που γεννούν µε
καισαρική, σύµφωνα µε νέα
µελέτη του Εθνικού Πανεπι-
στηµίου στην Ταϊβάν όπου
µελετήθηκαν περισσότερες
από 10.000 µητέρες στη χώρα..
Μάλιστα είναι ακόµη µεγαλύ-
τερος σε όσες υποβάλλονται
σε καισαρική από επιλογή και
όχι επειδή συντρέχουν ιατρι-
κοί λόγοι.Οι ειδικοί εκτιµούν
ότι η σύνδεση µεταξύ καισα-
ρικής και επιλόχειας κατάθλι-
ψης οφείλεται στο γεγονός ότι
η ανάρρωση από τη διαδικα-
σία της καισαρικής είναι µεγα-
λύτερη για τη γυναίκα σε σύγκρι-
ση µε τη διαδικασία του
φυσιολογικού τοκετού.

Νέο στέλεχος
γονόρροιας 
µε ανθεκτικότητα
στα αντιβιοτικά
Πηγή: health.in.gr

Ένα νέο στέλεχος της σεξου-
αλικώς µεταδιδόµενης γονόρ-
ροιας ανέπτυξε ανθεκτικότητα
στα αντιβιοτικά, σύµφωνα µε
τα αποτελέσµατα διεθνούς µελέ-
της που θα παρουσιαστούν
κατά τη διάρκεια του ετήσιου
συνεδρίου της ∆ιεθνούς Εται-
ρείας Έρευνας για τα Σεξουα-
λικώς Μεταδιδόµενα Νοσή-
µατα. Οι ερευνητές του

Σουηδικού Εργαστηρίου Ανα-
φοράς προειδοποιούν ότι η
λοίµωξη µπορεί να εξελιχθεί
σε παγκόσµια απειλή για την
δηµόσια υγεία.Μάλιστα η πρώ-
τη περίπτωση ανθεκτικής στα
αντιβιοτικά γονόρροιας έχει
ήδη καταγραφεί στην Ιαπω-
νία. Η γονόρροια είναι µια εκ
των συχνότερα σεξουαλικώς
µεταδιδόµενων νοσηµάτων
στον κόσµο. Περίπου το 50%
των γυναικών που µολύνο-
νται από το βακτήριο δεν εµφα-
νίζουν συµπτώµατα. Το ίδιο
ισχύει για το 2-5% των ανδρών.

Μεταµόσχευση
θαυµατουργής
τραχείας σε 
καρκινοπαθή
Πηγή: ygeia.tanea.gr

Ελπίδες για µεταµοσχεύσεις
απλών οργάνων χωρίς καµία
αναµονή δίνει η νέα ανακάλυ-
ψη σουηδών και βρετανών επι-
στηµόνων.Οι ειδικοί δηµιούρ-
γησαν και µεταµόσχευσαν µε
επιτυχία σε ασθενή την πρώτη

συνθετική τραχεία µαζί µε το
βρογχικό δέντρο. Το όργανο
αναπτύχθηκε σε εργαστήριο µε
τη βοήθεια βλαστικών κυττά-
ρων του ίδιου του ασθενή.Είναι
η πρώτη φορά που χρησιµο-
ποιήθηκε µόσχευµα από άνθρω-
πο, αλλά τεχνητό όργανο, ένας
ενδοσκελετός πάνω στον οποίο
«χτίστηκαν» ανθρώπινα κύττα-
ρα.Με το πέρας της επέµβασης,
ο οργανισµός δέχθηκε το τεχνη-
τό όργανο σαν δικό του και
δεν χρειάστηκε ανοσοκατασταλ-
τική αγωγή για να µην το απορ-
ρίψει. Σήµερα, έναν µήνα µετά
την επέµβαση,ο 36χρονος καρ-
κινοπαθής αναρρώνει και είναι
καλά στην υγεία του.

Βαλένθια: 
Και διπλή 
µεταµόσχευση 
και στα πόδια
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ισπανοί γιατροί πραγµατοποί-
ησαν στη Βαλένθια την πρώ-
τη διπλή µεταµόσχευση ποδιών
στον κόσµο.Ο νεαρός λήπτης

των µοσχευµάτων έχασε τα
δύο του πόδια σε ατύχηµα.
∆εν µπορούσε να χρησιµο-
ποιήσει προσθετικά µέλη και
η µεταµόσχευση ήταν η µονα-
δική εναλλακτική λύση για να
µην περάσει την υπόλοιπη
ζωή του καθηλωµένος σε ανα-
πηρικό αµαξίδιο, σύµφωνα µε
τον επικεφαλής της ιατρικής
οµάδας, Πέδρο Καβάδας. Η
επέµβαση εγκρίθηκε τον Μάιο
του 2010 αλλά ο ασθενής και
οι γιατροί χρειάστηκε να περι-
µένουν για περισσότερο από
ένα χρόνο µέχρι να βρεθούν
τα κατάλληλα µοσχεύµατα.
Η οµάδα του Καβάδας έχει
κάνει στο παρελθόν µεταµο-
σχεύσεις προσώπου και χεριών.

∆ίδυµα µε 
διαφορά βάρους-
ρεκόρ
Πηγή :http://www.protothema.gr

Στο µαιευτήριο Έλγιν σηµειώ-
θηκε η µεγαλύτερη διαφορά
µεγέθους µεταξύ διδύµων που
έχει καταγραφεί ποτέ στην

Αγγλία.Όταν η Pamela Sutherland
έµεινε έγκυος µε δίδυµα κορί-
τσια.Όταν γεννήθηκαν,η Daisy
ζύγιζε 3.800 γραµµάρια, επι-
σκιάζοντας την αδελφή της,
που ζύγιζε µόλις 2.800. Είναι
η πρώτη φορά που σηµειώνε-
ται τόση µεγάλη διαφορά σε
δίδυµα στο Ηνωµένο Βασίλειο.
∆ιαφορά µεγέθους µεταξύ των
διδύµων µπορεί µερικές φορές
να σηµαίνει µια απειλητική για
τη ζωή κατάσταση, που ονο-
µάζεται «Twin to Twin transfusion
syndrome», όπου ένα δίδυµο
απορροφά περισσότερες θρε-
πτικές ουσίες από το άλλο.
Ωστόσο οι γιατροί διαβεβαίω-
σαν το ζευγάρι ότι τα δίδυµα
δεν βρίσκονταν σε τέτοια κατά-
σταση και ευτυχώς η εγκυµο-
σύνη κύλησε οµαλά.

Όλο και 
περισσότερες
γυναίκες έχουν
πρόωρη 
εµµηνόπαυση
Πηγή :http://www.protothema.gr

Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία
βρετανικής έρευνας, προκύ-
πτει πως περισσότερες από µία
γυναίκα στις είκοσι, πάσχει
από πρόωρη εµµηνόπαυση.
Αυτό όµως αυξάνει τον κίν-
δυνο για καρδιακή προσβο-
λή, εγκεφαλικό επεισόδιο ή
άλλες καρδιαγγειακές νόσους.
Η έρευνα δεν συµπέρανε ότι
η πρόωρη εµµηνόπαυση µε
κάποιο τρόπο προκαλεί άµε-
σα καρδιαγγειακό επεισόδιο,
αλλά αποτελεί «δείκτη» για µελ-
λοντικό αυξηµένο κίνδυνο.
Περίπου το 6% των Βρετανί-
δων, για άγνωστο λόγο, είχαν
µια ανεξήγητη πρόωρη εµµη-
νόπαυση, πριν από την ηλικία
των 40.Οι γυναίκες από χαµη-
λή κοινωνική τάξη, έχουν τρεις
φορές µεγαλύτερη πιθανότητα
να παρουσιάσουν εµµηνόπαυ-

Τυπορυχείο… 

Παιδιά από µητέρες καπνίστριες
διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο
οξέος καρδιακού επεισοδίου
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έρευνα του Πανεπιστηµίου του Σίδνεϊ επισηµαίνει
ότι οι κατ’ άλλα υγιείς οκτάχρονοι, των οποίων οι
µητέρες κάπνιζαν κατά την εγκυµοσύνη, είχαν 20%
λιγότερη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη ή καλή
χοληστερόλη (HDL) σε σχέση µε τους συνοµηλί-
κους τους των οποίων οι µητέρες δεν κάπνιζαν. Ο
Ντέιβιντ Σέλερµαχερ,καθηγητής Καρδιολογίας, δήλω-
σε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC ότι τα ευρήµατα αυτά
είναι σηµαντικά και προκαλούν έκπληξη.«Αυτό που
διαπιστώσαµε σε αυτή τη µελέτη είναι µείωση µέχρι
20% των επιπέδων της καλής χοληστερόλης στα παι-

διά αυτά των οποίων οι µητέρες κάπνιζαν κατά την εγκυµοσύνη. Συνεπώς επισηµαίνου-
µε ότι διατρέχουν µέχρι 20% µεγαλύτερο κίνδυνο οξέος καρδιακού επεισοδίου και εγκε-
φαλικού κάποια στιγµή στη ζωή τους», τονίζει.
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19

ση, πριν από την ηλικία των
40.Σύµφωνα µε τους ειδικούς,
η πρόωρη εµµηνόπαυση οφεί-
λεται στην κακή ποιότητα ζωής.
Εξαρτάται από τη σωµατική και
κυρίως τη ψυχική υγεία της
γυναίκας.Παράγοντες όπως το
κάπνισµα,η παχυσαρκία και η
έλλειψη σωµατικής άσκησης,
σίγουρα παίζουν πολύ σηµα-
ντικό ρόλο στην εµφάνιση της.

Εµβόλιο 
καταπολεµά 
τον σακχαρώδη
διαβήτη...;
Πηγή: http://www.skai.gr

Να θεραπεύσουν για ένα διά-
στηµα τον σακχαρώδη διαβή-
τη τύπου 1 κατάφεραν επιστή-
µονες του Νοσοκοµείου της
Μασαχουσέτης! Μελέτη που
παρουσιάστηκε στο Ετήσιο
Συνέδριο της Αµερικανικής
Εταιρείας ∆ιαβήτη έδειξε ότι το
παλιό και φθηνό εµβόλιο BCG
κατά της φυµατίωσης κατάφε-
ρε σε τέσσερα από τα έξι παι-
διά στα οποία χορηγήθηκε, να
αναζωογονήσει τα κύτταρά τους
τα οποία άρχισαν και πάλι να
παράγουν δική τους ινσουλί-
νη. Μάλιστα, για ένα διάστηµα
τα παιδιά σταµάτησαν να κάνουν
ενέσεις ινσουλίνης από τις οποί-
ες εξαρτώνταν τα τελευταία δεκα-
πέντε χρόνια! Σύντοµα,θα πραγ-
µατοποιηθεί νέα έρευνα µε τη
συµµετοχή περισσότερων πασχό-
ντων προκειµένου να δοθούν
απαντήσεις σχετικά µε τις ευερ-
γετικές επιδράσεις που έχει το
εµβόλιο για την αντιµετώπιση
της φυµατίωσης στους διαβη-
τικούς τύπου 1.

Τα µωρά «αντι-
λαµβάνονται» τα
συναισθήµατα από
τριών µηνών
Πηγή :http://cosmo.gr/Health/
World

Τα µωρά µπορούν να ανταπο-
κριθούν στη συναισθηµατική
χροιά της ανθρώπινης φωνής

από πολύ νωρίς και συγκε-
κριµένα από τριών µηνών.
Αυτά είναι τα συµπεράσµατα
νέας έρευνας, κατά τη διάρκεια
της οποίας «σκαναρίστηκε» ο
εγκέφαλος 21 µωρών την ώρα
του ύπνου τους. Οι ερευνητές
κατέγραψαν πως τα µωρά αντα-
ποκρίθηκαν σε «συναισθηµα-
τικούς» ήχους, όπως γέλια ή
κλάµατα, αλλά και σε άλλους
ήχους όπως νερό που τρέχει.
Επιπλέον,µε τη νέα αυτή έρευ-
να οι επιστήµονες ελπίζουν
να κατανοήσουν τη διαφορά
ανάµεσα στον τρόπο που ανα-
πτύσσονται αυτιστικοί και µη-
αυτιστικοί εγκέφαλοι.

Ελπίδες για πιο
αποτελεσµατική
χηµειοθεραπεία
Πηγή:TO BHMA

Ένας άγνωστος ως τώρα τρό-
πος θανάτου των καρκινικών
κυττάρων, αποκαλούµενος
νεκρόπτωση, προσφέρει απο-
τελεσµατικότερη θεραπευτική
οδό για την εξόντωση όλων
των τύπων καρκίνου.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν στο
εργαστήριο ότι ενεργοποιώ-
ντας µια οµάδα πρωτεϊνών µπο-
ρούσαν να «εξαναγκάσουν» τα
κύτταρα του καρκίνου να ακο-
λουθήσουν αυτή τη µορφή
θανάτου, ανοίγοντας τον δρό-

µο για νέου είδους θεραπείες
οι οποίες θα εξοντώνουν και
τα καρκινικά κύτταρα που εµφα-
νίζονται ανθεκτικά στις σηµε-
ρινές χηµειοθεραπείες.Οι µελέ-
τες βρίσκονται ακόµη σε πρώτο
στάδιο, αλλά φέρουν πολλές
υποσχέσεις για το µέλλον.Ένα
γεγονός το οποίο θεωρείται
ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι
ότι µια δραστική ουσία που
στοχεύει κάποιες από τις πρω-
τεΐνες που εντοπίστηκαν - γνω-
στή ως SMAC-mimetics - βρί-
σκεται ήδη σε κλινικές δοκιµές
µε καλά αποτελέσµατα.

Συνελήφθη 
η «µητέρα» όλων
των κυττάρων του
αίµατος
Πηγή:TO BHMA

Τα «µητρικά» κύτταρα τα οποία
…γεννούν όλα τα υπόλοιπα
κύτταρα του αίµατος «συνελή-
φθησαν» τελικώς από τους ειδι-
κούς µετά από ένα κυνηγητό
το οποίο διήρκεσε περισσότε-
ρα από 20 χρόνια. Οι επιστή-
µονες γνώριζαν επί µακρόν τα
αποκαλούµενα αιµοποιητικά
βλαστικά κύτταρα (HSC) τα
οποία κατοικούν στον µυελό
των οστών και «εφοδιάζουν»
το αίµα µε φρέσκα κύτταρα καθ’
όλη τη διάρκεια της ζωής µας.
Τα κύτταρα HSC χρησιµοποι-

ούνται εδώ και µισό αιώνα για
τη θεραπεία ασθενών µε λευ-
χαιµία στους οποίους γίνεται
µεταµόσχευση µυελού των
οστών δότη. Ο ∆ρ Ντικ και οι
συνεργάτες του απέδειξαν τώρα,
όπως σηµειώνουν στην επιθε-
ώρηση «Science», ότι τα κύτ-
ταρα HSC µπορούν να αναγεν-
νήσουν όλους τους τύπους
κυττάρων του αίµατος, συµπε-
ριλαµβανοµένων των ερυθρών
αιµοσφαιρίων, των λεµφοκυτ-
τάρων και των µακροφάγων.

Οι αισθηµατικές
νουβέλες χαλάνε
τις σχέσεις!
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Γενιές γυναικών έχουν µεγα-
λώσει µε αισθηµατικές νουβέ-
λες,που κατά κανόνα σκιαγρα-
φούν έναν παθιασµένο έρωτα,
που περνάει από τα σαράντα
κύµατα αλλά τελικά εκπληρώ-
νεται.Αυτού του είδους τα µυθι-
στορήµατα,όµως, βλάπτουν τις
σύγχρονες σχέσεις, υποστηρί-
ζει µια βρετανίδα ψυχολόγος.
«Εξιδανικεύουν τον έρωτα και
το σεξ, και δηµιουργούν στις
αναγνώστριες λανθασµένες
προσδοκίες», υποστηρίζει η
ειδική σε θέµατα σχέσεων ∆ρ
Σούζαν Κίλιαµ. Επίσης, µόνο
ένα στα δέκα αισθηµατικά µυθι-
στορήµατα αναφέρει τη χρήση

προφυλακτικού, ενώ πρόσφα-
τη δηµοσκόπηση έδειξε πως,
όσο περισσότερα τέτοια µυθι-
στορήµατα διαβάζουν οι γυναί-
κες, τόσο πιθανότερο είναι να
έχουν αρνητική στάση στο θέµα
της χρήσης προφυλακτικού.

ΗΠΑ: Γεννήθηκε
µωρό – γίγας!
Πηγή: myhnews.gr

Επτά κιλά και τριακόσια γραµ-
µάρια ζυγίζει ένα βρέφος που
γεννήθηκε την περασµένη εβδο-
µάδα σε κλινική του Τέξας στις
ΗΠΑ και είναι καλά στην υγεία
του.Σύµφωνα µε τους ειδικούς,
το βρέφος µοιάζει περισσότε-
ρο µε µωρό ενός έτους, παρά
µε νεογέννητο. Την έκπληξή
τους εξέφρασαν οι γιατροί, οι
οποίοι δεν είχαν συναντήσει
ούτε καν στη βιβλιογραφία κάτι
παρόµοιο. Τα αίτια του βάρους
του κοριτσιού οφείλονται στο
γεγονός ότι η µητέρα είναι δια-
βητική. Το βρέφος βρίσκεται
υπό παρακολούθηση, προκει-
µένου να σταθεροποιηθούν τα
επίπεδα σακχάρου στο αίµα του.

Βρήκαν γιατί απο-
τυγχάνει η δίαιτα
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Επιστήµονες από το Πανεπιστή-
µιο της Πενσυλβάνια,µελέτησαν
36 διαφορετικούς τρόπους δια-
τροφής και άσκησης,για να δια-
πιστώσουν εάν σχετίζονταν µε
απώλεια βάρους ή µε διατήρη-
ση του βάρους. Χρησιµοποιώ-
ντας ένα τυχαίο δείγµα 1.165 εθε-
λοντών,κατέληξαν στο συµπέρασµα
πως η απώλεια και η διατήρη-
ση απαιτούν εντελώς διαφορε-
τικές προσεγγίσεις.Οι εθελοντές
διάλεξαν µόνοι τους ποια από
τις 36 στρατηγικές θα χρησιµο-
ποιούσαν για να αδυνατίσουν
και να µη ξαναπαχύνουν. Από
αυτές, οι 14 µόνον απέδωσαν
στο αδυνάτισµα ή στη διατήρη-
ση του νέου βάρους.Καµία ωστό-
σο δεν απεδείχθη επιτυχηµένη
και στα δύο, γεγονός που εξέ-
πληξε τους ερευνητές.

Βρήκαν γιατί µας πονάει 
το ηλιακό έγκαυµα
Πηγή:WebOnly

Βρετανοί επιστήµονες ανακάλυψαν πως µία χηµική ουσία
που παράγει το δέρµα όταν το καίει ο ήλιος, είναι υπεύ-
θυνη για τον πόνο που αισθανόµαστε. Η µελέτη διεξή-
χθη από επιστήµονες του King’s College του Λονδίνου,
οι οποίοι εξέθεσαν σε υπεριώδη ακτινοβολία Β (UVB)
µικρά τµήµατα του δέρµατος 10 υγιών εθελοντών. Έτσι
τους προκάλεσαν µικρά ηλιακά εγκαύµατα, τα οποία µέσα
σε δύο µέρες γίνονταν ολοένα πιο επώδυνα. Στη συνέ-
χεια, πήραν ιστικά δείγµατα και τα εξέτασαν για εκατο-
ντάδες γνωστά µόρια πόνου. Αποτέλεσµα: είχαν ασυνή-
θιστα υψηλά επίπεδα του µορίου CXCL5.Το εύρηµα αυτό

θα µπορούσε να οδηγήσει στην επινόηση νέων αναλγητικών φαρµάκων, τα οποία δεν θα
καταπολεµούν µόνο τον πόνο του ηλιακού εγκαύµατος, αλλά και τον χρόνιο πόνο.
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>> 22οο ΣΣυυννέέδδρριιοο γγιιαα ττηηνν ΠΠρρόόλληηψψηη
ττωωνν ΚΚααρρδδιιααγγγγεειιαακκώώνν ΠΠααθθήήσσεεωωνν
Το 2ο Συνέδριο για την Πρόληψη των
Καρδιαγγειακών Παθήσεων, διεξάγε-
ται στην Ερµούπολη της Σύρου από
2 έως 4 Σεπτεµβρίου 2011, στο παρα-
χωρηθέν από το ∆ήµο Σύρου - Ερµού-
πολης  Πνευµατικό Κέντρο. Όπως και
το περυσινό 1ο  Συνέδριο, έτσι και
το 2ο θα είναι σχεδιασµένο ώστε να
απευθύνεται, κυρίως, στο ευρύ κοι-
νό, αλλά και στους επαγγελµατίες υγεί-
ας, ενώ οι βασικές συνιστώσες της
θεµατολογίας του θα επικεντρώνο-
νται στην πρόληψη των καρδιαγγει-
ακών νοσηµάτων. Η διεξαγωγή του
βασίζεται στο γεγονός ότι, µέσα από
τις δράσεις ευαισθητοποίησης του
πληθυσµού σε επίπεδο κοινότητας,
καθώς και της διερεύνησης µε σύγ-
χρονα εργαλεία των πολιτών  που
εµφανίζουν αυξηµένο καρδιαγγεια-
κό κίνδυνο, είναι εφικτό µε τις κατάλ-
ληλες παρεµβάσεις να προστατευτούν
οι  πολίτες έγκαιρα από τον καρδιαγ-
γειακό κίνδυνο.Υπό το σκεπτικό αυτό,
η διεξαγωγή του εν λόγω συνεδρίου
έρχεται να συµβάλει, έστω αµυδρά,
στην υλοποίηση αυτής της σύγχρο-
νης «απαίτησης» και να θέσει το θεµέ-
λιο λίθο και για άλλες ωφέλιµες για
την τοπική κοινωνία δράσεις. Η κύρια
θεµατολογία του συνεδρίου θα επι-
κεντρώνεται:

11 Στην ευαισθητοποίηση των πολι-
τών για τα καρδιαγγειακά νοσήµα-

τα και τους παράγοντες κινδύνου που
σχετίζονται µε αυτά.

22 Στην ανάδειξη των εναλλακτικών
προτάσεων για µια πιο «υγιή καρ-

διά».

33Στην ευαισθητοποίηση των γονέων
σε σχέση µε τις διατροφικές ή τις

καπνιστικές συνήθειες που επηρεάζουν
την υγεία τους, αλλά και την υγεία των
παιδιών. Θα παρουσιαστούν τα αποτε-
λέσµατα έρευνας που υλοποιήσαµε σχε-
τικής µε τις συνήθειες φυσικής δραστη-
ριότητας αλλά και τις διατροφικές συνήθειες

1000 περίπου µαθητών Γυµνασίου και
Λυκείου της Σύρου.

44 Στο ρόλο που µπορεί να διαδρα-
µατίσουν οι σύγχρονες υπηρεσίες

υγείας στην προαγωγή της υγείας των
πολιτών.

55Στους σύγχρονους ρόλους που
καλούνται να διαδραµατίσουν οι

τοπικές αυτοδιοικήσεις σχετικά µε τα
προγράµµατα προαγωγής της υγείας

µε στόχο την περιφρούρηση της υγεί-
ας των πολιτών από τα καρδιαγγειακά
νοσήµατα, µε δεδοµένες τις νέες αρµο-
διότητες των «Καλλικρατικών» ∆ήµων
αλλά και των νέων Περιφερειών.

66 Στους σύγχρονους ρόλους που
καλούνται να διαδραµατίσουν οι

επαγγελµατίες υγείας στον τοµέα αυτό.

77 Στην οργάνωση και την εφαρµο-
γή (στο αµέσως επόµενο από το

συνέδριο διάστηµα), προγράµµατος
διερεύνησης στον πληθυσµό των πολι-
τών που παρουσιάζουν  αυξηµένο
καρδιαγγειακό κίνδυνο, µέσω σύγ-
χρονων εργαλείων.
Για την πραγµατοποίηση του 2ου Συνε-
δρίου για την Πρόληψη των Καρδιαγ-
γειακών Παθήσεων συνεργάζεται το
Νοσοκοµείο Σύρου και ιδιαίτερα η
Καρδιολογική Κλινική και Μονάδα
Εµφραγµάτων µε την Εθνική Σχολή
∆ηµόσιας Υγείας, καθώς επίσης και µε
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αλλά
και τον ∆ήµο Σύρου - Ερµούπολης.
Στο συνέδριο θα υπάρχουν συµµετο-
χές εξεχόντων επιστηµόνων  από τον
ακαδηµαϊκό, τον κλινικό αλλά και τον
χώρο της ∆ηµόσιας Υγείας. Η Οργα-
νωτική Επιτροπή θα φροντίσει να εξα-
σφαλίσει για τους επισκέπτες που θα
θελήσουν να  παρευρεθούν, φθηνά
πακέτα διαµονής αλλά και δωρεάν
ξεναγήσεις µε σκοπό να γνωρίσουν
τα ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστι-
κής αξίας αξιοθέατα της Σύρου, αλλά
και τις φυσικές χάρες της.
Με ιδιαίτερη χαρά, λοιπόν, αναµένου-
µε να σας γνωρίσουµε από κοντά και
να ανταλλάξουµε απόψεις. Εκ µέρους
της Οργανωτικής Επιτροπής του συνε-
δρίου οι υπεύθυνοι επικοινωνίας του
συνεδρίου βρίσκονται  στη διάθεσή
σας για κάθε διευκρίνιση και είναι οι:
11.. Απόστολος Ευκαρπίδης, τηλέφωνο:
6979778636,E mail:apostolosefkarpidis@
yahoo.gr.
22.. Μαρία Κοτσινάρη, τηλέφωνο:
6947706558,E mail:mkotsinari@yahoo.gr  
33.. Ευαγγελία Γιακουµή, τηλέφωνο:
6936962227,E mail: evagiak@gmail.com
44.. Αικατερίνη Νάσσου, τηλέφωνο:
6986385291,E mail:nassoukat@yahoo.gr
Για την  Οργανωτική Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 
Απόστολος Ευκαρπίδης

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

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

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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Νοσηλεύτρια ΤΕ που εργά-
ζεται στο Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
ζητά αµοιβαία µετάταξη µε
νοσηλευτή/τρια που εργά-
ζεται σε οποιοδήποτε
νοσοκοµείο της
Θεσσαλονίκης ή της
Κοµοτηνής. Τηλ. επικοινω-
νίας:6982466765.

Νεοδιορισµένη νοσηλεύ-
τρια ΤΕ που υπηρετεί στο
Γ.Ν. Ρεθύµνου, ζητά αµοι-
βαία µετάθεση µε νοση-
λευτή/τρια που υπηρετεί
σε οποιοδήποτε νοσοκο-
µείο της Αθήνας ή του
Πειραιά. Τηλ. επικοινωνίας:
6936691622.

Νοσηλεύτρια Τ.Ε. εργαζό-
µενη στο Γενικό
Νοσοκοµείο Αγίου
Νικολάου Κρήτης ζητά
αµοιβαία µετάταξη στους
εξής νοµούς: Σερρών,
∆ράµας, Θεσσαλονίκης,
Καβάλας, και Κιλκίς. Τηλ.
επικοινωνίας: 6977617146.

Νοσηλεύτρια ΤΕ ζητά αµοι-
βαία µετάθεση από το
Γενικό Νοσοκοµείο
Καρπενησίου, στα νοσοκο-
µεία Λευκάδας, Πρέβεζας,
Άρτας, Αγρινίου καθώς και
στο Κ.Υ. Βόνιτσας. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6986513202,
2643022579.  

w ΑΓΓΕΛΙΕΣ





Επιµέλεια Αριστείδης ∆άγλας

ΟΑντώνης Σαµαράκης γεν-
νήθηκε στην Αθήνα το
1919. Πνεύµα ανήσυ-

χο, ασχολήθηκε από νωρίς µε το 
να εκφράσει τις προσωπικές του 
ανησυχίες, συµµετέχοντας ενεργά 
στην Εθνική Αντίσταση κατά τη 
ναζιστική κατοχή, όπου συνελή-
φθη και καταδικάστηκε σε θάνατο. 
Ευτυχώς για όλους µας κατόρθωσε 
να δραπετεύσει και να συνεχίσει 
παράλληλα µε την κοινωνική του 
δράση και το πνευµατικό του έργο 
που είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία 
του 1930, όταν έγραψε τα πρώτα 
του ποιήµατα.

Το 1954 εξέδωσε την πασίγνω-
στη και πολυµεταφρασµένη συλλο-
γή διηγηµάτων «Ζητείται Ελπίς», µε 
την οποία εισέβαλε στο εγχώριο λο-
γοτεχνικό γίγνεσθαι. ∆ιαβάζοντας 
το απόσπασµα που παραθέτω πιο 
κάτω, θαρρείς πως γράφτηκε µόλις 
χτες… Με λόγο ευαίσθητο και µε δι-
εισδυτική µατιά στους κοινωνικούς 
συσχετισµούς της µεταπολεµικής 
χειµαζόµενης Ελλάδας, κατέκτησε 
δίκαια µια περίοπτη θέση στο λογο-
τεχνικό µας στερέωµα, τονίζοντας 
τη µεγάλη φενάκη του «ανήκειν» σε 
κάποιο από τα πολιτικά κόµµατα. 
Πόσο µάλλον σήµερα…

Μετακόµισε στη γειτονιά των 
Αγγέλων το 2003, συνεχίζοντας 
εντούτοις να µας εκπλήσσει ευ-
χάριστα, παραχωρώντας το σώµα 
του στο Πανεπιστήµιο Αθηνών 
για έρευνες των φοιτητών της Ια-
τρικής Σχολής. Για όλους εµάς, θα 
παραµείνει ένας αιώνιος έφηβος, 
αθάνατος µέσα στις ψυχές µας.

Ας τον απολαύσουµε:
Ὅταν µπῆκε στὸ καφενεῖο, κεῖνο 

τὸ ἀπόγεµα, ἤταν ενωρὶς ἀκόµα. 
Κάθισε σ’ ἕνα τραπέζι, πίσω ἀπὸ τὸ 
µεγάλο τζάµι ποὺ ἔβλεπε στὴ λεω-
φόρο. Παράγγειλε καφέ.

Σὲ ἄλλα τραπέζια, παίζανε χαρ-
τιὰ ἢ συζητούσανε.

Ἦρθε ὁ καφές. Ἄναψε τσιγάρο, 
ἤπιε δυὸ γουλιές, κι ἄνοιξε τὴν 
ἀπογευµατινὴ ἐφηµερίδα.

Καινούριες µάχες εἶχαν ἀρχίσει 

στὴν Ἰνδοκίνα. «Αἱ ἀπώλειαιἑ κατέ-
ρωθεν ὑπῆρξαν βαρύταται», ἔλεγε 
τὸ τηλεγράφηµα.

Ἕνα ἀκόµα ἰαπωνικὸ ἁλιευτικὸ 
ποὺ γύρισε µὲ ραδιενέργεια.

«Ἡ σκιὰ τοῦ νέου παγκοσµίου 
πολέµου ἁπλοῦται εἰς τὸν κόσµον 
µας», ἦταν ὁ τίτλος µιᾶς ἄλλης 
εἴδησης.

Ὕστερα διάβασε ἄλλα πράγµατα: 

τὸ ἔλλειµµα τοῦ προϋπολογισµοῦ, 
προαγωγὲς ἐκπαιδευτικῶν, µιὰ 
ἀπαγωγή, ἕνα βιασµό, τρεῖς αὐτο-
κτονίες. Οἱ δυό, γιὰ οἰκονοµικοὺς 
λόγους. ∆υὸ νέοι, 30 καὶ 32 χρονῶ. 
Ὁ πρῶτος ἄνοιξε τὸ γκάζι, ὁ δεύτε-
ρος χτυπήθηκε µὲ πιστόλι.

Ἀλλοῦ εἶδε κριτικὴ γιὰ ἕνα ρε-
σιτὰλ πιάνου, ἔπειτα κάτι γιὰ τὴ 
µόδα, τέλος τὴν «Κοσµικὴ Κίνηση»: 

«Κοκταίηλ προχθὲς παρὰ τῷ κυρίῳ 
καὶ τῇ κυρίᾳ Μ. Τ. Χάρµα εὐµορ-
φίας καὶ κοµψότητος ἡ κυρία Β. Χ. 
µὲ φόρεµα κοµψότατο ἐµπριµὲ καὶ 
τὸκ πολὺ σίκ. Ἐλεγκάντικη ἐµφάνι-
σις ἡ δεσποινὶς Ο. Ν.»

Ἄναψε κι ἄλλο τσιγάρο. Ἔριξε 
µιὰ µατιὰ στὶς «Μικρὲς Ἀγγελίες»:

ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδµητος µονο-
κατοικία, κατασκευὴ ἀρίστη, ἐκ 4 
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δωµατίων, χόλ, κουζίνας, λουτροῦ 
πλήρους, W.C.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εἰς σοβαρὸν κύ-
ριον δωµάτιον εἰς β’ ὄροφον, εὐάε-
ρον, εὐήλιον...

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιάνο πρὸς ἀγοράν...
Σκέψεις γυρίζανε στὸ νοῦ του.
Ἀπὸ τότε ποὺ τέλειωσε ὁ δεύ-

τερος παγκόσµιος πόλεµος, ἡ σκιὰ 
τοῦ τρίτου δὲν εἶχε πάψει νὰ βα-
ραίνει πάνω στὸν κόσµο µας. Καὶ 
στὸ µεταξύ, τὸ αἷµα χυνότανε, στὴν 
Κορέα χτές, στὴν Ἰνδοκίνα σήµερα, 
αὔριο...

Πέρασε τὸ χέρι του στὰ µαλλιά 
του. Σκούπισε τὸν ἱδρώτα στὸ µέ-
τωπό του· εἶχε ἱδρώσει, κι ὅµως δὲν 
ἔκανε ζέστη.

Ὁ πόλεµος, ἡ βόµβα ὑδρογόνου, 
οἱ αὐτοκτονίες γιὰ οἰκονοµικοὺς 
λόγους, ἡ «Κοσµικὴ Κίνησις»... Τὸ 
πανόραµα τῆς ζωῆς!

∆ὲν εἶχε ἀλλάξει διόλου πρὸς τὸ 
καλύτερο ἡ ζωή µας ὕστερ’ ἀπὸ τὸν 
πόλεµο. Ὅλα εἶναι, τὰ ἴδια σὰν καὶ 
πρίν. Κι ὅµως εἶχε ἐλπίσει κι αὐτός, 
ὅπως εἶχαν ἐλπίσει ἑκατοµµύρια 
ἄνθρωποι σ’ ὅλη τὴ γῆ, πῶς ὕστερ’ 
ἀπὸ τὸν πόλεµο, ὕστερ’ ἀπὸ τόσο 
αἷµα ποὺ χύθηκε, κάτι θ’ ἄλλαζε. 
Πὼς θ ἀρχόταν ἡ εἰρήνη, πὼς ὁ 
ἐφιάλτης τοῦ πολέµου δὲ θὰ ἴσκιω-
νε πιὰ τὴ γῆ µας, πὼς δὲ θὰ γίνο-
νταν τώρα αὐτοκτονίες γιὰ οἰκονο-
µικοὺς λόγους, πὼς...

Σουρούπωνε. Μερικὰ φῶτα
εἶχαν ἀνάψει κιόλας στὰ µαγαζί 
ὰἀντίκρυ. Στὸ καφενεῖο δὲν εἴχανε 
ἀνάψει ἀκόµα τὰ φῶτα. Τοῦ ἄρεσεἔ 
τσιτὸ ἡµίφως.

Σκέφτηκε τὴ σύγχυση ποὺ ἐπι-
κρατεῖ στὸν κόσµο µας σήµερα. 
Σύγχυση στὸν τοµέα τῶν ἰδεῶν, 
σύγχυση στὸν κοινωνικὸ τοµέα, 
σύγχυση...

∆ὲν ἔφταιγε ἡ ἐφηµερίδα ποὺ 
ἔκανε τώρα αὐτὲς τὶς σκέψεις. Τὰ 
σκεφτότανε ὅλα αὐτὰ τὸν τελευ-
ταῖο καιρό, πότε µὲ λιγότερη, πότε 
µὲ περισσότερη ἔνταση. Σκεφτότα-
νε τὸ σκοτεινὸ πρόσωπο τῆς ζωῆς. 
Τὴν εἰρήνη, τὴ βαθιὰ τούτη λαχτά-
ρα, ποὺ κρέµεται ἀπὸ µιὰ κλωστή. 
Σκεφτότανε τὴ φτώχεια, τὴν ἀθλιό-
τητα. Σκεφτότανε τὸ φόβο ποὺ ἔχει 

µπεῖ στὶς καρδιές.
Στὸν καθρέφτη, δίπλα του, εἶδε 

τὸ πρόσωπό του. Ἕνα πολὺ συνη-
θισµένο πρόσωπο. Τίποτα δὲ µαρ-
τυροῦσε τὴν ταραχὴ ποὺ εἶχε µέσα 
του.

Εἶχε πολεµήσει κι αὐτὸς στὸν 
τελευταῖο πόλεµο. Καὶ εἶχε ἐλπίσει. 
Μὰ τώρα ἤτανε πιὰ χωρὶς ἐλπίδα. 
Ναί, δὲ φοβότανε νὰ τὸ ὁµολογήσει 
στὸν ἑαυτό του πῶς ἤτανε χωρὶς 
ἐλπίδα.

Μιὰ σειρὰ ἀπὸ διαψεύσεις ἐλπί-
δων ἦταν ἡ ζωή του. Εἶχε ἐλπίσει 
τότε,...

Εἶχε ἐλπίσει ὕστερα...
Κάποτε, πρὶν ἀπὸ χρόνια, εἶχε 

ἐλπίσει στὸν κοµµουνισµό. Μὰ 
εἶχε διαψευσθεῖ κι ἐκεῖ. Τώρα δὲν 
εἶχε ἐλπίδα σὲ καµιὰ ἰδεολογία!

Ζήτησε ἕνα ποτήρι νερὸ ἀκόµα. 
Αὐτὴ ἡ διάψευση ἀπὸ τὶς λογῆς-
λογῆς ἰδεολογίες ἤτανε βέβαια γε-
νικὸ φαινόµενο. Καὶ παραπάνω 
ἀπὸ τὴ διάψευση, ἡ κούραση, ἡ 

ἀδιαφορία, ποὺ οἱ πιὸ πολλοί, ἡ µε-
γάλη πλειοψηφία νιώθει µπροστὰ 
στὶς διάφορες ἰδεολογίες.

Κοίταζε τὰ τρόλλεϋ ποὺ περ-
νάγανε ὁλο έναστὴ λεωφόρο, τὸ 
πλῆθος... Μπροστά του, ἡ ἐφηµερί-
δα ἀνοιχτή. Ὅλα αὐτὰ ποὺ εἶχε δεῖ 
καὶ πρωτύτερα: ἡ σκιὰ τοῦ καινού-
ριου πολέµου, ἡ Ἰνδοκίνα, οἱδυὸ 
αὐτοκτονίες γιὰ οἰκονοµικοὺς λό-
γους, ἡ «Κοσµικὴ Κίνησις»...

Τσιγάρα! ἕνας πλανόδιος 
µπῆκε.

Πῆρε ἕνα πακέτο.
Στὶς ἕξι σελίδες τῆς ἐφηµερίδας: 

ἡ ζωή. Κι αὐτός, ἤτανε τώρα ἕνας 
ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἔχει ἐλπίδα.

Θυµήθηκε, πρὶν ἀπὸ χρόνια, 
ἤτανε παιδὶ ἀκόµα, εἶχε ἀρρωστή-
σει βαριὰ µιὰ θεία του, ξαδέρφη τῆς 
µητέρας του. Τὴν εἴχανε σπίτι τους. 
Ἦρθε ὁ γιατρὸς· βγαίνοντας ἀπὸ 
τὸ δωµάτιο τῆς ἄρρωστης, εἶπε µὲ 
ἐπίσηµοὕφος:

∆ὲν ὑπάρχει πλέον ἐλπίς!

Ἔτσι κι αὐτός, τώρα, εἶχε φτάσει 
στὸ σηµεῖο νὰ λέει:

- ∆ὲν ὑπάρχει πλέον ἐλπίς!
Τοῦ φάνηκε φοβερὸ ποὺ ἤτα-

νε χωρὶς ἐλπίδα. Εἶχε τὴν αἴσθη-
ση πὼς οἱ ἄλλοι στὸ καφενεῖο τὸν 
κοιτάζανε κι ἄλλοι ἀπὸ τὸ δρόµο 
σκέφτονταν καὶ ψιθυρίζανε µεταξύ 
τους: «Αὐτὸς ἐκεῖ δὲν ἔχει ἐλπίδα!» 
Σὰ νὰ ἦταν ἔγκληµα αὐτό. Σὰ νὰ 
εἶχε ἕνα σηµάδι πάνω του ποὺ τὸ 
µαρτυροῦσε. Σὰ νὰ ἤτανε γυµνὸς 
ἀνάµεσα σὲ ντυµένους.

Σκέφτηκε τὰ διηγήµατα ποὺ εἶχε 
γράψει, δίνοντας ἔτσι µιὰ διέξοδο 
στὴν ἀγωνία του. Ἄγγιζε θέµατα 
τοῦ καιροῦ µας: τὸν πόλεµο, τὴν 
κοινωνικὴ δυστυχία... Ὡστόσο, δὲν 
τὸ ἀποφάσιζε νὰ τὰ ἐκδώσει. Φο-
βότανε! Φοβότανε τὴν ἐτικέτα ποὺ 
θὰ τοῦ δίνανε σίγουρα οἱ µὲν καὶ 
οἱ δέ. Ὄχι, ἔπρεπε νὰ τὰ βγάλει. Στὸ 
διάολο ἡ ἐτικέτα! Αὐτὸς ἦταν ἕνας 
ἄνθρωπος, τίποτε ἄλλο. Οὔτε ἀρι-
στερὸς οὔτε δεξιός. Ἕνας ἄνθρωπος 
ποὺ εἶχε ἐλπίσει ἄλλοτε, καὶ τώρα 
δὲν ἔχει ἐλπίδα, καὶ ποὺ νιώθει 
χρέος του νὰ τὸ πεῖ αὐτό. Βέβαια, 
ἄλλοι θἄχουν ἐλπίδα, σκέφτηκε. 
∆ὲν µπορεῖ παρὰ νἄάχουν.

Ξανάριξε µιὰ µατιὰ στὴν ἐφη-
µερίδα: ἡ Ἰνδοκίνα, ἡ «Κοσµικὴ 
Κίνησις», τὸ ρεσιτὰλ πιάνου, οἱ δυὸ 
αὐτοκτονίες γιὰ οἰκονοµικοὺς λό-
γους, οἱ «Μικρὲς Ἀγγελίες»...

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφοµηχανή... 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ραδιογραµµόφωνον... 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τζὶπ ἐν καλῇ κατα-

στάσει... 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τάπης γνήσιος περ-

σικὸς... 
Ἔβγαλε τὴν ἀτζέντα του, ἔκοψε 

ἕνα φύλλο κι ἔγραψε µὲ τὸ µολύβι 
του:

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ἐλπίς
Ὕστερα πρόσθεσε τὸ ὄνοµά του 

καὶ τὴ διεύθυνσή του. Φώναξε τὸ 
γκαρσόνι. Ἤθελε νὰ πληρώσει, νὰ 
πάει κατευθείαν στὴν ἐφηµερίδα, 
νὰ δώσει τὴν ἀγγελία του, νὰ πα-
ρακαλέσει, νὰ ἐπιµείνει νὰ µπεῖ 
ὁπωσδήποτε στὸ αὐριανὸ φύλλο.

Ἀντώνης Σαµαράκης - 
Ζητεῖται Ἐλπίς
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Ο Αντώνης Σαµαράκης µε λόγο ευαίσθητο και µε διεισδυτική
µατιά στους  κοινωνικούς συσχετισµούς της µεταπολεµικής χει-
µαζόµενης Ελλάδας, κατέκτησε δίκαια µια περίοπτη θέση στο
λογοτεχνικό µας στερέωµα.




