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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά από πρόταση της Ε.Ν.Ε. που συμπε-
ριλήφθηκε στο Ν. 3918/2011, το χρη-
ματικό ποσό της εγγραφής και της ετή-
σιας εισφοράς 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 45eδιαμορφώ-
νεται σε 40e.

ΟΟ
υπεύθυνος κάθε φορέα, επιχείρη-
σης, οργανισμού κτλ, οφείλει να
γνωρίζει το προσωπικό που απα-

σχολεί, τις αρμοδιότητες που έχει κάθε κατη-
γορία εργαζομένων, τις ανάγκες και τις ελλεί-
ψεις που υπάρχουν. Προσφάτως ξεκίνησε
μια διαδικασία κατα-
γραφής του προ-
σωπικού των νοσο-
κομείων του ΕΣΥ,
προκειμένου να
οδηγηθούμε στα-
διακά στην εκπό-
νηση νέων οργα-
νισμών, κατ’
εφαρμογή των δια-
τάξεων του Προε-
δρικού Διατάγμα-
τος 87/1986 (Ενιαίο
πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων).
Ωστόσο,οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσο-
κομεία καταγράφονται απλώς αριθμητικά,
χωρίς να γίνεται η αναγκαία μεταξύ των διά-
κριση, αναλόγως του κλάδου και της ειδι-
κότητάς που κατέχουν. Με άλλα λόγια επι-

χειρείται μόνον η ποσοτική καταγραφή του
προσωπικού και όχι η ποιοτική καταγρα-
φή του,που είναι και η μόνη ικανή να ανα-
δείξει τις αληθινές ανάγκες του συστήμα-
τος σε έμψυχο δυναμικό και να οδηγήσει
στην εκπόνηση νέων, σύγχρονων οργανι-

σμών,πλήρως αντα-
ποκρινόμενων στην
πραγματική κατά-
σταση των ελληνι-
κών νοσοκομείων.
Η Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδος,
επισημάνει την δια-
φορετικότητα των
νοσηλευτών και
τον σαφώς διακρι-
τό υπηρεσιακό τους
ρόλο έναντι του

λοιπού προσωπικού και τονίζει ότι,η μόνη
ορθή μέθοδος καταγραφής του προσωπι-
κού ενός νοσοκομείου με σκοπό την δημι-
ουργία νέου οργανισμού είναι η καταγρα-
φή ανά κλάδο. �

«Παράνομη 
συνθηκολόγηση και
εθνική αναξιότητα»
Μέσα σε λίγους μήνες, τα επίβουλα σχέ-
δια των Ευρωπαίων «συμμάχων» μας
υλοποιούνται, χάρη στην εθελόδουλη
στάση της προδοτικής κυβέρνησης Παπαν-
δρέου. Εκατόν πενήντα τρεις νάνοι της
ηθικής, υποθήκευσαν ελαφρά τη καρ-
δία το μέλλον εκατομμυρίων μη προνο-
μιούχων Ελλήνων, μόνο και μόνο για να
παρατείνουν όσο γίνεται περισσότερο
την παραμονή τους στην εξουσία, σφι-
χταγγαλιάζοντας το (κατά Ροΐδη) «κοχλιά-
ριον». Η Κερκόπορτα για μια ακόμα φορά,
άνοιξε εκ των έσω και μάλιστα διάπλα-
τα και στομφωδώς, ως μέγιστη υπηρε-
σία στην πατρίδα. Ακούγοντας κανείς
τον κομπορρήμονα κενόδοξο «ρήτορα»
κύριο αντιπρόεδρο, να προσπαθεί να
δικαιολογήσει την προδοτική δράση της
κυβέρνησης όπου εκπροσωπεί, μόνο
οργή νιώθει να τον πλημμυρίζει για το
απύθμενο θράσος του ανδρός…

�

Διακριτός ο ρόλος
των Νοσηλευτών

Παρέμβαση της Ε.Ν.Ε. για τους νέους Οργανισμούς 
των Νοσοκομείων 
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ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ   

««ΑΑππόό  ττηη  ββαασσιιλλεείίαα  σσττηηνν  
ααππρροοκκάάλλυυππττηη  κκηηδδεεμμοοννίίαα»»
Επειδή η ιστορία διδάσκει ότι η μοίρα των εθνών
μάλλον  διαμορφώνεται από τους ηγέτες τους,
παρά επαφίεται στη θεά Τύχη, έκρινα χρήσιμο
να παραθέσω αυτούσια, μερικά αποσπάσματα
των Απομνημονευμάτων του Μακρυγιάννη, ανα-
φερόμενα στην εποχή της διακυβέρνησης της
χώρας από τους Αντιβασιλείς και τον Όθωνα. Σ’
αυτά, συναντάμε ανατριχιαστικές ομοιότητες με
τη σημερινή πραγματικότητα της κηδεμονίας της
χώρας μας από τους «φιλέλληνες» Ευρωπαίους
συμμάχους μας. Το πρώτο απόσπασμα αφορά
την επαίσχυντη αντιμετώπιση… Σελ. 15

ΚΚ ΡΡ ΙΙ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ   

ΘΘέέμμαα  
ααξξιιοοκκρρααττίίααςς......
«Με τον πρόσφατο Νόμο
3918/2011 θεσμοθετήθη-
κε η ένταξη των νοσοκομεί-
ων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο Εθνι-
κό Σύστημα Υγείας. Σύμφωνα,
λοιπόν, με τις διατάξεις του
άρθρου 32§2 του ως άνω
Νόμου, «Μετά την ένταξη
οι ανωτέρω Υπηρεσίες Νοσο-
κομειακής Υποστήριξης λει-
τουργούν ως αντίστοιχα
παραρτήματα των ανωτέ-
ρω νοσοκομείων στα οποία
εντάσσονται (φορείς υπο-
δοχής). (…) Το νοσηλευτι-
κό, το διοικητικό, καθώς και
το πάσης φύσεως προσω-
πικό που υπηρετεί στις ως
άνω μονάδες κατά το χρό-
νο ένταξης, κατανέμεται
μεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
του φορέα υποδοχής με
απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης ύστερα από συνε-
κτίμηση της αίτησης προτί-
μησής του. Όσοι από το εν
λόγω προσωπικό μεταφερ-
θούν στους φορείς υποδο-
χής μεταφέρονται… Σελ. 6

Οκτώβριος 2011

ΑΑ ΝΝ ΤΤ ΙΙ ΠΠ ΟΟ ΙΙ ΗΗ ΣΣ ΗΗ   

ΠΠααρρααππλλααννηηττιικκήή  
δδιιααφφήήμμιισσηη
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) απέ-
στειλε αναφορά προς όλους τους αρμόδιους
φορείς, με στόχο τον περιορισμό της αντιποί-
ησης της άσκησης του επαγγέλματος του νοση-
λευτή. «Στην ιστοσελίδα http: // www .iek-
akmi.gr /iek_akmi/ contact.php? category_id=24
του ιδιωτικού Ινστιτούτου επαγγελματικής
κατάρτισης ΑΚΜΗ, (η οποία όπως θα αναφερ-
θεί κατωτέρω είναι πλέον εκτός λειτουργίας),
μεταξύ των ειδικοτήτων που αποκτώνται με
την ολοκλήρωση της φοίτησης σε αυτήν περι-
λαμβανόταν και αυτή της «Νοσηλευτικής»..
Συγκεκριμένα, στην ανάλυση... Σελ. 10-11
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ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΓΓ ΓΓ ΕΕ ΛΛ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ   

ΔΔιιεεύύρρυυννσσηη  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν
Προσφάτως κατετέθη στη Βουλή των Ελλήνων σχέδιο νόμου με
τίτλο «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα
Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». Σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του επίμαχου νομοσχεδίου,
«αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύ-
ρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ιατρών καθώς και τίτλου
ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία για
τη χορήγηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας, η διενέργεια εξετάσε-
ων και λοιποί όροι και προϋποθέσεις». Όπως προκύπτει εκ των
ανωτέρω διατάξεων, διευρύνεται ο ρόλος του επαγγελματικού
συλλόγου των ιατρών, ήτοι του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου,
με την ανάθεση της αρμοδιότητας έκδοσης, αναστολής, ανάκλη-
σης και ακύρωσης της άδειας ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλ-
ματος. Η εξέλιξη αυτή είναι απόλυτα ορθή… Σελ. 7

ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΕΕ ΜΜ ΒΒ ΑΑ ΣΣ ΗΗ

ΠΠεερριιφφρροούύρρηησσηη  ττοουυ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  
Οι  καταγγελίες μελών του 2ου Π.Τ. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλά-
δος, σχετικά με την άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος από
ανθρώπους που δεν κατέχουν πτυχίο ΤΕ ή ΠΕ, καθώς και την ανέ-
λιξη αυτών σε θέσεις προϊσταμένων, οδήγησαν στην άμεση παρέμ-
βαση από το Δ.Σ. του εν λόγω τμήματος, ξεκαθαρίζοντας προς
όλες τις νοσηλευτικές μονάδες, τις ιδιωτικές κλινικές, αλλά και
όλους τους αρμόδιους φορείς τα ακόλουθα: «Η Ε.Ν.Ε. αποτελεί
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), πλήρως αυτοδιοι-
κούμενο, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συστάθηκε δυνάμει του Ν. 3252/2004,
στο άρθρο 2 του οποίου ρητά αναφέρονται οι σκοποί της, οι οποί-
οι, μεταξύ άλλων είναι: 1. Η προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευ-
τικής ως ανεξάρτητης και αυτόνομης Επιστήμης…Σελ. 9

ΙΙΔΔΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ::
ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟΣΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859

e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr
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ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ
Νικόλαος Ορφανός

Α’ Αντιπρόεδρος 
Δόντσιος Γεώργιος

Β’ Αντιπρόεδρος
Μπίζας Λάμπρος

Ταμίας
Αβραμίδης Γεώργιος

Οργανωτικός Γραμματέας 
Μπελαλή Κωνσταντία

Αναπληρωτής Γραμματέας 
Πιστόλας Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ.
Αρβανίτης Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.
Ποντισίδης Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.
Κωτσής Απόστολος

Μέλος Δ.Σ.
Ριζόπουλος Ρίζος

Μέλος Δ.Σ.
Δημητρέλης Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ.
Γιάκης Νικόλαος

Μέλος Δ.Σ.
Σπυράτος Φώτιος

Μέλος Δ.Σ.
Γιάννης Μπατής

Υπεύθυνος ιστοσελίδας
www.enne.gr

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ
ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ  ΝΝΟΟΜΜΟΟ  

Δημήτριος Σκουτέλης 

ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΣΣΗΗ  
IRIS Α.Ε.B.E.

CCRREEDDIITT:: visualphotos.com

ΚΚΩΩΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΤΤΑΑ:: 8376

Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις
του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρε-
ωτικά την εφημερίδα. Χειρόγραφα, δημοσιευ-
μένα ή μη, δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η
ανατύπωση ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου του
κειμένου χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
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ΜΜ
έσα σε λίγους μήνες, τα επί-
βουλα σχέδια των Ευρωπαί-
ων «συμμάχων» μας υλοποι-

ούνται, χάρη στην εθελόδουλη στάση
της προδοτικής κυβέρνησης
Παπανδρέου.

Εκατόν πενήντα τρεις νάνοι
της ηθικής, υποθήκευσαν ελα-
φρά τη καρδία το μέλλον εκα-
τομμυρίων μη προνομιούχων
Ελλήνων, μόνο και μόνο για
να παρατείνουν όσο γίνεται
περισσότερο την παραμονή
τους στην εξουσία, σφιχταγ-
γαλιάζοντας το (κατά Ροΐδη)

«κοχλιάριον».
Η Κερκόπορτα για μια ακόμα

φορά, άνοιξε εκ των έσω και μάλι-
στα διάπλατα και στομφωδώς, ως
μέγιστη υπηρεσία στην πατρίδα. Ακού-
γοντας κανείς τον κομπορρήμονα
κενόδοξο «ρήτορα» κύριο αντιπρόε-
δρο, να προσπαθεί να δικαιολογή-
σει την προδοτική δράση της κυβέρ-
νησης όπου εκπροσωπεί, μόνο οργή
νιώθει να τον πλημμυρίζει για το
απύθμενο θράσος του ανδρός…

Στις κρίσιμες στιγμές του γένους,
πάντα κάποιοι θα βρεθούν να αφή-
σουν ανοιχτή την Κερκόπορτα και
να προβλέψουν ώστε ο λαός να παρα-
δοθεί χωρίς μάχη, με μικρή αντίστα-
ση, αφού ο εισβολέας έχει φροντί-
σει από πριν να τον αφοπλίσει διά
των εγχώριων υπηρετών του.

Ο Φωκίων ο Αθηναίος, γράφει
για τον Φίλιππο το Μακεδόνα, ότι
κυρίευε τις πόλεις που ήθελε, πριν
ακόμη εμφανιστεί με το στρατό του
μπροστά στα τείχη τους, μιας και
προηγουμένως είχε φροντίσει να
εξαγοράσει τους ηγέτες τους…

Η άλωση δηλαδή της πόλης, δεν

συμβαίνει την ώρα της τελικής ανα-
μέτρησης, αλλά πολύ πιο πριν. Κι ο
εχθρός, προσκαλείται στην ουσία να
καταλάβει την πόλη ανοχύρωτη. Το
λέγει παραστατικά ο Παλαμάς στον
«Δωδεκάλογο του Γύφτου»: «Και ήταν
οι καιροί που η Πόλη / πόρνη σε
μετάνοιες ξενυχτούσε / και τα χέρια
της δεμένα τα κρατούσε / και καρτέ-
ραγ΄ ένα μακελάρη (...) Και καρτέρα-
γε τον Τούρκο να την πάρει».

Ρίχνοντας μια ματιά στο πρόσφα-
το παρελθόν, συνειρμικά πάει το

μυαλό μας στην περίοδο της Αντι-
βασιλείας του 1833. Η τρόικα εκεί-
νη, παραμέρισε κάθε δημοκρατικό
θεσμό, συγκεντρώνοντας όλες τις
εξουσίες στα χέρια της. Οι Έλληνες
που συγκροτούσαν την ελληνική
κυβέρνηση (Γραμματεία Επικρατεί-
ας - υπουργοί) έπαιζαν μόνο δια-
κοσμητικό ρόλο.

Ολόκληρος ο ελληνικός λαός ήταν
δυσαρεστημένος από την άσκηση
εξουσίας από την Αντιβασιλεία. Η
ηγεσία των (εξ’ αρχής εξαρτημένων)
τριών κομμάτων, γιατί είχε αποκλει-
στεί από την εξουσία, η αγροτική τάξη
γιατί εξακολουθούσε να ζει στην
αθλιότητα και υπό την αβάσταχτη πίε-
ση των φόρων, οι τεχνίτες και οι

έμποροι, γιατί η κυβερνητική πολι-
τική με την εξοντωτική φορολογία
εμπόδιζε την ανάπτυξη των επιχει-
ρήσεων τους.

Με βάση τα παραπάνω, θεωρώ ότι
οι κατ’ επίφαση κυβερνώντες, ή μας
θεωρούν ανιστόρητους και πνευμα-
τικά υπολειπόμενους, ή είναι οι ίδι-
οι εκτός από προδότες και εξαιρετι-
κά θρασείς…

Εμείς, όμως, δεν σταματάμε στην
άλωση. Συνεχίζουμε μαζί με την
Ιστορία, μαζί με τις οικογένειες, τους
φίλους, τους συνεργάτες και τους
συνανθρώπους μας, με ενότητα και
αλληλεγγύη, πολεμώντας να εκδιώ-
ξουμε τον προλειαινόμενο υπερπρω-
θυπουργό μας κύριο Χόρστ Ράιχεν-
μπαχ και τις εγχώριες αυλητρίδες
του.

Σε κάθε περίπτωση, η Ιστορία θα
τις κορνιζάρει στο ίδιο κάδρο με τον
Εφιάλτη των Θερμοπυλών, τον Πήλιο
Γούση του Σουλίου και τον Τσολά-
κογλου της (πρότερης) γερμανικής
κατοχής, ο οποίος -ειρήσθω εν παρό-
δω- στα Απομνημονεύματά του γρά-
φει χαρακτηριστικά: «Μέχρι σήμερον
δεν μετενόησα διά το τόλμημά μου.
Τουναντίον αισθάνομαι υπερηφάνει-
αν». Στις 31 Μαΐου του 1945, το Ειδι-
κό Δικαστήριο που συστήθηκε, τον
καταδίκασε για «παράνομη συνθηκο-
λόγηση και εθνική αναξιότητα» σε
θάνατο, αλλά το Συμβούλιο Χαρίτων
μετέτρεψε την ποινή σε ισόβια κάθειρ-
ξη. Το όνομά του έμεινε στην ιστο-
ρία ως παράδειγμα προς αποφυγήν,
όπως θα μείνει κι αυτό του νυν πρω-
θυπουργού και των παρ’ αυτώ ιστα-
μένων και αντ’ αυτού δρώντων αντι-
προέδρων…

Να είστε σίγουροι…

Οκτώβριος 20114

«Παράνομη 
συνθηκολόγηση 

και εθνική αναξιότητα»

Στις κρίσιμες στιγμές
του γένους, πάντα
κάποιοι θα βρεθούν να
αφήσουν ανοιχτή την
Κερκόπορτα και να
προβλέψουν ώστε ο
λαός να παραδοθεί
χωρίς μάχη.

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς  ΔΔάάγγλλααςς,,  
Γενικός Γραμματέας 
Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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Οκτώβριος 2011

««ΜΜ
εε  ττοονν  ππρρόόσσφφααττοο
ΝΝόόμμοο  33991188//22001111
θθεεσσμμοοθθεεττήήθθηηκκεε  ηη

έέννττααξξηη  ττωωνν  ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν  ττοουυ
ΙΙΚΚΑΑ--ΕΕΤΤΑΑΜΜ  σσττοο  ΕΕθθννιικκόό  ΣΣύύσσττηη--
μμαα  ΥΥγγεείίααςς..  ΣΣύύμμφφωωνναα,,  λλοοιιππόόνν,,
μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ
3322§22  ττοουυ  ωωςς  άάννωω  ΝΝόόμμοουυ,,  ««ΜΜεεττάά
ττηηνν  έέννττααξξηη  οοιι  ααννωωττέέρρωω  ΥΥππηηρρεε--
σσίίεεςς  ΝΝοοσσοοκκοομμεειιαακκήήςς  ΥΥπποοσσττήή--
ρριιξξηηςς  λλεειιττοουυρργγοούύνν  ωωςς  ααννττίίσσττοοιι--
χχαα  ππααρρααρρττήήμμαατταα  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω
ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν  σστταα  οοπποοίίαα  εεννττάάσσ--
σσοοννττααιι  ((φφοορρεείίςς  υυπποοδδοοχχήήςς))..  ((……))
ΤΤοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό,,  ττοο  δδιιοοιικκηηττιι--
κκόό,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  ππάάσσηηςς  φφύύσσεε--
ωωςς  ππρροοσσωωππιικκόό  πποουυ  υυππηηρρεεττεείί
σσττιιςς  ωωςς  άάννωω  μμοοννάάδδεεςς  κκααττάά  ττοο
χχρρόόννοο  έέννττααξξηηςς,,  κκααττααννέέμμεεττααιι
μμεεττααξξύύ  ττοουυ  ΙΙΚΚΑΑ--ΕΕΤΤΑΑΜΜ  κκααιι  ττοουυ
φφοορρέέαα  υυπποοδδοοχχήήςς  μμεε  ααππόόφφαασσηη
ττοουυ  ΥΥπποουυρργγοούύ  ΕΕρργγαασσίίααςς  κκααιι
ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑσσφφάάλλιισσηηςς  ύύσσττεε--
ρραα  ααππόό  σσυυννεεκκττίίμμηησσηη  ττηηςς  ααίίττηη--
σσηηςς  ππρροοττίίμμηησσήήςς  ττοουυ..  Όσοι από
το εν λόγω προσωπικό μετα-
φερθούν στους φορείς υποδο-
χής μεταφέρονται με την ίδια
εργασιακή σχέση, οργανική
θέση, κλάδο, βαθμό και ειδι-
κότητα που κατέχουν στον αντί-
στοιχο φορέα υποδοχής. Για
την υπηρεσιακή κατάσταση
(άδειες, αποσπάσεις, μετακινή-
σεις, πειθαρχικές διαδικασίες,
λύση υπηρεσιακής σχέσης κ.λπ.)
του ανωτέρω προσωπικού,
εφαρμόζονται μετά την κατά τα
άνω μεταφορά του στους φορείς
υποδοχής,οι διατάξεις που διέ-
πουν το αντίστοιχο προσωπι-
κό των φορέων αυτών (…)».

Όπως προκύπτει εκ των
ανωτέρω διατάξεων, ο νομο-
θέτης προβλέπει την μεταφο-
ρά και την κατανομή του νοση-
λευτικού προσωπικού των
νοσοκομείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

στους φορείς υποδοχής, ήτοι
στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, με
διατήρηση της εργασιακής τους
σχέσης, του κλάδου και του
βαθμού τους. Επιπλέον, υπάρ-
χει ρητή πρόβλεψη περί της
υπαγωγής τους στο ίδιο ακρι-
βώς καθεστώς που διέπει το
αντίστοιχο, εννοείται κατά κλά-
δο, βαθμό και ειδικότητα, προ-
σωπικό των φορέων υποδο-
χής, εξ απόψεως υπηρεσιακής
κατάστασης και εξέλιξης.Η πρό-
βλεψη αυτή είναι μάλλον αυτο-
νόητη, δοθέντος ότι οποιαδή-
ποτε διαφορετική αντιμετώπιση

των μεταφερομένων υπαλλή-
λων θα προσέκρουε ευθέως
στη συνταγματική αρχή της ισό-
τητας, που επιτάσσει την ίση
μεταχείριση των υπαλλήλων
που τελούν εις το αυτό υπη-
ρεσιακό καθεστώς.

Περαιτέρω, κατ’ εφαρμογή
της εξουσιοδοτικής διάταξης
του άρθρου 32§2 εδάφιο γ΄
του Νόμου 3918/2011, εξεδό-
θη η υπ’αριθμ.Φ.10021/14771/
2610/05-08-2011 Απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β΄
1808/11.8.2011) περί της κατα-
νομής των διοικητικών και
υγειονομικών υπαλλήλων των
υπηρεσιών Νοσοκομειακής
Υποστήριξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
μεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των
Νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Με τον τρόπο αυτό ολοκλη-

ρώθηκε η διαδικασία μεταφο-
ράς και κατανομής του νοση-
λευτικού προσωπικού των νοσο-
κομείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους
φορείς υποδοχής του ΕΣΥ.Τονί-
ζεται για ακόμη μια φορά, ότι
οι ούτως μεταφερθέντες νοση-
λευτές υπηρετούν πλέον στα
νοσοκομεία του ΕΣΥ με βάση
το ίδιο καθεστώς που διέπει
τους νοσηλευτές των ως άνω
νοσοκομείων.

Το μείζον ζήτημα που γεν-
νάται εν προκειμένω είναι η
ισότιμη συμμετοχή των νοση-
λευτών αυτών στην τρέχουσα

διαδικασία των κρίσεων για την
πλήρωση θέσεων προϊσταμέ-
νων διεύθυνσης στις υπηρε-
σίες της 1ης Υγειονομικής Περι-
φέρειας.Ως γνωστόν η σχετική
υπ’αριθμ.1199/18-01-2011 από-
φαση προκήρυξης – πρόσκλη-
σης υποβολής υποψηφιοτήτων
του Υποδιοικητή της 1ης Υ.ΠΕ.
εξεδόθη τον Ιανουάριο του έτους
2011, ήτοι σε χρονική στιγμή
κατά την οποία δεν είχε εισέτι
λάβει χώρα η μεταφορά των
νοσηλευτών των νοσοκομεια-
κών μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
στους φορείς υποδοχής.

Αποτέλεσμα της συγκεκρι-
μένης χρονικής συγκυρίας
ήταν να παρέλθει η ταχθείσα
προθεσμία για υποβολή αίτη-
σης υποψηφιότητας ήδη από
το τέλος του μηνός Φεβρου-
αρίου του τρέχοντος έτους,

ήτοι έξι σχεδόν μήνες προ της
μεταφοράς του νοσηλευτικού
προσωπικού.

Συνεπώς ααυυττήήνν  ττηη  σσττιιγγμμήή
ππααρρααττηηρρεείίττααιι  ττοο  φφααιιννόόμμεεννοο  νναα
ββααίίννεειι  ππρροοςς  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  μμιιαα
δδιιααδδιικκαασσίίαα  κκρρίίσσεεωωνν,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα,,
ωωσσττόόσσοο,,  δδεενν  εείίχχαανν  εενν  ττοοιιςς  ππρράάγγ--
μμαασσιι  δδυυννααττόόττηητταα  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς
όόλλοοιι  οοιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  πποουυ  δδύύνναα--
ννττααιι  κκααττάά  ΝΝόόμμοο  νναα  κκααττααλλάάββοουυνν
ττιιςς  ππρροοκκηηρρυυχχθθεείίσσεεςς  θθέέσσεειιςς  ππρροοϊϊ--
σσττααμμέέννωωνν»»,,  ααννααφφέέρρεειι  ηη  ππααρρέέμμ--
ββαασσηη  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  ππρροοςς  ττοονν  ΔΔιιοοιι--
κκηηττήή  ττηηςς  11ηηςς  ΥΥ..ΠΠΕΕ..  κκααιι  όόλλοουυςς
ττοουυςς  ααρρμμόόδδιιοουυςς  φφοορρεείίςς,,  ττοοννίίζζοο--
ννττααςς  ππωωςς  γγεεννννάάττααιι  μμεείίζζοονν  ζζήήττηη--
μμαα,,  κκααθθώώςς  ηη  ππεερριιγγρρααφφόόμμεεννηη
κκααττάάσστταασσηη  έέρρχχεεττααιι  σσεε  ππρροοφφααννήή
ααννττίίθθεεσσηη  μμεε  ττηηνν  ααρρχχήή  ττηηςς  ιισσόό--
ττηηττααςς  κκααιι  ττηηςς  ίίσσηηςς  μμεεττααχχεείίρριισσηηςς
ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  κκααιι  θθίίγγεειι  ττηηνν
ααρρχχήή  ττηηςς  ααξξιιοοκκρρααττίίααςς,,  δδιιάά  ττοουυ  ddee
ffaaccttoo  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  μμιιααςς  μμεερρίίδδααςς
υυππααλλλλήήλλωωνν  ααππόό  ττηηνν  δδυυννααττόόττηη--
τταα  κκααττάάλληηψψηηςς  θθέέσσεεωωςς  ππρροοϊϊσστταα--
μμέέννοουυ..  «Ομοίως θίγεται το συνταγ-
ματικό δικαίωμα στην ελεύθερη
ανάπτυξη της προσωπικότητας,
στο οποίο αναγκαστικώς συμπε-
ριλαμβάνεται το δικαίωμα του
υπαλλήλου να κριθεί προϊστά-
μενος στην υπηρεσία όπου υπη-
ρετεί, εφόσον διαθέτει τα εκ του
Νόμου απαιτούμενα προσόντα»,
τονίζει η Ε.Ν.Ε., ζζηηττώώννττααςς  ττηηνν
ππααρρέέμμββαασσηη  ττωωνν  ααρρμμοοδδίίωωνν,,  ««ππρροο--
κκεειιμμέέννοουυ  νναα  δδιιαασσφφααλλιισσττεείί  ττοο  σσύύνν--
ννοομμοονν  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  κκααιι  νναα
ααπποοφφεευυχχθθοούύνν  φφααιιννόόμμεενναα  κκαατταα--
ππάάττηησσηηςς  δδηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκώώνν
δδιικκααιιωωμμάάττωωνν,,  πποουυ  υυππόό  ππρροοϋϋπποο--
θθέέσσεειιςς  δδύύννααννττααιι  νναα  εεγγεείίρροουυνν
εευυθθύύννεεςς  ππεειιθθααρρχχιικκέέςς,,  ααλλλλάά  κκααιι
αασσττιικκήήςς  κκααιι  πποοιιννιικκήήςς  εευυθθύύννηηςς
ππααννττόόςς  εεμμππλλεεκκοομμέέννοουυ  ππρροοσσώώ--
πποουυ  ––  μμέέλλοουυςς  σσυυλλλλοογγιικκοούύ  οορργγάά--
ννοουυ  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς»»..    

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Θέμα αξιοκρατίας... 

Το μείζον ζήτημα που γεννάται εν προ-
κειμένω είναι η ισότιμη συμμετοχή των
νοσηλευτών αυτών στην τρέχουσα διαδι-
κασία των κρίσεων για την πλήρωση θέσε-
ων προϊσταμένων διεύθυνσης στις υπηρε-
σίες της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
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ΠΠ
ροσφάτως κατετέθη στη
Βουλή των Ελλήνων
σχέδιο νόμου με τίτλο

««ΑΑνναασσυυγγκκρρόόττηησσηη  ΦΦοορρέέωωνν  ΚΚοοιι--
ννωωννιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς,,  ΚΚέέννττρραα
ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς,,  ΑΑννααδδιιάάρρθθρρωωσσηη
ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..  κκααιι  άάλλλλεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς»»..  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 35 του επίμαχου νομο-
σχεδίου, «αρμόδια αρχή για τη
χορήγηση,αναστολή,ανάκληση
και ακύρωση άδειας άσκησης
επαγγέλματος ιατρών καθώς και
τίτλου ιατρικής ειδικότητας ορί-
ζεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός
Σύλλογος. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης καθορίζονται
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
η διαδικασία για τη χορήγηση
τίτλου ιατρικής ειδικότητας,η διε-
νέργεια εξετάσεων και λοιποί
όροι και προϋποθέσεις».

Όπως προκύπτει εκ των ανω-
τέρω διατάξεων, δδιιεευυρρύύννεεττααιι  οο
ρρόόλλοοςς  ττοουυ  εεππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  σσυυλλ--
λλόόγγοουυ  ττωωνν  ιιααττρρώώνν,,  ήήττοοιι  ττοουυ
ΠΠααννεελλλληηννίίοουυ  ΙΙααττρριικκοούύ  ΣΣυυλλλλόό--
γγοουυ,,  μμεε  ττηηνν  ααννάάθθεεσσηη  ττηηςς  ααρρμμοο--
δδιιόόττηηττααςς  έέκκδδοοσσηηςς,,  αανναασσττοολλήήςς,,
ααννάάκκλληησσηηςς  κκααιι  αακκύύρρωωσσηηςς  ττηηςς
άάδδεειιααςς  αασσκκήήσσεεωωςς  ττοουυ  ιιααττρριικκοούύ
εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς..  

ΗΗ  εεξξέέλλιιξξηη  ααυυττήή  εείίννααιι  ααππόόλλυυ--
τταα  οορρθθήή  κκααιι  κκιιννεείίττααιι  εεννττόόςς  ττοουυ
εεππιιββεεββλληημμέέννοουυ,,  ππλλέέοονν,,  ππλλααιισσίί--
οουυ  εεννδδυυννάάμμωωσσηηςς  ττωωνν  εεππααγγγγεελλ--
μμααττιικκώώνν  σσυυλλλλόόγγωωνν,,  ωωςς  ττωωνν
ππλλέέοονν  ααρρμμοοδδίίωωνν  φφοορρέέωωνν  γγιιαα
ττηηνν  ρρύύθθμμιισσηη  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν
εεππααγγγγεελλμμάάττωωνν..  Η τάση αυτή,
εξάλλου,είναι εμφανής και
στον ευρωπαϊκό χώρο,
όπου παρατηρείται μια
αναβάθμιση των επαγ-
γελματικών συλλόγων
που είναι οργανωμέ-
νοι υπό την μορφή

νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου.Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα είναι η ουσιαστική ανά-
μιξή τους στην διαδικασία ανα-
γνώρισης των επαγγελματικών
προσόντων (Βλέπε ΠΔ 38/2010,
Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005,
σχετικά με την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων).

ΔΔιικκααιιοολλοογγηηττιικκήή  ββάάσσηη  γγιιαα  ττηηνν
εεκκχχώώρρηησσηη  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  σσττοουυςς
εεππααγγγγεελλμμααττιικκοούύςς  σσυυλλλλόόγγοουυςς
εείίννααιι  ηη  εειιδδιικκόόττηητταα  ααυυττώώνν  κκααιι  ηη
ιικκααννόόττηηττάά  ττοουυςς,,  λλόόγγωω  μμεείίζζοοννοοςς
εεμμππεειιρρίίααςς,,  νναα  ααννττιιμμεεττωωππίίζζοουυνν  μμεε
μμεεγγααλλύύττεερρηη  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττηη--
τταα,,  εενν  σσχχέέσσεειι  μμεε  άάλλλλοουυςς  φφοορρεείίςς
ττηηςς  κκεεννττρριικκήήςς  ήή  ττηηςς  ααπποοκκεεννττρρωω--
μμέέννηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς,,  τταα  ππάάσσηηςς  φφύύσσεε--
ωωςς  ζζηηττήήμμαατταα,,  πποουυ  άάππττοοννττααιι  ττηηςς
άάσσκκηησσηηςς  ττοουυ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  ττωωνν
μμεελλώώνν  ττοουυςς..

ΥΥππ’’  ααυυττόό  ττοο  ππρρίίσσμμαα  ηη  ΈΈννωω--
σσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς,,  σσυυσστταα--
θθεείίσσαα  δδιιάά  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  33225522//22000044
κκααιι  λλεειιττοουυρργγοούύσσαα  ωωςς  εεππααγγ--

γγεελλμμααττιικκόόςς  σσύύλλλλοογγοοςς  ττωωνν  ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν,,  υυππόό  ττηηνν  μμοορρφφήή  ννοομμιι--
κκοούύ  ππρροοσσώώπποουυ  δδηημμοοσσίίοουυ  δδιικκααίί--
οουυ,,  θθεεωωρρεείί  ααννααγγκκααίίαα  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη
κκααιι  δδιιεεύύρρυυννσσηη  ττοουυ  ρρόόλλοουυ  ττηηςς
ππρροοςς  ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  μμιιααςς  σσυυννοο--
λλιικκήήςς  ρρύύθθμμιισσηηςς  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυ--
ττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς..  Ειδικότε-
ρα, η μέχρι σήμερα ανήκουσα
στις κατά τόπους νομαρχίες
αρμοδιότητα έκδοσης της άδει-
ας ασκήσεως του νοσηλευτικού
επαγγέλματος θα πρέπει να μετα-
φερθεί στην Ε.Ν.Ε.,κατά το πρό-
τυπο του Πανελληνίου Ιατρι-
κού Συλλόγου.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχά-
νεται η ασφαλέστερη δυνατή
θεσμική περιχαράκωση του νοση-
λευτικού επαγγέλματος,το οποίο
έχει γίνει αντικείμενο αντιποίη-
σης τις τελευταίες δεκαετίες.Χαρα-
κτηριστικώς αναφέρεται,ότι μμεεττάά
ττηηνν  σσύύσστταασσηη  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  αανναακκαα--
λλύύφφθθηηκκαανν  εερργγααζζόόμμεεννοοιι  ––  κκάάττοο--
χχοοιι  άάδδεειιααςς  αασσκκήήσσεεωωςς  ττοουυ  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  κκααιι
αασσκκοούύννττεεςς  ττοο  εεππάάγγγγεελλμμαα  αακκόόμμηη
κκααιι  σσεε  δδηημμόόσσιιαα  ννοοσσοοκκοομμεείίαα,,  οοιι
οοπποοίίοοιι,,  ωωσσττόόσσοο,,  δδεενν  δδιιέέθθεετταανν  τταα

κκααττάά  ννόόμμοο  ααππααιιττοούύμμεενναα  ττυυππιι--
κκάά  ππρροοσσόόνντταα,,  όόππωωςς  ααυυττάά  ππρροοσσ--
δδιιοορρίίζζοοννττααιι

σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  55§22  ΑΑ
ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  11557799//11998855  κκααιι  εεππαα--
ννααλλααμμββάάννοοννττααιι  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ
άάρρθθρροουυ  33§22  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  33225522//22000044..  

Περαιτέρω επισημαίνεται,ότι
σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 31§5 του Νόμου 3252/2004,
««σσττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  εεππιιββάάλλλλεε--
ττααιι  ππεειιθθααρρχχιικκήή  πποοιιννήή  ππρροοσσωωρριι--
ννήήςς  ήή  οορριισσττιικκήήςς  δδιιααγγρρααφφήήςς  ααππόό
ττηηνν  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  αανναασσττέέλλλλεεττααιι  ααυυττοοδδίί--
κκααιιαα  ηη  άάδδεειιαα  άάσσκκηησσηηςς  εεππααγγγγέέλλ--
μμααττοοςς»».. Εν προκειμένω αξίζει να
αναφερθεί, ότι κατά το παρελ-
θόν,καίτοι επιβλήθηκε σε νοση-
λευτή η πειθαρχική ποινή της
προσωρινής διαγραφής από την
Ε.Ν.Ε. και ενημερώθηκε σχετι-
κώς η οικεία Νομαρχία,η τελευ-
ταία καθυστέρησε σημαντικά την
έκδοση πράξης αναστολής της
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
του συγκεκριμένου νοσηλευτή.

Εκ των ανωτέρω χαρακτηρι-
στικών παραδειγμάτων καθίστα-
ται προφανές,ότι χάριν της ενό-
τητας και προς όφελος της ασφάλειας
δικαίου, η αρμοδιότητα για την
έκδοση,αναστολή,ανάκληση και
ακύρωση της άδειας ασκήσεως
του νοσηλευτικού επαγγέλματος
θα πρέπει να μεταφερθεί από τις
Νομαρχίες στον οικείο επαγγελ-
ματικό σύλλογο,ήτοι την Ε.Ν.Ε..

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
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ΠΠ
ρροοσσφφάάττωωςς  ξξεεκκίίννηησσεε  μμιιαα
δδιιααδδιικκαασσίίαα  κκααττααγγρραα--
φφήήςς  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ

ττωωνν  ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΥΥ,,
ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  οοδδηηγγηηθθοούύμμεε
σσττααδδιιαακκάά  σσττηηνν  εεκκππόόννηησσηη  ννέέωωνν
οορργγααννιισσμμώώνν,,  κκααττ’’  εεφφααρρμμοογγήή
ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ΠΠρροοεεδδρριι--
κκοούύ  ΔΔιιααττάάγγμμααττοοςς  8877//11998866  ((ΕΕννιι--
ααίίοο  ππλλααίίσσιιοο  οορργγάάννωωσσηηςς  ττωωνν
ΝΝοοσσοοκκοομμεείίωωνν))..  

ΚΚααττάά  ττοο  σσττάάδδιιοο  κκααττααγγρρααφφήήςς,,
ωωσσττόόσσοο,,  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ,,  ππααρραα--
ττηηρρεείίττααιι  ττοο  εεξξήήςς  ππααρράάδδοοξξοο::  οοιι
εερργγααζζόόμμεεννοοιι  σστταα  δδηημμόόσσιιαα  ννοοσσοο--
κκοομμεείίαα  κκααττααγγρράάφφοοννττααιι  ααππλλώώςς
ααρριιθθμμηηττιικκάά,,  ήήττοοιι  κκααττ’’  άάττοομμοο,,
χχωωρρίίςς  νναα  γγίίννεεττααιι  ηη  ααννααγγκκααίίαα  μμεετταα--
ξξύύ  ττωωνν  δδιιάάκκρριισσηη  ααννααλλόόγγωωςς  ττοουυ
κκλλάάδδοουυ  κκααιι  ττηηςς  εειιδδιικκόόττηηττάάςς  ττωωνν..
Με άλλα λόγια επιχειρείται μόνον
η ποσοτική καταγραφή του προ-
σωπικού και όχι η ποιοτική
καταγραφή του,που είναι και η
μόνη ικανή να αναδείξει τις αλη-
θινές ανάγκες του συστήματος
σε έμψυχο δυναμικό και να οδη-
γήσει στην εκπόνηση νέων,σύγ-
χρονων οργανισμών, πλήρως
ανταποκρινόμενων στην πραγ-
ματική κατάσταση των ελληνι-
κών νοσοκομείων.

Αυτή η αντιμετώπιση του
συνόλου των υπαλλήλων ως
απλών μεμονωμένων εργαζο-
μένων και όχι ως εξειδικευμέ-
νων επαγγελματιών με διαφο-
ρετικό αντικείμενο απασχόλησης
και διαφορετικά υπηρεσιακά
καθήκοντα είναι εντελώς λαν-
θασμένη και οδηγεί αναπόφευ-
κτα σε εσφαλμένα συμπεράσμα-
τα. Επιπλέον παραγνωρίζει την
κατηγοριοποίηση των υπαλλή-
λων και την θεμελιώδη διάτα-
ξη του άρθρου 30§1 του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα,σύμφωνα
με την οποία ο υπάλληλος εκτε-

λεί τα καθήκοντα του κλάδου ή
της ειδικότητάς του. Εκ της δια-
τάξεως αυτής προκύπτει,ότι δεν
είναι δυνατόν όλοι οι υπάλλη-
λοι να εκτελούν όλων των φύσε-
ων υπηρεσιακά καθήκοντα και
να καλύπτουν όλων των ειδών
τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΗΗ  ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάά--
δδοοςς  ((ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..))  εεππιιθθυυμμεείί  νναα  εεππιι--
σσηημμάάννεειι  ττηηνν  δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα
ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  κκααιι  ττοονν  σσααφφώώςς
δδιιαακκρριιττόό  υυππηηρρεεσσιιαακκόό  ττοουυςς  ρρόόλλοο
έέννααννττιι  ττοουυ  λλοοιιπποούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ,,
ττόόσσοο  ττηηςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  υυππηηρρεε--
σσίίααςς,,  όόσσοο  κκααιι  ττωωνν  υυπποολλοοίίππωωνν
υυππηηρρεεσσιιώώνν  εεννόόςς  ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ..  

Ειδικότερα, ο επαγγελματι-
κός τίτλος του νοσηλευτή καθιε-
ρώθηκε δυνάμει των διατάξε-
ων του άρθρου 5§2 Α του Νόμου
1579/1985 και απονέμεται μόνον
σε όσους κατέχουν έναν εκ των
περιοριστικώς αναφερομένων
στην ως άνω διάταξη τίτλων
σπουδών.Εκ της διάταξης ταύ-
της αναδεικνύεται αυτομάτως η
ιδιαιτερότητα των ασκούντων
το νοσηλευτικό επάγγελμα,που
οδήγησε τον νομοθέτη στην
καθιέρωση ξεχωριστού επαγ-
γελματικού τίτλου.

Στο ίδιο μήκος κύματος

κινούνται και οι διατάξεις του
Προεδρικού Διατάγματος
351/1989,που προσδιορίζουν
με τρόπο περιοριστικό ποια
είναι τα επαγγελματικά δικαιώ-
ματα των νοσηλευτών, σε μια
προσπάθεια στοιχειώδους απο-
τύπωσης των νοσηλευτικών
πράξεων.Ακολούθησαν οι δια-
τάξεις του Νόμου 2071/1992
(άρθρα 102 επόμενα), όπου
περιλαμβάνονται ειδικές ρυθ-
μίσεις για τους νοσηλευτές,που
τους εξατομικεύουν έναντι του
υπολοίπου προσωπικού.

Ομοίως οι διατάξεις του
Νόμου 3252/2004 αποτελούν
ορόσημο για το νοσηλευτικό
επάγγελμα, αφού συστήνουν
για πρώτη φορά στην Ελλάδα
επαγγελματικό σύλλογο των
νοσηλευτών υπό την μορφή
νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου. ΜΜεε  ττηηνν  σσύύσστταασσηη  ττηηςς
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  κκααθθίίσσττααττααιι  εεμμφφααννέέςς,,  όόττιι
οο  ννοομμοοθθέέττηηςς  ααννττιιλλήήφφθθηηκκεε  ττηηνν
ιιδδιιααιιττεερρόόττηητταα  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν  κκααιι  θθέέλληησσεε  νναα  ππεερριι--
χχααρραακκώώσσεειι  θθεεσσμμιικκάά  ττοο  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκόό  εεππάάγγγγεελλμμαα,,  ππααρρέέχχοοννττααςς
ιισσχχυυρρέέςς  εεγγγγυυήήσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  οορρθθήή
άάσσκκηησσήή  ττοουυ  κκααιι  ττοονν  δδρραασσττιικκόό
ππεερριιοορριισσμμόό  ττηηςς  ααννττιιπποοίίηησσήήςς  ττοουυ..    

Περαιτέρω,άξιες μνείας είναι
και οι διατάξεις του άρθρου 5§1
του Νόμου 3868/2010,σύμφω-
να με τις οποίες «με απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζε-
ται καθηκοντολόγιο του νοση-
λευτικού και παραϊατρικού
προσωπικού των νοσοκομείων
και των λοιπών νοσηλευτικών
ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ.».Και από
την διάταξη αυτή προκύπτει,ότι
ττοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό,,
όόππωωςς  κκααιι  κκάάθθεε  κκλλάάδδοοςς  ααππαασσχχοο--
λλοουυμμέέννωωνν,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιαα--
κκρρίίννεεττααιι,,  εεξξ  ααππόόψψεεωωςς  υυππηηρρεεσσιιαα--
κκώώνν  κκααθθηηκκόόννττωωνν,,  ααππόό  ττοο  λλοοιιππόό
ππρροοσσωωππιικκόό  ττωωνν  ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν..  

Στο ίδιο συμπέρασμα κατα-
λήγουμε αναγκαστικώς και από
την μελέτη των διατάξεων του
Προεδρικού Διατάγματος 87/1986,
που περιγράφουν στο άρθρο
11 την στελέχωση των νοση-
λευτικών υπηρεσιών. Το ίδιο
το ΠΔ που χρησιμοποιείται ως
βάση για την εκπόνηση των
οργανισμών των νοσοκομείων
προβαίνει σε σαφή διάκριση
των υπαλλήλων ανά κλάδο,
προκειμένου και οι οργανισμοί
να συμπεριλάβουν πρόβλεψη
περί οργανικών θέσεων κατά
κλάδο,καλύπτοντας έτσι το σύνο-
λο των αναγκών ενός λειτουρ-
γικά εύρυθμου νοσοκομείου.

Συμπερασματικά, η Ε.Ν.Ε.
υπογραμμίζει για ακόμη μια
φορά, ότι η μόνη ορθή μέθο-
δος καταγραφής του προσωπι-
κού ενός νοσοκομείου με σκο-
πό την δημιουργία νέου
οργανισμού είναι η καταγρα-
φή ανά κλάδο. Οποιαδήποτε
άλλη μέθοδος είναι προφανώς
εσφαλμένη και γεννά εύλογα
ερωτηματικά περί της σκοπιμό-
τητας χρήσεώς της.

ΝΕΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Καταγραφή ανά κλάδο

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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ΟΟ
ιι    κκααττααγγγγεελλίίεεςς  μμεελλώώνν  ττοουυ  22οουυ  ΠΠ..ΤΤ..
ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς,,
σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  ττοουυ  ννοοσσηη--

λλεευυττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  ααππόό  ααννθθρρώώπποουυςς  πποουυ
δδεενν  κκααττέέχχοουυνν  ππττυυχχίίοο  ΤΤΕΕ  ήή  ΠΠΕΕ,,  κκααθθώώςς  κκααιι
ττηηνν  ααννέέλλιιξξηη  ααυυττώώνν  σσεε  θθέέσσεειιςς  ππρροοϊϊσσττααμμέέννωωνν,,
οοδδήήγγηησσαανν  σσττηηνν  άάμμεεσσηη  ππααρρέέμμββαασσηη  ααππόό  ττοο
ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  εενν  λλόόγγωω  ττμμήήμμααττοοςς,,  ξξεεκκααθθααρρίίζζοοννττααςς
ππρροοςς  όόλλεεςς  ττιιςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς  μμοοννάάδδεεςς,,  ττιιςς
ιιδδιιωωττιικκέέςς  κκλλιιννιικκέέςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  όόλλοουυςς  ττοουυςς
ααρρμμόόδδιιοουυςς  φφοορρεείίςς  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::

«Η Ε.Ν.Ε. αποτελεί Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),πλήρως αυτο-
διοικούμενο, το οποίο υπάγεται στην επο-
πτεία του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Συστάθηκε δυνάμει του Ν.
3252/2004, στο άρθρο 2 του οποίου ρητά
αναφέρονται οι σκοποί της,οι οποίοι,μετα-
ξύ άλλων είναι: 11..  ΗΗ  ππρροοααγγωωγγήή  κκααιι  ααννάάππττυυ--
ξξηη  ττηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ωωςς  ααννεεξξάάρρττηηττηηςς  κκααιι
ααυυττόόννοομμηηςς  ΕΕππιισσττήήμμηηςς  κκααιι  ΤΤέέχχννηηςς,,  γγιιαα  ττηηνν
εεξξύύψψωωσσηη  ττοουυ  θθεεσσμμοούύ  κκααιι  ττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη
υυψψηηλλήήςς  σσττάάθθμμηηςς  φφρροοννττίίδδααςς  κκααιι  υυγγεείίααςς  σσττοο
κκοοιιννωωννιικκόό  σσύύννοολλοο……55..  ΗΗ  εειισσήήγγηησσηη  γγιιαα  θθέέμμαα--
τταα  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  ––  μμεεττεεκκππααίίδδεευυσσηηςς  ––  σσυυννεε--
χχιιζζόόμμεεννηηςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  κκααιι  εεππιιμμόόρρφφωωσσηηςς
ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  κκλλάάδδοουυ,,  ηη  ααξξιιοοπποοίίηησσηη
ππρροοςς  ττοο  σσκκοοππόό  ααυυττόό  υυπποοττρροοφφιιώώνν  κκααιι  εεκκππααιι--
δδεευυττιικκώώνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  υυλλοο--
πποοίίηησσήή  ττοουυςς..  ΗΗ  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  ααννααγγννώώρριισσηη
μμεεττααππττυυχχιιαακκώώνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  κκααιι  ττωωνν  ααννττίί--
σσττοοιιχχωωνν  ττίίττλλωωνν  σσπποουυδδώώνν,,  ηη  ππρρααγγμμααττοοπποοίί--
ηησσηη  υυππόό  ττηηνν  ααιιγγίίδδαα  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ππρροο--
γγρρααμμμμάάττωωνν  κκααιι  εεππιισσττηημμοοννιικκώώνν  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν
πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηη  ννοοσσηηλλεευυττιικκήή  εεππιισσττήήμμηη  κκααιι
ττέέχχννηη  κκααιι  ηη  μμοορριιοοδδόόττηησσηη  γγιιαα  εεππααγγγγεελλμμααττιι--
κκοούύςς  σσκκοοπποούύςς  ττωωνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  ααυυττώώνν
μμεε  μμεεττααππττυυχχιιαακκέέςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκέέςς  μμοοννάάδδεεςς..  77..
ΗΗ  έέκκδδοοσσηη  ττωωνν  ααππααιιττοούύμμεεννωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ααππόό--
κκττηησσηη  ––  ααννααννέέωωσσηη  ττηηςς  άάδδεειιααςς  άάσσκκηησσηηςς  εεππααγγ--
γγέέλλμμααττοοςς  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκώώνν  σστταα  ΜΜέέλληη  ττηηςς,,  ηη
ττήήρρηησσηη  μμηηττρρώώωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  οο  ππεερριιοορριισσμμόόςς
ττηηςς  ααννττιιπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  άάσσκκηησσηηςς  ττοουυ  εεππααγγγγέέλλ--
μμααττοοςς......1100..  ΗΗ  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σστταα  εεκκάάσσττοοττεε  θθεεσσμμοο--
θθεεττηημμέένναα  όόρργγαανναα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττοο  ννοοσσηη--

λλεευυττιικκόό  εεππάάγγγγεελλμμαα,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττηη  γγεεννιικκόόττεερρηη
χχάάρρααξξηη  πποολλιιττιικκήήςς  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττηηςς  ΥΥγγεείίααςς..

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 31§2 του Ν. 3252/2004 «όποιος
ασκεί τη νοσηλευτική χωρίς να έχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος διώκεται ποινικά
σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού
Κώδικα. Καταγγελία για παράνομη άσκη-
ση του νοσηλευτικού επαγγέλματος μπο-
ρεί να κάνει οποιοσδήποτε ιδιώτης στα
Περιφερειακά Συμβούλια ή στο Δ.Σ. της
Ε.Ν.Ε., το οποίο στη συνέχεια υποχρεού-
ται να γνωστοποιήσει το γεγονός στις αρμό-
διες δικαστικές αρχές». Περαιτέρω, στο

άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα ορίζε-
ται ότι ««ΌΌπποοιιοοςς  μμεε  ππρρόόθθεεσσηη  ππρροοββααίίννεειι  εεππιι--
τταακκττιικκήή  ήή  ααππααγγοορρεευυττιικκήή  δδιιάάττααξξηη  δδιιοοιικκηηττιι--
κκώώνν  ννόόμμωωνν  ττιιμμωωρρεείίττααιι  μμεε  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν
ππεεννήήνντταα  εεννννέέαα  ((5599))  εευυρρώώ,,  αανν  ηη  εειιδδιικκήή  δδιιάά--
ττααξξηη  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  ααυυττόό  ωωςς  ππρροοςς
ττηηνν  πποοιιννιικκήή  κκύύρρωωσσηη  ττηηςς  ππααρράάββαασσηηςς»»..

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
5§2 Α του Ν. 1579/1985: «από τη δημοσί-
ευση του παρόντος νόμου καθιερώνεται ο
επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή και
νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλω-
ματούχους των: α) Τμημάτων νοσηλευτι-
κής Α.Ε.Ι.β) Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι.
γ) Τέως ανώτερων σχολών αδελφών νοσο-
κόμων επισκεπτριών αδελφών νοσοκό-
μων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας,

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) Ισότιμων σχολών αλλο-
δαπής των αντίστοιχων σχολών α, β, γ.».

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ.
210/2001: «Από τη δημοσίευση του παρό-
ντος καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτ-
λος του Βοηθού Νοσηλευτή – Νοσηλεύ-
τριας στους κατόχους πτυχίων των:1.Μέσων
Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών
Σχολών (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) 2. Τεχνικών Επαγ-
γελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) Νοσηλευτι-
κής κατεύθυνσης 3. Ινστιτούτων Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (I.Ε.Κ.) Νοσηλευτικής
4. Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευ-
τηρίων (Τ.Ε.Ε.) Α΄ κύκλου Βοηθών Νοση-
λευτών 5.Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαι-
δευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Βοηθών
Νοσηλευτών 6. Σχολών της αλλοδαπής
ισοτίμων προς τις ανωτέρω Σχολές».

Τέλος,στις διατάξεις του Παραρτήματος
του Π.Δ.235/2000 «Εκσυγχρονισμός Ιδιω-
τικών Κλινικών» (ΦΕΚ Α’ 199), με τίτλο
«Τεχνικές Προδιαγραφές – Ιατροτεχνολο-
γικός Εξοπλισμός – Σύνθεση Προσωπι-
κού», όπως το Παράρτημα αυτό αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 11 του Π.Δ.198/2007
(ΦΕΚ Α’ 225), ορίζεται σχετικά με τη στε-
λέχωση των Ιδιωτικών Κλινικών ότι: «4.3.4.2.
Νοσηλευτικό Προσωπικό. -Ένας (1) Νοση-
λευτής (-τρια) Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.ή Ισότιμης Σχο-
λής της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής ως Γενι-
κός Προϊστάμενος (-η)».

Ως εκ τούτου,με βάση τις παραπάνω δια-
τάξεις, καθίσταται σαφές ότι στις Νοσηλευ-
τικές Μονάδες των Ιδιωτικών Κλινικών του
Π.Δ.235/2000 προΐσταται υποχρεωτικά υπάλ-
ληλος του κλάδου Νοσηλευτών ΠΕ ή ΤΕ.

Εντεύθεν, οο  οορριισσμμόόςς  υυππααλλλλήήλλοουυ  οοπποοιι--
οουυδδήήπποοττεε  άάλλλλοουυ  κκλλάάδδοουυ  ήή  κκααττώώττεερρηηςς  κκααττηη--
γγοορρίίααςς  εείίννααιι  ππρροοδδήήλλωωςς  ππααρράάννοομμοοςς,,  σσττοοιι--
χχεειιοοθθεεττεείί,,  δδεε,,  ττηη  ννοομμοοττυυππιικκήή  μμοορρφφήή  ττοουυ
πποοιιννιικκοούύ  ααδδιικκήήμμααττοοςς  ττηηςς  άάσσκκηησσηηςς  ττοουυ
ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  χχωωρρίίςς  άάδδεειιαα
κκααιι  χχωωρρίίςς  ττοο  ααππααρρααίίττηηττοο  κκααττάά  ννόόμμοο  ππττυυ--
χχίίοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς»»..

Οκτώβριος 2011 9

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
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ΗΗ
Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) απέ-
στειλε αναφορά προς

όλους τους αρμόδιους φορείς,
με στόχο τον περιορισμό της
αντιποίησης της άσκησης του
επαγγέλματος του νοσηλευτή.

«Στην ιστοσελίδα http:// www
.iek-akmi.gr /iek_akmi/ contact.php?
category_id=24 ττοουυ  ιιδδιιωωττιικκοούύ
ΙΙννσσττιιττοούύττοουυ  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  κκααττάάρρ--
ττιισσηηςς  ΑΑΚΚΜΜΗΗ,μεταξύ των ειδικο-
τήτων που αποκτώνται με την
ολοκλήρωση της φοίτησης σε
αυτήν περιλαμβανόταν και αυτή
της «Νοσηλευτικής».ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέέ--
νναα,,  σσττηηνν  ααννάάλλυυσσηη  ττηηςς  εειιδδιικκόόττηη--
ττααςς    ααυυττήήςς    ααννααφφεερρόότταανν  ρρηηττώώςς
όόττιι  οοιι  ααππόόφφοοιιττοοιι  ττοουυ  ΙΙΙΙΕΕΚΚ  ααπποο--
κκττοούύσσαανν  ττηηνν  εειιδδιικκόόττηητταα  κκααιι  τταα
εεππααγγγγεελλμμααττιικκάά  δδιικκααιιώώμμαατταα  ττοουυ
εεππααγγγγεελλμμααττίίαα  ΝΝοοσσηηλλεευυττήή..  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5§2 Α του Νόμου
1579/1985: «από τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου καθιερώ-
νεται οο  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  ττίίττλλοοςς  ττοουυ
ννοοσσηηλλεευυττήή  κκααιι  ννοοσσηηλλεεύύττρριιααςς στους
πτυχιούχους ή διπλωματούχους
των:α) Τμημάτων νοσηλευτικής
Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τμημά-
των Τ.Ε.Ι.γ) Τέως ανώτερων σχο-
λών αδελφών νοσοκόμων επι-
σκεπτριών αδελφών νοσοκόμων,
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγεί-
ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ)
Ισότιμων σχολών αλλοδαπής των
αντίστοιχων σχολών α, β, γ». Τα
επαγγελματικά δικαιώματα των
Νοσηλευτών καθιερώνονται στο
πδ 359/1989. Σύμφωνα με το
άρθρο 4 του πδ 210/2001: «Από
τη δημοσίευση του παρόντος
καθιερώνεται ο επαγγελματικός
τίτλος του ΒΒοοηηθθοούύ  ΝΝοοσσηηλλεευυττήή  ––
ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιααςς  στους κατόχους
πτυχίων των: …. 3. Ινστιτούτων

Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.Ε.Κ.)
Νοσηλευτικής (Τ.Ε.Ε.). Στο ίδιο
πδ καθιερώνονται και τα επαγ-
γελματικά δικαιώματα των βοη-
θών νοσηλευτών». 

ΑΑππόό  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  δδιιααττάάξξεειιςς
ππρροοκκύύππττεειι  ξξεεκκάάθθααρραα  όόττιι  οοιι  ααππόό--
φφοοιιττοοιι  ττοουυ  ααννωωττέέρρωω  ιιδδιιωωττιικκοούύ
ΙΙΕΕΚΚ  λλααμμββάάννοουυνν  εεκκ  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ
ττοονν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ττίίττλλοο  ττοουυ  ββοοηη--
θθοούύ  ννοοσσηηλλεευυττήή  κκααιι  σσεε  κκααμμίίαα
ππεερρίίππττωωσσηη  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττήή  πποουυ
χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττοο  σσττηηνν  ααννωωττέέρρωω
ιισσττοοσσεελλίίδδαα..

Η διαφήμιση αυτή ήταν παρα-
πλανητική κατά τα οριζόμενα στον
Ν. 2251/1994 (άρθρο 9), όπως
αυτός τροποποιήθηκε σε συμ-
μόρφωση προς την κοινοτική
νομοθεσία και ισχύει σήμερα,για
την προστασία του καταναλωτή.

Ειδικότερα, η εν λόγω δια-
φήμιση ήταν παραπλανητική,
διότι το περιεχόμενό της προ-
καλούσε ή ενδέχετο να προκα-
λέσει πλάνη στα πρόσωπα που
απευθύνεται και στων οποίων
τη γνώση περιέρχετο,ήτοι κυρίως
σε νεαρά άτομα που επιθυμούν
την επαγγελματική τους κατάρ-

τιση με και την επαγγελματική
τους αποκατάσταση και εξαιτίας
αυτής της πλάνης επηρεάζεται η
οικονομική τους συμπεριφορά,
ήτοι προβαίνουν στη σύναψη
σύμβασης με το ιδιωτικό ΙΕΚ
και στην καταβολή ποσού για
την εγγραφή τους, για τα μηνι-
αία ή ετήσια δίδακτρα κ.α.Η ανα-
κοίνωση αυτή γινόταν με ευρύ-
τατο τρόπο, με γραπτή μορφή
και με ένα μέσο προσβάσιμο σε
εκατομμύρια πρόσωπα- κατανα-
λωτές, ήτοι το διαδίκτυο.

ΣΣττηη  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ππεερρίίππττωω--
σσηη  ηη  ππααρρααππλλααννηηττιικκήή  δδιιααφφήήμμιι--
σσηη  λλάάμμββααννεε  χχώώρραα,,  ττόόσσοο  μμεε  ππααρραα--
ππλλααννηηττιικκέέςς  ππααρρααλλεείίψψεειιςς,,  όόσσοο  κκααιι
μμεε  ππααρρααππλλααννηηττιικκέέςς  ππρράάξξεειιςς..  ΤΤοο
κκεείίμμεεννοο  ττηηςς  ααννάάρρττηησσηηςς  ππααρρέέλλεειι--
ππεε  νναα  ααννααφφέέρρεειι,,  όόττιι  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίί--
ππττωωσσηη,,  οοιι  ααππόόφφοοιιττοοιι  ττοουυ  ιιδδιιωωττιι--
κκοούύ  ΙΙΕΕΚΚ  εείίννααιι  ββοοηηθθοοίί  ννοοσσηηλλεευυττέέςς
κκααιι  οο  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  ττοουυςς  ττίίττ--
λλοοςς,,  δδυυννάάμμεειι  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  θθαα  ππρροο--
σσλληηφφθθοούύνν  σσττοονν  ιιδδιιωωττιικκόό  ήή  ττοο
δδηημμόόσσιιοο  ττοομμέέαα  εείίννααιι  εεκκεείίννοοςς  ττοουυ
ββοοηηθθοούύ  ννοοσσηηλλεευυττήή  κκααιι  όόχχιι  ττοουυ
««εεππααγγγγεελλμμααττίίαα  ννοοσσηηλλεευυττήή»»  ΤΤααυυ--
ττόόχχρροονναα,,  ττοο  ααννωωττέέρρωω  κκεείίμμεεννοο

ααννέέφφεερρεε  όόττιι  ααπποοκκττάάττααιι  οο  ττίίττλλοοςς
ττοουυ  εεππααγγγγεελλμμααττίίαα  ««ννοοσσηηλλεευυττήή»»,,
κκάάττιι  πποουυ  δδεενν  ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  σσττηηνν
ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα..  

Η Ε.Ν.Ε.,ως φορέας προστα-
σίας και περιφρούρησης των δικαι-
ωμάτων των νοσηλευτών σύμ-
φωνα με τα ανωτέρω,για λόγους
προστασίας του καταναλωτικού
κοινού, των υποψήφιων σπου-
δαστών από την παραπλάνηση
και την περιουσιακή ζημία που
ήθελε υποστούν στην προσπά-
θεια τους να καταρτιστούν, τελώ-
ντας σε πλάνη περί του τίτλου και
των επαγγελματικών δικαιωμά-
των που θα αποκτήσουν,καθώς
και για τον περιορισμό των περι-
πτώσεων αντιποίησης του νοση-
λευτικού επαγγέλματος,υπέβαλε
ενώπιον του Συνηγόρου του Κατα-
ναλωτή την από  17/2/2011 (αριθ.
Πρωτ. εισερχ. 1261Α/7-2-2011)
αναφορά. Το ΙΙΕΚ, αντί συμμορ-
φώσεως, κοινοποίησε σε ημάς
εξώδικο δήλωση στην οποία μας
κατηγορούσε ευθέως για κακό-
πιστη και παρελκυστική συμπε-
ριφορά, επιφυλασσόμενο μάλι-
στα για την προσφυγή ενώπιον
αστικών και ποινικών δικαστη-
ρίων για την αποκατάσταση της
δήθεν ζημίας που του προκαλέ-
σαμε, ζητώντας την τήρηση της
νομιμότητος.

ΟΟ  ΣΣυυννήήγγοορροοςς  ττοουυ  ΚΚααττααννααλλωω--
ττήή,,  δδιιάά  ττοουυ  υυππ’’  ααρριιθθ..  ππρρωωττ..  ΑΑ//22339933//2299--
33--22001111  εεγγγγρράάφφοουυ  ττοουυ,,  ααπποοδδεεχχόό--
μμεεννοοςς  ττοο  οουυσσιιαασσττιικκόό  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο
ττηηςς  ααννααφφοορράάςς  μμααςς,,  κκάάλλεεσσεε  ττοο  ΙΙΙΙΕΕΚΚ
νναα  ππρροοββεείί  σσττιιςς  ααππααιιττοούύμμεεννεεςς  δδιιοορρ--
θθωωττιικκέέςς  κκιιννήήσσεειιςς  σστταα  κκεείίμμεενναα  ττηηςς
ιισσττοοσσεελλίίδδααςς  ττοουυ..  Το ΙΙΕΚ προέ-
βη όντως σε διορθωτικές κινή-
σεις και συνεμορφώθη με το
περιεχόμενο της σύστασής,ρητώς
αναφέροντας στην εν λόγω δια-
φήμιση ότι οι απόφοιτοι της ειδι-

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Παραπλανητική διαφήμιση

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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κότητας αποκτούν τα επαγγελμα-
τικά προσόντα που αναφέρονται
στο ΠΔ 210/2001.Καίτοι δεν ανα-
φέρθηκε ρητώς ότι οι απόφοιτοι
αποκτούν τον τίτλο του βοηθού
νοσηλευτή,θεωρήσαμε ότι παρέ-
χεται επαρκής πληροφόρηση
στους υποψηφίους σπουδαστές,
καθώς δεν λάμβανε χώρα πλέ-
ον αντιποίηση του τίτλου του
Νοσηλευτή.Τη συμμόρφωση με
την κείμενη Νομοθεσία διαπί-
στωσε και ο Συνήγορος του Κατα-
ναλωτή. (υπ’αριθ.πρωτ Α/3013/
18-4-2011 έγγραφό).

ΠΠρριινν  ααππόό  λλίίγγεεςς  ηημμέέρρεεςς,,  όόμμωωςς,,
ττυυχχααίίαα  αανναακκααλλύύψψααμμεε  όόττιι  ττοο  ααννωω--
ττέέρρωω  ΙΙΙΙΕΕΚΚ  ππρροοέέββηη  σσεε  αανναακκαατταα--
σσκκεευυήή  κκααιι  ααννααδδιιάάρρθθρρωωσσηη  ττηηςς
ιισσττοοσσεελλίίδδααςς  ττοουυ,,  ππρροοφφααννώώςς  λλόόγγωω
ττηηςς  εεννάάρρξξεεωωςς  ττοουυ  ννέέοουυ  σσχχοολλιι--
κκοούύ  έέττοουυςς  κκααιι    εεππααννέέφφεερρεε  όόλλεεςς
ττιιςς  ααννααφφοορρέέςς  πποουυ  δδιιάά  ττηηςς  σσυυσσττάά--
σσεεωωςς  ττοουυ  οο  ΣΣυυννήήγγοορροοςς  ττοουυ  ΚΚαατταα--
ννααλλωωττήή  ττοο  εείίχχεε  κκααλλέέσσεειι  νναα  ππααρραα--
λλεείίψψεειι,,  κκααιι  ππααρρέέλλεειιψψεε  κκααιι  ππάάλλιι
όόσσεεςς  εείίχχεε  κκλληηθθεείί  νναα  ααννααφφέέρρεειι..

Ειδικότερα στην ιστοσελίδα
με ακριβή ιστότοπο:http://www.
iek-akmi.gr/tomeis/ epaggelmata-
ygeias/nosileytiki (καθώς η ιστο-
σελίδα που αναφέραμε ανωτέρω
αντιστοιχεί πλέον σε «σελίδα που
δεν βρέθηκε»- page not found)
αναφέρεται ξανά:Περιγραφή ειδι-
κότητος «Ο σπουδαστής της ειδι-
κότητας Νοσηλευτικής Χειρουρ-
γείου συνεργάζεται με την ιατρική
ομάδα και προσφέρει υποστήρι-
ξη, τόσο στην προετοιμασία και
υποβοήθηση του ασθενούς για
τις ιατρικές υπηρεσίες, όσο και
στην αποκατάστασή του στο χώρο
της κλινικής ή του νοσοκομεί-
ου. Ο στόχος του επαγγελματία
Νοσηλευτή είναι να εφαρμόζει
τις ιατρικές οδηγίες, να προστα-
τεύει, να αποκαθιστά και να προ-
άγει την υγεία του ασθενούς, χρη-
σιμοποιώντας συστηματικά τα
μέσα ατομικής προστασίας και
υγιεινής». Επαγγελματική αποκα-
τάσταση:«Ως απόφοιτος της συγκε-
κριμένης ειδικότητας έχεις άρι-
στες προοπτικές απασχόλησης

σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών
υγείας, στελεχώνοντας Ιατρικά
Κέντρα του Δημόσιου και Ιδιω-
τικού Τομέα. Συγκεκριμένα, μπο-
ρείς να εργαστείς σε: Δημόσια
Νοσοκομεία, Μονάδες Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Κινητές Μονά-
δες, Μονάδες Αντιμετώπισης Επει-
γόντων Περιστατικών, Θεραπευτήρια,
Μαιευτήρια…».

ΤΤοο  ιιδδιιωωττιικκόό  ΙΙΕΕΚΚ,,  όόππωωςς  εευυχχεε--
ρρώώςς  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  τταα  ααννωωττέέρρωω,,
εεππααννέέφφεερρεε  ττηηνν  δδιιααφφήήμμιισσηη  γγιιαα
ττηηνν  οοπποοίίαα  εείίχχααμμεε  ππρροοββεείί  σσεε  κκααττααγγ--
γγεελλίίαα,,  ααππλλώώςς  σσεε  άάλλλληη  ηηλλεεκκττρροο--
ννιικκήή  δδιιεεύύθθυυννσσηη..  ΣΣεε  κκααννέένναα  σσηημμεείίοο
ττηηςς  δδιιααφφήήμμιισσηηςς  δδεενν  ααννααφφέέρρεεττααιι
ππλλέέοονν  όόττιι  οοιι  ααππόόφφοοιιττοοιι  ττοουυ  ΙΙΙΙΕΕΚΚ
ααπποοκκττοούύνν  ττοονν  ττίίττλλοο  ττοουυ  ββοοηηθθοούύ
ννοοσσηηλλεευυττήή  κκααιι  τταα  εεππααγγγγεελλμμααττιι--
κκάά  δδιικκααιιώώμμαατταα  ττοουυ  ΠΠΔΔ  220011//22000011,,

όόππωωςς  εείίχχεε  γγίίννεειι  μμεεττάά  ττηη  δδήήθθεενν
««σσυυμμμμόόρρφφωωσσηη»»  ττοουυ  σσττηη  σσύύσστταα--
σσήή  κκααιι  ττηηνν  κκεείίμμεεννηη  ΝΝοομμοοθθεεσσίίαα
κκααιι  ππρροοφφααννώώςς  ((κκααθθώώςς  δδεενν  εεππιι--
σσκκεεππττόόμμεεθθαα  κκααιι  κκααθθηημμεερριιννώώςς
ττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυ  ΙΙΙΙΕΕΚΚ))  γγιιαα
μμιικκρρόό  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα!!  ΑΑννττιι--
θθέέττωωςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  κκααιι  ππάάλλιι
ΠΠΑΑΡΡΑΑΝΝΟΟΜΜΑΑ  κκααιι  κκααττάά  ππααρρααππλλάά--
ννηησσηη  ττωωνν  υυπποοψψηηφφίίωωνν  σσπποουυδδαα--
σσττώώνν  οο  ττίίττλλοοςς  ττοουυ  ««ΕΕππααγγγγεελλμμαα--
ττίίαα  ΝΝοοσσηηλλεευυττήή»»,,  πποουυ  φφέέρρεεττααιι  νναα
ααπποοκκττοούύνν  οοιι  ααππόόφφοοιιττοοιι  ττοουυ  ΙΙΙΙΕΕΚΚ..

Όπως γνωρίζετε,δυνάμει του
άρθρου 10 της Υπουργικής Από-
φασης  Ζ/3378 ΦΕΚ Β 356 1993
του τότε Υπουργού Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, όπως
αυτή τροποποιήθηκε από την από
6-22.8.1996 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας (ΦΕΚ Β`722) και
από την υπ’αριθ.ΣΤ/11261 από-
φαση του ιδίου Υπουργού και
ισχύει σήμερα, προβλέπεται: «1.
Οι αρχές που διέπουν την προ-
βολή και διαφήμιση των ιδιωτι-
κών Ι.Ε.Κ. καθορίζονται από τη

νομοθεσία περί αθέμιτου αντα-
γωνισμού (κυρίως όσον αφορά
την αναληθή και παραπλανητι-
κή διαφήμιση), από συναφείς
διατάξεις και από τους όρους του
παρόντος άρθρου και του άρθρου
1 της παρούσας απόφασης. 2.
Ειδικότερα:...β.i.ΤΤαα  σσττοοιιχχεείίαα  ππρροο--
ββοολλήήςς  ττωωνν  ΙΙδδιιωωττιικκώώνν  ΙΙ..ΕΕ..ΚΚ..,,  και
ειδικότερα οι επιγραφές και οι
αφίσες αυτών, το έντυπο διαφη-
μιστικό υλικό,οι διαφημίσεις στον
ημερήσιο και περιοδικό τύπο,
καθώς και το περιεχόμενο των
ραδιοτηλεοπτικών διαφημίσεων,
υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  ππρροοςς  έέγγκκρριισσηη  σσττηηνν
ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΚΚααττάάρρττιισσηηςς  ττοουυ  ΟΟ..ΕΕ..ΕΕ..ΚΚ
ii. Εντός δέκα (10) εργασίμων
ημερών από την προηγούμενη
της υποβολής των στοιχείων προ-
βολής του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ.,η Διεύ-

θυνση Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ
εγκρίνει ή απορρίπτει την δημο-
σιοποίηση των ανωτέρω στοιχεί-
ων προβολής και γνωστοποιεί
εγγράφως στον ενδιαφερόμενο
την εν λόγω έγκριση ή
απόρριψη…iν.Οποιαδήποτε δημο-
σιοποίηση στοιχείων προβολής
Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. χωρίς την προ-
αναφερόμενη έγκριση από την
Διεύθυνση Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ.
απαγορεύεται. γ. Σε όποια δια-
φήμιση γίνεται αναφορά σε ειδι-
κότητες, αυτές πρέπει να αναφέ-
ρονται ολογράφως με την ονομασία
που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ.του
Ο.Ε.Ε.Κ.Επιτρέπεται εξαιρετικά η
αναφορά σε διαφημίσεις ειδικο-
τήτων και με μονολεκτική ονο-
μασία,η οποία όμως αφενός πρέ-
πει να προκύπτει από την περιγραφή
επαγγέλματος και αφετέρου να
υποδηλώνει το επίπεδο κατάρ-
τισης. 4..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππααρράάββαα--
σσηηςς  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττηηςς  ππααρροούύ--
σσααςς  ααππόόφφαασσηηςς  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι
αακκόόλλοουυθθεεςς  κκυυρρώώσσεειιςς::  ii..  χχρρηημμαα--

ττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  iiii..  ΠΠρροοσσωωρριιννήή  δδιιαα--
κκοοππήή  ττηηςς  άάδδεειιααςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς..  iiiiii..
ΟΟρριισσττιικκήή  ααφφααίίρρεεσσηη  ττηηςς  άάδδεειιααςς
ΙΙδδρρυυσσηηςς  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίααςς»»..

Από τα ανωτέρω λεπτομερώς
εκτεθέντα προκύπτει ότι η διαφή-
μιση του ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ υποβλήθη-
κε στον ΟΕΕΚ προς έγκριση κατά
τη διαδικασία του άρθρου 10 της
ανωτέρω Υπουργικής απόφασης.
Καίτοι η διαφήμιση διά του δια-
δικτύου δεν αναφέρεται ρητώς
στο κείμενο της ΥΑ,στα στοιχεία
προβολής των ιδιωτικών ΙΕΚ που
υποβάλλονται στον ΟΕΕΚ, θεω-
ρούμε δεδομένη τη συμπερίλη-
ψη της στα «στοιχεία προβολής»
εκάστου ΙΕΚ που είναι υποχρε-
ωτικό να υποβάλλονται,λόγω της
προόδου της τεχνολογίας και της
ραγδαίας αύξησης των χρηστών
του διαδικτύου τα τελευταία έτη,
αλλά και της ευρείας χρήσης του
από τους επαγγελματίες με σκο-
πό τη διαφήμιση. Η ίδια η απα-
ρίθμηση των μέσων προβολής
στην Υπουργική απόφαση είναι
ενδεικτική και όχι αποκλειστική,
όπως προκύπτει από την ίδια τη
διατύπωση της παραγράφου 2β
του άρθρου 10.

ΗΗ  δδιιααφφήήμμιισσηη  ττοουυ  ΙΙΙΙΕΕΚΚ  ΑΑκκμμήή
εείίννααιι  ππααρρααππλλααννηηττιικκήή,,  κκααττάά  τταα
οορριιζζόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  99  ττοουυ  ΝΝ..
22225511//11999944,,  όόππωωςς  ααννααφφέέρρθθηηκκεε,,
ααλλλλάά  κκααιι  κκααττάά  ππααρράάββαασσηη  ττοουυ
άάρρθθρροουυ  11  εεδδ..  αα..  ττοουυ  ΝΝ..  22886633//22000000,,
ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα  ΔΔιιααφφήή--
μμιισσηηςς  κκααιι  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς,,  όόππωωςς
ππρροοκκύύππττεειι  μμεε  σσααφφήήννεειιαα  ααππόό  ττοο
ιισσττοορριικκόό  ττηηςς  ππααρροούύσσηηςς..

ΟΟ  ΟΟΕΕΕΕΚΚ,,  εεπποομμέέννωωςς  όόφφεειιλλεε
εεκκ  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  νναα  ααπποορρρρίίψψεειι  ττηη
δδηημμοοσσιιοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν
ααυυττώώνν και να το γνωστοποιήσει
στον ενδιαφερόμενο, κάτι που
πιθανώς να μην έλαβε χώρα (δεν
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε
όλη την ακολουθηθείσα διαδικα-
σία και αν το ΙΙΕΚ υπέβαλε προς
έγκριση,ως όφειλε την εν λόγω
διαφήμιση)»,κκααττααγγρράάφφεειι  σσττηηνν  αανναα--
φφοορράά  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  ζζηηττώώννττααςς  νναα  ππρροο--
ββοούύνν  οοιι  ααρρμμόόδδιιοοιι  φφοορρεείίςς  σσεε  όόλλεεςς
ττιιςς  ννόόμμιιμμεεςς  εεννέέρργγεειιεεςς..  

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 

Οκτώβριος 2011

το περιεχόμενό της προκαλούσε ή ενδέ-
χετο να προκαλέσει πλάνη στα πρόσωπα
που απευθύνεται και στων οποίων τη γνώ-
ση περιέρχετο.
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Γράφει ο Δημήτρης 
Δημητρέλλης

ΌΌ
ποιος πριν μερικά χρό-
νια θα δήλωνε πως
αγωνίζεται για την δια-

τήρηση των άθλιων εργασια-
κών και επαγγελματικών συν-
θηκών που βίωνε, θα
χαρακτηριζόταν τουλάχιστον
«ηλίθιος»…Όμως έφτασε το πλή-
ρωμα του χρόνου να το ζήσου-
με κι αυτό…Ποιος αλήθεια το
φανταζόταν;

Το επάγγελμα που στις διά-
φορες λίστες που βγαίνουν από
επιστήμονες και υποτίθεται πως
έχει πολλά πλεονεκτήματα στην
επαγγελματική προοπτική και
αποκατάσταση, ο κλάδος που
με επίσημες δημόσιες δηλώ-
σεις εξαιρέθηκε καταρχήν από
τους περιορισμούς των προ-
σλήψεων, ο κλάδος που απο-
δεδειγμένα και με στοιχεία βρί-
σκεται στις τελευταίες θέσεις
αναλογιών στην ΕΕ, ο κλάδος
για τον οποίο έως προχθές ο
ΥΥΚΑ δήλωνε πως, θα φεύ-
γουν γιατροί και θα προσλαμ-
βάνονται νοσηλευτές, βρίσκε-
ται  αντιμέτωπος με την εργασιακή
εφεδρεία…Είτε αυτή αφορά τους
συναδέλφους αορίστου χρό-
νου,είτε τους δόκιμους, είτε και
άλλους μετά και το νέο παιχνί-
δι αριθμών με τους νέους υπό
διαμόρφωση οργανισμούς –
μετά τις συγχωνεύσεις, συνε-
νώσεις, μειώσεις κλινών- είναι
κάτι παραπάνω από απλές φήμες
ότι και στα νοσοκομεία ετοιμά-
ζουν λίστες…Κι αν και όλοι
δεσμεύονται πως, το όλο σκη-
νικό δεν αφορά νοσηλευτικό
προσωπικό,οι διοικήσεις μάλ-
λον ετοιμάζονται για κάθε ενδε-
χόμενο… Όσο σκληρό κι αδια-
νόητο ακούγεται,η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΕΦΕΔΡΕΙΑ χτύπησε και την

πόρτα μας…Ας ελπίσουμε ότι
δεν θα βρεθεί κάποιος να την
ανοίξει…

Ταυτόχρονα, τα «χαρτάκια»
μισθοδοσίας Σεπτεμβρίου και
Οκτωβρίου έδειξαν κατά την
εκτίμησή μου, πού θα πάμε με
το περιβόητο νέο ενιαίο μισθο-
λόγιο.Το πάγιο αίτημα από τους
χαμηλόμισθους νοσηλευτές για
αυξήσεις ή ειδικό μισθολόγιο
έχει υποσυνείδητα μετατραπεί
σε ευχή πως με την ένταξη στα
ΒΑΕ και τις ώρες οι απώλειες
θα είναι όσο το δυνατόν μικρό-
τερες…Κάτι που με την ανακοί-
νωση του προσχεδίου για το
βαθμολόγιο – μισθολόγιο και
μέχρι να προσδιοριστεί ακρι-
βώς και το επίδομα ανθυγιει-
νής εργασίας (εντός 6μήνου)
είναι δύσκολο να προσδιορι-
στεί. Σίγουρα οι μισθοδοσίες

των νοσοκομείων θα ζήσουν
δύσκολες μέρες…Αυτά που βιώ-
νουμε το τελευταίο διάστημα
οδήγησαν σωματεία και συνδι-
καλιστικές οργανώσεις σε κινη-
τοποιήσεις.Κινητοποιήσεις στην
αποτελεσματικότητα των οποί-
ων λίγοι είναι αυτοί που πιστεύ-
ουν,καθώς όλα φαντάζουν προ-
αποφασισμένα κι εμείς απλοί
θεατές και αποδέκτες της νέας
οικονομικής και κοινωνικής
πραγματικότητας…Στον ιδιωτι-
κό τομέα τα «όργανα» άρχισαν
αρκετά νωρίτερα…Απολύσεις,
μη καταβολή δεδουλευμένων,
μείωση ωρών εργασίας αποτε-
λούν την καθημερινότητα.

Οι συγχωνεύσεις που βρί-
σκονται σε εξέλιξη το πιο πιθα-
νό είναι να οδηγήσουν και στην

μείωση των συνολικών θέσε-
ων ευθύνης με οικονομικό όφε-
λος για την κυβέρνηση και με
νοσηλευτές που θα χρησιμο-
ποιήσουν θεμιτά κι αθέμιτα
μέσα, προκειμένου να διατη-
ρήσουν ή να αποκτήσουν μια
θέση προϊσταμένου…Ένας νέος
εμφύλιος βρίσκεται προ των
πυλών…Ένας εμφύλιος που
ακόμα και τα μεταπτυχιακά για
τα οποία πολύς λόγος έχει γίνει
τα τελευταία χρόνια, αλλά και
πολλά χρήματα έχουν δαπανη-
θεί από τους ίδιους τους νοση-
λευτές, δεν θα έχουν ιδιαίτερο
νόημα…Έτσι, ίσως προοπτικά
στο άμεσο μέλλον να δούμε τη
ζήτηση των μεταπτυχιακών να
μειώνεται στις πραγματικές της
διαστάσεις, με αποτέλεσμα η
σημερινή προσφορά να την
υπερκαλύπτει κι αρκετά προ-

γράμματα να κλείσουν.Ο νέος
νόμος για την Ανώτατη Εκπαί-
δευση είναι ασαφές τι επιπτώ-
σεις θα έχει στη Νοσηλευτική.
Το απευκταίο σενάριο της κατάρ-
γησης των δυο πανεπιστημια-
κών τμημάτων και η διατήρη-
ση μεταπτυχιακών σπουδών
οδηγεί μαζί και με άλλους παρά-
γοντες στην υποβάθμιση του
επαγγέλματος και την Επαγγελ-
ματική πλέον εφεδρεία…

Επαγγελματική εφεδρεία, η
οποία δυστυχώς επιβεβαιώνε-
ται και από την καθημερινότη-
τα που ζούμε στα νοσοκομεία
μας…Πολλά τα περιστατικά αδια-
φορίας ή ανευθυνότητας που
αντιμετωπίζουμε και για τα οποία
δεν μπορούμε να δώσουμε εξή-
γηση…Μοιάζει πολλοί συνά-

δελφοι, πλέον, να μην έχουν
συνειδητοποιήσει την υπευθυ-
νότητα του επαγγέλματός μας.
Κάποιοι θα πουν ότι είναι χαρα-
κτηριστικό της σημερινής κοι-
νωνίας, όμως, αυτή η κατρακύ-
λα δεν μπορεί να συνεχιστεί!
Δεν μπορεί όσοι αγωνιστήκα-
με για την αλλαγή της Νοση-
λευτικής τις τελευταίες δεκαε-
τίες να αναπολούμε με νοσταλγία
τη Νοσηλευτική μιας «άλλης»
εποχής…Δεν μπορεί συστημα-
τικά να προσπαθούμε να απαλ-
λαγούμε από αρμοδιότητες που
θεωρούμε πως δεν μας ανή-
κουν…Αν συνεχίσουμε έτσι σε
λίγο θα βρισκόμαστε χωρίς αντι-
κείμενο…Καλές οι αντιδράσεις
και οι κινητοποιήσεις για το οτι-
δήποτε, αλλά δεν μπορεί να
αμφισβητούμε, εάν ο νοσηλευ-
τής νεφρολογίας πρέπει να παρα-
κεντά fistula,ο νοσηλευτής αιμο-
δοσίας αν διενεργεί διασταυρώσεις
και ο νοσηλευτής ΜΕΘ αν συνο-
δεύει τον ασθενή του στις μετα-
φορές και πολλά ακόμα.Η επαγ-
γελματική υποβάθμιση που από
μόνοι μας επιχειρούμε βρίσκε-
ται σε πλήρη αντίθεση με τα
πολλά πλέον συνέδρια και ημε-
ρίδες που διοργανώνουμε αλλά
και τις όποιες ερευνητικές πρω-
τοβουλίες…Πολλές φορές ανα-
ρωτιέμαι ποιος φροντίζει τους
ασθενείς μας… Ίσως όλα αυτά
φαίνονται ακραία, όμως, υπο-
δηλώνουν μια υπαρκτή και
άκρως επικίνδυνη κατάσταση.
Και για αυτή την κατάσταση ευθύ-
νη έχουμε όλοι! Και ατομικά
και συλλογικά.Οφείλουμε εάν
θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς
να παραδεχτούμε την κρισιμό-
τητα της κατάστασης και να επι-
στρέψουμε στις «ρίζες μας». Να
ασχοληθούμε και να επενδύ-
σουμε στη ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥ-
ΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ! Γιατί φαίνε-

Περί εφεδρείας...

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 

Η επαγγελματική αποστασιοποίηση ή  εφε-
δρεία έχει πλήξει τόσο τους νέους συνα-
δέλφους όσο και τους παλιότερους. 
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ται πως την ξεχάσαμε.Αντιδρού-
με όταν μας χαρακτηρίζουν
«δημόσιους υπάλληλους».Μήπως
τελικά το δημοσιοϋπαλληλίκι
έχει αλλοιώσει βάναυσα την
επαγγελματική μας υπόσταση;
Η επαγγελματική αποστασιο-
ποίηση ή  εφεδρεία έχει πλή-
ξει τόσο τους νέους συναδέλ-
φους όσο και τους παλιότερους.
Κι αν μπορεί κάποιος να υπο-
στηρίξει πως, για τους παλιούς
οφείλεται στο «burn out» για τους
νεότερους, πού θα μπορούσα-
με να το αποδώσουμε; Στην
έλλειψη οράματος και προοπτι-
κής;Η Νοσηλευτική μαζί με την
υπόλοιπη κοινωνία βιώνει τον
δικό της «Γολγοθά».

Δεν γνωρίζω εάν υπάρχει
«φως στην άκρη του τούνελ»

όμως η σημερινή κατάσταση
οδηγεί πολλούς σε «Εθνική εφε-
δρεία»…Η σκέψη για μετανά-
στευση είτε στην Αυστραλία είτε
στα Αραβικά Εμιράτα είτε στη Γερ-
μανία και αλλού απασχολεί πολ-
λούς.Κι όχι μόνο τους άνεργους!
Η Νοσηλευτική μετανάστευση
βρίσκεται προ των πυλών.Και
σε μια χώρα που η αναλογία των
νοσηλευτών είναι από τις χαμη-
λότερες της ΕΕ νιώθουμε αδύ-
ναμοι να αποτρέψουμε αυτή την
«κλαδική» αιμορραγία…

Όλα τα παραπάνω,αλλά και
τα όσα βιώνουμε στο ευρύτε-
ρο κοινωνικό επίπεδο μας έχουν
οδηγήσει  και σε ενός είδους
«συναισθηματική εφεδρεία»,
όπου καθημερινά ξυπνάμε έτοι-
μοι να ακούσουμε τα χειρότε-

ρα.Ο αγώνας για επιβίωση έχει
επισκιάσει όλα τα υπόλοιπα.Η
αβεβαιότητα του «αύριο» μας έχει
κάνει περισσότερο εσωστρε-
φείς από ποτέ.Κι αν και σε κοι-
νωνικό επίπεδο αντιδράσεις για
την διατήρηση των κεκτημένων
υπάρχουν,κάτι που γίνεται και
από τους συνδικαλιστικούς
φορείς του χώρου μας, το ερώ-
τημα που παραμένει είναι τι
κάνουμε ή τι μπορούμε να
κάνουμε για τη ΝΟΣΗΛΕΥΤΙ-
ΚΗ μας! 

Στην πολύ δύσκολη περίο-
δο που βρισκόμαστε νομίζω
πως ήρθε η ώρα να ανοίξου-
με έναν πλατύ και σοβαρό διά-
λογο, για το ποιοι είμαστε και
πού θέλουμε να πάμε.Οι ανά-
γκες φροντίδας νομοτελειακά

θα αυξάνονται, λόγω του αυξα-
νόμενου προσδόκιμου επιβίω-
σης, των χρόνιων νόσων και
των θεραπευτικών εξελίξεων.
Εάν αυτό είναι το πεδίο άσκη-
σης της επιστήμης μας πρέπει
να δούμε με ποιους τρόπους
θα ανταποκριθούμε σε αυτό το
ρόλο.Και μη σας φαντάζει παρά-
λογο ή ανεδαφικό να επιστρέ-
ψουμε στο Νοσηλευτή του χωρι-
ού ή της μικρής κοινότητας που
ως ελεύθερος επαγγελματίας
θα καλύπτει τις ανάγκες φρο-
ντίδας της περιοχής του.Σίγου-
ρα αυτός δεν θα πεινάσει…

Σήμερα παρά ποτέ μοιάζει
το παρελθόν να αποτελεί λύση
για το μέλλον για ένα επάγγελ-
μα που έχει χάσει το βηματι-
σμό του…

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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ΣΣ
ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
37§4-6 του Νόμου 3986/2011 (Επεί-
γοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσο-

πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012-2015) «4. Στην παρ. 2
του άρθρου 51 του ν. 3528/2007 (Υπαλ-
ληλικός Κώδικας - Α' 26), αντί των λέξε-
ων «δύο (2) ετών» τίθενται οι λέξεις
«πέντε (5) ετών». 5. Το τακτικό προσω-
πικό που απασχολείται στο Δημόσιο, σε
Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθ-
μού μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη
μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι
και 50%, με ανάλογη μείωση των απο-
δοχών του, για χρονική διάρκεια μέχρι
πέντε (5) έτη. Με την αίτησή του ο υπάλ-
ληλος προσδιορίζει εάν επιθυμεί τη μεί-
ωση της ημερήσιας απασχόλησης ή των
εργάσιμων ημερών. Σε κάθε περίπτωση,
ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης
δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη
συνέπεια, υπολογίζεται μόνο ο χρόνος
πραγματικής απασχόλησης. 6. Οι περιο-
ρισμοί που προβλέπονται στα άρθρα 31
και 32 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός

Κώδικας - Α' 26) και το ασυμβίβαστο που
προβλέπεται στο άρθρο 34 του ίδιου
νόμου έχουν εφαρμογή και στους υπαλ-
λήλους που κάνουν χρήση των διατάξε-
ων των παραγράφων 1 και 2 του παρό-
ντος άρθρου».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω δια-
τάξεων αυξάνεται η διάρκεια της προ-
βλεπόμενης άδειας άνευ αποδοχών από
δύο στα πέντε έτη, ενώ αναγνωρίζεται
δικαίωμα μείωσης των ωρών απασχόλη-
σης με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών
για χρονική περίοδο μέχρι πέντε (5) ετών. 

Σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος που
επιθυμεί την υπαγωγή του στις προανα-
φερθείσες διατάξεις, εξακολουθεί να
υπόκειται στους περιορισμούς των δια-
τάξεων των άρθρων 31, 32 και 34 του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, ήτοι δεν
μπορεί να ασκήσει ιδιωτικό έργο ή εργα-
σία επ’ αμοιβή παρά μόνον κατόπιν σχε-
τικής άδειας από την υπηρεσία του και
εφόσον η συγκεκριμένη εργασία συμβι-
βάζεται με το αντικείμενο της υπηρεσίας
του, δεν μπορεί να μετέχει σε εμπορικές
εταιρείες και δεν μπορεί να φέρει την
ιδιότητα του δικηγόρου. 

Περαιτέρω επισημαίνεται, ότι από τον
συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
51§2 και 53§1 του Δημοσιοϋπαλληλικού
Κώδικα προκύπτει, ότι ο υπάλληλος δικαι-
ούται άδεια άνευ αποδοχών συνολικής
διάρκειας πέντε (5) ετών για την ανατρο-
φή τέκνου ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών. Η
συγκεκριμένη μορφή άδειας χορηγείται
υποχρεωτικά στον υπάλληλο, χωρίς να
απαιτείται γνώμη του οικείου υπηρεσια-
κού συμβουλίου.  

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  

Μεσοπρόθεσμες αλλαγές
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ΩΩΤΤΟΟΡΡΙΙΝΝΟΟΛΛΑΑΡΡΥΥΓΓΓΓΟΟΛΛΟΟΓΓIIΑΑΣΣ  
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΘΘHHΝΝΑΑ
Η Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολο-
γίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου
οργανώνει το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ωτορινολαρυγγολογίας,Χειρουργικής Κεφα-
λής και Τραχήλου στις 1-4 Δεκεμβρίου 2011,
στο Ξενοδοχείο «Athens Hilton»,στην Αθή-
να.Για περισσότερες πληροφορίες:Erasmus
Conferences Tours & Travel AE.Tηλ.: 210-
7414700,Fax:210-7257532,Email:info@rcog2011.
com.Website:www.rcog2011.com.

>>  ΠΠΑΑΓΓΚΚOOΣΣΜΜΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΝΝEEΔΔΡΡΙΙΟΟ  
ΚΚΑΑΡΡΔΔΙΙΑΑΚΚHHΣΣ  ΑΑΡΡΡΡΥΥΘΘΜΜIIΑΑΣΣ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΦΦΥΥΣΣΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓIIΑΑΣΣ
Το 14th WORLD CONGRESS OF CARDIAC
ARRHYTHMIAS, PACING AND
ELECTROPHYSIOLOGY πραγματοποιεί-
ται στις 4-7 Δεκεμβρίου 2011, στην Αθή-
να.Για περισσότερες πληροφορίες:TRIAENA
TOURS & CONGRESS S.Α..Tηλ.:210 7499300,
Fax:210 7705752,E-mail: info@triaenatours.
gr.Website: www.triaenatours.gr.

>>  ΣΣΥΥΝΝEEΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΜΜΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚHHΣΣ  ΒΒΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓIIΑΑΣΣ
Το 62ο Συνέδριο Μοριακής Βιολογίας
πραγματοποιείται στις 9-11 Δεκεμβρίου
2011, στην Αθήνα. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες: Triaena Tours&Congress AE,
Tηλ:2107499300,Fax:2107705752,E-mail:
info@eebmb 2011.gr.Website:www.eebmb
2011.gr.

>>  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛHHΝΝΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΝΝEEΔΔΡΡΙΙΟΟ  
ΟΟΓΓΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚHHΣΣ  ΑΑΠΠΕΕΙΙΚΚOOΝΝΙΙΣΣΗΗΣΣ
Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογι-
κής Απεικόνισης πραγματοποιείται στις
9-11 Δεκεμβρίου 2011 στο  Ξενοδοχείο
Royal Olympic στην Αθήνα. Για περισ-
σότερες πληροφορίες: PRC Congress &
Travel, Μιχαλακοπούλου 102. Tηλ: +30
210 7711673, Fax: +30 210 7711289, E-
mail: congress2@prctravel.gr.

>>  ΣΣΥΥΝΝEEΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚHHΣΣ  
ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕIIΑΑΣΣ  ΒΒΟΟΡΡΕΕIIΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΛΛAAΔΔΑΑΣΣ
Το10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ πραγματο-
ποιείται στις 9-11 Δεκεμβρίου 2011, στο
Ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσ-
σαλονίκη.Για περισσότερες πληροφορίες:
GLOBAL EVENTS,Τηλ.: 2310 247743,Fax:
2310 247746,E-mail: info@globalevents.gr.
Website: www.globalevents.gr.

ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑ

>>  EEXXCCEELLLLEENNCCEE  IINN  CCHHIILLDD  MMEENNTTAALL
HHEEAALLTTHH
1-3 December 2011, Istanbul,Turkey. INFO:

C & C International Group of Companies.
Tel.:+30 210 6889130,Fax:+30 210 6844777,
E-mail: eicmh-info@candc-group.com.

>>  1144tthh  CCOONNGGRREESSSS  OOFF  TTHHEE  EEUURROOPPEEAANN
SSOOCCIIEETTYY  FFOORR  SSEEXXUUAALL  MMEEDDIICCIINNEE
1-4 December 2011, Milan Convention
Centre, Italy. INFO: CPO Hanser Service,
Tel: +49406708820,Fax:+49406703283,E-
mail: essm@cpo-hanser.de. Website:
www.essm.org.

>>  IINNNNOOVVAATTIIOONNSS  AANNDD  CCLLAASSSSIICCSS  
IINN  EENNDDOOUURROOLLOOGGYY  AANNDD  IIMMAAGGIINNGG
8-9 December 2011,Rosengarten Congress
center,Mannheim,Germany. INFO:Dr.Heike
Diekmann Congress Communication
Consulting. Tel.: +49 (0)22180 14 99-0,
Fax: +49 (0)22180 14 99-29, E-mail:
info@heikediekmann.de. Website:
www.mie.umm.de.
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Νοσηλεύτρια ΤΕ που
εργάζεται στο Γ.Ν.Α.
«Λαϊκό» ζητά αμοιβαία
μετάταξη με νοσηλευ-
τή/τρια που εργάζεται
σε οποιοδήποτε νοσο-
κομείο της
Θεσσαλονίκης ή της
Κομοτηνής. Τηλ. επικοι-
νωνίας:6982466765.

Νοσηλεύτρια ΤΕ, διορι-
σμένη στο Γ.Ν. Αθηνών
«Ευαγγελισμός», ζητά
αμοιβαία μετάθεση με
νοσηλευτή/τρια ΤΕ στο
νοσοκομείο Πατρών
«Άγιος Ανδρέας». Τηλ.
επικοινωνίας:
6976465898. 

Νοσηλεύτρια ΤΕ που

εργάζεται στο Γενικό
Κρατικό Νοσοκομείο
Νίκαιας «Άγιος
Παντελεήμων», ζητά
αμοιβαία μετάταξη με
νοσηλευτή/τρια που
εργάζεται σε οποιοδή-
ποτε Νοσοκομείο της
Θεσσαλονίκης. Τηλ.
επικοινωνίας:
6942235977.

� ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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Του Αριστείδη Δάγλα 

ΕΕ
πειδή η ιστορία διδάσκει
ότι η μοίρα των εθνών
μάλλον  διαμορφώνεται

από τους ηγέτες τους,παρά επα-
φίεται στη θεά Τύχη, έκρινα
χρήσιμο να παραθέσω αυτού-
σια, μερικά αποσπάσματα των
Απομνημονευμάτων του Μακρυ-
γιάννη,αναφερόμενα στην επο-
χή της διακυβέρνησης της χώρας
από τους Αντιβασιλείς και τον
Όθωνα.Σ’αυτά,συναντάμε ανα-
τριχιαστικές ομοιότητες με τη
σημερινή πραγματικότητα της
κηδεμονίας της χώρας μας από
τους «φιλέλληνες» Ευρωπαίους
συμμάχους μας.

Το πρώτο απόσπασμα αφο-
ρά την επαίσχυντη αντιμετώπι-
ση από το επίσημο κράτος,όλων
εκείνων που έδωσαν τη ζωή
τους για τον αγώνα σε αντίθε-
ση με τον αλτρουισμό μερικών
τίμιων και γνήσιων αγωνιστών,
όπως ο Μακρυγιάννης:

«Όταν ήρθε η κυβέρνηση
εδώ, ήρθαν και πολλοί αγω-
νισταί πεθαμένοι  της πείνας
και κατεξοχήν αξιωματικοί.
(…). Είχα κι ένα μήνα οπού
άρχισα να παίρνω μιστόν του
βαθμού μου, καθώς κι άλλοι.
Έπαιρνα τρακόσες εξήντα δραχ-
μές. Είδα αυτό, ότι πέθαιναν
άνθρωποι εις τα παλιοκλήσια,
οπλαρχηγοί κι άλλοι, κι απ’
την πείνα κι απ’ το κρύον, και
στοχάστηκα: Οι αγωνισταί να
πεθαίνουν της  πείνας, κ’ εμείς
να πλερωνόμαστε ολίγοι άνθρω-
ποι; Εμείς οι ολίγοι φέραμεν
τη λευτεριά; Να κόψωμεν κι

εμείς τον μιστόν μας, είτε να
πάρουν και οι αδερφοί μας
συναγωνισταί. Ειδέξίκι (σ.σ.
περιττό) να γένη και σ’ εμάς!».

Το δεύτερο απόσπασμα,
δεν θα μπορούσε να είναι
περισσότερο επίκαιρο και
διδακτικό. Από τότε οι ξενο-
λάτρες κηφήνες ζούσαν πλου-
σιοπάροχα εις βάρος των μη
προνομιούχων, παίρνοντας
υψηλότοκα δάνεια  που πλή-
ρωναν και συνεχίζουν να πλη-
ρώνουν οι δεύτεροι μετά από
180 χρόνια…

«Ας σας ευγνωμονήσουνε
(σ.σ εννοεί τις ξένες δυνάμεις)
εκείνοι οπού τους δώσατε τα
δάνεια και τά’φκειασαν λούσα
και πολυτέλειες κι άλλα τοιαύ-
τα.Εκείνων εκάματε καλό με τα
δάνειά σας, του Αρμασπέρη (σ.σ
του αντιβασιλέα Άρμασμπερ-
γκ), του Κωλέτη, του Μαυρο-
κορδάτου, του Μεταξά και των
συντρόφων τους.Και πάλε όσα
σας λέγω δεν ελπίζω να τα
κατορθώσετε, ότι είσαστε εσείς
άδικοι κι ανθρωποφάγοι και
‘περασπισταί της κακίας, είναι
Θεός δίκαιος, αληθινός, δυνα-
τός. Θυμηθείτε ότι αυτά σας τα
γράφει ένας μικρός Έλληνας.
(…). Από αυτά όλα η πατρίδα
κλονίζεται, από τις οδηγίες τις
πατρικές των Πρέσβεων και
δικών μας ξενολάτρων».

Το πιο συγκλονιστικό,όμως,
είναι το τρίτο απόσπασμα, που
μέσα σε λίγες λέξεις περιγρά-
φει με απίστευτη ευγλωττία,
την εκμετάλλευση των αγωνι-
στών που πέθαιναν στην ψάθα,
από τους επιτήδειους αυλοκό-

λακες οι οποίοι δεν είχαν προ-
σφέρει το παραμικρό για το
καλό της πατρίδας, όπως καλή
ώρα οι δικοί μας παχύδερμοι
δυνάστες:

«Αφού είδα ότι θέλουν να
μας φάνε εκείνοι οπού μας
κυβερνούν, και η δικαιοσύνη
τους είναι η τζελατίνα (σ.σ γκι-
λοτίνα), τότε να μην αφήσω
τόση φαμελιά οπού κρέμεται
εις τον λαιμόν μου- απ’ όξω
εις τας κολώνες του Ολυμπί-
ου Διός, είχα από την Αίγινα
αγοράση ολίγα χωράφια, όταν
εις την Αθήνα ήταν ο Κιτάγιας
(σ.σ Κιουταχής) και πνιμένη
από Τούρκους.Πήγα εκεί έξω
και πήρα και πεντέξι αργάτες
κι έβαλα και κόβαν πλίθες.Και
μό’ φκιασαν κ’ ένα πράμα σαν
σαμαράκι και φορτωνόμουν
πλίθες. Και καθόμουν εκεί. Κι
όποτε απόσταινα, έκλαιγα, βλέ-
ποντας τα μέρη εκείνα οπού
πολεμούσαμεν με τόση Τουρ-
κιά και πληγωνόμαστε και σκο-

τωνόμαστε- και σ’ αυτείνη την
γης οπού ζυμώσαμεν με το
αίμα μας θέλουν να μας θάψουν
αδίκως και παράωρα,όσοι μας
κάνανσίγρι από μακριά, όταν
κιντυνεύαμεν. Μας πήραν την
ματοκυλισμένη μας γης, την
αγόρασαν απόνα γρόσι το
στρέμμα και βάλαν εμάς με τα’
αλέτρι και τραβούμεν το γενί
(σ.σ υνί) και βγάνομεν των
συγγενών μας τα κόκκαλα.Και
οι αφεντάδες μας περπατούνε
με τις καρότζες  (σ.σ άμαξες)
τους,και οι αγωνισταί δεν έχουν
ούτε γουμάρι. Και ξυπόλητοι
και γυμνοί, διακονεύουν  εις
τα σοκάκια».

Κλείνοντας, η διαφορά της
παγκόσμιας πολιτισμικής προ-
σφοράς του ελληνισμού με τα
«κάλπικα δάνεια» των άνευ ηθι-
κής ξένων,κατά το Μακρυγιάν-
νη είναι  χαώδης και δεν αντέ-
χει σε καμία σοβαρή απόπειρα
σύγκρισης:

«Είναι θερία,άνθρωποι δίχως
ηθική και πίστη και κρίμα στα
φώτα τους. Ότι ο άνθρωπος
κάνει τα φώτα κι όχι τα φώτα
τον άνθρωπον.Και για να τους
δείξωμεν ποιών απόγονοι είμα-
στε, τι μοννέδαχρυσήν έλαβαν
αυτείνοι από κείνους τους προ-
γόνους μας και την έχουν ως
την σήμερον και μ’ εκείνην
ζουν, και τι κάλπικονδάνειον-
δώσαν εμάς των απογόνων
τους, οπού κατατρέχουν οχτα-
κόσες χιλιάδες Έλληνες και δε
τους αφήνουν να ζήσουν κι
αυτείνοι ήσυχοι, εις την κοινω-
νίαν των άλλων κρατών».

Τα σχόλια περιττεύουν…

ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

«Από τη βασιλεία στην
απροκάλυπτη κηδεμονία»
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