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Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

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.

ΣΣ
τη δηµοσιότητα έδωσε το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης τη νέα λίστα µε τα Βαρέα και

Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα.Σύµφωνα µε αυ-
τήν, εκτός ΒΑΕ βρί-
σκονται αναδροµικά
από 1ης Νοεµβρίου
2011 περίπου 166.000
εργαζόµενοι, ενώ
εντάσσονται και νέες
κατηγορίες εργαζοµέ-
νων. Στη νέα λίστα
υπάγονται περίπου
365.000 εργαζόµενοι,
από 531.000 εργαζό-
µενους που εντάσσο-
νταν στο µέχρι πρότι-
νος ισχύον καθε-
στώς.Μετά από τις πολύχρονες και επίπο-
νες προσπάθειές της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδος και της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, επιτέλους
ο κλάδος των Νοσηλευτών συµπεριλαµβά-
νεται στη νέα λίστα των Βαρέων και Ανθυ-
γιεινών επαγγελµάτων,µετά τη θετική γνω-

µοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. Αυτό
που βέβαια πρέπει να επισηµανθεί στην εν
λόγω Υ.Α,είναι η λανθασµένη αναφορά του
επαγγελµατικού µας τίτλου ως «νοσοκόµοι»,

κάτι που παραπέµπει
µόνο στο βοηθητικό
νοσηλευτικό προσω-
πικό και που µπορεί
να δηµιουργήσει πά-
µπολλα ερµηνευτικά
προβλήµατα,µιας και
ο επαγγελµατικός
µας τίτλος σύµφωνα
µε το Ν 1579/85 είναι
«Νοσηλευτές». Η πα-
ρέµβαση της Ε.Ν.Ε.
υπήρξε άµεση, απο-
στέλλοντας επιστολή

στον υπουργό Υγείας, τονίζοντας την ανά-
γκη για άµεση διόρθωση του επαγγελµατι-
κού τίτλου των νοσηλευτών στην κατηγο-
ρία 31,που εκ παραδροµής αναφέρεται ως
«νοσοκόµοι». s

Mαζί συνεχίζουµε,
µαζί µπορούµε...
Πρέπει να ανακτήσουµε τις δυνάµεις
µας, να βρούµε την όρεξη για δουλειά,
να προωθήσουµε  βαθιές τοµές στην
επιστήµη µας, να κερδηθεί η αναµετα-
ξύ µας εµπιστοσύνη, να ξαναχτίσουµε
τη χαµένη µας συναδελφικότητα...

Ο κλάδος νοσηλευτών, ο προσδιορι-
σµός των εργασιών µας και κατόπιν η
κοστολόγηση τους για να µπορέσουµε
επιτέλους ν’ ασκήσουµε το νοσηλευτι-
κό µας έργο στην κοινότητα, φαντάζουν
κοντά όσο ποτέ άλλοτε...

Συνάδελφοι, πυκνώστε τις τάξεις της
ΠΑΣΥΝΟ.

Βγείτε στους χώρους της εργασίας
σας και γίνετε οι κοινωνοί της αναγκαι-
ότητας εγγραφής στην οµοσπονδίας µας.
Γιατί µαζί µε την Ε.Ν.Ε., θα αποτελέσουν
τους πυλώνες ανάπτυξης της Νοσηλευ-
τικής και διεκδίκησης των αιτηµάτων µας.

Αυτός που αγωνίζεται µπορεί να χάσει,
όµως αυτός που δεν αγωνίζεται ήδη έχει
χάσει... s

∆ικαιώθηκαν 
οι αγώνες µας!

Επιτέλους οι Νοσηλευτές 
στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα 



ΙΙ ∆∆ ΙΙ ΩΩ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ  ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ  

ΤΤοο ππρριινν κκααιι ττοο µµεεττάά...... 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και
2 του άρθρου 31 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα (Νόµος 3528/2007) «1. Μετά από άδεια ο
υπάλληλος µπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργα-
σία µε αµοιβή, εφόσον συµβιβάζεται µε τα καθή-
κοντα της θέσης του και δεν παρεµποδίζει την
οµαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. 2. Η άδεια
χορηγείται για συγκεκριµένο έργο ή εργασία
µετά από σύµφωνη αιτιολογηµένη γνώµη του
υπηρεσιακού συµβουλίου και µπορεί να ανακα-
λείται µε τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλή-
λους του ∆ηµοσίου χορηγείται από τον οικείο
υπουργό και στους υπαλλήλους... Σελ. 10

ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΥΥ ΠΠ ΗΗ ΡΡ ΕΕ ΤΤ ΗΗ ΣΣ ΗΗ

ΑΑννθθρρώώππιινναα 
κκααιι κκοοιιννωωννιικκάά
δδιικκααιιώώµµαατταα
Πρόσφατα, το Νοµικό Συµ-
βούλιο του Κράτους, ερω-
τηθέν από το Γραφείο Προ-
σωπικού του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης σχετικά µε το αν οι
διατάξεις του άρθρου 10
του Ν. 3252/2009 που απα-
γορεύουν την αποµάκρυν-
ση των νοσηλευτών των
νοσοκοµείων του ΕΣΥ για
µία πενταετία από το διορι-
σµό τους, κατισχύουν των
διατάξεων του άρθρου 21
του Ν. 2946/2001- που επι-
τρέπουν την κατά παρέκ-
κλιση των ισχυουσών δια-
τάξεων απόσπαση υπαλλήλων-
συζύγων ενστόλων σε υπη-
ρεσίες της περιοχής όπου
υπηρετεί ο/η σύζυγος τους
- και των διατάξεων του
άρθρου 7 του Ν. 287/1976-
που προβλέπουν υποχρεω-
τική συνυπηρέτηση υπαλ-
λήλων υπηρετούντων σε
παραµεθόριες περιοχές µε
τους συζύγους τους- εξέ-
δωσε... Σελ. 8-9

Νοέµβριος 2011

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ  

«« ΆΆλλλληη χχααρράά δδεενν εείίννααιι 
ππιιοο µµεεγγάάλληη ααππ'' ττηη χχααρράά
πποουυ δδίίννεειιςς»»
Και να λοιπόν που οι γιορτές των Χριστουγέν-
νων ξανάρχονται, πότε µε το ρυθµό που καθο-
ρίζουν τα διαφηµιστικά σποτ της τηλεόρασης
και οι στολισµένες βιτρίνες των εµπορικών
καταστηµάτων και πότε µε τη δύναµη των παι-
δικών µας αναµνήσεων και των ιδιαίτερων
περιστατικών που µας έδεσαν µαζί τους. Όσο
είµαστε παιδιά δεν βλέπουµε την ώρα να
έρθουν και λαχταράµε να κρατήσουν όσο
περισσότερο γίνεται. Γινόµαστε έφηβοι και
τότε µπορεί να αρχίσουν… Σελ. 15
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ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΓΓ ΓΓ ΕΕ ΛΛ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ  

ΕΕππιιββεεββλληηµµέέννηη σσυυµµµµεεττοοχχήή
Προσφάτως ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τίτλο «Ανα-
συγκρότηση φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Κέντρα Αποκα-
τάστασης – Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις». Μεταξύ των
καινοτόµων διατάξεων του ως άνω νοµοσχεδίου συµπεριλαµβά-
νονται και αυτές του άρθρου 33, οι οποίες ορίζουν τα ακόλουθα:
«1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ηµε-
ρήσιας Νοσηλείας για την εκτέλεση χειρουργικών και επεµβατι-
κών πράξεων για τις οποίες δεν απαιτείται, σύµφωνα µε τα επι-
στηµονικά δεδοµένα, γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία
και νοσηλεία πέραν της µίας ηµέρας. Η Ιδιωτική Μονάδα Ηµερή-
σιας Νοσηλείας µπορεί να λειτουργεί είτε αυτοτελώς είτε σε συνερ-
γασία µε φορείς Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας ή ιδιωτικές κλι-
νικές. 2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γνώµη του
Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ)… Σελ. 10

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

ΕΕιιδδιικκήή άάδδεειιαα άάρρθθρροουυ 5500§22
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50§2 του ∆ηµοσιοϋπαλλη-
λικού Κώδικα (Νόµος 3528/2007), «υπάλληλοι που πάσχουν ή
έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσηµα το οποίο απαιτεί
τακτικές µεταγγίσεις αίµατος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας δικαι-
ούνται ειδική άδεια µε αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες
ηµέρες το χρόνο. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Απο-
κέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται
τα νοσήµατα του προηγούµενου εδαφίου». Σύµφωνα µε τις παρα-
πάνω διατάξεις προκύπτει, ότι την ειδική άδεια των επιπλέον 22
ηµερών ετησίως δικαιούνται όσοι υπάλληλοι πάσχουν οι ίδιοι, ή ο
σύζυγος ή το τέκνο τους από νόσηµα που απαιτεί τακτικές µεταγ-
γίσεις αίµατος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας… Σελ. 11

ΙΙ∆∆ΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ::
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ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΣΣΗΗ 
IRIS Α.Ε.B.E.

CCRREEDDIITT:: visualphotos.com

ΚΚΩΩ∆∆ΙΙΚΚΟΟΣΣ 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.





Οµιλία του προέδρου της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος, κ. ∆ηµήτρη
Σκουτέλη, στο Συνέδριο της 
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στο Ναύπλιο 

ΕΕ
ίθισται φίλες και φίλοι σ’ αυτές τις
λαµπρές συναθροίσεις ν’ απαριθ-
µούνται αδροµερώς τα πεπραγµέ-

να των συλλόγων.Γίνεται αναφορά σ’ αυτά
που διεκδίκησαν, σ’ αυτά που κέρδισαν,
σ’ αυτά που αναµένουν...

Φτάσαµε αγαπητοί συνάδελφοι ν’ αγω-
νιζόµαστε να διατηρήσουµε τις άθλιες
εργασιακές και επαγγελµατικές συνθήκες
και να ‘µαστε ευχαριστηµένοι που έχου-
µε µια δουλίτσα στο δηµόσιο...

Ποιό δηµόσιο;
Αυτό είναι παρελθόν..
∆εν υπάρχουν περίλαµπρα λόγια να

περιγράψουν καταστάσεις οδυνηρές για
εργασιακές εφεδρείες, περιορισµένες προ-
σλήψεις, ανύπαρκτες προσλήψεις, συγ-
χωνεύσεις νοσοκοµείων, µειώσεις και
καταργήσεις κλινικών, για διαµόρφωση
νέων οργανισµών των νοσοκοµείων, για
ενιαίο µισθολόγιο-αυτό που ήταν µαξι-
λάρι µας-και πιστεύαµε πως, ότι κι αν
γινόταν επειδή ήµασταν  χαµηλόµισθοι
θα επωφελούµασταν...

Πώς;
Κατεβαίνοντας βέβαια οι υψηλόµισθοι...
Οι άχρηστοι νόµοι αδυνατίζουν τους

χρήσιµους...Γι’ αυτό και καταργείται το
νοσοκοµειακό επίδοµα των 275 ευρώ και
υποκαθίστανται µε την καταβολή του ανθυ-
γιεινού επιδόµατος των µέχρι 150 ευρώ
σε 6 µήνες...

Για σας συνάδελφοι που διοριστή-
κατε πριν το ’93 µην ανησυχείτε. Το
συνταξιοδοτικό καθεστώς σας στέλνει
σπίτι σας ν’ απολαύσετε τη σύνταξή σας
µετά από 35 χρόνια, αν είστε γυναίκα
και 37 χρόνια αν είστε άντρας χωρίς όριο
ηλικίας.

Εσείς νεότεροι συνάδελφοι, που διο-
ριστήκατε µετά το ’93 και δεν θα κάνετε
χρήση κάποιας από τις ενδιάµεσες δια-
τάξεις που ισχύουν σήµερα για πρόωρη
συνταξιοδότηση, καθώς και οι νεοπρο-

σλαµβανόµενοι, αφού συµπληρώσετε 12
χρόνια πραγµατικής υπηρεσίας στο καθε-
στώς των ΒΑΕ, θα πάτε σπίτι σας στα 60
χρόνια σας. Υγιαίνετε µέχρι τότε...

Αυτή την ώρα γίνεται και η ανακατά-

ταξη των βαθµολογικών προαγωγών.
Ελάτε φίλες και φίλοι να θυµηθούµε

τα βαθµολογικά χρόνια των νιάτων µας!
Τι θυµόσαστε είπαµε συνάδελφοι;
Tον Α βαθµό στα 15 χρόνια;
Ξεχάστε αυτά που ξέρατε..
Ας βολευτούµε στον ∆ και εφόσον θα

είµαστε στο 90% των κρινόµενων υπαλ-
λήλων!

Κι εκείνο το µεταπτυχιακό που λέγα-
µε, που θα γέµιζε τις τσέπες µας λεφτά
και θα προσέδιδε επαγγελµατικό κύρος
και καταξίωση....Πάει κι αυτό. Το εξαρ-
γυρώσαµε, αγοράζοντας φρούδες ελπί-
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Φτάσαµε αγαπητοί συνά-
δελφοι ν’ αγωνιζόµαστε να
διατηρήσουµε τις άθλιες
εργασιακές και επαγγελµα-
τικές συνθήκες και να
‘µαστε ευχαριστηµένοι
που έχουµε µια δουλίτσα
στο δηµόσιο...



δες των 45 ευρώ!!! Η µάλλον, θα το χρη-
σιµοποιήσουµε ως λεπίδι, να µατώσου-
µε το συνάδελφο που τόλµησε να λοξο-
κοιτάξει µια από τις λιγοστές θέσεις
προϊσταµένου.

Εκτιµώντας το πολυσύνθετο έργο των
Νοσηλευτών ο υπουργός Υγείας φρόντι-
σε να µας ανταµείψει µε τον καλύτερο
τρόπο. Από τις 26 Οκτωβρίου αποφάσι-
σε να προσφέρουµε τις υπηρεσίες µας
ηµερησίως κατά ένα µισάωρο περισσό-
τερο. Να µην ξεχάσουµε να σας ευχαρι-
στήσουµε κε υπουργέ.

Και η κατρακύλα δεν έχει τελειωµό

κύριες και κύριοι. Πέρασε λέει, από το
καλοχτενισµένο κεφάλι της υπουργού Παι-
δείας, η σκέψη της κατάργησης των δύο
Πανεπιστηµιακών τµηµάτων της Νοσηλευ-
τικής. ∆εν χρειάζονται λέει, Πανεπιστήµιο
οι Νοσηλευτές.

Πέρασαν τόσα χρόνια, περισσότερα
για το πανεπιστηµιακό τµήµα της Νοση-
λευτικής Αθηνών και λιγότερα γι’ αυτό
της Πελοποννήσου, µε πάµπολλα προ-
βλήµατα λόγω και της ελλιπούς χρηµα-
τοδότησης, για να καταλήξουν στο απευ-
κταίο σενάριο της χειρουργικής αποσύνδεσης
του επαγγέλµατος της Νοσηλευτικής από

τις σπουδές, θεωρώντας την, ως χειρω-
νακτικό πάρεργο µε µηδαµινό κόστος
εργασίας και ελάχιστα δυνατά προσόντα.

Κα υπουργέ, να σας υπενθυµίσουµε
ότι, θέση όλων µας,φορέων και φυσικών
προσώπων, είναι  η  ενιαία τριτοβάθµια
νοσηλευτική πανεπιστηµιακή εκπαίδευση
και θα πολεµήσουµε γι’ αυτό.

Και ο Γολγοθάς συνεχίζεται...
Η σκέψη των νέων άνεργων συναδέλ-

φων να βρουν την επαγγελµατική τύχη
τους στα Αραβικά Εµιράτα, στην Αυστρα-
λία ,στην Φινλανδία βρίσκει απήχηση ακό-
µα και στους πρωτοδιοριζόµενους συνα-
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µαζί µπορούµε...

Οι άχρηστοι νόµοι αδυνατίζουν τους
χρήσιµους...Γι’ αυτό και καταργείται το
νοσοκοµειακό επίδοµα των 275 ευρώ
και υποκαθίστανται µε την καταβολή
του ανθυγιεινού επιδόµατος των µέχρι
150 ευρώ σε 6 µήνες...



δέλφους των 780 ευρώ.Η Ελλάδα για µια
φορά ακόµη κάνει τα πάντα να φάει τα
παιδιά της.

Υποσχέσεις περί διορισµών και άλλων
τέτοιων ευτράπελων ευφυολογηµάτων
παραµένουν στα συρτάρια του υπουργεί-
ου, περιµένοντας να παραδοθούν στον
επόµενο υπουργό ο οποίος, θα επισηµά-
νει για πολλοστή φορά την διαπίστωση
των προηγούµενων «τα  περί της τεράστιας
έλλειψης των νοσηλευτών...».

Για όλα δεν φταίξαµε µονάχα εµείς,
τρέξαµε, οι δόλιοι, ολοζωής,
µα ήταν η δάδα µας σβησµένη...
Φίλες και φίλοι, µέσα µας υπάρχει ένα

γουρούνι που θέλει να κυλιέται στη λάσπη,
αλλά υπάρχει κι ένας αετός, που θέλει να
πετάει ψηλά...

Έτσι, έχοντας στο νου µας την εξοµά-
λυνση -κατά κάποιο τρόπο- των κου-

τσουρεµένων αποδοχών µας, διεκδική-
σαµε και κερδίσαµε την υλοποίηση ενός
προγράµµατος κατάρτισης στην πρωτο-
βάθµια φροντίδα υγείας, από το οποίο
400 καταρτιζόµενοι συνάδελφοι θα βγουν
κατά 500 ευρώ περίπου πλουσιότεροι.
Και έπεται κι άλλο...

Άγριοι καιροί,εποχή καρδιάς,ζωής...Πρέ-
πει να σταθεί η ύπαρξη, για να σταθεί η
αποστασιοποιηµένη ελπίδα...Πρίγκιπες οι
άνεµοι...Μνηστήρες οι χειµώνες...

Πρέπει να ανακτήσουµε τις δυνάµεις
µας, να βρούµε την όρεξη για δουλειά, να
προωθήσουµε  βαθιές τοµές στην επιστή-
µη µας,να κερδηθεί η αναµεταξύ µας εµπι-
στοσύνη, να ξαναχτίσουµε τη χαµένη µας
συναδελφικότητα...

Ο κλάδος νοσηλευτών, ο προσδιορι-
σµός των εργασιών µας και κατόπιν η
κοστολόγηση τους για να µπορέσουµε επι-

τέλους ν’ ασκήσουµε το νοσηλευτικό µας
έργο στην κοινότητα,φαντάζουν κοντά όσο
ποτέ άλλοτε...

Συνάδελφοι, πυκνώστε τις τάξεις της
ΠΑΣΥΝΟ.

Βγείτε στους χώρους της εργασίας σας
και γίνετε οι κοινωνοί της αναγκαιότητας
εγγραφής στην οµοσπονδίας µας. Γιατί
µαζί µε την Ε.Ν.Ε., θα αποτελέσουν τους
πυλώνες ανάπτυξης της Νοσηλευτικής
και διεκδίκησης των αιτηµάτων µας.Αυτός
που αγωνίζεται µπορεί να χάσει, όµως
αυτός που δεν αγωνίζεται ήδη έχει χάσει...

Το επόµενο συνεδριακό µας ραντεβού
ορίστηκε στις 10 Μαΐου στην Κέρκυρα.

Ως τότε όµως...Ευχαριστίες θερµές σ’
όσους συνέβαλαν στην διοργάνωση αυτού
του συνεδρίου.Εύχοµαι καλή επιτυχία στις
εργασίες του και καλή δύναµη σε όλους
τους συµµετέχοντες.
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Βγείτε στους χώρους της εργασίας σας και
γίνετε οι κοινωνοί της αναγκαιότητας

εγγραφής στην οµοσπονδίας µας. Γιατί
µαζί µε την Ε.Ν.Ε., θα αποτελέσουν

τους πυλώνες ανάπτυξης της Νοσηλευτι-
κής και διεκδίκησης των αιτηµάτων

µας. Αυτός που αγωνίζεται µπορεί να
χάσει, όµως αυτός που δεν αγωνίζεται

ήδη έχει χάσει...
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ΜΜ
εεττάά ααππόό ττιιςς πποολλύύχχρροο--
ννεεςς κκααιι εεππίίπποοννεεςς ππρροο--
σσππάάθθεειιέέςς µµααςς,, εεππιιττέέ--

λλοουυςς οο κκλλάάδδοοςς ττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννεεττααιι σσήήµµεερραα σσττηη
λλίίσστταα ττωωνν ΒΒααρρέέωωνν κκααιι ΑΑννθθυυγγιι--
εειιννώώνν εεππααγγγγεελλµµάάττωωνν,, µµεεττάά ττηη
θθεεττιικκήή γγννωωµµοοδδόόττηησσηη ττηηςς ααρρµµόό--
δδιιααςς εεππιιττρροοππήήςς.. Αυτό που µένει
να δούµε, είναι το ύψος του
ανάλογου επιδόµατος και οι
προϋποθέσεις καταβολής του,
καθώς επίσης οι όροι και οι
λεπτοµέρειες της ένταξης των
Νοσηλευτών στη νέα ασφαλι-
στική συνθήκη των ΒΑΕ.

ΠΠάάγγιιαα θθέέσσηη ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. κκααιι
ττηηςς ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ ήήτταανν κκααιι
ππααρρααµµέέννεειι ηη ααυυττόόµµααττηη έέννττααξξηη
όόλλωωνν ττωωνν υυππααγγοοµµέέννωωνν σσττηη
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή ΥΥππηηρρεεσσίίαα σστταα
ΒΒΑΑΕΕ,, ττόόσσοο αασσφφααλλιισσττιικκάά,, όόσσοο
κκααιι ααππόό ππλλεευυρράάςς αασσφφάάλλιισσηηςς..

Αυτό που βέβαια πρέπει να
επισηµανθεί στην εν λόγω Υ.Α,
είναι η λανθασµένη αναφορά
του επαγγελµατικού µας τίτ-
λου ως «νοσοκόµοι», κάτι που
παραπέµπει µόνο στο βοηθη-

τικό νοσηλευτικό προσωπικό
και που µπορεί να δηµιουρ-
γήσει πάµπολλα ερµηνευτικά
προβλήµατα, µιας και ο επαγ-
γελµατικός µας τίτλος σύµφω-
να µε το Ν 1579/85 είναι «Νοση-
λευτές».

Θα παρακολουθήσουµε το
θέµα από κοντά και θα ανα-
κοινώσουµε αναλυτικά τις επι-
κείµενες αλλαγές που επιφέ-

ρει η ένταξη µας στα ΒΑΕ,ώστε
όλοι οι συνάδελφοι να ενη-
µερωθούν πλήρως. Σας παρα-
θέτουµε την επιστολή που απέ-
στειλε η Ε.Ν.Ε. προς τον
υπουργό Υγείας, για την απα-
ραίτητη αλλαγή του επαγγελ-
µατικού τίτλου στη δηµοσίευ-
ση της σχετικής Υπουργικής
Απόφασης στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.

«Κύριε Υπουργέ,

ΕΕννόόψψεειι ττηηςς έέκκδδοοσσηηςς σσεε ΦΦΕΕΚΚ
ττηηςς ΥΥπποουυρργγιικκήήςς ΑΑππόόφφαασσηηςς
πποουυ ππεερριιλλααµµββάάννεειι ττηη ννέέαα λλίίσστταα
ττωωνν ΒΒααρρέέωωνν κκααιι ΑΑννθθυυγγιιεειιννώώνν
ΕΕππααγγγγεελλµµάάττωωνν,, ττοοννίίζζοουυµµεε όόττιι
ααπποοττεελλεείί άάµµεεσσηη ααννάάγγκκηη ηη
δδιιόόρρθθωωσσηη ττοουυ εεππααγγγγεελλµµααττιι--
κκοούύ ττίίττλλοουυ ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν
σσττηηνν κκααττηηγγοορρίίαα 3311,, πποουυ εεκκ
ππααρρααδδρροοµµήήςς ααννααφφέέρρεεττααιι ωωςς
««ννοοσσοοκκόόµµοοιι»»..

Ως γνωστόν, µε το Ν. 1579/85
ο επαγγελµατικός µας τίτλος
είναι «Νοσηλευτές» και παρα-
καλούµε όπως προβείτε στη
δέουσα διόρθωση.

Τέλος και για την αποκα-
τάσταση του περί δικαίου αισθή-
µατος, θεωρούµε ότι στη λίστα
των ΒΑΕ πρέπει να υπαχθούν
όλοι οι υπαγόµενοι στη νοση-
λευτική υπηρεσία και ως εκ
τούτου στην διατύπωση της
ΥΑ να απαλειφθεί ο τίτλος
«νοσοκόµοι» και να αντικατα-
σταθεί µε τον τίτλο «νοσηλευ-
τικό προσωπικό». 

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  

∆ικαιώθηκαν 
οι αγώνες µας!

11 Το ∆Σ της Ε.Ν.Ε. αποφάσισε οµόφω-
να, τη δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης

δεδοµένων µε όλες τις µεταπτυχιακές εργα-
σίες και διδακτορικές διατριβές που έχουν
εκπονηθεί από Νοσηλευτές, µε στόχο να
συγκεντρωθεί σε έναν ενιαίο χώρο ένα
αξιόλογο γνωστικό κεφάλαιο που θα µπο-
ρεί να χρησιµοποιείται από φοιτητές και
επαγγελµατίες του χώρου της υγείας. Για

το σκοπό αυτό παρακαλούµε όλα τα µέλη
µας, να αποστείλουν τις εργασίες τους ηλε-
κτρονικά στο grammatiaene@gmail.com
είτε σε µορφή PDF, είτε σε µορφή WORD
προκειµένου να αρχειοθετηθούν.

22 Επιπλέον, αποφασίστηκε να ανανεω-
θεί η βάση δεδοµένων των νοσηλευ-

τών που είναι πιστοποιηµένοι εκπαιδευ-
τές ανά θεµατικό αντικείµενο, προκειµένου

να στελεχώσουν τις εκπαιδευτικές δρά-
σεις της Ε.Ν.Ε. αναφορικά µε τα έργα του
ΕΣΠΑ και τις λοιπές εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες της ένωσης. Για το σκοπό
αυτό παρακαλούµε όπως αποστείλετε
ηλεκτρονικά τα βιογραφικά και τους τίτ-
λους πιστοποίησής σας στο παραπάνω e-
mail, προκειµένου να καταχωριστούν στη
βάση µας.

Ανακοινώσεις ∆.Σ. Ε.Ν.Ε. - Προσκλήσεις προς τα µέλη
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Γράφει η Eλένη Παπαγεωργίου- 
Τσούµαρη, Νοµικός Σύµβουλος Ε.Ν.Ε.

ΠΠ
ρόσφατα, το Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους, ερωτηθέν από το
Γραφείο Προσωπικού του Υπουρ-

γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
σχετικά µε το αν οι διατάξεις του άρθρου
10 του Ν. 3252/2009 που απαγορεύουν
την αποµάκρυνση των νοσηλευτών των
νοσοκοµείων του ΕΣΥ για µία πενταετία
από το διορισµό τους,κατισχύουν των δια-
τάξεων του άρθρου 21 του Ν. 2946/2001-
που επιτρέπουν την κατά παρέκκλιση των
ισχυουσών διατάξεων απόσπαση υπαλλή-
λων-συζύγων ενστόλων σε υπηρεσίες της
περιοχής όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος τους
- και των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.
287/1976- που προβλέπουν υποχρεωτική
συνυπηρέτηση υπαλλήλων υπηρετούντων
σε παραµεθόριες περιοχές µε τους συζύ-
γους τους- εξέδωσε την υπ’ αριθ.281/2011
γνωµοδότηση του.

Η ανωτέρω γνωµοδότηση εκτιµά ότι:
«οι διατάξεις του Ν. 3754/2009, ως ειδικό-
τερες και νεότερες κατισχύουν αυτών του
άρθρου 21 του Ν. 2946/2001. Αυτό προ-
κύπτει από την αυστηρή γραµµατική τους
διατύπωση.. από την ένταξη τους στο πλαί-
σιο διατάξεων που ρυθµίζουν ειδικώς τα
υπηρεσιακά ζητήµατα του προσωπικού
των δηµοσίων νοσοκοµείων,αλλά και από
το δηµόσιο σκοπό που υπηρετούν.

Και µεν οι διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν. 2946/2001 αποσκοπούν στην προστα-
σία της οικογένειας, γίνεται όµως δεκτό ότι
το κοινωνικό δικαίωµα στην υγεία κατα-
τάσσεται σε ιδιαιτέρα υψηλή θέση στην κλί-
µακα των συνταγµατικών αξιών,µπορεί δε
να δικαιολογήσει περιορισµούς στην άσκη-

ση άλλων δικαιωµάτων, καθώς και απο-
κλίσεις από την αρχή της ισότητος.» 

Η εν λόγω γνωµοδότηση εκτιµά ότι δεν
πρέπει να εφαρµόζονται οι ανωτέρω δια-
τάξεις που έχουν τεθεί προς προστασία του
δικαιώµατος στη οικογένεια και τάσσεται
υπέρ της γενικευµένης δυνατότητος περιο-
ρισµού του δικαιώµατος αυτού,για λόγους
προστασίας του κοινωνικού δικαιώµατος
στην υγεία (χάριν του οποίου έχει θεσπι-
σθεί η διάταξη του άρθρου 10 του Ν.
3754/2009), αναφέροντας  νοµικά επιχει-
ρήµατα που αντίκεινται κατά τη γνώµη της
γράφουσας σε θεµελιώδεις αρχές του ελλη-
νικού συνταγµατικού δικαίου.Ειδικότερα:

11Τα συνταγµατικώς κατοχυρωµένα θεµε-
λιώδη δικαιώµατα έχουν την ίδια τυπι-

κή ισχύ – δεν υπάρχουν δικαιώµατα υπε-

ρέχοντα και υποδεέστερα από νοµικής
απόψεως και η τυχόν σύγκρουση δεν µπο-
ρεί να λυθεί µε την αναφορά σε ιεραρχι-
κή κλίµακα ισχύος. Εποµένως, η αόριστη
επίκληση: «το κοινωνικό δικαίωµα στην
υγεία κατατάσσεται σε ιδιαιτέρα υψηλή θέση
στην κλίµακα των συνταγµατικών αξιών
και µπορεί να δικαιολογήσει περιορισµούς
στην άσκηση άλλων δικαιωµάτων», που
αναφέρεται στην γνωµοδότηση, βασίζεται
εξ ορισµού στην εσφαλµένη παραδοχή
ότι, το κοινωνικό δικαίωµα στην υγεία
κατατάσσεται σε ιεραρχικά υψηλότερη θέση.

22Κατά κρατούσα γνώµη,δεν είναι θεµι-
τή η αφηρηµένη στάθµιση των ατοµι-

κών δικαιωµάτων ανεξάρτητα και πέρα από
την νοµική αλληλουχία τους. Η στάθµιση
των συγκρουόµενων δικαιωµάτων επιλύε-

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΣΥΖΥΓΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥΣ – ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Ανθρώπινα και 
κοινωνικά δικαιώµατα 
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ται κατά περίπτωση (in concreto) και όχι
αφηρηµένα (in abstracto), µε αναφορά σε
κατηγορίες υπαλλήλων και γενική επίκλη-
ση του δηµοσίου συµφέροντος και του κοι-
νωνικά κατοχυρωµένου δικαιώµατος στην
υγεία, χωρίς καν να γίνεται µνεία για την
ανάγκη κατά περίπτωση στάθµισης των ανα-
γκών κάθε τµήµατος νοσοκοµειακού ιδρύ-
µατος από το οποίο επιθυµεί να αποσπα-
σθεί ο/η σύζυγος του ενστόλου και του
δικαιώµατος αυτού στην οικογένεια.

33Το αγαθό της δηµόσιας υγείας δεν
µπορεί να γίνει γενικώς και αορίστως

δεκτό ότι διακυβεύεται ή τίθεται σε κίν-
δυνο από τις αποσπάσεις πολύ µικρού
µέρους του νοσηλευτικού προσωπικού,
µιας και αυτές δεν συνεπάγονται µετάτα-
ξη σε άλλο κλάδο ή σε άλλη κατηγορία.
Από την ίδια την διατύπωση του Νόµου
και δεδοµένης της πανελλήνιας έκτασης
του προβλήµατος της έλλειψης νοσηλευ-
τικού προσωπικού, προκύπτει ότι είναι
δυνατή (και είναι και αυτό που συµβαίνει
στην πράξη) η τοποθέτηση τους σε νοση-
λευτικά ιδρύµατα της περιοχής που υπη-
ρετεί ο/η σύζυγός τους. Κατά συνέπεια,
εφόσον οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προ-
σωπικό είναι γενικές για όλα τα νοσηλευ-
τικά ιδρύµατα, ουδόλως αφαιρείται νοση-
λευτικό δυναµικό και ουδόλως πλήττεται
το δικαίωµα στην υγεία, µιας και το δικαί-
ωµα στην υγεία των κατοίκων µιας περιο-
χής (τόπος φορέα προέλευσης) δεν είναι
υπέρτερο του ίδιου δικαιώµατος των κατοί-
κων της περιοχής του φορέα υποδοχής.

44Η επίλυση του ζητήµατος,πρέπει να λαµ-
βάνει χώρα σε κάθε περίπτωση κατ’εφαρ-

µογή της συνταγµατικά κατοχυρωµένης αρχής
της αναλογικότητας, κατά την οποία πρέπει
να υπάρχει εύλογη σχέση µεταξύ του νόµι-
µου σκοπού που επιδιώκει ένας περιορι-
σµός δικαιώµατος και της έντασης, έκτασης
και διάρκειας του περιορισµού. Η άρνηση
απόσπασης νοσηλευτή, λόγω συνυπηρέτη-
σης µε τον/την ένστολο σύζυγο του µε την
επίκληση της ανάγκης προστασίας του κοι-
νωνικού δικαιώµατος στην υγεία αποτελεί
περιορισµό του δικαιώµατος του άρθρου 21
παρ.1 του Συντάγµατος κατά παραβίαση της
αρχής της αναλογικότητος,περιορισµό ακα-
τάλληλο για την επίτευξη του αποτελέσµα-
τος- καθώς το οξύ πρόβληµα της έλλειψης
νοσηλευτικού προσωπικού παραµένει- επα-
χθέστερο από το αναγκαίο για την επίτευξη

του αποτελέσµατος µέτρο- καθώς υπάρχουν
άλλα µέτρα, λιγότερο επαχθή για την απο-
φυγή του αποτελέσµατος- της διακινδύνευ-
σης της δηµόσιας υγείας, όπως η πρόσλη-
ψη προσωπικού- και δυσανάλογο σε σχέση
µε τους λόγους που τον επιβάλλουν.

55∆εδοµένης δε της κατοχύρωσης του
δικαιώµατος προστασίας της οικογένει-

ας και από διεθνείς συµβάσεις ανθρωπί-
νων δικαιωµάτων και από το ευρωπαϊκό
κοινοτικό δίκαιο (άρθρο 23 του ∆ιεθνούς
Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά
δικαιώµατα που κυρώθηκε µε το νόµο
2462/1997: «1. Η οικογένεια είναι φυσικό
και θεµελιώδες στοιχείο της κοινωνίας, τα
µέλη της απολαύουν την προστασία της
κοινωνίας και του Κράτους»,άρθρο 10. του
∆ιεθνούς Συµφώνου για τα οικονοµικά,
κοινωνικά και µορφωτικά δικαιώµατα: «Τα
συµβαλλόµενα µε το Σύµφωνο αυτό Κρά-
τη αναγνωρίζουν ότι:1.Η µεγαλύτερη κατά

το δυνατό προστασία και βοήθεια πρέπει
να παρασχεθεί στην οικογένεια, η οποία
αποτελεί το φυσικό και βασικό στοιχείο της
κοινωνίας ……», άρθρο 33 του Χάρτη των
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, «1. Εξασφαλίζεται η νοµική,
οικονοµική και κοινωνική προστασία της
οικογένειας», άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού ΧΑΡΤΗ: «Για πραγµατοποίηση
των απαραίτητων συνθηκών διαβίωσης που
απαιτούνται για την πλήρη ανάπτυξη της
οικογένειας που είναι βασικό κύτταρο της
κοινωνίας, τα Συµβαλλόµενα Μέρη αναλαµ-
βάνουν την υποχρέωση να προωθούν την
οικονοµική, νοµική και κοινωνική προ-
στασία της οικογενειακής ζωής» ), είναι επι-
τακτική η ανάγκη περιφρούρησης και προ-
στασίας του σε όλες του τις εκδηλώσεις και
περιορισµού του αποκλειστικά και µόνον
όταν υφίσταται κίνδυνος για τη δηµόσια
υγεία, αναπότρεπτος µε άλλα µέσα.

66∆εν επιτρέπεται η καταχρηστική επι-
βολή των περιορισµών των ατοµικών

δικαιωµάτων και σε κάθε περίπτωση κρί-
σιµο είναι το κριτήριο της αναγκαιότητος.
Ο περιορισµός του δικαιώµατος προστα-
σίας της οικογένειας φρονούµε ότι δεν
είναι αναγκαίος για την προστασία του κοι-
νωνικού δικαιώµατος στην υγεία. Η άκρα
καταχρηστικότητα της επιβολής του περιο-
ρισµού αυτού του δικαιώµατος προστα-
σίας της οικογένειας καταδεικνύεται και
από την ακόλουθη διατύπωση της γνωµο-
δοτήσεως του ΝΣΚ: «Εξ άλλης όψεως… η
επίµαχη ρύθµιση της παρ. 2 του άρθρου
10 του Ν. 3754/2009 δεν µαταιώνει, αλλά
απλώς καθυστερεί επί τρία ακόµα έτη και
µάλιστα χάριν δηµοσίου σκοπού τη συµ-
βίωση της οικογενείας των ενστόλων.».

77 Αναφορικά µε την υπεροχή, κατά τη
γνωµοδότηση του ΝΣΚ, των διατά-

ξεων του άρθρου 10 του Ν. 3754/2009,
έναντι αυτών του άρθρου 7 του Ν.287/1976,
από την ίδια τη διατύπωση της γνωµο-
δότησης:

(«.. οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.
287/1976 αφορούν στην προστασία της
οικογένειας µιας κατηγορίας υπαλλήλων,
δηλαδή των υπηρετούντων σε παραµεθό-
ριες περιοχές, ενώ αυτές του άρθρου  10
του Ν.3754/2009,θεσπίστηκαν χάριν εξυ-
πηρετήσεως γενικότερου κοινωνικού συµ-
φέροντος, αφού αποσκοπούν στη βελτίω-
ση της λειτουργίας όλων των νοσοκοµείων
της χώρας και στην προστασία της υγείας
όλων ανεξαιρέτως των πολιτών») προκύ-
πτει αβίαστα το συµπέρασµα ότι η διάταξη
του άρθρου 7 του Ν. 287/1976 ως ειδικό-
τερη και αφορώσα µία κατηγορία υπαλλή-
λων, σύµφωνα µε τους κανόνες ερµηνευ-
τικής ιεράρχησης  κατισχύει της διάταξης
του άρθρου 10 του Ν. 3754/2009.

Συνεπεία των ανωτέρω φρονούµε,αφε-
νός ότι είναι επιβεβληµένη η προστασία
του δικαιώµατος στην οικογένεια και το
γάµο, όλων των νοσηλευτών- συζύγων
ενστόλων και καθενός εξ αυτών χωριστά
και είναι αντίθετος στο Σύνταγµα και τις
διεθνείς συµβάσεις για τα ανθρώπινα δικαι-
ώµατα ο γενικός και µε αόριστη επίκλη-
ση λόγων προστασίας του κοινωνικού
δικαιώµατος του συνόλου των πολιτών
στην υγεία περιορισµός του και αφετέρου
ότι εξακολουθεί να ισχύει, ως ειδικότερη
όλων των σχετικών µεταγενέστερων,η διά-
ταξη περί συνυπηρετήσεως συζύγων σε
παραµεθόριες περιοχές.

Eίναι επιβεβληµένη η προ-
στασία του δικαιώµατος
στην οικογένεια και το
γάµο, όλων των νοσηλευ-
τών- συζύγων ενστόλων και
καθενός εξ αυτών χωριστά. 
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ΠΠ
ροσφάτως ψηφίστηκε από την
Βουλή των Ελλήνων νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Υγείας και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης µε τίτλο «Ανασυ-
γκρότηση φορέων Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης – Κέντρα Αποκατάστασης –
Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις».
Μεταξύ των καινοτόµων διατάξεων του ως
άνω νοµοσχεδίου συµπεριλαµβάνονται
και αυτές του άρθρου 33, οι οποίες ορί-
ζουν τα ακόλουθα:

11Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία Ιδιω-
τικών Μονάδων Ηµερήσιας Νοσηλείας

για την εκτέλεση χειρουργικών και επεµβα-
τικών πράξεων για τις οποίες δεν απαιτείται,
σύµφωνα µε τα επιστηµονικά δεδοµένα,γενι-
κή,ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και
νοσηλεία πέραν της µίας ηµέρας. Η Ιδιωτι-
κή Μονάδα Ηµερήσιας Νοσηλείας µπορεί
να λειτουργεί είτε αυτοτελώς είτε σε συνερ-
γασία µε φορείς Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας ή ιδιωτικές κλινικές.

22Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται
µετά από πρόταση του Υπουργού Υγεί-

ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γνώµη
του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ),
ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι
τεχνικές προδιαγραφές για τη λήψη άδειας
και λειτουργίας, καθώς και ο απαραίτητος
επιστηµονικός και λοιπός εξοπλισµός,η δια-
δικασία, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και
οι έλεγχοι για τη χορήγηση άδειας και λει-

τουργίας. Επίσης καθορίζεται το ιατρικό,
νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που απαι-
τείται για τη λειτουργία της Ιδιωτικής Μονά-
δας Ηµερήσιας Νοσηλείας.Πέραν των γενι-
κών προβλέψεων, ειδικές προϋποθέσεις,
τεχνικές προδιαγραφές,εξοπλισµός και απαί-
τηση απασχόλησης ιατρών συγκεκριµένων
ειδικοτήτων και λοιπού προσωπικού µπο-

ρούν να προβλέπονται προκειµένου να εκτε-
λούνται στη Μονάδα συγκεκριµένες ιατρι-
κές πράξεις.Με το προεδρικό διάταγµα καθο-
ρίζεται και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.

33Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνι-

κής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται θέµατα που
αφορούν τη σύναψη συµβάσεων των Ιδιω-
τικών Μονάδων Ηµερήσιας Νοσηλείας µε
ασφαλιστικούς οργανισµούς, την κοστο-
λόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα».

HH ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. ππρροοεεττοοιιµµάάζζεειι οολλοοκκλληηρρωωµµέέννηη
ππρρόότταασσηη γγιιαα ττοο ννοοσσηηλλεευυττιικκόό ππρροοσσωωππιικκόό
πποουυ ααππααιιττεείίττααιι,, ππρροοκκεειιµµέέννοουυ νναα δδιιαασσφφααλλίί--
ζζεεττααιι ηη ααππόόλλυυτταα οορρθθήή κκααιι αασσφφααλλήήςς λλεειι--
ττοουυρργγίίαα ππααρρόόµµοοιιωωνν ιιδδιιωωττιικκώώνν µµοοννάάδδωωνν.. 

ΗΗ ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. θθεεωωρρεείί εεππιιββεεββλληηµµέέννηη κκααιι ααυυττοο--
ννόόηηττηη ττηηνν ααππαασσχχόόλληησσηη εεππιισσττηηµµόόννωωνν ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν σσττιιςς εενν λλόόγγωω µµοοννάάδδεεςς,, ηη ίίδδρρυυσσηη
ττωωνν οοπποοίίωωνν θθαα σσυυµµββάάλλεειι,, εεννδδεεχχοοµµέέννωωςς
ωωςς έένναα πποοσσοοσσττόό κκααιι σσττηηνν εεξξεεύύρρεεσσηη εερργγαα--
σσίίααςς ααππόό ααννέέρργγοουυςς ννοοσσηηλλεευυττέέςς.. 

ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Επιβεβληµένη συµµετοχή

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη
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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

ΣΣ
ύµφωνα µε τις διατάξεις
των παραγράφων 1 και
2 του άρθρου 31 του

∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα
(Νόµος 3528/2007) «1. Μετά
από άδεια ο υπάλληλος µπο-
ρεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή
εργασία µε αµοιβή, εφόσον
συµβιβάζεται µε τα καθήκο-
ντα της θέσης του και δεν παρε-
µποδίζει την οµαλή εκτέλεση
της υπηρεσίας του. 2. Η άδεια
χορηγείται για συγκεκριµένο
έργο ή εργασία µετά από σύµ-
φωνη αιτιολογηµένη γνώµη
του υπηρεσιακού συµβουλίου

και µπορεί να ανακαλείται µε
τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους
υπαλλήλους του ∆ηµοσίου χορη-
γείται από τον οικείο υπουργό
και στους υπαλλήλους των νοµι-
κών προσώπων δηµοσίου δικαί-
ου από το ανώτατο µονοµελές
όργανο διοίκησης και αν δεν
υπάρχει τέτοιο όργανο, από
τον πρόεδρο του συλλογικού
οργάνου διοίκησης».

Όπως προκύπτει εκ των ανω-
τέρω διατάξεων, ο νοµοθέτης
έχει καθιερώσει ένα σύστηµα
προηγούµενης αδειοδότησης,
προκειµένου ο δηµόσιος υπάλ-

ληλος να δύναται νοµίµως να
ασκεί ιδιωτικό έργο µε αµοιβή.
Για την έκδοση της εν λόγω άδει-
ας, η οποία αφορά σύµβαση
έργου ή εξαρτηµένης εργασίας,
ή ελεύθερης απασχόλησης, ήτοι
ελευθέριου επαγγέλµατος αυτο-
τελώς, οιασδήποτε µορφής,
απαιτείται η υποβολή σχετικής
αίτησης από τον ενδιαφερόµε-
νο. Η αποδοχή ή µη της αιτήσε-
ως εξαρτάται από την συνδρο-
µή των λοιπών προϋποθέσεων,
ήτοι του συµβιβασµού του επί-
µαχου έργου µε τα καθήκοντα
της θέσης του υπαλλήλου και

την µη παρεµπόδιση της οµα-
λής εκτέλεσης της υπηρεσίας
του. Σε κάθε περίπτωση υπο-
γραµµίζεται ότι, η χορήγηση
της εν λόγω άδειας θα πρέπει
να προηγείται της άσκησης ιδιω-
τικού έργου, διαφορετικά θεω-
ρείται ότι έχει ήδη συντελεσθεί
πειθαρχικό παράπτωµα, εκτός
εάν ο υπάλληλος τελούσε σε
δικαιολογηµένη πεποίθηση,
ενόψει των επί σειρά ετών ενερ-
γειών της υπηρεσίας του, ότι
ασκώντας την δραστηριότητα
αυτή δεν διέπραττε πειθαρχι-
κό παράπτωµα (ΣτΕ 2504/2001).

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

Το πριν και το µετά... 

Η Ε.Ν.Ε. θεωρεί επιβεβλη-
µένη και αυτονόητη την
απασχόληση επιστηµόνων
νοσηλευτών στις εν λόγω
µονάδες.
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ΣΣ
ύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 50§2 του
∆ηµοσιοϋπαλληλικού

Κώδικα (Νόµος 3528/2007),
«υπάλληλοι που πάσχουν ή
έχουν σύζυγο ή τέκνο που
πάσχει από νόσηµα το οποίο
απαιτεί τακτικές µεταγγίσεις αίµα-
τος ή χρήζει περιοδικής νοση-
λείας δικαιούνται ειδική άδεια
µε αποδοχές έως είκοσι δύο
(22) εργάσιµες ηµέρες το χρό-
νο. Με προεδρικό διάταγµα,
που εκδίδεται µετά από πρότα-
ση των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Απο-
κέντρωσης και Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, καθο-
ρίζονται τα νοσήµατα του
προηγούµενου εδαφίου».

Σύµφωνα µε τις παραπάνω
διατάξεις προκύπτει,ότι την ειδι-
κή άδεια των επιπλέον 22 ηµε-
ρών ετησίως δικαιούνται όσοι
υπάλληλοι πάσχουν οι ίδιοι, ή
ο σύζυγος ή το τέκνο τους από

νόσηµα που απαιτεί τακτικές
µεταγγίσεις αίµατος ή χρήζει
περιοδικής νοσηλείας.

Περαιτέρω,σύµφωνα µε την
υπ’ αριθµ. 19/2003 Γνωµοδό-
τηση του Νοµικού Συµβουλί-
ου του Κράτους, µε τη διάταξη
της παρ. 2 του άρθρου 50 του
Υ.Κ.παρέχεται αµέσως και ευθέ-
ως στους υπαλλήλους, που

πάσχουν ή έχουν τέκνα πάσχο-
ντα από νόσηµα, που χρήζει
τακτικών µεταγγίσεων αίµατος
ή περιοδικής νοσηλείας δικαί-
ωµα άδειας έως 22 ηµερών κατ’
έτος. Εποµένως η άδεια αυτή
θα πρέπει να χορηγείται στους
ως άνω υπαλλήλους και προ
της εκδόσεως του προεδρικού
διατάγµατος, που προβλέπεται

από την ανωτέρω διάταξη, εφό-
σον προσκοµίσουν γνωµάτευ-
ση της πρωτοβάθµιας υγειονο-
µικής επιτροπής, µε την οποία
θα πιστοποιείται αιτιολογηµέ-
να ότι η πάθηση,από την οποία
πάσχουν οι ίδιοι ή κάποιο τέκνο
τους χρήζει τακτικών µεταγγί-
σεων αίµατος ή περιοδικής
νοσηλείας, που πραγµατοποι-

είται σε συγκεκριµένο (δηµό-
σιο ή ιδιωτικό) νοσηλευτήριο,
καθώς και το χρονικό διάστη-
µα, για το οποίο απαιτείται η
νοσηλεία αυτή.

Κατά συνέπεια, η ύπαρξη
τέκνου µε ποσοστό αναπηρίας
άνω του 67% από µόνη της δεν
ενεργοποιεί αυτοµάτως την εφαρ-
µογή της διάταξης του άρθρου

50§2, αφού θα πρέπει να συν-
δυάζεται υποχρεωτικώς  από
νόσηµα το οποίο απαιτεί τακτι-
κές µεταγγίσεις αίµατος ή χρή-
ζει περιοδικής νοσηλείας.

Αναφορικά,τέλος,µε την εκτέ-
λεση µόνον πρωινού ωραρίου,
ήτοι την ρητή εξαίρεση από το
κυκλικό ωράριο κατόπιν σχετι-
κής αιτήσεως του υπαλλήλου,
αυτή εξαρτάται αποκλειστικά από
την διακριτική ευχέρεια των
αρµοδίων προϊσταµένων, οι
οποίοι θα πρέπει να συνεκτιµή-
σουν, ιδίως στο πλαίσιο της κοι-
νωνικής αλληλεγγύης,τους προ-
βαλλόµενους λόγους εξαίρεσης
από το κυκλικό ωράριο.Με άλλα
λόγια δεν υπάρχει διάταξη που
να καθιστά υποχρεωτική την
εξαίρεση για µια σειρά συγκε-
κριµένων λόγων,όπως είναι για
παράδειγµα οι λόγοι που δικαι-
ολογούν την χορήγηση της προ-
αναφερθείσας ειδικής άδειας
των 22 ηµερών.

Ειδική άδεια άρθρου 50§2

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
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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

Νοέµβριος 2011

H άδεια αυτή θα πρέπει να χορηγείται
στους ως άνω υπαλλήλους και προ της
εκδόσεως του προεδρικού διατάγµατος.

Ανταλλαγή νοσηλευτών

ΟΟ
όρος «ανταλλαγή» δεν απαντάται στην κεί-
µενη νοµοθεσία, που διέπει το καθεστώς
των πάσης φύσεως υπηρεσιακών µεταβο-

λών, εις τις οποίες δύνανται να υπαχθούν οι δηµόσι-
οι υπάλληλοι.

Κατά τα λοιπά, δοθέντος ότι ο όρος ανταλλαγή
εµπεριέχει το στοιχείο της αµοιβαιότητας, ως πλη-
σιέστερη νοηµατικά υπηρεσιακή µεταβολή είναι
αυτή της αµοιβαίας µετάταξης, που προβλέπεται
πλέον ρητώς από τις διατάξεις του ισχύοντος ∆ηµο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα και απαιτεί την ταυτόχρο-
νη κατάθεση σχετικών αιτήσεων από αµφοτέρους
τους υπαλλήλους, οι οποίοι θα πρέπει, βέβαια, να
ανήκουν στον ίδιο κλάδο. Σηµειώνεται, πάντως, ότι
η αµοιβαία µετάταξη επιτρέπεται και δεν επιβάλλε-
ται, ήτοι δεν είναι υποχρεωτική για την διοίκηση, η
οποία δύναται να απορρίψει την σχετική αίτηση παρέ-
χοντας επαρκή αιτιολογία.

Απόσπαση αποσπασµένου
υπαλλήλου

ΟΟ υπάλληλος που αποσπάται διατηρεί τον οργανικό του δεσµό
µε τον φορέα προέλευσής του, δοθέντος ότι το διοικητικό
µέτρο της απόσπασης είναι προσωρινού χαρακτήρα. Προ-

κειµένου ένας υπάλληλος που είναι ήδη αποσπασµένος να αποσπα-
στεί εκ νέου σε άλλον φορέα, θα πρέπει να ανακληθεί η αρχική
πράξη απόσπασής του και να εκδοθεί νεότερη πράξη απόσπασης.

Στο σηµείο αυτό υπογραµµίζεται, ότι οι αποσπάσεις διενεργού-
νται κατ’ απόλυτη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης. Αυτό ισχύει
ακόµη και για την απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης µε ένστολο
σύζυγο, η οποία «επιτρέπεται» σύµφωνα µε την σχετική νοµοθε-
τική διάταξη, άρα δεν επιβάλλεται. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση
διακοπής της απόσπασης λόγω συνυπηρέτησης κατόπιν αιτήσεως
του υπαλλήλου, δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη η µελλο-
ντική εκ νέου απόσπαση για τον ίδιο λόγο. Περαιτέρω, όσον αφο-
ρά την υπηρεσιακή µεταβολή της µετακίνησης, αυτή είναι δυνατή
µόνον εντός της ίδιας αρχής. 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα 
Παρασκευή, ∆ρακοπούλου
Μαριάννα, Χριστοδούλου
Ελένη

Θεραπεία 
της πρεσβυωπίας 
µε το...κινητό
Πηγή: TO BHMA 

Μια ενδιαφέρουσα εφαρµογή
για κινητά τηλέφωνα ανέπτυ-
ξαν ισραηλινοί ειδικοί.Η εφαρ-
µογή ονοµάζεται GlassesOff
και θα βοηθήσει άτοµα που
λόγω ηλικίας έχουν αρχίσει να
αντιµετωπίζουν προβλήµατα
όρασης, να βλέπουν σε κοντι-
νή απόσταση καθαρά και να
µπορούν να διαβάζουν χωρίς
να χρειάζονται γυαλιά.Σύµφω-
να µε τους δηµιουργούς της, το
σύστηµα τους «εκπαιδεύει» τον
εγκέφαλο µε τρόπο τέτοιο,ώστε
να «καθαρίζει» τις θολές εικό-
νες και να επιτρέπει σε κάποι-
ον να βλέπει σε κοντινές απο-
στάσεις καθυστερώντας την
ανάγκη για την χρήση γυαλιών.

Έξτρα βιταµίνη D
χρειάζονται όσοι
έχουν λευκό δέρµα
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Βρετανική µελέτη έδειξε πως
οι άνθρωποι µε ανοιχτόχρω-
µο δέρµα, ακόµη και όταν εκτί-
θενται πολύ στον ήλιο,ο οργα-
νισµός τους δεν παράγει πάντοτε
επαρκείς ποσότητες  βιταµίνης
D.Οι ερευνητές διευκρινίζουν
πως το εύρηµά τους δεν σηµαί-
νει πως όσοι έχουν λευκό δέρ-
µα πάσχουν και από ανεπάρ-
κεια βιταµίνης D,αλλά πως δεν
τη διαθέτουν σε επαρκώς υψη-
λές συγκεντρώσεις. Επιπλέον,
η υπερβολική έκθεση στον

ήλιο αποτελεί µείζονα παρά-
γοντα κινδύνου για εκδήλω-
ση καρκίνου του δέρµατος. Γι’
αυτό τον λόγο, η λύση δεν
είναι η αύξηση της έκθεσης
στον ήλιο,αλλά η λήψη συµπλη-
ρωµάτων της συγκεκριµένης
βιταµίνης.

Κάντε παιδιά 
για γερή καρδιά
Πηγή: TO BHMA 

Ισχυρή σχέση µεταξύ της ανδρι-
κής υπογονιµότητας και της
εµφάνισης καρδιαγγειακών
νοσηµάτων εντόπισαν αµερι-
κανοί επιστήµονες.Οι ερευνη-
τές αρχικά είδαν ότι οι άνδρες
που αντιµετώπιζαν προβλήµα-
τα γονιµότητας αντιµετώπιζαν
µεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνι-
σης κάποιων τύπων καρκίνου.
Ερευνώντας εις βάθος τις επι-
πτώσεις της υπογονιµότητας στη

µελλοντική υγεία των ανδρών,
οι ειδικοί διαπίστωσαν και αυξη-
µένο κίνδυνο καρδιαγγειακών
νοσηµάτων.

Ο ιός HPV ευθύνεται
κυρίως για την 
αύξηση των καρκίνων
του στόµατος
Πηγή: www.healthyliving.gr

Τα περιστατικά καρκίνου του
στόµατος και του λαιµού εµφα-
νίζονται αυξηµένα, διεθνώς, τα
τελευταία χρόνια και αυτό οφεί-
λεται κυρίως στη µόλυνση από
τον ιό των ανθρωπίνων θηλω-
µάτων (HPV),σύµφωνα µε αµε-
ρικανική έρευνα. Το αισιόδο-
ξο νέο είναι ότι όσοι έχουν
καρκίνο που σχετίζεται µε τον
HPV, έχουν τελικά καλύτερη
πρόγνωση για την εξέλιξη της
νόσου,καθώς ο καρκίνος τους
ανταποκρίνεται καλύτερα στην

θεραπεία. Ο ευρέως εξαπλω-
µένος ιός HPV ως γνωστόν,
είναι σεξουαλικά µεταδιδόµε-
νος και µπορεί επίσης να προ-
καλέσει καρκίνο των γεννητι-
κών οργάνων.

Οι γυναίκες 
αποδεικνύονται 
το... ισχυρό φύλο
Πηγή: TO BHMA 

Σύµφωνα µε µελέτη ειδικών
στο Βέλγιο, οι γυναίκες είναι
γενετικώς προγραµµατισµένες
να εµφανίζουν µεγαλύτερη ανθε-
κτικότητα στις λοιµώξεις και
στον καρκίνο, ενώ διαθέτουν
επίσης και ένα εφεδρικό σύστη-
µα για την αντιµετώπιση ασθε-
νειών.Ωστόσο, το ανοσοποιη-
τικό σύστηµα των γυναικών
συνδέεται µε πιο έντονη ανο-
σολογική απόκριση, γεγονός
που σηµαίνει ότι κινδυνεύουν

Τυπορυχείο… 
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Βουτιά στο facebook
από το...νηπιαγωγείο
Πηγή: ΕΘΝΟΣ 

Έρευνα που πραγµατοποίησε η ∆ράση Ενη-
µέρωσης Safe-internet.gr του Ελληνικού
Κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδικτύου αποδεικνύ-
ει πως ένα έως δύο παιδιά σε ποσοστό 14%
των νηπιαγωγείων της χώρας µας έχει ήδη
προφίλ σε κάποια ιστοσελίδα κοινωνικής
δικτύωσης! Στην πλειονότητα των νηπιαγω-
γείων (76%) τουλάχιστον 1 στα 10 νήπια χρη-
σιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο εκτός σχολείου.Επί-
σης στο 10% των νηπιαγωγείων 1 στα 10
νήπια έχει δικό του κινητό τηλέφωνο. Το
Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς ∆ιαδικτύου επι-
σηµαίνει την άµεση ανάγκη να ασχοληθούν
οι γονείς των ανήλικων χρηστών µε τις δια-
δραστικές τεχνολογίες, ώστε να γνωρίζουν
τα οφέλη και τους πιθανούς κινδύνους.
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περισσότερο από αυτοάνοσα
νοσήµατα και µπορούν να ασθε-
νήσουν πιο βαριά από γρίπη
σε σύγκριση µε τους άνδρες.

Ένας στους 6 εφήβους
µε πρόβληµα στις
αρτηρίες
Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Ένας στους έξι εφήβους στη
χώρα µας εµφανίζει παθολο-
γικά αυξηµένη πάχυνση των
στεφανιαίων αρτηριών, ενώ τα
συµπτώµατα της αθηροσκλή-
ρωσης δεν εµφανίζονται παρά
µόνο αρκετές δεκαετίες αργό-
τερα. Έρευνα έδειξε ότι 25,8%
των παιδιών στη χώρα µας ήταν
υπέρβαρα και 5,8% ήταν παχύ-
σαρκα. Επιπλέον, µόνο το 6%
αυτών των εφήβων είχαν καλή
συµµόρφωση µε τη µεσογει-
ακή διατροφή, µια διατροφή
που έχει αποδείξει τις ωφέλι-
µες δράσεις της στο καρδιαγ-
γειακό σύστηµα.

Οι Έλληνες, από
τους πιο εργατικούς
στην Ευρώπη
Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

«Μύθος» αποδεικνύεται µε έρευ-
να της Ευρωπαϊκής Ένωσης η
φήµη πως οι Έλληνες εργάζο-
νται λιγότερο από πολλούς άλλους
πολίτες χωρών της Ε.Ε., καθώς
αποδεικνύεται ότι βρίσκονται
στις πρώτες θέσεις στη Γηραιά
Ήπειρο, όσον αφορά στο χρό-
νο εργασίας σε εβδοµαδιαία
(40ωρο) αλλά και ετήσια βάση.
Την ίδια στιγµή κάτω από το
µέσο όρο βρίσκεται η χώρα µας
στη µέση διάρκεια της άδειας,
που λαµβάνει ένας εργαζόµενος
και µόνο οι εθνικές αργίες είναι
λίγο περισσότερες,σε σχέση µε
ό,τι συµβαίνει σε άλλα κράτη της
Ε.Ε., αλλά και πάλι στα ίδια επί-
πεδα µε ό,τι ισχύει στα ανεπτυγ-
µένα κράτη της Ευρωζώνης.

Υπέρβαρες µητέρες
γεννούν υπέρβαρα
µωρά
Πηγή: TO BHMA 

Από την εµβρυϊκή ηλικία ξεκι-
νά ήδη η παχυσαρκία και τα
βρέφη «κληρονοµούν» τα παρα-
πανίσια κιλά των µητέρων τους
όταν ακόµα βρίσκονται στη
µήτρα, εκτιµά βρετανική µελέ-
τη.Οι ειδικοί προχώρησαν στη
µελέτη βρεφών µε τη βοήθεια
µαγνητικής τοµογραφίας (MRI)
και  διαπίστωσαν ότι η παχυ-
σαρκία των υποψήφιων µητέ-
ρων είχε σαν αποτέλεσµα την
αναδιοργάνωση των επιπέδων
του λίπους στον οργανισµό των
εµβρύων κατά τη διάρκεια της
εγκυµοσύνης.

Καρκίνος παγκρέατος:
εµβόλιο το 2014
Πηγή: www.newsit.gr

Νέο,πολλά υποσχόµενο θερα-
πευτικό εµβόλιο κατά του καρ-
κίνου του παγκρέατος έχει αρχί-

σει να δοκιµάζεται σε ασθενείς
στη Βρετανία και αναΒένεται να
λάβει έγκριση το 2014.

Το εµβόλιο περιέχει µικρά
τµήµατα της πρωτεΐνης τελοµε-
ράση, η οποία υπερπαράγεται
από τα καρκινικά κύτταρα.Στό-
χος του είναι να διεγείρει το
ανοσοποιητικό σύστηµα για να
αναγνωρίζει την τελοµεράση,
που βρίσκεται στην επιφάνεια
των καρκινικών κυττάρων και
να αρχίσει να επιτίθεται στα καρ-
κινικά κύτταρα.

Έφτιαξαν βιονική
σπονδυλική στήλη
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Η 11χρονη Ν. Ρ. είναι ένα βιο-
νικό…κορίτσι. Έχει στη σπον-
δυλική της στήλη µία µαγνητι-
κή ράβδο που θεραπεύει τη
σκολίωσή της και µεγαλώνει
µαζί µε τα οστά της.Το εντυπω-
σιακό είναι ότι το µήκος της
ράβδου προσαρµόζεται µέσω
ενός εξωτερικού τηλεχειριστη-
ρίου,που λειτουργεί µε µαγνη-
τικά κύµατα.Έτσι,οι γιατροί προ-

σαρµόζουν το µήκος της τηλε-
σκοπικής ράβδου ανάλογα µε
την ανάπτυξη της σπονδυλικής
στήλης χωρίς να χρειάζεται νέα
εγχείρηση.

Σε 28 ανέρχονται 
τα κρούσµατα 
ελονοσίας 
στην Ελλάδα
Πηγή: ΑΠΑ-ΜΠΕ

Περιστατικά ελονοσίας µε ενδεί-
ξεις εγχώριας µετάδοσης εµφα-
νίστηκαν το καλοκαίρι στο ∆ήµο
Ευρώτα Λακωνίας, ενώ σπορα-
δικά περιστατικά χωρίς αναφε-
ρόµενο ιστορικό ταξιδιού σε
ενδηµικές χώρες εµφανίστη-
καν σε άλλες 4 περιφερειακές
ενότητες:Ευβοίας,Λαρίσης,Ανα-
τολικής Αττικής, και Βοιωτίας.

Στην Ελλάδα η νόσος εκρι-
ζώθηκε το 1974. Έκτοτε, κατα-
γράφονται στην Ελλάδα ετη-
σίως περίπου 30-50 περιστατικά
που σχετίζονται (στη µεγάλη
τους πλειοψηφία) µε ταξίδι ή
παραµονή σε ενδηµική για την
ελονοσία χώρα.
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Η διακοπή του καπνίσµατος βελτιώνει τη µνήµη
Πηγή: TO BHMΑ

Ερευνητές στη Μεγά-
λη Βρετανία διαπίστω-
σαν ότι η µνήµη όσων
ατόµων καταφέρνουν
να σταµατήσουν να
καπνίζουν βελτιώνεται
αξιοσηµείωτα. Όσοι
έκοψαν το κάπνισµα
φαίνεται ότι έχουν καλύ-
τερη µνήµη κατά 25%
από όσους εξακολου-
θούν να καπνίζουν,
όχι όµως και από τους
µη καπνιστές, των οποί-
ων η µνήµη ήταν κατά
37% καλύτερη από αυτή
των καπνιστών.
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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑ
>> 1177οο ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟ ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ ΕΕΠΠΑΑΝΝΟΟΡΡΘΘΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΧΧΕΕΙΙ--
ΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ
ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ ΧΧΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥ && ΑΑΝΝΩΩ ΑΑΚΚΡΡΟΟΥΥ
1-3 ∆εκεµβρίου 2011,Θεσσαλονίκη,«THE MET
HOTEL». INFO: SYMVOLI CONFERENCE &
EVENT ORGANISERS.Tηλ: 2310 433099, Fax:
2310 43599,E-mail:microhand2011@symvoli.gr.
Website:www.microhand2011.gr.

>> 1166οο ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ 
ΩΩΤΤΟΟΡΡΙΙΝΝΟΟΛΛΑΑΡΡΥΥΓΓΓΓΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ,, ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙ--
ΚΚΗΗΣΣ ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΤΤΡΡΑΑΧΧΗΗΛΛΟΟΥΥ
1-4 ∆εκεµβρίου 2011,Αθήνα,Ελλάδα.Ξενοδο-
χείο «Athens Hilton».
Οργάνωση: Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολα-
ρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τρα-
χήλου. INFO: Erasmus Conferences Tours &
Travel AE,Tηλ:210-7414700,Fax:210-7257532.
Email: info@rcog2011.com. Website:
www.rcog2011.com.

>> 1144οο ΠΠΑΑΓΓΚΚΟΟΣΣΜΜΙΙΟΟ ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ 
ΚΚΑΑΡΡ∆∆ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΑΑΡΡΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΑΑΣΣ 
ΚΚΑΑΙΙ ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΦΦΥΥΣΣΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ
04-07 ∆εκεµβρίου 2011,Αθήνα.INFO:TRIAENA
TOURS & CONGRESS S.A.Tηλ.: 210 7499300,
Fax: 210 7705752.E-mail: info@triaenatours.gr.
Website:www.triaenatours.gr 

>> 1100οο ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ 
ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ ΒΒΟΟΡΡΕΕΙΙΟΟΥΥ ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΟΟΣΣ
09-11 ∆εκεµβρίου 2011, Θεσσαλονίκη, Ξενο-
δοχείο «Makedonia Palace». INFO: GLOBAL
EVENTS,Τηλ.: 2310 247743, Fax: 2310 247746.
E-mail: info@globalevents.gr. Website:
www.globalevents.gr.

>> 22οο ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ 
ΟΟΓΓΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΠΠΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΙΙΣΣΗΗΣΣ
9-11 ∆εκεµβρίου 2011,Αθήνα,Ξενοδοχείο «Royal
Olympic». INFO: PRC CONGRESS & TRAVEL,
Τηλ.: 210 7711673 & 210 7756336,
Fax:210 7711289.E-mail:congress3@prctravel.gr

>> 1144ηη ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ ΣΣΥΥΝΝΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗ ΡΡΕΕΥΥ--
ΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΩΩΝΝ ΒΒΟΟΡΡΕΕΙΙΟΟ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΟΟΣΣ
20 – 22 Ιανουαρίου 2012 Ιωάννινα, Συνεδρια-
κό Κέντρο «∆ΙΑΣΕΛΟ», Μέτσοβο Ιωαννίνων.
Οργάνωση: Ρευµατολογική Κλινική Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων σε συνερ-
γασία µε τη Συνεδριακή ΕΠΕ/Conferre Ltd.Τηλ:
26510 68610 Fax: 26510 68611, e-mail:

info@conferre.gr.Website:http://www.conferre.gr.

>> ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ ΕΕΝΝ∆∆ΟΟΜΜΥΥΕΕΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ 
ΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ
27-29 Ιανουαρίου 2012, Αθήνα. ΙΝFO:Triaena
Tours & Congress AE,Tηλ: 2107499300, Fax:
2107705752.Ε-mail:www.iloseis12.gr.Website:
iloseis12@triaenatours.gr.

>> 33oo ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ 
ΓΓΝΝΩΩΣΣΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΨΨΥΥΧΧΟΟΘΘΕΕΡΡΑΑΠΠΕΕΙΙΩΩΝΝ
20 - 22 Ιανουαρίου 2012,Θεσσαλονίκη, Ξενο-
δοχείο «Makedonia Palace».Οργάνωση:Global
Events, Τηλ. 2310313630, 2310247734, Fax:
2310247746. E-mail: kerasa@globalevents.gr.
Website:www.globalevents.gr.

>> 2222ηη ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΑΑ:: 
««ΕΕΠΠΙΙΚΚΑΑΙΙΡΡΑΑ ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ»»
28 Ιανουαρίου 2012, στο Ολυµπιακό Μουσείο
της Θεσσαλονίκης. Οργάνωση: Β’ Παιδιατρική
Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλονίκης του Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ. Πληρο-
φορίες :Global Events,Τηλ.2310313630,2310247734,
Fax:2310247746.E-mail:kerasa@globalevents.gr.
Website:www.globalevents.gr.

∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝHH ΣΣΥΥΝΝEE∆∆ΡΡΙΙΑΑ 
>> 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.HeikeDiekmann
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.

>> PPEEDDIIAATTRRIICCSS RREEVVIIEEWW 22001122
8 to 15 January 2012,Tampa, Florida, United
States.Live Lecture,7-Night Western Caribbean
Cruise Conference Round-trip Tampa,Florida.
14 AMA PRA Category 1 Credit. Website:
http://www.continuingeducation.net.

>> AACCTTIIVVEE SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE FFOORR LLOOWW RRIISSKK
PPRROOSSTTAATTEE CCAANNCCEERR
12-13 January 2012,Rotterdam,The Netherlands.
INFO: Prostate Cancer Programme European
School of Oncology,Tel:+39 02 85464527,Fax:
+39 02 85464545. E-mail: prostate@eso.net.
Website:www.eso.net.

>> EEXXCCEELLLLEENNCCEE IINN RRHHEEUUMMAATTOOLLOOGGYY
25-28 January 2012,Madrid,Spain,Meli΅ Castilla
Hotel.Tel.:+30 210 6889130,Fax:+30 210 6844777,
E-mail:eir-info@candc-group.com.

>> 2222nndd WWIINNTTEERR MMEEEETTIINNGG OOFF PPEERRIIPPHHEERRAALL
VVAASSCCUULLAARR SSUURRGGEERRYY SSOOCCIIEETTYY
27- 29 Ιανουαρίου 2012,Vail Mountain Resort,
Vail,Colorado,USA.INFO:www.theconference
website.com.
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ΤΕ Νοσηλεύτρια, διορισµέ-
νη στο Γ.Ν. «Χατζηκώστα»
Ιωαννίνων, επιθυµεί αµοι-
βαία µετάθεση για οποιο-
δήποτε νοσοκοµείο της
Θεσσαλονίκης, για οικο-
νοµικούς κ οικογενειακούς
λόγους. Τηλ. επικοινωνίας:
697-8844158. 

ΤΕ Νοσηλεύτρια, που εργά-
ζεται στο Γ.Π.Ν. «Ευαγγε-

λισµός», επιθυµεί αµοι-
βαία µετάθεση για οποιο-
δήποτε νοσοκοµείο της
Πάτρας ή του Αιγίου. Τηλ.
επικοινωνίας: 6976465898.

Νοσηλεύτρια ΤΕ που εργά-
ζεται στο Γενικό Κρατικό
Νοσοκοµείο Νίκαιας «Άγιος
Παντελεήµων» ζητά αµοι-
βαία µετάταξη µε νοσηλευ-
τή / τρια που εργάζεται σε

οποιοδήποτε Νοσοκοµείο
της Θεσσαλονίκης. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6942235977.

Νοσηλεύτρια  Τ.Ε.  που  εργά-
ζεται  στο  Γ.Ν. Πολύγυρου
ζητά αµοιβαία µετάθεση
µε  νοσηλευτή/τρια που
εργάζεται  σε  νοσοκοµείο
της  Θεσ/νικης. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6971883626-
2310926458.

w ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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Γράφει ο Αριστείδης ∆άγλας 

ΚΚ
αι να λοιπόν που οι
γιορτές των Χριστου-
γέννων ξανάρχονται,

πότε µε το ρυθµό που καθορί-
ζουν τα διαφηµιστικά σποτ της
τηλεόρασης και οι στολισµένες
βιτρίνες των εµπορικών κατα-
στηµάτων και πότε µε τη δύνα-
µη των παιδικών µας αναµνή-
σεων και των ιδιαίτερων
περιστατικών που µας έδεσαν
µαζί τους.

Όσο είµαστε παιδιά δεν βλέ-
πουµε την ώρα να έρθουν και
λαχταράµε να κρατήσουν όσο
περισσότερο γίνεται.

Γινόµαστε έφηβοι και τότε
µπορεί να αρχίσουν να µας «τη
δίνουν» όλες αυτές οι «γλυκα-
νάλατες» χριστουγεννιάτικες
συνήθειες,προτιµώντας την ανε-
µελιά της παρέας από τις «στη-
µένες» οικογενειακές συναθροί-
σεις και τα συµβατικά τραπεζώµατα.

Μετά ενηλικιωνόµαστε και
µπαίνουµε σε καινούργιους ρυθ-
µούς.Πολλές από τις χαρές των
παιδικών χρόνων παύουν να
µας συγκινούν όσο πριν, µέχρι
να γίνουµε κι εµείς γονείς:Τότε
συµβαίνει κάτι θαυµαστό και
συνάµα  παράδοξο µιας και  νιώ-
θουµε να ξανασκιρτάει µέσα µας
κάτι πολύ τρυφερό και παιδιά-
στικο. Πιάνουµε τον εαυτό µας
να συγκινείται µε τα Χριστού-
γεννα, τα δέντρα, τα κάλαντα, τα
δώρα, τις µυρωδιές, τα φώτα, τις
γιορτές. Τα βλέπουµε πάλι όλα
αυτά,αυτή τη φορά µέσα από τα

µάτια του παιδιού µας και θέλου-
µε όσο τίποτα στον κόσµο να το
βλέπουµε ευτυχισµένο µέσα στον
παραµυθένιο κόσµο των Χρι-
στουγέννων,παραβλέποντας ίσως
αθέλητα (ίσως και ηθεληµένα)
ολόκληρη την εικόνα που ξεδι-
πλώνεται τέτοιες µέρες δίπλα µας.

Προχτές, πήγα στην εκκλη-
σία της γειτονιάς µου ένα δέµα
µε µεταχειρισµένα ρουχαλάκια
από το δικό µου παιδί, χωρίς
ποτέ να φανταστώ τι θα συνα-
ντούσα,ή µάλλον χωρίς ποτέ να
µου έχει περάσει απ’ το µυαλό
πόσο δυνατό είναι ένα συναί-
σθηµα που θεωρούµε συνηθι-
σµένο,όταν η εικονική πραγµα-
τικότητα δώσει τη θέση της στη
σκληρή και αµείλικτη αλήθεια.

Εκεί,στο κεφαλόσκαλο,στέ-
κονταν δυο αξιοπρεπέστατες

νεαρές γυναίκες,κρατώντας απ’
το χέρι δυο αγοράκια κι ένα
κοριτσάκι, ντυµένα µε ρούχα
καθαρά,αλλά τριµµένα και πολυ-
φορεµένα.Το ένα αγοράκι,γύρω
στα πέντε, κρύφτηκε πίσω απ’
τη µάνα του µόλις µε είδε ν’
ανεβαίνω τα σκαλιά, αλλά το
κοριτσάκι κατευθύνθηκε µηχα-
νικά προς το µέρος µου,µε µια
απάθεια απόξενη για τη νηπια-
κή της ηλικία.

Αυτό που µε συγκλόνισε
όµως και µ’ έκανε να νιώσω
ένοχος για κάτι που δεν ήξε-
ρα, (αλλά που µπορώ να φαντα-
στώ), ήταν ότι στο βλέµµα των
παιδιών, διέκρινα µιαν έντο-
νη παραίτηση απ’ την ανεµε-
λιά της παιδικότητάς τους και
µια διάχυτη αποδοκιµασία για
όλους όσους µπορούµε ακό-

µα «να τα φέρνουµε βόλτα».
∆εν είναι του παρόντος η

ηθικολογία, ούτε η αναζήτηση
ευθυνών για την κατάσταση
που περιγράφω (δεν είναι δα
κάτι καινούργιο), θαρρώ όµως
πως δεν υπάρχει έγκληµα χει-
ρότερο,απ’ το να σβήσει κάποι-
ος τη φλόγα απ’ τα µάτια των
παιδιών.

Κλείνω αυτή τη µικρή εξο-
µολόγηση,µε µια έκκληση:Ειδι-
κά γι’ αυτές τις άγιες µέρες, ας
στρέψουµε το βλέµµα µας και
λίγο παρά δίπλα, εκεί που δεν
πέφτει το φως του πολιτισµού
µας, στις ψυχές των παιδιών
που διψάνε για λίγη απ’ τη χαµέ-
νη µας ανθρωπιά…

Γιατί όπως λέει κι ο ποιη-
τής: «Άλλη χαρά δεν είναι πιο
µεγάλη απ' τη χαρά που δίνεις».

«Άλλη χαρά δεν είναι
πιο µεγάλη απ' τη χαρά

που δίνεις»
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