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Σελ. 10-11

ΚΚ
ατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή (Ε.Ε.) στις 19/12/2011, πρό-
ταση για την αναθεώρηση της Ευρω-

παϊκής Οδηγίας ΕΟ 2005/36/ΕΚ για την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσό-
ντων. Πρόκειται για την ΕΟ που ενσωμα-
τώθηκε στην ελληνική νομο-
θεσία με το ΠΔ 38/2010 με
πενταετή καθυστέρηση τη
στιγμή που είχε ήδη δρο-
μολογηθεί για το έτος

2012 η επικείμενη αναθεώρησή της από
την Ε.Ε.. Η πρόταση για την αναθεώρηση
της ΕΟ είναι προϊόν μακροχρόνιας δια-
βούλευσης μεταξύ της ΕΕ, των επαγγελμα-
τικών φορέων και των εθνικών σημείων
επαφής των κρατών μελών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.Συγκεκριμένα, τέθηκε σε δημό-
σια διαβούλευση κατά την περίοδο μετα-
ξύ Ιανουαρίου – Μαρτίου του 2011,ακολούθησε
η διαδικασία έκδοσης Πράσινης Βίβλου
την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2011,
με αποκορύφωμα την κατάθεση της τελι-
κής πρότασης της ΕΕ προς το Ευρωκοι-
νοβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο.

Με δεδομένο το ενδιαφέρον για τη νοση-
λευτική κοινότητα και με την συνεχό-

μενη  αύξηση της κινητικότητας
των επαγγελματιών υγείας ανά
την Ευρώπη, η Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.),συμ-
μετείχε δυναμικά στην παρα-
πάνω διαδικασία τόσο σε
εθνικό, όσο και σε διεθνές
επίπεδο... �

Αναγνώριση
επαγγελματικών

προσόντων
Πρόταση για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας

Συνέχεια στις σελ. 4-7
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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.

Η Ε.Ν.Ε. 
περιγράφει 
τις νοσηλευτικές
πράξεις

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος στα

πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, κατέ-

θεσε επικαιροποιημένο σχέδιο νοση-

λευτικών πράξεων στο Υπουργείο

Υγείας, προκειμένου να γίνει Υπουρ-

γική Απόφαση. Τονίζουμε ότι οι περι-

γραφόμενες πράξεις έχουν δυνητι-

κό χαρακτήρα και συναρτώνται άμεσα

από την επαρκή στελέχωση των ιδρυ-

μάτων με νοσηλευτές, σύμφωνα με

τη σχετική απόφαση της Ε.Ν.Ε. που

περιγράφει τα διεθνώς ισχύοντα περί

δεικτών στελέχωσης...

�

ΕΥΡΩΠΑΪΚH 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚH

ΚAΡΤΑ

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ
Επιστημονικά νέα Σελ. 12-13

Ανακοινώσεις -
Συνέδρια Σελ. 14

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Αυστηροποίηση των κανόνων Σελ. 8-9

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ
Αμεριμνησία...      Σελ. 14
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ΗΗ  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  
ππεερριιγγρράάφφεειι  ττιιςς
ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς
ππρράάξξεειιςς  
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλά-
δος στα πλαίσια των αρμο-
διοτήτων της, κατέθεσε επι-
καιροποιημένο σχέδιο
νοσηλευτικών πράξεων στο
Υπουργείο Υγείας, προκει-
μένου να γίνει Υπουργική
Απόφαση. Τονίζουμε ότι οι
περιγραφόμενες πράξεις
έχουν δυνητικό χαρακτήρα
και συναρτώνται άμεσα από
την επαρκή στελέχωση των
ιδρυμάτων με νοσηλευτές,
σύμφωνα με τη σχετική από-
φαση της Ε.Ν.Ε. που περι-
γράφει τα διεθνώς ισχύο-
ντα περί δεικτών στελέχωσης.
Η εξέλιξη της νοσηλευτικής
επιστήμης, της τεχνολογίας,
το Ευρωπαϊκό κεκτημένο,
τα νέα νοσήματα, ο δημο-
γραφικός – υγειονομικός
χάρτης, η μεταναστευτική
πολιτική και η ψήφιση των
νόμων 3204/2003, 3252/2004,
3329/2005, 3754/2009 και
3868/2010,  αλλάζουν το
πεδίο δράσης...

Σελ. 4-5

Ιανουάριος 2012

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ

ΑΑμμεερριιμμννηησσίίαα......
Ο Φαίδωνας Θεοφίλου, γεννήθηκε το 1947 στη Μυτιλήνη. Σπούδασε κοινωνικές επιστήμες στη
Γερμανία και εργάστηκε στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας ως στέλεχος ευρωπαϊκής αεροπο-
ρικής εταιρείας. Αρθρογραφεί μόνιμα στον επαρχιακό και περιστασιακά στον αθηναϊκό τύπο, ενώ
δραστηριοποιείται στο Διαδίκτυο πάνω σε θέματα τέχνης και πολιτισμού, καθώς και ζητήματα που
αφορούν στην πολιτική και την κοινωνία.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνοαυστριακού πολιτιστικού και επιμορφωτικού Ινστιτούτου και
του Θουκυδίδειου Κέντρου Επιστημών. Συνεργάστηκε για την έκδοση του εντεκάτομου έργου
«Πανόραμα ελληνικού διηγήματος» των εκδόσεων «Αλέξανδρος». Θήτευσε ως εκλεγμένο μέλος
στο προεδρείο της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών κατά την περίοδο 1991-93. Από τις αρχές του
2004 και για 2 χρόνια διηύθυνε το περιοδικό «Αιολίδα» με θέματα της Λέσβου και άλλες πολιτι-
στικές και λογοτεχνικές αναζητήσεις. Το διήγημα που ακολουθεί απεικονίζει με ενάργεια μια υπαρ-
ξιακού τύπου εσωτερική διαμάχη του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος προσπαθεί να αντιμετωπί-
σει το επιτακτικό ερώτημα...

Σελ. 15
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ΠΠ ΕΕ ΙΙ ΘΘ ΑΑ ΡΡ ΧΧ ΙΙ ΚΚ ΟΟ   ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΙΙ ΟΟ   --   ΣΣ ΧΧ ΕΕ ΔΔ ΙΙ ΟΟ   ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΟΟ ΥΥ

ΑΑυυσσττηηρροοπποοίίηησσηη  ττωωνν  κκααννόόννωωνν
Προσφάτως και δη στις 16-01-2012 κατετέθη στη Βουλή των
Ελλήνων σχέδιο Νόμου με τίτλο Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προ-
σώπων Δημοσίου Δικαίου. Διά του επίμαχου νομοσχεδίου επέρ-
χεται μια συνολική αντικατάσταση των διατάξεων του Δημοσιο-
ϋπαλληλικού Κώδικα, που συγκροτούν το λεγόμενο πειθαρχικό
δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. Εκ της ανάγνωσης των ειση-
γούμενων διατάξεων καθίσταται προφανές, ότι η αντικατάστα-
ση του ισχύοντος πλαισίου βαίνει προς μια σαφή αυστηροποί-
ηση των σχετικών κανόνων, με την θέσπιση μέτρων εξαιρετικά
δυσμενών για τους υπαλλήλους που διαπράττουν πειθαρχικά
παραπτώματα. Βέβαια, δεν είναι λίγες οι εισηγούμενες διατά-
ξεις, που ενδεχομένως να εγείρουν ζητήματα συνταγματικότη-
τας, ήτοι αρμονίας με τους υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες
του Συντάγματος, όπως για παράδειγμα...

Σελ. 8-9

ΕΕ ΥΥ ΡΡ ΩΩ ΠΠ ΑΑ ΪΪ ΚΚ ΗΗ ΟΟ ΔΔ ΗΗ ΓΓ ΙΙ ΑΑ

ΑΑννααγγννώώρριισσηη  εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  
ππρροοσσόόννττωωνν  
Κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) στις 19/12/2011,
πρόταση για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΟ
2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσό-
ντων. Πρόκειται για την ΕΟ που ενσωματώθηκε στην ελληνική
νομοθεσία με το ΠΔ 38/2010 με πενταετή καθυστέρηση τη στιγ-
μή που είχε ήδη δρομολογηθεί για το έτος 2012 η επικείμενη
αναθεώρησή της από την Ε.Ε.. Η πρόταση για την αναθεώρηση
της ΕΟ είναι προϊόν μακροχρόνιας διαβούλευσης μεταξύ της
ΕΕ, των επαγγελματικών φορέων και των εθνικών σημείων επα-
φής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης...

Σελ. 10-11

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

ΕΕΚΚΔΔΟΟΤΤΗΗΣΣ  --  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ  
Δημήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος Δ.Σ.  Ε.Ν.Ε  

ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ
Αριστείδης Δάγλας

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε

ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΟΟΣΣΗΗΣΣ
--  ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  

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

e-mail: info@pitsilidis.gr

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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ΗΗ
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων της,κατέθεσε επικαιρο-
ποιημένο σχέδιο νοσηλευτικών πράξεων

στο Υπουργείο Υγείας,προκειμένου να γίνει Υπουρ-
γική Απόφαση. Τονίζουμε ότι οι περιγραφόμενες
πράξεις έχουν δυνητικό χαρακτήρα και συναρτώ-
νται άμεσα από την επαρκή στελέχωση των ιδρυ-
μάτων με νοσηλευτές,σύμφωνα με τη σχετική από-
φαση της Ε.Ν.Ε.που περιγράφει τα διεθνώς ισχύοντα
περί δεικτών στελέχωσης.

ΕΕΙΙΣΣΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣ  
ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ

ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ--  ΑΑΙΙΤΤΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ
Η εξέλιξη της νοσηλευτικής επιστήμης, της τεχνο-
λογίας, το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, τα νέα νοσήματα,
ο δημογραφικός – υγειονομικός χάρτης, η μετανα-
στευτική πολιτική και η ψήφιση των νόμων 3204/2003,
3252/2004, 3329/2005, 3754/2009 και 3868/2010,
αλλάζουν το πεδίο δράσης των νοσηλευτών, και
θέτουν αυτούς προ των επιστημονικών ευθυνών.

Η καταγραφή των νοσηλευτικών πράξεων παρέ-
μενε επί σειρά ετών, πάγιο αίτημα της νοσηλευτι-
κής κοινότητας, που κατέστη ακόμη πιο επιτακτι-
κό,μετά την νομοθετική κατοχύρωση του επαγγελματικού
τίτλου του νοσηλευτή, δυνάμει των διατάξεων του
άρθρου 5 του Νόμου 1579/1985.

Η ανάγκη σαφούς προσδιορισμού των νοση-
λευτικών πράξεων υπαγορεύεται πρωτίστως από την
επιβεβλημένη καθιέρωση ενιαίων κανόνων άσκη-
σης του νοσηλευτικού επαγγέλματος σε όλους τους
φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας, τόσο
του δημοσίου,όσο και του ιδιωτικού τομέα.Η θέσπι-
ση ομοιόμορφων κανόνων θα περιορίσει δραστι-
κά την αυθαιρεσία που χαρακτηρίζει καθημερινά
την ανάθεση αλλότριων, κατ΄ουσίαν, καθηκόντων
στους νοσηλευτές, ενώ θα αποτρέψει την ανάμιξη
των λοιπών υπηρεσιών,στο έργο της νοσηλευτικής
υπηρεσίας των νοσοκομείων και των κέντρων υγεί-
ας.Περαιτέρω,η καταγραφή των νοσηλευτικών πρά-
ξεων και ο εννοιολογικός προσδιορισμός τους,
έχουν μεγάλη σημασία στην αποσαφήνιση του έργου
των νοσηλευτών εκείνων,που έχουν αποκτήσει μια
εκ των προβλεπομένων νοσηλευτικών ειδικοτήτων.

Αναλογιζόμενη την πρακτική αξία και την χρη-
σιμότητα του καθορισμού των νοσηλευτικών πρά-
ξεων,η διά του Νόμου 3252/2004 συσταθείσα Ένω-
ση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), αποφάσισε να
εισηγηθεί την έκδοση σχετικής Υ.Α., που θα συμ-
βάλλει αποφασιστικά στην εμπέδωση του αισθή-

ματος ασφάλειας δικαίου στο σύνολο των νοση-
λευτών,αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους με
τους πάσης φύσεως φορείς παροχής υπηρεσιών
υγείας, όπου απασχολούνται νοσηλευτές.

Πρέπει να τονιστεί, ότι το σχέδιο των νοσηλευ-
τικών πράξεων που ακολουθεί,είναι προϊόν μακρο-
χρόνιας ενασχόλησης αντιπροσωπευτικών ομάδων,
όλων των νοσηλευτικών επιστημονικών τομέων υπό
την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ε.Ν.Ε.και ως εκ τούτου αντανακλούν το σύνολο της
νοσηλευτικής επιστημονικής και κλινικής κοινότη-
τας. Επισημαίνεται, ότι η έκδοση Υπουργικής Από-
φασης,όπως περιγράφεται από το Ν.3868/2010,κρί-
νεται πλέον πρόσφορη, προκειμένου η καθιέρωση
και περιγραφή των νοσηλευτικών πράξεων να απο-
κτήσει αυξημένη τυπική ισχύ, ικανή να προσδώσει
το απαιτούμενο κύρος στην οριστική θεσμική κατο-
χύρωση του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦHH  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ  
((ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΑΑΡΡΜΜΟΟΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ))

ΆΆρρθθρροο  11οο
Οι νοσηλευτικές πράξεις ή κλινικές νοσηλευτικές
αρμοδιότητες που περιγράφονται ακολούθως,έχουν
δυνητικό χαρακτήρα και σε κάθε περίπτωση,συναρ-
τώνται με την επάρκεια στελέχωσης της Νοσηλευ-
τικής Υπηρεσίας με νοσηλευτικό προσωπικό,σύμ-
φωνα με τους διεθνείς δείκτες στελέχωσης, όπως
αυτοί αποτυπώνονται στην πρόταση της Ε.Ν.Ε..

11..11Η Νοσηλευτική επιστήμη στοχεύει: (α) στην
πρόληψη – προαγωγή - αποκατάσταση της

υγείας ατόμου /οικογένειας /κοινότητας σε υπαρ-
κτά ή ενδεχόμενα προβλήματα υγείας, (β) στην
παροχή ολιστικής φροντίδας υγείας, σύμφωνα με
τους  επαγγελματικούς κώδικες ηθικής και δεοντο-
λογίας (Ελληνικούς -  Διεθνείς), τους Κώδικες Έρευ-
νας, την Νομοθεσία του Ε.Σ.Υ., τη Νομοθεσία  Δημό-
σιας Διοίκησης - Διά βίου Εκπαίδευσης και την
εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.

11..22 Οι Νοσηλευτές ως ισότιμα μέλη της θερα-
πευτικής ομάδος, συμμετέχουν στη λήψη

αποφάσεων, στον σχεδιασμό και τον προγραμμα-
τισμό των θεραπευτικών διαδικασιών σε συνεργα-
σία με το άτομο ή και το περιβάλλον του.

11..33 Οι Νοσηλευτές με βάση τις εξειδικευμένες
επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις,

απασχολούνται είτε ως αυτοδύναμα στελέχη Νοση-
λευτικών μονάδων, είτε σε συνεργασία με άλλους
επιστήμονες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε
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Η θέσπιση ομοι-
όμορφων κανό-
νων θα περιορί-
σει δραστικά την

αυθαιρεσία που
χαρακτηρίζει

καθημερινά την
ανάθεση αλλό-
τριων, κατ’ου-
σίαν, καθηκό-

ντων στους
νοσηλευτές.
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    νοσηλευτικές πράξεις 
ως αυτοαπασχολούμενοι,σε όλο το φάσμα σχεδια-
σμού φροντίδας, εφαρμογής θεραπευτικών διαδι-
κασιών και παροχής παρηγορητικής φροντίδας.

ΆΆρρθθρροο  22οο
Οι νοσηλευτικές πράξεις και αρμοδιότητες, κατα-
τάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

22..11Αυτόνομες και με άμεση ευθύνη του Νοση-
λευτή  νοσηλευτικές πράξεις

� Αξιολόγηση βιοψυχοκοινωνικών αναγκών
στους τομείς υγιεινής, ασφάλειας περιβάλλοντος,
υποστήριξης οργανικών λειτουργιών – διαδικα-
σιών επεμβατικής και μη,παρακολούθησης πορεί-
ας θεραπευτικής αγωγής,διατήρηση ισοζυγίων και
φυσική αποκατάσταση.
� Εφαρμογή νοσηλευτικής διεργασίας 

- Λήψη νοσηλευτικού ιστορικού,
- Διενέργεια κλινικής εξέτασης (επισκόπηση,
ακρόαση, ψηλάφηση),

- Νοσηλευτική διάγνωση,
- Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση της
νοσηλευτικής φροντίδας.

� Λήψη ΗΚΓ.
� Παραγγελία απλών διαγνωστικών εξετάσεων.
� Παραπομπή σε ειδικούς επιστήμονες Υγείας.
� Χειρισμός διαγνωστικών οργάνων και αξιολόγηση
εργαστηριακών ευρημάτων για το σχεδιασμό ή την
τροποποίηση του πλάνου φροντίδας υγείας και τον
προσδιορισμό της τελικής νοσηλευτικής διάγνωσης.
� Επίβλεψη, συντονισμός και εφαρμογή της νοση-
λευτικής φροντίδας,σε όλα τα επίπεδα παροχής της.
� Εφαρμογή βασικών και εξειδικευμένων τεχνικών
θεραπείας, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους
επιστήμονες υγείας.
� Πρόληψη επιπλοκών χρόνιου κλινοστατισμού
(με μηχανικά μέσα, με εφαρμογή ασκήσεων).
� Διάγνωση, σταδιοποίηση και θεραπεία κατακλί-
σεων.
� Αξιολόγηση θρέψης και σχεδιασμός διαιτολογί-
ου διατροφής.
� Περιποίηση στομίας (γαστροστομία, ειλεοστομία,
νηστιδοστομία, κολοστομία) και εκπαίδευση του
ασθενή.
� Αξιολόγηση – καταγραφή τυχόν δυσκολιών ύπνου
και κατάρτιση σχεδίου φροντίδας, για ήσυχο και
ασφαλή ύπνο.
� Αξιολόγηση και αντιμετώπιση τυχόν παρενεργει-
ών από θεραπευτικές ή διαγνωστικές παρεμβάσεις
σε άτομα ή οικογένειες αυτόνομα ή σε συνεργα-
σία με άλλους επιστήμονες υγείας.

� Καθετηριασμός περιφερικών αγγείων 
� Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης.
� Λήψη αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις και
διασταύρωση ομάδας αίματος.
� Εξέταση αίματος και ούρων για σάκχαρο και οξόνη.
� Μέτρηση, καταγραφή και αξιολόγηση των Ζωτι-
κών Σημείων.
� Μέτρηση κεντρικής φλεβικής πιέσεως και μέτρη-
ση μέσης αρτηριακής πιέσεως.
� Μέτρηση και αξιολόγηση κορεσμού οξυγόνου.
� Εργομετρία.
� Οζονοθεραπεία εξωτερική.
� Σωματομέτρηση,δοκιμασία οπτικής και ακουστι-
κής οξύτητας, ζωτική σπειρομέτρηση.
� Εφαρμογή εναλλακτικών θεραπειών πόνου.
� Λήψη βιολογικών υγρών και επιχρισμάτων για
διαγνωστικούς σκοπούς.
� Βρογχική παροχέτευση.
� Πρόκληση υποθερμίας.
� Περιποίηση τραυμάτων και χειρουργικών τομών.
� Συρραφή μικρών τραυμάτων και κοπή ραμμάτων.
� Δερμοαντιδράσεις, εμβολιασμοί και χορήγηση
ορών (αντιτετανικός, αντιοφικός κλπ).
� ΚΑΡΠΑ, φαρμακευτική, ηλεκτρική ανάταξη, αντι-
μετώπιση καταστάσεων shock και εφαρμογή πρω-
τοκόλλων επειγουσών ενεργειών σε υγειονομι-
κούς και μη χώρους.
� Συνταγογράφηση υγειονομικού και φαρμακευτι-
κού υλικού και φαρμάκων όπως: αναλγητικά,υπα-
κτικά, αντιπυρετικά, βιταμίνες, αντιβιοτικά ευρέως
φάσματος, ινσουλίνες, εμβόλια, ορούς αναπλήρω-
σης υγρών και αντιμετώπισης τετάνου και δηγμά-
των ερπετών κ.λ.π.
� Λήψη Νοσηλευτικών αποφάσεων αυτόνομα ή σε
συνεργασία με άλλους επιστήμονες υγείας,και εκχώ-
ρηση εκτέλεσης αυτών από τους βοηθούς νοση-
λευτές ή βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό.
� Άσκηση κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας
σύμφωνα με την εξέλιξη της νοσηλευτικής επιστή-
μης-τεχνολογίας, την εξειδίκευση του νοσηλευτή,
την ισχύουσα νομοθεσία σε Ελληνικό και Ευρω-
παϊκό επίπεδο και σύμφωνα πάντα, με τη γνωμο-
δότηση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.
� Άσκηση της Νοσηλευτικής ως ελεύθεροι επαγ-
γελματίες και λειτουργοί υγείας.

22..22 Αυτόνομες και με άμεση ευθύνη του Νοση-
λευτή αρμοδιότητες διαχείρισης φροντί-

δας υγείας
� Διαχείριση φροντίδας υγείας ασθενών με χρόνια
νοσήματα ή ειδικές ανάγκες υγείας, σύμφωνα με
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την εξειδίκευση αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα
μέλη της θεραπευτικής ομάδος.
� Διαλογή ασθενών στο τμήμα επειγόντων περι-
στατικών και παραπομπή στους ειδικούς επιστήμο-
νες υγείας.
� Συμμετοχή σε θεραπευτική ή υποστηρικτική ομά-
δα εργασίας.
� Kατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα (home-care,
hospice).
� Πρόληψη και έλεγχος των ενδονοσοκομειακών
λοιμώξεων.
� Παροχή ανακουφιστικής-παρηγορητικής φροντίδας.
� Εκπαίδευση ασθενούς για αυτοφροντίδα και εκπαί-
δευση οικογενειακών μελών για την συνέχιση φρο-
ντίδας του ασθενούς στο σπίτι.
� Απομόνωση και δήλωση κρουσμάτων λοιμω-
δών-μεταδοτικών νοσημάτων και οιουδήποτε επι-
κίνδυνου παράγοντα για τη δημόσια υγεία.
� Αξιολόγηση-αντιμετώπιση αναγκών υγείας ατό-
μων και παραπομπή σε ειδικούς μέσω συστημά-
των τηλε-υγείας.
� Διαχείριση ασθενών με υποκατάστατα εθιστικών
ουσιών.
� Συμμετοχή στον προγραμματισμό αποκατάστα-
σης του ψυχικώς πάσχοντος και στην διεπιστημο-
νική – ψυχοθεραπευτική ομάδα.
� Θέσπιση κριτηρίων ποιότητας-ασφάλειας της παρε-
χόμενης νοσηλευτικής φροντίδας και επαναπροσ-
διορισμός της νοσηλευτικής φροντίδας,βάσει ερευ-
νητικών δεδομένων (evidence-based).
� Διαχείριση νοσοκομειακών ρύπων και αποβλήτων.
� Άσκηση σχολικής αγωγής υγείας ως σχολικοί
νοσηλευτές.
� Εκπαίδευση και οργάνωση ομάδων.
� Σχεδιασμός και λήψη μέτρων ασφαλείας για απο-
φυγή ατυχημάτων.
� Λήψη προληπτικών περιοριστικών μέτρων, κατά
περίπτωση ασθενή.
� Συμβουλευτική στήριξη ασθενούς και περιβάλλο-
ντος σε χρόνιο-ανίατο νόσημα, απώλεια μέλους, σε
καταστάσεις πένθους, σε κακοποιημένα άτομα, σε
θύματα μαζικών καταστροφών και τρομοκρατίας.
� Συμβουλευτική υποστήριξη ατόμων με ψυχογη-
ριατρικά και ανοϊκά προβλήματα.
� Συμβουλευτική ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας.
� Συμβουλευτική νέων γονέων, αγάμων μητέρων.
� Διδασκαλία μητέρας για μητρικό θηλασμό και
φροντίδα νεογνού.
� Συμβουλευτική αποκατάσταση θυμάτων τροχαί-
ων και ατόμων με αναπηρίες.
� Πράξεις με ιατρική γνωμάτευση και παρουσία ιατρού 
� Διασωλήνωση τραχείας.
� Χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς.
� Χορήγηση θρομβολυτικών σκευασμάτων.
� Χορήγηση στελεχιαίας και τοπικής αναισθησίας
� Καθετηριασμός κεντρικών φλεβικών γραμμών.
� Χορήγηση οξυγόνου με όλους τους τρόπους.

� Ρινογαστρική διασωλήνωση.
� Τραχειοτομή με ιατρική γνωμάτευση και με νοση-
λευτική εξειδίκευση.
� Χορήγηση παρεντερικής διατροφής.
� Χορήγηση  χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στα
Ογκολογικά Τμήματα.
� Συντονισμός μεταμοσχεύσεων.
� Μετάγγιση αίματος και παραγώγων.Πρόληψη και
αντιμετώπιση επιπλοκών μετά από μετάγγιση αίμα-
τος και παραγώγων.
� Διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης,αιμοκάθαρσης
και εκπαίδευση της οικογένειας και του αρρώστου.
� Πλύσεις ουροδόχου κύστης, οφθαλμών, ώτων,
παραρρινικών κοιλοτήτων,στομάχου και συριγγίων.
� Φροντίδα εγκαυματία ανάλογα με το βαθμό εγκαύ-
ματος.
� Εφαρμογή και αφαίρεση δερματικών και σκελε-
τικών έλξεων.
� Ακινητοποίηση  κατάγματος.
� Φροντίδα νεογνού σε θερμοκοιτίδα και φωτοθε-
ραπεία.
� Καθετηριασμός ομφαλικών αγγείων νεογνού.
Αφαιμαξομετάγγιση.
� Φροντίδα παιδιών με σπασμούς πυρετικούς ή
άλλης αιτιολογίας.
� Απομόνωση και δήλωση αρρώστων με ενδείξεις
λοιμώδους νοσήματος.
� Εκπαίδευση ασθενή για ινσουλινοθεραπεία, για
τις επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη, την αντιμε-
τώπιση και φροντίδα αυτών.
� Βιοψίες – Παρακεντήσεις (οσφυονωτιαία, θώρακα,
fistula,αρθρώσεων,κοιλιακής χώρας,ήπατος,κοιλιών
εγκεφάλου,στερνική και λαγονίου για λήψη μυελού).

22..33 Αυτόνομες και με άμεση ευθύνη του Νοση-
λευτή Ερευνητικές Δραστηριότητες

� Διεξαγωγή της Νοσηλευτικής έρευνας και συμ-
μετοχή σε Διεπιστημονικά Ερευνητικά προγράμ-
ματα για την παραγωγή νέας γνώσης.
� Διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας στον εργασια-
κό χώρο και στατιστική αξιολόγηση των δεδομένων.
� Συμμετοχή σε προγράμματα μέτρησης θορύβου,
υγρασίας, ρυπογόνων ουσιών.
� Συμμετοχή στις ομάδες αντιμετώπισης φυσικών
καταστροφών και καταστροφών πολέμου για την
αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημάτων.
� Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων εθε-
λοντικής αιμοδοσίας, στο νοσοκομείο, κοινότητα,
χώρους εργασίας και εκπαίδευσης.
� Συμμετοχή στα προγράμματα ενημέρωσης και κατάρ-
τισης μητρώου δωρητών σώματος οργάνων και ιστών.
� Συμμετοχή στα ερευνητικά κοινοτικά προγράμ-
ματα ψυχικής υγείας, πρόληψης, ανίχνευσης ψυχι-
κά πασχόντων και χρηστών εθιστικών ουσιών και
απεξάρτησης εθισμένων.
� Σχεδιασμός-εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής
υγείας και συμβουλευτικής υγείας για τρέχουσες ή
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ενδεχόμενες ανάγκες υγείας,βάσει των επιδημιολο-
γικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού και τις κατευ-
θύνσεις των αρμοδίων υπουργείων με σκοπό την
πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη.
� Συμμετοχή σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα αγωγής υγείας και συμβουλευτικής σε ομά-
δες υψηλού κινδύνου, ειδικές πληθυσμιακές ομά-
δες, για: αυτοφροντίδα – αυτοβοήθεια, ατομική
υγιεινή,ορθή διατροφή,άσκηση,κοινωνικά νοσή-
ματα,χρόνια νοσήματα,νέα και λησμονημένα νοσή-
ματα (μαλάρια, άνθρακας, πανώλη, λέπρα), γενετι-
κή καθοδήγηση, υγεία περιβάλλοντος, σχολική
υγιεινή, ασφάλεια εργασίας, ψυχοκοινωνική υπο-
στήριξη ΑΜΕΑ.

22..44 Αυτόνομες και με άμεση ευθύνη του Νοση-
λευτή Διοικητικές Αρμοδιότητες

� Έκδοση βεβαιώσεων - πιστοποιητικών για νοση-
λευτικές πράξεις,θεραπείες, πορεία ασθενούς,παρα-
πομπές.
� Συμμετοχή στις επιτροπές ηθικής και δεοντολο-
γίας, ειδικών λοιμώξεων,φαρμάκων, τροφίμων,εξο-
πλισμού και ανάπτυξης μονάδων υγείας.
� Συμμετοχή σε εξεταστικές επιτροπές Νοσηλευτι-
κών ειδικοτήτων, σε Επιτροπές επιλογής ανάπτυ-
ξης εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμά-
των σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
� Συμμετοχή στον προγραμματισμό βελτίωσης ανά-
πτυξης των υπηρεσιών υγείας ως σύμβουλοι.
� Συμμετοχή σε Ερευνητικές και Επιστημονικές επι-
τροπές σε θέματα πολιτικής υγείας του εργασιακού
χώρου ή και ευρύτερα στα Εθνικά Κέντρα Λήψης
Αποφάσεων, ως μέλη μονίμων και προσωρινών
επιτροπών των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας.
� Εκπροσώπηση της Πολιτείας σε Ευρωπαϊκά και
Διεθνή όργανα για θέματα υγείας-παιδείας που σχε-
τίζονται με τη Νοσηλευτική και την Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας.
� Τήρηση Μητρώου, Ιστορικών, Εγγράφων και
Αρχείων με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.
� Πληροφόρηση των χρηστών υπηρεσιών υγείας
για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του Νοσο-
κομείου – κέντρου υγείας- ιατρείου υγείας.
� Πληροφόρηση του αρρώστου και των οικείων
του,σχετικά με τη Νομοθεσία των υπηρεσιών υγεί-
ας, την εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή, τα δικαι-
ώματα του ασθενούς και την πορεία της υγείας του.
� Άσκηση διοικητικών καθηκόντων σε διοικητικές
και επιτελικές θέσεις Υπουργείων, σε επιτελικές-
θεσμοθετημένες θέσεις Υπηρεσιών και Μονάδων
του Υπουργείου Υγείας και λοιπών Υπουργείων.

ΆΆρρθθρροο  33οο
Οι ανωτέρω Νοσηλευτικές Πράξεις εφαρμόζονται
από τους Νοσηλευτές του δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα Υγείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στα κρά-
τη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

33..11 Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ):

� Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (στη Σύνθε-
ση του ΕΣΑΝ, της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
και σε άλλες αντίστοιχες θέσεις νοσηλευτών αγω-
γής υγείας, ποιότητας, έρευνας).
� Κατέχουν θέσεις νοσηλευτών σε όλα τα Δευτε-
ροβάθμια και Τριτοβάθμια Ιδρύματα παροχής Φρο-
ντίδας Υγείας 
� Στις Υ.Πε. ως νοσηλευτές.
� Κατέχουν  θέσεις συμβούλων στην Υ.Πε.σε Διοι-
κητικά ή Υπηρεσιακά Συμβούλια.
� Κατέχουν θέσεις Διευθυντών Δημόσιας Υγείας,
με ανάλογη  εξειδίκευση.
� Καταλαμβάνουν θέσεις Διοικητών (manager) των
Νοσοκομείων και άλλων Υπηρεσιών Υγείας.
� Κατέχουν τη θέση του Διευθυντή Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας.
� Καλύπτουν τους Νοσηλευτικούς τομείς, Νοση-
λευτικά τμήματα, Μονάδες, Εξωτερικά Ιατρεία, Δια-
τμηματικούς Τομείς, Τμήμα Επειγόντων Περιστατι-
κών, Τμήμα Εφημερίας, Διαλογής και Ημερήσιας
Νοσηλείας, Εξωτερικά Ιατρεία.
� Καταλαμβάνουν θέσεις σε όλο το φάσμα Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας (Κέντρα Υγείας, Ιατρεία αστικού-
ημιαστικού τύπου, ιατρεία ημερήσιας νοσηλείας,
ιατρεία ΙΚΑ,Ιατρεία Δημοσίων Οργανισμών - ΔΕΚΟ,
υγειονομικές υπηρεσίες ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, Μονάδες
Σχολικής Υγείας, Κέντρα επαγγελματικής υγιεινής,
κέντρα πρόληψης-απεξάρτησης,κέντρα αποκατάστα-
σης αναπήρων, Ιδρύματα κλειστής και ανοιχτής προ-
στασίας, αυτοτελείς Νοσηλευτικές μονάδες πρόλη-
ψης και παροχής φροντίδας,κέντρα ψυχικής υγείας).
� Κατέχουν θέση Διευθυντού Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας στα Κέντρα Υγείας,
� Κατέχουν θέση Διευθυντού Νοσηλευτικής Υπηρε-
σίας στο ΕΚΑΒ (Εθνικού Κέντρο Αμέσου Βοηθείας)
και καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις νοσηλευτών.

33..22 Τομέας Εκπαίδευσης

Οι νοσηλευτές εργάζονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαί-
δευσης ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.
� Πανεπιστήμιο
� Α.Τ.Ε.Ι.
� Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
� Μέση Εκπαίδευση (Τεχνική-Επαγγελματική,Ειδι-
κή Αγωγή).
� Ι.Ε.Κ.

ΆΆρρθθρροο  44οο
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, ρυθμίζεται ο Εσω-
τερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Νοσηλευτικών
Υπηρεσιών των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγεί-
ας όλης της χώρας.

Ιανουάριος 2012 7
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Ιανουάριος 2012

Γράφει ο Αλέξης Παραράς,
Νομικός Σύμβουλος Ε.Ν.Ε.

ΠΠ
ρροοσσφφάάττωωςς  κκααιι  δδηη  σσττιιςς  1166--0011--22001122
κκααττεεττέέθθηη  σσττηη  ΒΒοουυλλήή  ττωωνν  ΕΕλλλλήή--
ννωωνν  σσχχέέδδιιοο  ΝΝόόμμοουυ  μμεε  ττίίττλλοο  ΠΠεειι--

θθααρρχχιικκόό  ΔΔίίκκααιιοο  ΔΔηημμοοσσίίωωνν  ΠΠοολλιιττιικκώώνν  ΔΔιιοοιι--
κκηηττιικκώώνν  ΥΥππααλλλλήήλλωωνν  κκααιι  ΥΥππααλλλλήήλλωωνν
ΝΝοομμιικκώώνν  ΠΠρροοσσώώππωωνν  ΔΔηημμοοσσίίοουυ  ΔΔιικκααίίοουυ..
ΔΔιιάά  ττοουυ  εεππίίμμααχχοουυ  ννοομμοοσσχχεεδδίίοουυ  εεππέέρρχχεεττααιι
μμιιαα  σσυυννοολλιικκήή  ααννττιικκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  δδιιααττάάξξεε--
ωωνν  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα,,  πποουυ
σσυυγγκκρροοττοούύνν  ττοο  λλεεγγόόμμεεννοο  ππεειιθθααρρχχιικκόό  δδίίκκααιιοο
ττωωνν  δδηημμοοσσίίωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν..  

ΕΕκκ  ττηηςς  ααννάάγγννωωσσηηςς  ττωωνν  εειισσηηγγοούύμμεεννωωνν
δδιιααττάάξξεεωωνν  κκααθθίίσσττααττααιι  ππρροοφφααννέέςς,,  όόττιι  ηη  ααννττιι--
κκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  ιισσχχύύοοννττοοςς  ππλλααιισσίίοουυ  ββααίίννεειι
ππρροοςς  μμιιαα  σσααφφήή  ααυυσσττηηρροοπποοίίηησσηη  ττωωνν  σσχχεε--
ττιικκώώνν  κκααννόόννωωνν,,  μμεε  ττηηνν  θθέέσσππιισσηη  μμέέττρρωωνν
εεξξααιιρρεεττιικκάά  δδυυσσμμεεννώώνν  γγιιαα  ττοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς
πποουυ  δδιιααππρράάττττοουυνν  ππεειιθθααρρχχιικκάά  ππααρρααππττώώμμαα--
τταα..  Βέβαια, δεν είναι λίγες οι εισηγούμε-
νες διατάξεις, που ενδεχομένως να εγεί-
ρουν ζητήματα συνταγματικότητας, ήτοι
αρμονίας με τους υπερνομοθετικής ισχύος
κανόνες του Συντάγματος,όπως για παρά-
δειγμα η αρχή της αναλογικότητας. Ακο-
λουθεί η αποτύπωση των πλέον χαρακτη-
ριστικών περιπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, δυνάμει του νέου
άρθρου 104,οο  υυππάάλλλληηλλοοςς  δδύύννααττααιι  νναα  ττεεθθεείί
σσεε  ααρργγίίαα  αανν  έέχχεειι  αασσκκηηθθεείί  εεννααννττίίοονν  ττοουυ  ππεειι--
θθααρρχχιικκήή  δδίίωωξξηη  γγιιαα  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ππααρράάππττωω--
μμαα..  ΜΜεε  ββάάσσηη  ττοο  ιισσχχύύοονν  κκααθθεεσσττώώςς,,  οο  υυππάάλλ--
λληηλλοοςς  μμπποορροούύσσεε  νναα  ττεεθθεείί  σσεε  ααρργγίίαα  σσεε
ππεερρίίππττωωσσηη  άάσσκκηησσηηςς  ππεειιθθααρρχχιικκήήςς  δδίίωωξξηηςς,,
μμόόννοονν  αανν  ααυυττήή  ααφφοορροούύσσεε  σσεε  ππααρράάππττωωμμαα
που δύναται να επισύρει την ποινή της
οριστικής παύσης. Με το προτεινόμενο
σύστημα ο υπάλληλος μπορεί να τεθεί σε
αργία ακόμη και για πολύ ελαφρύτερες
περιπτώσεις πειθαρχικού παραπτώματος.

Επιπλέον, δδιιεευυρρύύννεεττααιι  οο  κκύύκκλλοοςς  ττωωνν
ππρροοσσώώππωωνν  πποουυ  δδύύννααννττααιι  νναα  εεππιιββάάλλλλοουυνν
ττοο  μμέέττρροο  ττηηςς  αανναασσττοολλήήςς  άάσσκκηησσηηςς  ττωωνν  κκααθθηη--
κκόόννττωωνν,,  εεννώώ  ππααρρααττεείίννεεττααιι  σσεε  3300  ηημμέέρρεεςς  εειιςς
ββάάρροοςς  ττοουυ  υυππααλλλλήήλλοουυ  κκααιι  ηη  ππρροοθθεεσσμμίίαα  ττοουυ
ππεειιθθααρρχχιικκοούύ  σσυυμμββοουυλλίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  λλήήψψηη  ααππόό--

φφαασσηηςς  ππεερρίί  ττηηςς  θθέέσσεεωωςς  ττοουυ  υυππααλλλλήήλλοουυ  σσεε
ααρργγίίαα..  Υπό το προγενέστερο καθεστώς η
αναστολή της άσκησης καθηκόντων αιρό-
ταν αυτοδικαίως αν μέσα σε 15 ημέρες δεν
αποφάσιζε το υπηρεσιακό συμβούλιο.Τώρα
η πάροδος της εν λόγω προθεσμίας δεν
κωλύει το οικείο πειθαρχικό συμβούλιο.

Επιπλέον, οο  υυππάάλλλληηλλοοςς  πποουυ  ττεελλεείί  σσεε
ααρργγίίαα  λλααμμββάάννεειι  μμόόννοονν  ττοο  11//33  ήή  ττοο  11//44  κκααττάά
ππεερρίίππττωωσσηη  ττοουυ  μμιισσθθοούύ  ττοουυ,,  εεννώώ  μμέέχχρριι
σσήήμμεερραα  εελλάάμμββααννεε  ττοο  11//22  ττοουυ  μμιισσθθοούύ  ττοουυ..  

Στο άρθρο 106 απαλείφεται η διάταξη,
σύμφωνα με την οποία το υπαλληλικό

καθήκον,ως προσδιοριστικό στοιχείο του
πειθαρχικού παραπτώματος, δεν επιβάλ-
λει στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη
που να αντίκειται προδήλως στις διατάξεις
του Συντάγματος και των Νόμων. Βέβαια,
και πάλι θα πρέπει να θεωρείται αυτονόη-
το, ότι ο υπάλληλος δεν υποχρεούται να
εκτελεί διαταγές προδήλως αντισυνταγμα-
τικές ή παράνομες,κατ’ εφαρμογή των δια-
τάξεων του άρθρου 25 του Δημοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα.Αυτό,άλλωστε,αναφέρεται
πλέον ρητώς στο νέο άρθρο 107.

Με το νέο άρθρο 107 ππρροοββλλέέππεεττααιι  γγιιαα
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ππρρώώττηη  φφοορράά  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  δδηημμόόσσιιαα  δδιιοοίί--
κκηησσηη  ηη  κκααττ’’  ααπποοκκλλεειισσττιικκόό  ττρρόόπποο  ααππααρρίίθθ--
μμηησσηη  ττωωνν  ππεειιθθααρρχχιικκώώνν  ππααρρααππττωωμμάάττωωνν..
ΥΥππεεννθθυυμμίίζζεεττααιι,,  όόττιι  υυππόό  ττοο  ππρροογγεεννέέσσττεερροο
κκααθθεεσσττώώςς  ηη  ααππααρρίίθθμμηησσηη  ττωωνν  ππεειιθθααρρχχιικκώώνν
ππααρρααππττωωμμάάττωωνν  ήήτταανν  ααππλλώώςς  εεννδδεειικκττιικκήή,,
εεννόόψψεειι  ττοουυ  όόρροουυ  ««ιιδδίίωωςς»»  ((άάρρθθρροο  110077§11::
ππεειιθθααρρχχιικκάά  ππααρρααππττώώμμαατταα  ααπποοττεελλοούύνν  ιιδδίίωωςς::))..

Ο νέος κατάλογος των παραπτωμάτων
παρουσιάζει ενδιαφέρον, ενώ χαρακτηρι-
στικώς αναφέρεται ότι νοείται πλέον ως πει-
θαρχικό παράπτωμα η παραβίαση της αρχής
της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών
σε θέματα εργασίας και απασχόλησης.

Με το νέο άρθρο 109 γγίίννεεττααιι  ππεερριιγγρραα--
φφήή  ττωωνν  ππεειιθθααρρχχιικκώώνν  πποοιιννώώνν  πποουυ  μμπποο--
ρροούύνν  νναα  εεππιιββλληηθθοούύνν  σσττοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς..
Οι εν λόγω ποινές είναι σαφώς βαρύτε-
ρες από τις προηγούμενες, ενώ για συγκε-
κριμένες κατηγορίες παραπτωμάτων τα πει-
θαρχικά όργανα δεν διαθέτουν πλέον
διακριτική ευχέρεια για την επιλογή της
πειθαρχικής ποινής ή για την επιμέτρησή
της.Ειδικότερα, το πρόστιμο ανέρχεται έως
τις αποδοχές 12 μηνών έναντι 3 που ίσχυε,
καθιερώνεται ως ποινή η στέρηση της
δυνατότητας συμμετοχής σε κρίσεις για
κατάληψη θέσης ευθύνης και η αφαίρε-
ση των σχετικών καθηκόντων, ήτοι μια
οιωνεί παύση της θητείας του προϊσταμέ-
νου που υπέπεσε σε πειθαρχικό παρά-
πτωμα,ο υποβιβασμός έως 2 βαθμούς ένα-
ντι ενός που ίσχυε και η προσωρινή παύση
από 3 έως 12 μήνες αντί των 6 που ίσχυε.

Περαιτέρω, γγιιαα  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  μμοορρφφέέςς
ππεειιθθααρρχχιικκώώνν  ππααρρααππττωωμμάάττωωνν  τταα  ααρρμμόόδδιιαα
ππεειιθθααρρχχιικκάά  όόρργγαανναα  δδύύννααννττααιι  νναα  εεππιιββάάλλοουυνν
ττηηνν  δδιιοοιικκηηττιικκήή  κκύύρρωωσσηη  εεππιιππλλέέοονν  πποοσσοούύ
ύύψψοουυςς  ααππόό  33..000000  εευυρρώώ  έέωωςς  110000..000000  εευυρρώώ!!  

ΜΜεε  ττοο  ννέέοο  άάρρθθρροο  111122  ππααρρααττεείίννεεττααιι  οο
γγεεννιικκόόςς  χχρρόόννοοςς  ππααρρααγγρρααφφήήςς  ττωωνν  ππεειιθθααρρ--
χχιικκώώνν  ππααρρααππττωωμμάάττωωνν  ααππόό  22  έέττηη  σστταα  55  έέττηη
κκααιι  ααππόό  τταα  55  έέττηη  σστταα  77  έέττηη  γγιιαα  σσυυγγκκεεκκρριι--
μμέέννεεςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  ππααρρααππττωωμμάάττωωνν..

Με το άρθρο 113, και ενώ προβλεπό-
ταν ότι σε περίπτωση λύσεως της υπαλ-
ληλικής σχέσης η απόφαση επί αρξαμέ-

νης πειθαρχικής διαδικασίας παραμένει
ανεκτέλεστη, τώρα το πειθαρχικό συμβού-
λιο επιβάλλει ακόμη και μετά την απώ-
λεια της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας
οποιαδήποτε εκ των προβλεπομένων ποι-
νών,ακόμη και την προαναφερθείσα διοι-
κητική κύρωση από 3.000 έως 100.000
ευρώ,χωρίς να αναφέρεται ότι αυτή παρα-
μένει ανεκτέλεστη.

Με το νέο άρθρο 115, ττοο  ππεειιθθααρρχχιι--
κκώώςς  κκοολλάάσσιιμμοο  ττωωνν  ππρράάξξεεωωνν  ττοουυ  υυππααλλ--
λλήήλλοουυ  ππααρρααμμέέννεειι  αακκόόμμηη  κκααιι  σσττηηνν  ππεερρίί--
ππττωωσσηη  άάρρσσηηςς  ττωωνν  σσυυννεεππεειιώώνν  ττηηςς  πποοιιννιικκήήςς

κκααττααδδίίκκηηςς  μμεε  ττηηνν  ααπποοννοομμήή  χχάάρριιττοοςς  δδυυννάά--
μμεειι  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4477  ττοουυ
ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς..  Με τον τρόπο αυτό ανεξαρ-
τητοποιείται επί της ουσίας πλήρως η πει-
θαρχική από την ποινική διαδικασία,
παρακαμπτομένης,ωστόσο, της αρχής της
επιείκειας.

Με το άρθρο 119 τα διοικητικά συμ-
βούλια των ΝΠΔΔ έχουν την δυνατότητα
επιβολής προστίμου έως και τις αποδο-
χές 3 μηνών έναντι ενός που ίσχυε.

Με το άρθρο 122 συντομεύεται ο χρό-
νος ολοκλήρωσης της πειθαρχικής δια-
δικασίας κατά δύο μήνες.Η διάταξη αυτή
οπωσδήποτε περιορίζει την χρονική περίο-
δο αβεβαιότητας, αρκεί να μην οδηγήσει
σε συνοπτικές διαδικασίας και εσφαλμέ-
νες αποφάσεις λόγω μη διεξοδικής έρευ-
νας όλων των πτυχών κάθε πειθαρχικής

υπόθεσης. Η παρατήρηση αυτή γίνεται,
δοθέντος ότι οι προβλεπόμενες ποινές
είναι πλέον βαρύτερες και η επιβολή τους
θα πρέπει να αποτελεί προϊόν αντικειμε-
νικής κρίσης και εκτενούς εξέτασης των
πραγματικών περιστατικών.

Με το άρθρο 124 καταργείται η κοινο-
ποίηση του παραπεμπτηρίου εγγράφου
στον διωκόμενο υπάλληλο. Πρόκειται
αναμφίβολα για μια έκπτωση στα δικαιώ-
ματα του πειθαρχικώς διωκομένου υπαλ-
λήλου.Υπενθυμίζεται ότι μέχρι πρότινος,
η μη κοινοποίηση του εν λόγω εγγράφου
συνεπαγόταν την ακυρότητα όλης της πει-
θαρχικής διαδικασίας.

Με το άρθρο 125 ττάάσσσσεεττααιι  ππλλέέοονν  ππρροο--
θθεεσσμμίίαα  εεννόόςς  μμηηννόόςς  γγιιαα  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη
ττηηςς  ππρροοκκααττααρρκκττιικκήήςς  εεξξέέτταασσηηςς..  ΣΣττηηνν  ππρράάξξηη
κκααιι  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  ππεερρίί  δδυυσσεεππίίλλυυττωωνν  ππεειι--
θθααρρχχιικκώώνν  υυπποοθθέέσσεεωωνν  ίίσσωωςς  ττοο  χχρροοννιικκόό
ααυυττόό  δδιιάάσσττηημμαα  νναα  μμηηνν  ααπποοδδεειιχχθθεείί  ιικκααννόό..

Ομοίως με το άρθρο 126 καθιερώνε-
ται ανώτατος χρονικός ορίζοντας 2 μηνών
με δυνατότητα παράτασης ακόμη ενός
μηνός,ήτοι σύνολο 3 μηνών, για την ολο-
κλήρωση διαταχθείσας ένορκης διοικητι-
κής εξέτασης, ενώ με το άρθρο 127 τάσ-
σεται προθεσμία ενός μηνός για την
ολοκλήρωση της πειθαρχικής ανάκρισης.

Ιδιαίτερη σημασία, τέλος, παρουσιά-
ζουν οι διατάξεις περί των πειθαρχικών
συμβουλίων, που διαφοροποιούνται πλέ-
ον των υπηρεσιακών συμβουλίων και στη
σύνθεση των οποίων δεν μετέχουν αιρε-
τοί εκπρόσωποι των εργαζομένων.Η συμ-
μετοχή των τελευταίων και η κρίση τους
επί των πειθαρχικών υποθέσεων εκρίθη,
προφανώς, ως εκ προοιμίου μεροληπτι-
κή υπέρ των διωκομένων υπαλλήλων και
γι’ αυτό απεκλείσθη.

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ττοο  οορρθθόόνν  κκααιι  ααπποο--
ττεελλεεσσμμααττιικκόόνν  ττωωνν  εεππίίμμααχχωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν
μμέέλλλλεειι  νναα  ααπποοδδεειιχχθθεείί  σσττηηνν  ππρράάξξηη..  ΚΚααττάά
γγεεννιικκόόττεερρηη,,  ππάάννττωωςς,,  οομμοολλοογγίίαα,,  ττοο  ππλλααίί--
σσιιοο  ττοουυ  ππεειιθθααρρχχιικκοούύ  δδιικκααίίοουυ  ααυυσσττηηρροοπποοιι--
εείίττααιι  σσεε  μμεεγγάάλλοο  ββααθθμμόό  κκααιι  εεννδδεεχχοομμέέννωωςς
ααυυττόό  νναα  λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  ααπποοττρρεεππττιικκάά  γγιιαα  ττοουυςς
υυππααλλλλήήλλοουυςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ρροοππήή  ππρροοςς  ττοο  ππεειι--

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

     των κανόνων
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Ο νέος κατάλογος των
παραπτωμάτων παρουσιά-
ζει ενδιαφέρον, ενώ χαρα-
κτηριστικώς αναφέρεται
ότι νοείται πλέον ως πει-
θαρχικό παράπτωμα η
παραβίαση της αρχής της
ισότητας, των ίσων ευκαι-
ριών και της ίσης μεταχεί-
ρισης ανδρών και γυναικών
σε θέματα εργασίας και
απασχόλησης.
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Επιμέλεια Λάμπρος Μπίζας

ΚΚ
ααττααττέέθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή
ΕΕππιιττρροοππήή  ((ΕΕ..ΕΕ..))  σσττιιςς  1199//1122//22001111,,
ππρρόότταασσηη  γγιιαα  ττηηνν  ααννααθθεεώώρρηησσηη  ττηηςς

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΟΟδδηηγγίίααςς  ΕΕΟΟ  22000055//3366//ΕΕΚΚ  γγιιαα
ττηηνν  ααννααγγννώώρριισσηη  ττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  ππρροο--
σσόόννττωωνν..  ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕΟΟ  πποουυ  εεννσσωω--
μμααττώώθθηηκκεε  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  ννοομμοοθθεεσσίίαα  μμεε
ττοο  ΠΠΔΔ  3388//22001100  μμεε  ππεεννττααεεττήή  κκααθθυυσσττέέρρηη--
σσηη  ττηη  σσττιιγγμμήή  πποουυ  εείίχχεε  ήήδδηη  δδρροομμοολλοογγηη--
θθεείί  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22001122  ηη  εεππιικκεείίμμεεννηη  ααννααθθεε--
ώώρρηησσήή  ττηηςς  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΕΕ....  

ΗΗ  ππρρόότταασσηη  γγιιαα  ττηηνν  ααννααθθεεώώρρηησσηη  ττηηςς
ΕΕΟΟ  εείίννααιι  ππρροοϊϊόόνν  μμαακκρροοχχρρόόννιιααςς  δδιιααββοούύ--
λλεευυσσηηςς  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  ΕΕΕΕ,,  ττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιι--
κκώώνν  φφοορρέέωωνν  κκααιι  ττωωνν  εεθθννιικκώώνν  σσηημμεείίωωνν
εεππααφφήήςς  ττωωνν  κκρρααττώώνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊ--
κκήήςς  ΈΈννωωσσηηςς.. Συγκεκριμένα, τέθηκε σε
δημόσια διαβούλευση κατά την περίοδο
μεταξύ Ιανουαρίου – Μαρτίου του 2011,
ακολούθησε η διαδικασία έκδοσης Πρά-
σινης Βίβλου την περίοδο Ιουλίου –
Σεπτεμβρίου 2011, με αποκορύφωμα την
κατάθεση της τελικής πρότασης της ΕΕ
προς το Ευρωκοινοβούλιο τον περασμέ-
νο Δεκέμβριο. Με δεδομένο το ενδιαφέ-
ρον για τη νοσηλευτική κοινότητα και με
την συνεχόμενη  αύξηση της κινητικότη-
τας των επαγγελματιών υγείας ανά την
Ευρώπη, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
(Ε.Ν.Ε.), συμμετείχε δυναμικά στην παρα-
πάνω διαδικασία μέσω δύο κυρίως οδών.

ΣΣεε  εεθθννιικκόό  εεππίίππεεδδοο,,  υυππήήρρξξεε  ππυυκκννήή
ααλλλληηλλοογγρρααφφίίαα  μμεε  ττοονν  εεθθννιικκόό  φφοορρέέαα  εεππαα--
φφήήςς  ήήττοοιι,,  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΠΠααιιδδεείίααςς  κκααιι
σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  μμεε  ττηη  ΓΓεεννιικκήή  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη
ΕΕυυρρωωππααϊϊκκώώνν  κκααιι  ΔΔιιεεθθννώώνν  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν
θθεεμμάάττωωνν  ––  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΈΈννωω--
σσηηςς,,  κκααιι  αακκοολλοούύθθηησσεε  σσθθεεννααρρήή  ππρροοββοολλήή
ττωωνν  θθέέσσεεωωνν  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  γγιιαα  κκάάθθεε  εεππιιμμέέ--
ρροουυςς  ζζήήττηημμαα  ττηηςς  ΕΕΟΟ..

ΣΣεε  δδιιεεθθννέέςς  εεππίίππεεδδοο,,  οοιι  θθέέσσεειιςς  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..
ππρροοββλλήήθθηηκκαανν  κκααιι  ππρροοωωθθήήθθηηκκαανν  μμέέσσωω
ττοουυ  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττωωνν  ΡΡυυθθμμιι--
σσττώώνν  ττοουυ  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  ΕΕππααγγγγέέλλμμααττοοςς
((EEuurrooppeeaann  CCoouunncciill  ooff  NNuurrssiinngg  RReegguullaattoorrss

––  FFEEPPII))..  ΗΗ  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  εείίχχεε  κκααθθοορριισσττιικκόό  ρρόόλλοο
σσττηηνν  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  ττεελλιικκώώνν  θθέέσσεεωωνν
ττηηςς  FFEEPPII  πποουυ  υυπποοββλλήήθθηηκκαανν  σσττηηνν  ΕΕΕΕ  κκααττάά
ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  δδιιααββοουυλλεεύύσσεεωωνν  εεννώώ,,  εεππιι--
ππλλέέοονν,,  μμεε  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ττηηςς  FFEEPPII  ππρρααγγμμαα--
ττοοπποοιιήήθθηηκκαανν  εεππιιππλλέέοονν  δδώώδδεεκκαα  σσυυννααννττήή--
σσεειιςς  μμεε  ττηηνν  ΕΕΕΕ  μμεε  θθέέμμαα  ττόόσσοο  ττηηνν  ααννααθθεεώώρρηησσηη
ττηηςς  ΕΕΟΟ  όόσσοο  κκααιι  μμεε  άάλλλλαα  θθέέμμαατταα  πποουυ  ααφφοο--
ρροούύνν  ττηη  ννοοσσηηλλεευυττιικκήή..  

Οι προσπάθειες της Ε.Ν.Ε. για την προ-
ώθηση των θέσεών της ήταν καρποφό-
ρες και αναφορικά με την πρόταση της
ΕΕ για την αναθεώρηση της ΕΟ επιση-
μαίνονται παρακάτω τα κυριότερα σημεία
της που συνδέονται άμεσα με το επάγγελ-
μα του νοσηλευτή.

� ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  ηη  κκααθθιιέέρρωωσσηη  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊ--
κκήήςς  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  ΚΚάάρρττααςς  ((ττααυυττόόττηητταα)),,
ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ααπποοττεελλέέσσεειι  πποολλύύττιιμμοο  εερργγααλλεείίοο
σσττηηνν  ααυυττόόμμααττηη  ααννααγγννώώρριισσηη  ττωωνν  εεππααγγγγεελλ--
μμααττιικκώώνν  ππρροοσσόόννττωωνν  κκααιι  σσττηη  δδιιεευυκκόόλλυυνν--
σσηη  ττηηςς  ππρροοσσωωρριιννήήςς  ήή  μμόόννιιμμηηςς  κκιιννηηττιικκόό--
ττηηττααςς  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  εεννττόόςς  ττηηςς  ΕΕΕΕ..  Πρόκειται
για Κάρτα χωρίς τη χρήση τσιπ ή τη μετα-
φορά προσωπικών δεδομένων αλλά θα
είναι άμεση σύνδεσή της με το υπάρχον
σύστημα πληροφόρησης για την εσωτε-
ρική αγορά (ΙΜΙ) και θα έχει τη μορφή
ηλεκτρονικού πιστοποιητικού διευκολύ-
νοντας την παροχή νοσηλευτικών υπηρε-
σιών σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και
από τους Έλληνες νοσηλευτές. Αυτό είναι

ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι οι αιτή-
σεις των συναδέλφων μας για χώρες του
εξωτερικού, αναλογικά με τη διετία 2008-
2009, έχουν αυξηθεί κατά 400% τα τελευ-
ταία δύο χρόνια (2010-2011) όπου η οικο-
νομική κρίση μαστίζει τη χώρα μας.
� ΑΑννααφφοορριικκάά  μμεε  ττιιςς  εελλάάχχιισσττεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέ--
σσεειιςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  ππρροο--
ττεείίννεεττααιι  ηη  ααύύξξηησσηη  ττοουυςς  ααππόό  τταα  1100  σστταα  1122
έέττηη  ββαασσιικκήήςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  ((ππρριινν  ττηηνν  εειισσαα--
γγωωγγήή  σσεε  ννοοσσηηλλεευυττιικκήή  σσχχοολλήή))..  Θεωρού-
με ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προ-
όδου προς τη σωστή κατεύθυνση για την
προάσπιση της δημόσιας υγείας μέσω της
διασφάλισης του επιπέδου του νοσηλευ-
τικού επαγγέλματος. Πάραυτα, ερωτήματα
εγείρονται αναφορικά με την πιστοποίη-
ση της 12ετούς βασικής εκπαίδευσης και
ειδικότερα για την αναφερόμενη έκδοση
…«πιστοποιητικού που βεβαιώνει την επι-
τυχία σε εξετάσεις ισοδύναμου επιπέδου
για την εισαγωγή σε νοσηλευτική σχολή».
Σε αυτό το σημείο πιστεύουμε ότι απαι-
τούνται και πρέπει να ζητηθούν από την
Ε.Ε.διευκρινίσεις για αυτού του είδους τις
εξετάσεις καθώς και για το αν αυτές μπο-
ρούν, μεταξύ άλλων, να διοργανώνονται
και από τις νοσηλευτικές σχολές.
� ΕΕκκφφρράάζζοουυμμεε  εεππίίσσηηςς  ττηηνν  ααννηησσυυχχίίαα  μμααςς
σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοονν  όόρροο  ττηηςς  ««μμεερριικκήήςς  ππρρόόσσββαα--
σσηηςς»»  ((PPaarrttiiaall  aacccceessss))  σσττηηνν  ΟΟδδηηγγίίαα  κκααιι  γγιιαα
ττηηνν  εεννδδεεχχόόμμεεννηη  εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  γγιιαα  τταα  εεππααγγ--
γγέέλλμμαατταα  υυγγεείίααςς..  Με τον όρο «μερική πρό-
σβαση» εννοείται η μερική χρήση των
προϋποθέσεων της οδηγίας στην αναγνώ-
ριση των επαγγελματικών προσόντων.
Δηλαδή, ενδέχεται π.χ. επαγγελματίες να
εφαρμόζουν μερικώς και προς όφελός
τους όρους της οδηγίας χρησιμοποιώντας
παράλληλα χαμηλότερου επιπέδου σπου-
δές από τις προβλεπόμενες μαζί με επαγ-
γελματική εμπειρία και να διεκδικούν την
πλήρη αναγνώριση επαγγελματικών δικαι-
ωμάτων με τους άλλους επαγγελματίες
στη χώρα που τους υποδέχεται. Φυσικά
υπάρχει η πρόβλεψη, κάθε χώρα να έχει
τη δυνατότητα να μην εφαρμόζει την «μερι-

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

Αναγνώριση επαγγελ      

Προτείνεται η καθιέρωση
της Ευρωπαϊκής Επαγγελ-
ματικής Κάρτας (ταυτότη-
τα), η οποία θα αποτελέσει
πολύτιμο εργαλείο στην
αυτόματη αναγνώριση των
επαγγελματικών προσό-
ντων και στη διευκόλυνση
της προσωρινής ή μόνι-
μης κινητικότητας των
νοσηλευτών εντός της ΕΕ.
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κή πρόσβαση» στα επαγγέλματα υγείας.
Όμως, όπως ήδη έχει αναφέρει η Ε.Ν.Ε.
στο υπ’ αριθ. πρωτ. 214/15-3-2011 έγγρα-
φό της προς το Υπουργείο Παιδείας,πιστεύ-
ουμε η έννοια της «μερικής πρόσβασης»
θα πρέπει να είναι περιορισμένη σχετικά
με την μεταπτυχιακή επιμόρφωση και
εκπαίδευση και να μην επεκτείνεται στον
επαγγελματικό τίτλο ή την αναγνώρισή
του. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα απλώς
για την μη εφαρμογή της στα επαγγέλμα-
τα υγείας από τα κράτη μέλη (εάν και εφό-
σον το επιθυμούν), δεν είναι αρκετή διό-
τι θα δημιουργηθεί ανομοιογενές περιβάλλον
στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και
απαγόρευσή της, για τα επαγγέλματα υγεί-
ας, είναι επιβεβλημένη προκειμένου να
διασφαλιστεί η δημόσια υγεία.
� ΣΣττηη  σσωωσσττήή  κκααττεεύύθθυυννσσηη  κκιιννεείίττααιι  εεππίίσσηηςς
ηη  ααννααφφοορράά  ττηηςς  ΟΟδδηηγγίίααςς  γγιιαα  ττοονν  έέλλεεγγχχοο
γγλλωωσσσσιικκήήςς  εεππάάρρκκεειιααςς  ττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν
υυγγεείίααςς  ααππόό  ττιιςς  χχώώρρεεςς
υυπποοδδοοχχήήςς  κκααιι
εειιδδιικκόόττεε--

ρραα  ααππόό  ττοονν  ΦΦοορρέέαα  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ττοουυ  ΕΕππααγγγγέέλλ--
μμααττοοςς..  Κατά την ενσωμάτωση στη χώρα
μας της τροποποιημένης Οδηγίας και
όπως έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν
με το υπ’ αριθ. πρωτ. 171/1-3-2011 έγγρα-
φό μας προς το Υπουργείο Παιδείας, η
ρητή αναφορά για την κατοχή από τους
αλλοδαπούς επαγγελματίες υγείας του
Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθει-
ας επιπέδου Β1 όπως ορίζεται και από
το Π.Δ. 60/2010, θα έλυνε πολλά προ-
βλήματα και θα διασφάλιζε τη δημόσια

υγεία και το επίπεδο των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας.
� Επιπροσθέτως, οφείλουμε να παρατη-
ρήσουμε ότι, δδεενν  γγίίννεεττααιι  σσααφφήήςς  ααννααφφοο--
ρράά  σσττηηνν  ΣΣυυννεεχχιιζζόόμμεεννηη  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκήή
ΑΑννάάππττυυξξηη  αανν  κκααιι  υυππήήρρξξεε  μμεεγγάάλλοο  εεννδδιιαα--
φφέέρροονν  ααππόό  ττηηνν  ππλλεευυρράά  ττηηςς  ΕΕΕΕ  κκααττάά  ττηη
δδιιααββοούύλλεευυσσηη.. Μόνη εξαίρεση, η υποχρέ-
ωση των αρμόδιων αρχών να υποβάλουν
κάθε πέντε έτη δημόσια διαθέσιμες εκθέ-
σεις στην ΕΕ και στα άλλα κράτη μέλη
που αφορούν τις διαδικασίες συνεχούς
εκπαίδευσης και κατάρτισης των νοση-
λευτών και των άλλων επαγγελματιών
υγείας. Για τους λόγους που προαναφέρ-
θηκαν και με γνώμονα το δημόσιο συμ-
φέρον, η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική
Ανάπτυξη για τους επαγγελματίες υγείας
είναι απαραίτητη προϋπόθεση, πρέπει να
είναι υποχρεωτική και να προκύπτει μέσα
από καλά σχεδιασμένα προγράμματα που
θα ελέγχονται και θα μοριοδοτούνται από
τον εκάστοτε Φορέα Ελέγχου του Επαγ-
γέλματος.

ΜΜεε  γγννώώμμοονναα  τταα  ππααρρααππάάννωω  κκααιι  εειιδδιικκόό--
ττεερραα  σσχχεεττιικκάά  μμεε::  ττηηνν  ππιισσττοοπποοίίηησσηη  1122εεττοούύςς
ββαασσιικκήήςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,,  ττηηνν  έέννννοοιιαα  ττηηςς  ««μμεερριι--
κκήήςς  ππρρόόσσββαασσηηςς»»  κκααιι  ττηηνν  σσυυννεεχχιιζζόόμμεεννηη

εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη,,  έέχχεειι  ππρροογγρρααμμ--
μμααττιισσττεείί  κκααιι  θθαα  λλάάββεειι  χχώώρραα  σσττιιςς

22//22//22001122  σσυυννάάννττηησσηη  ττηηςς  FFEEPPII
μμεε  ττηηνν  ΕΕΕΕ  γγιιαα  ττηηνν  ππααρροοχχήή
εεξξηηγγήήσσεεωωνν  ––  δδιιεευυκκρριιννίίσσεε--
ωωνν  εεππίί  θθεεμμάάττωωνν  ττηηςς  ππρρόό--
τταασσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννααθθεεώώ--
ρρηησσηη  ττηηςς  ΕΕΟΟ  22000055//3366//ΕΕΚΚ..

Μετά την κατάθεση
της πρότασης της ΕΕ σει-
ρά έχει η επιτροπή οικο-
νομικών και κοινωνι-
κών υποθέσεων και στη
συνέχεια το Ευρωκοι-
νοβούλιο όπου,θα κρί-
νει αν χρειάζονται τυχόν
τροποποιήσεις και θα
προβεί τελικώς στην
ψήφισή της.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/36/ΕΚ

    ματικών προσόντων 

ΕΥΡΩΠΑΪΚH 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚH

ΚAΡΤΑ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα 
Παρασκευή, Δρακοπούλου
Μαριάννα, Χριστοδούλου
Ελένη

«Πράσινο φως» 
για να δοκιμαστεί 
σε ανθρώπους 
το νέο εμβόλιο
κατά του AIDS
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη φάση των κλινικών δοκι-
μών σε ανθρώπους μπαίνει ένα
νέο, πειραματικό εμβόλιο, που
λέγεται SAV001 και υπόσχεται
να καταπολεμήσει το AIDS με
τον ίδιο τρόπο που το αντιγρι-
πικό εμβόλιο καταπολεμά τη
γρίπη. Μετά από έρευνες 20
ετών,επιστήμονες από τον Κανα-
δά από το πανεπιστήμιο του
Δυτικού Οντάριο,έλαβαν έγκρι-
ση από τον αμερικανικό Οργα-
νισμό Τροφίμων και Φαρμά-
κων να ξεκινήσουν τις δοκιμές
του νέου εμβολίου σε 40 φορείς
του ιού από τον Ιανουάριο. Το
νέο εμβόλιο περιέχει ολόκλη-
ρο τον ιό του AIDS με στόχο
να προκαλέσει την ενεργοποί-
ηση του ανθρώπινου ανοσο-
ποιητικού συστήματος.

Πρόωρα βρέφη: 
Η εκπαίδευση των
γονέων βοηθά στην
καλύτερη ανάπτυξη
Πηγή: health.in.gr

Σύμφωνα με νορβηγική μελέ-
τη που δημοσιεύεται στο επι-
στημονικό έντυπο Pediatrics,
τα παιδιά που έχουν γεννηθεί
πρόωρα τείνουν να έχουν υψη-
λότερα ποσοστά συμπεριφορι-
κών προβλημάτων,όπως σύν-
δρομο ελλειμματικής προσοχής
και υπερκινητικότητας,συγκρι-

τικά με τα παιδιά που γεννηθεί
κανονικά.Η παροχή βοήθειας
στους γονείς των πρόωρων νεο-
γνών ως προς την καλύτερη
κατανόηση και αλληλεπίδρα-
ση με αυτά, μπορεί να επιφέ-
ρει ουσιώδεις βελτιώσεις στην
συμπεριφορά των παιδιών καθώς
αυτά μεγαλώνουν και ετοιμά-
ζονται να ενταχθούν στο σχο-
λικό περιβάλλον.

Ανησυχία από 
τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας 
για την γρίπη 
των πτηνών
Πηγή: Πρώτο Θέμα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε τη «μεγά-
λη του ανησυχία» για τις εργα-
στηριακές έρευνες για ένα μεταλ-
λαγμένο ιό της γρίπης των
πτηνών. Ολλανδικό εργαστή-
ριο ανακοίνωσε τον Σεπτέμ-
βριο ότι δημιούργησε,για πρώ-
τη φορά,μια μετάλλαξη του ιού
Η5Ν1 η οποία μπορεί να μετα-

δοθεί εύκολα ανάμεσα στα θηλα-
στικά και κατά συνέπεια στον
άνθρωπο.Ο ΠΟΥ επισημαίνει
ότι οι ανακοινώσεις (των εργα-
στηρίων) προκαλούν ανησυ-
χίες για πιθανούς κινδύνους
και κακή χρήση.Σε κάθε περί-
πτωση, ο ΠΟΥ θεωρεί ότι οι
έρευνες υπό κατάλληλες συν-
θήκες πρέπει να συνεχιστούν
ώστε να ενισχυθούν οι απαραί-
τητες γνώσεις για την μείωση
των κινδύνων από τον ιό Η5Ν1.

Βιταμίνες 
και ω-3 λιπαρά 
για πνευματική οξυ-
δέρκεια…διαρκείας!
Πηγή: health.in.gr

Οι ηλικιωμένοι που τρώνε τρο-
φές χαμηλές σε λιπαρά και πλού-
σιες σε ορισμένες βιταμίνες και
σε ω-3 λιπαρά οξέα,αποδίδουν
καλύτερα στα νοητικά τεστ σε
σχέση με όσους δεν προσέ-
χουν τη διατροφή τους, σύμ-
φωνα με νέα αμερικανική έρευ-
να που δημοσιεύθηκε στο

επιστημονικό έντυπο Neurology.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημί-
ου του Όρεγκον, διαπίστωσαν
ότι η προσεγμένη διατροφή κατά
την τρίτη ηλικία επιβραδύνει τη
συρρίκνωση του εγκεφάλου
που σχετίζεται με την εμφάνι-
ση της νόσου Αλτσχάιμερ και
γενικά με την άνοια.

Λύθηκε το μυστήριο
των «Πουλιών» 
του Χίτσκοκ
Πηγή: health.in.gr
Το καλοκαίρι του 1961 στην
Νότια Καλιφόρνια χιλιάδες γλά-
ροι άρχισαν να αυτοκτονούν
μαζικά, πέφτοντας με ταχύτητα,
κυρίως, πάνω σε κατοικίες. Το
συμβάν που αποτελούσε μέχρι
σήμερα μυστήριο,αποτέλεσε μια
από τις πηγές έμπνευσης του
Άλφρεντ Χίτσκοκ στη θρυλική
ταινία «Τα Πουλιά». Αμερικανοί
ερευνητές αποφάσισαν να εξε-
τάσουν εκ νέου τα πτηνά-καμι-
κάζι και ορισμένα άλλα είδη
(π.χ. θαλάσσιες χελώνες) που
είχαν πεθάνει εκείνη την περίο-

Τυπορυχείο… 

Ακουστικές βλάβες 
προκαλούν οι συσκευές 
MP3 και iPod
Πηγή: health.in.gr

Οι χρήστες των φορητών συσκευών MP3 και iPod απο-
λαμβάνουν μεν καλύτερης ποιότητας ήχο απ’ ότι συνέ-
βαινε παλαιότερα με τα Walkmans, όμως σύμφωνα με
έρευνα Iσραηλινών επιστημόνων, ιδιαίτερα οι έφηβοι
κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρές ακουστικές βλάβες.
Οι επιστήμονες μελέτησαν τις ακουστικές συνήθειες των
νέων και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η νέα αυτή
τάση της μόδας έχει σαφώς επιβλαβείς συνέπειες. «Σε
δέκα ή είκοσι χρόνια θα είναι πολύ αργά πια, όταν θα
συνειδητοποιήσουμε ότι μια ολόκληρη γενιά νέων

ανθρώπων υποφέρει από προβλήματα ακοής πολύ νωρίτερα από ό,τι θα αναμενόταν λόγω
της φυσιολογικής γήρανσης», δήλωσαν  χαρακτηριστικά οι υπεύθυνοι.
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Ιανουάριος 2012

δο στην επίμαχη περιοχή.Όπως
αναφέρουν εντόπισαν στο στο-
μάχι τους ίχνη δομοϊκού οξέ-
ος, μιας ισχυρής νευροτοξίνης
που προκαλεί πολύ σοβαρές
παρενέργειες στον οργανισμό
και κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι,η συμπεριφορά των γλάρων
ήταν αποτέλεσμα τροφικής δηλη-
τηρίασης.Οι ερευνητές εικάζουν
ότι η νευροτοξίνη εισήλθε στον
οργανισμό των γλάρων από την
κατανάλωση αντσούγιων και
καλαμαριών.

Ενθαρρυντικά είναι
τα αποτελέσματα
από την πρώτη κλι-
νική δοκιμή ενός
εμβολίου κατά της
χρόνιας ηπατίτιδας C
Πηγή: Πρώτο Θέμα

Επιστήμονες του πανεπιστημί-
ου της Οξφόρδης, κατάφεραν
να ξεπεράσουν τις μεγάλες ως
τώρα δυσκολίες που δημιουρ-
γεί το γεγονός ότι ο ιός της ηπα-
τίτιδας C αλλάζει συνεχώς εμφά-
νιση, με αποτέλεσμα να είναι
πολύ δύσκολος στόχος.Η δυσκο-
λία επιτείνεται από το ότι υπάρ-
χουν έξι διαφορετικά στελέχη
του ιού και είναι σχεδόν αδύ-
νατο να βρεθεί ένα εμβόλιο ένα-
ντι όλων.Οι Βρετανοί ερευνη-
τές τροποποίησαν γενετικά ένα
ιό του κοινού κρυολογήματος
εισάγοντας σε αυτόν γενετικό
υλικό από τον ιό της ηπατίτι-
δας C, έτσι ώστε να ενεργοποι-
εί το ανοσοποιητικό σύστημα
προκειμένου αυτό να στρέφε-
ται κατά του ιού της ηπατίτιδας.

Ηλεκτρομαγνητικά
πεδία θεραπεύουν
τον καρκίνο 
του ήπατος
Πηγή: health.in.gr

Ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα
μηνύματα από τις κλινικές δοκι-
μές μιας νέας μορφής αντικαρ-

κινικής θεραπείας με τη χρήση
χαμηλής έντασης ηλεκτρομαγνη-
τικών πεδίων,σύμφωνα με στοι-
χεία που δημοσιεύονται στο επι-
στημονικό έντυπο British Journal
of Cancer. Η νέα τεχνική πέτυ-
χε να συρρικνώσει τους όγκους
σε ασθενείς με καρκίνο στο ήπαρ.
Ερευνητές από τις ΗΠΑ, τη Γαλ-
λία, την Ελβετία και τη Βραζιλία,
αισιοδοξούν ότι η νέα μέθοδος
μελλοντικά μπορεί να αποτελέ-
σει μια νέα θεραπευτική τεχνι-
κή. Διευκρινίζουν όμως ότι η
μέθοδος βρίσκεται ακόμα σε
νηπιακό στάδιο και θα χρεια-
στούν ακόμα αρκετά χρόνια κλι-
νικών δοκιμών και βελτίωσης.

Γιατί μερικοί 
άνθρωποι 
ξεπερνούν τα 110
Πηγή: ygeia.tanea

Οι άνθρωποι που ζουν έως την
ηλικία των 110 ετών ή περισ-
σότερο ακόμα, έχουν εξίσου
πολλά νοσογόνα γονίδια με
τον γενικό πληθυσμό,αλλά δια-
θέτουν και προστατευτικά γονί-
δια που συμβάλλουν στη μακρο-
ζωία τους,σύμφωνα με μία νέα
μελέτη. Ερευνητές που ανέλυ-
σαν ολόκληρο το γονιδίωμα
ενός άνδρα και μιας γυναίκας

που ξεπέρασαν τα 114α γενέ-
θλιά τους, διαπίστωσαν πως
έφεραν εξίσου πολλά νοσογό-
να γονίδια με τον οποιονδή-
ποτε από εμάς. Εκτός από τα
νοσογόνα γονίδια φέρουν και
άλλα, τα οποία εξουδετερώνουν
την δράση των παθολογικών,
σε σημείο ώστε να μην εκδη-
λώνεται μία νόσος,να εκδηλώ-
νεται προς το τέλος της ζωής
τους ή όταν εκδηλωθεί να είναι
πολύ πιο ήπια σε αυτούς.

Τεστ ακριβείας 
στον κίνδυνο
εμφράγματος
Πηγή: http://www.dimokratia
news.gr/

Μια νέα εξέταση που προέκυ-
ψε έπειτα από γερμανική έρευ-
να φαίνεται ότι μπορεί να μει-
ώσει τον χρόνο που χρειάζονται
οι γιατροί για τη διάγνωση. Η
εξέταση εντοπίζει την τροπονί-
νη, μια πρωτεΐνη που βρίσκε-
ται στον μυϊκό ιστό και δείχνει
κατά πόσο είναι πιθανό ο ασθε-
νής να έχει υποστεί έμφραγμα
ή να κινδυνεύει να υποστεί τις
επόμενες ώρες. Ο έλεγχος της
τροπονίνης γίνεται και σήμερα,
όμως από την έρευνα,προέκυ-
ψε μια πολύ πιο ευαίσθητη εκδο-

χή αυτής της εξέτασης, η οποία
έχει τη δυνατότητα να εντοπί-
σει ή να αποκλείσει το ενδεχό-
μενο καρδιακής προσβολής σε
πολύ λιγότερο χρόνο.

Επέμβαση ΣΟΚ: 
Θα του βγάλουν
όγκο 90 κιλών και
πλάτους 1 μέτρου,
από το πόδι!
Πηγή: www.iatropedia.com

Μια απίστευτη ιατρική επέμβα-
ση πρόκειται να γίνει στις ΗΠΑ.
Βιετναμέζοι χειρουργοί θα αφαι-
ρέσουν από το πόδι ενός συμπα-
τριώτη τους έναν όγκο που ζυγί-
ζει 90 κιλά και έχει πλάτος που
ξεπερνάει το ένα μέτρο.
Ο Χ.Ν.Σ.είναι 34 ετών και εδώ
και 30 χρόνια περίπου ανα-
πτύσσεται στο πόδι του ο όγκος
αυτός. Πριν από 14 χρόνια οι
γιατροί νοσοκομείου του Βιετ-
νάμ,ακρωτηρίασαν το πόδι του
από το γόνατο και κάτω προ-
κειμένου να τον ανακουφίσουν
και να του χαρίσουν λίγα χρό-
νια ζωής.Ο όγκος όμως συνέ-
χισε να μεγαλώνει. H επέμβα-
ση αναμένεται να διαρκέσει
τουλάχιστον 10 – 15 ώρες και
με ποσοστά επιτυχίας που δεν
θα ξεπερνούν το 50%.

Τα μωρά που θηλάζουν κλαίνε 
περισσότερο, αλλά είναι υγιέστερα
Πηγή: www.iatropedia.com

Οι μανούλες που θηλάζουν θα πρέπει να είναι προε-
τοιμασμένες ότι το μωρό τους θα κλαίει περισσότερο,
θα είναι πιο ευέξαπτο και, γενικά,θα είναι πιο ιδιόρρυθ-
μο από τα άλλα μωρά που δεν θηλάζουν...
Οι ερευνητές της μονάδας επιδημιολογίας του Κέιμπρι-
τζ μελέτησαν τη διατροφή και τον θηλασμό σε 316 μωρά
ηλικίας 3 μηνών.Παρατήρησαν λοιπόν,ότι τα μωρά που
θηλάζουν είναι πιο ευερέθιστα, αλλά πάντα σε φυσιο-
λογικά πλαίσια,σε σχέση με τα άλλα μωράκια που πίνουν
γάλα -όχι μητρικό- από το μπιμπερό. Τα μωράκια που
πίνουν γάλα «φόρμουλα» από μπιμπερό και δεν θηλά-
ζουν δείχνουν πιο ικανοποιημένα και πιο ήσυχα.
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ΕΕππιιμμέέλλεειιαα::  Μαρία Αθανασοπούλου Νοση-
λεύτρια ΠΕ, MSc, Phd © ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Μ.
«Έλενα Βενιζέλου» τμήμα Αιμοδοσίας, Για-
κουμάκη Ειρήνη Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc
ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της
Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΡΡΙΙΛΛΙΙΟΟΥΥ  22001122

>>  44ηη  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΑΑ
ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΨΨΗΗ  &&  ΘΘΕΕΡΡΑΑΠΠΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  
ΚΚΑΑΡΡΔΔΙΙΟΟΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ
ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΥΥ::  ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΨΨΕΕΙΙΣΣ
6-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012, Τόπος: ΞΕΝΟΔΟ-
ΧΕΙΟ XENIA VOLOU, ΒΟΛΟΣ Οργάνω-
ση:ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ,
Tηλ.:2106107213 ,Email: info@themateam.gr

>>  4422οο  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΟΟΣΣΙΙΟΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 7-8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012,
Πληροφ:Global Events,Τηλ.:2310 247743
Fax:2310 247746,Email: info@globalevents.
gr, www.globalevents.gr

>>  3311οο  ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΟΟΤΤΕΕΜΜΑΑΘΘ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 18-22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012,
Οργάνωση: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥ-
ΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ, Πληροφ.: Global Events, Τηλ:
2310247743,E-mail: info@globalevents.gr,
www. globalevents.gr  

>>  1122οο  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΟΟΣΣΙΙΟΟ
ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑΣΣ
28-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012, Τόπος: ΛΑΡΙΣΣΑ,
Διοργανωτής:ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑΣ,Τηλ.2103249242,
Εmail conference@everesttravel.gr

>>  ««ΟΟ  ΟΟΓΓΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΗΗΣΣ  
ΣΣΤΤΗΗ  ΚΚΑΑΘΘ’’  ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ»»
27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012,Τόπος:Hinitsa Bay,
Πόρτο Χέλι, Τηλ.210-3215600, Fax:210-
3219296,Website: www.frei.gr 

>>  1122οο  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  
ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΟΟΠΠΕΕΔΔΙΙΚΚΩΩΝΝ  --  
ΛΛΟΟΓΓΟΟΘΘΕΕΡΡΑΑΠΠΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ::  ««ΚΚλλιιννιικκέέςς  
ΠΠααρρεεμμββάάσσεειιςς  σσττιιςς  ΔΔιιααττααρρααχχέέςς  ΛΛόόγγοουυ  κκααιι
εεππιικκοοιιννωωννίίααςς--ΔΔιιεεππιισσττηημμοοννιικκήή  ΠΠρροοσσέέγγγγιισσηη»»
27 - 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012, Τόπος: ΓΕΡΜΑ-
ΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, Πληροφ.:
www.logopedists. gr, Τηλ: 2103634944,
Fax: 2103631690, E-mail: info@era.gr
www.era.gr

>>  1188οο  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  
ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΟΟΓΓΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟΑΑΣΣ::  
««ΣΣηημμααττοοδδοοττώώννττααςς  τταα  ΜΜοοννοοππάάττιιαα  
ττηηςς  ΠΠρροοόόδδοουυ»»  
Έναρξη: 26 Απριλίου 2012,Λήξη: 28 Απρι-
λίου 2012, Οργάνωση: Εταιρεία Ογκολό-
γων Παθολόγων Ελλάδας,Τηλέφωνο:+0030
210 64 57 970, Email: hesmo@ otenet.gr,
Τόπος:Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental 

ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΡΡΙΙΛΛΙΙΟΟΥΥ  22001122

>>  22001122  AANNNNUUAALL  CCOONNFFEERREENNCCEE  OOFF
TTHHEE  AAMMEERRIICCAANN  SSOOCCIIEETTYY  FFOORR  LLAASSEERR
MMEEDDIICCIINNEE  AANNDD  SSUURRGGEERRYY
18-22 April 2012, Kissimmee, FL, United

States INFO: American Society for Laser
Medicine and Surgery Tel.: 715-845-9283
Fax: 715-848-2493 E-mail: information@
aslms.org 

>>  EESSHH  ((EEUURROOPPEEAANN  SSOOCCIIEETTYY  OOFF
HHYYPPEERRTTEENNSSIIOONN))  AANNNNUUAALL  SSCCIIEENNTTIIFFIICC
MMEEEETTIINNGG  22001122
26-30 April 2012,London,England,United
Kingdom INFO: Prof. Krzysztof
Narkiewicz/Meeting Organiser Tel.: 48-
583-492-527 Fax: 48-583-492-601 E-mail:
knark@amg.gda.pl

>>  11oo  ΠΠAAΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  
ΕΕΠΠΕΕΙΙΓΓΟΟΥΥΣΣΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ
ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΔΔΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ  
ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  
Έναρξη:27 Απριλίου 2012,Λήξη:29 Απρι-
λίου 2012, Τόπος: The Met Hotel,
Οργάνωση:Eλληνική Εταιρεία Προνοσο-

κομειακής Φροντίδας, Τηλέφωνο:+0030
6944 865 049, 2310/889244-5, Email:
info@eeepf.gr, diastasi@ diastasitravel.gr

>>  TTHHEE  AAMMEERRIICCAANN  RROOEENNTTGGEENN  
RRAAYY  SSOOCCIIEETTYY  111122tthh  AANNNNUUAALL
MMEEEETTIINNGG
29 April - 01 May 2012, Vancouver, BC,
Canada, INFO: American Roentgen Ray
Society,Tel.: 800-438-2777/703-729-3353,
Fax: 703-729-4839, E-mail: education@
arrs.org

ΠΕ νοσηλεύτρια που εργάζεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, επι-
θυμεί αμοιβαία μετάταξη για νοσοκομείο της Αθήνας. Τηλ. επικοινωνίας:
6978609452.

Νοσηλεύτρια ΤΕ διορισμένη στο Γ.Ν. Χατζηκώστα Ιωαννίνων ζητά αμοιβαία μετά-
θεση για οποιοδήποτε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για οικογενειακούς και
οικονομικούς λόγους. Τηλ. επικοινωνίας: 6978844158.

� ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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Του Αριστείδη Δάγλα  

ΟΟ
Φαίδωνας Θεοφίλου, γεννήθηκε
το 1947 στη Μυτιλήνη. Σπούδα-
σε κοινωνικές επιστήμες στη Γερ-

μανία και εργάστηκε στον τομέα της πολι-
τικής αεροπορίας ως στέλεχος ευρωπαϊκής
αεροπορικής εταιρείας.Αρθρογραφεί μόνι-
μα στον επαρχιακό και περιστασιακά στον
αθηναϊκό τύπο, ενώ δραστηριοποιείται στο
Διαδίκτυο πάνω σε θέματα τέχνης και πολι-
τισμού,καθώς και ζητήματα που αφορούν
στην πολιτική και την κοινωνία.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνοαυ-
στριακού πολιτιστικού και επιμορφωτι-
κού Ινστιτούτου και του Θουκυδίδειου
Κέντρου Επιστημών. Συνεργάστηκε για
την έκδοση του εντεκάτομου έργου «Πανό-
ραμα ελληνικού διηγήματος» των εκδό-
σεων «Αλέξανδρος». Θήτευσε ως εκλεγ-
μένο μέλος στο προεδρείο της Εταιρίας
Ελλήνων Λογοτεχνών κατά την περίοδο
1991-93. Από τις αρχές του 2004 και για 2
χρόνια διηύθυνε το περιοδικό «Αιολίδα»
με θέματα της Λέσβου και άλλες πολιτιστι-
κές και λογοτεχνικές αναζητήσεις.

Το διήγημα που ακολουθεί απεικονί-
ζει με ενάργεια μια υπαρξιακού τύπου εσω-
τερική διαμάχη του σύγχρονου ανθρώ-
που,ο οποίος προσπαθεί να αντιμετωπίσει
το επιτακτικό ερώτημα, αν θα παραμείνει
ένα γρανάζι του κοινωνικοοικονομικού
συστήματος με συγκεκριμένες δεσμεύσεις
και παροχές, ή αν θα κόψει τον ομφάλιο
λώρο της πολύπλευρης εξάρτησης, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την υλική πλευρά
της υπόστασής του. Τελικά, η μεταφυσική
λύση στο παραπάνω δίλημμα, εκτός από
αφορμή για προβληματισμό, αποτελεί ένα
εξαιρετικό συναισθηματικό άλμα στην αντί-
περα όχθη, αυτήν της πολυζήτητης  αμε-
ριμνησίας.

Απολαύστε το.

ΦΦααίίδδωωννααςς  ΘΘεεοοφφίίλλοουυ  --  ΝΝοοσσττάάννθθηη
Άφησε το γραφείο πίσω του να ξεμακραί-
νει ο κ. Φρίξος και παίρνοντας 15 αυγου-
στιάτικες μέρες άδεια, έφθασε στη Χλωρί-
δα για διακοπές. Ο κ. Φρίξος ήταν

πεντηκοντούτης και χωρίς οικογένεια. Η
Χλωρίδα ήταν μια καμπίσια τοποθεσία με
πολλή βλάστηση κι οξύτατες αποχρώσεις
πράσινου.Τον κάμπο πίσω του και γύρω-
γύρω πλαισίωναν βουνά φορτωμένα με
μικρά και μεγάλα δέντρα και μπροστά στο
κάμπο απλώνονταν σαν αυτονόητη υγρή
προέκταση, η θάλασσα. Ο κ. Φρίξος είχε
την αίσθηση πως είχε προϋπάρξει στο
φυσικό τούτο περιβάλλον. Γνώριζε ως τα
κατάβαθα της ψυχής του το μουρμουρη-
τό του δάσους και των φυλλωμά των,που
ανάδινε η εξέλιξη της φυτι-
κής ζωής. Τα σιγοψιθυ-
ρίσματα και τα τραγούδια
των πουλιών, τα ήξερε κι
αυτά. Του φαίνονταν τα
πουλιά σαν παλιοί γείτο-
νες. Δίχως να κατάγεται
από χωριό ο κ. Φρίξος
κι έχοντας περάσει όλα
τα χρόνια του σε μια πολύ-
βουη πόλη, είχε τη βεβαι-
ότητα πως ήταν μια συνέ-
χεια σ' αυτό το περιβάλλον.
Σα να 'χε κοιμηθεί κάτω απ' τα πυκνά φυλ-
λώματα που ήλιος δεν τα πέρναγε. Σα να
'χε στήσει παγίδες για λαγούς κι άλλα ζώα,
εξασφαλίζοντας το φαΐ της μέρας. Σα να
'χε κλέψει άγριο μέλι κυνηγημένος και
τσιμπημένος απ' τις μέλισσες.Σα να 'χε με
πρωτόγονο καμάκι ψαρέψει και ψήσει τα
ψάρια του στη θράκα. Λες κι είχε ξοδέψει
όλα τα χρόνια του εδώ. Όχι ξοδέψει. Τα
είχε περάσει κρίκους στο ανάστημα των
δέντρων και κάθε άνοιξη στα γενέθλιά του
μεταλάμβανε χλωροφύλλη. Απολάμβανε
τον περίγυρό του μ' όλη την ένταση των
αισθήσεών του ο κ.Φρίξος κι ανήκε εκεί-
νος σ' αυτόν, κι αυτός σ' εκείνον. Έπεφτε
στη θάλασσα και την αγκάλιαζε μ' ένα
ερωτικό αίσθημα ελευθερίας. Το κορμί
του τσιμπούσαν ανείπωτες χαρές.Κι ο χρό-
νος ροκάνιζε αργά αλλά αδυσώπητα τις
μέρες. Έτσι πέρασαν οι δεκαπέντε μέρες
της άδειας.Πέρασαν δεκαοχτώ.Εικοσιδύο
μέρες. Ο κ. Φρίξος βρισκόταν ακόμα στη
Χλωρίδα. Είχε παραβιάσει την άδεια του
κατά επτά μέρες.Ο φόβος για τις συνέπει-

ες γλίστρησε και σφηνώθηκε ανάμεσα
θώρακα και στομάχι.Αν τον έδιωχναν απ'
την εταιρεία, που θα 'βρισκε εργασία σε
τέτοια ηλικία;Η Χλωρίδα τον τραβούσε να
μείνει. Διαπίστωνε όμως με λύπη, πως η
ικανότητά του να επιβιώσει στη φύση μονά-
χος του και να παίρνει αυτά που του ανή-
κουν, είχε ξεφτίσει. Βλέπεις τόσα χρόνια
είχε μια οργανωμένη ζωή. Πούλαγε τη
δουλειά του, έπαιρνε χρήματα, κι αγόρα-
ζε αυτά που εδικαιούτο από τη φύση και
τη ζωή δωρεάν.Τώρα θα έχουν έλθει ήδη

οι λογαριασμοί του νερού,
του ηλεκτρι κού και του
τηλεφώνου,σκέφτηκε.Το
νοίκι που πρέπει να πλη-
ρωθεί. Η τηλεόραση θα
μεταδίδει ζωντανά τις
ποδοσφαιρικές συναντή-
σεις για το κύπελλο εθνών.
Ένιωθε να 'χει δυο ρίζες
και να τον τραβολογούν
αλύ πητα, η κάθε μια για
λογαριασμό της. Ήθελε
να μείνει για πάντα. Ο

διευθυντής του θα χειρονομούσε τώρα
έξαλλος πάνω απ' το γραφείο του.Πρέπει
να γυρίσω πίσω σκέφτηκε.Πρέπει να γυρί-
σω οπωσδήποτε.Αλλά αν πρόκειται να με
απολύσουν, να μείνω καλύτερα εδώ. Ένα
αίσθημα ανασφάλειας διαχέονταν σαν ηλε-
κτρισμός μέσα του κι έφτανε μέχρι τις
άκρες των νυχιών του. Κάτι σαν βαρίδι
στο στομάχι του, έκανε μια τρεμουλιαστή
γέφυρα μέχρι το λαιμό του. Κάθισε στα
ριζά ενός πλάτα νου κι έπιασε απελπισμέ-
νος το κεφάλι του. Ξάφνου, μια φωνή
ακούστηκε μέσα του. Φωνή, που θαρρείς
και χτύπαγε στα τοιχώματα χαράδρας και
γίνονταν ηχώ! ―Τον κόσμο που τώρα
αποφεύγεις εσύ τον έφτιαξες. Δεν είναι
λίγο αργά για να τον αρνηθείς; Ο κ. Φρί-
ξος έσχισε ένα φρέσκο πλατανόφυλλο στα
δύο, κι ύστερα στα τέσσερα. Σήκωσε το
κεφάλι του, κοίταξε τον ουρανό που ήταν
ολοκάθαρος, κι άφησε τον εαυτό του να
χύνεται, να χύνεται μέχρι που απορροφή-
θηκε εντελώς από το χώμα που κάλυπτε
τις ρίζες του πλάτανου.

Αμεριμνησία...
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