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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.

Άρχισαν οι προεγγραφές
για τα κλινικά και ειδικά
φροντιστήρια του 
συνεδρίου της Ε.Ν.Ε.

Η Ε.Ν.Ε. στα πλαίσια της συνεχιζόµε-
νης επιµόρφωσης των µελών της, όπως
κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αποφάσι-
σε να διενεργήσει σειρά κλινικών και
ειδικών φροντιστηρίων σε συνεργασία
µε αναγνωρισµένους και πιστοποιηµέ-
νους φορείς, καθώς επίσης µε διακε-
κριµένους επιστήµονες του χώρου της
Υγείας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα
του γνωστικού αντικειµένου της επι-
στήµης µας. Κατά τις επόµενες µέρες
θα ανακοινωθούν συνολικά όλα τα φρο-
ντιστήρια. Η συµµετοχή στα παραπάνω
φροντιστήρια είναι δωρεάν και για την
επιλογή των καταρτιζοµένων θα τηρη-
θεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Στους καταρτιζόµενους θα απονεµηθεί
πιστοποιητικό... s

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ
Σκόπιµες διαστρεβλώσεις Σελ. 7
Νοσηλευτική ειδικότητα Σελ. 12 
Επιστηµονικά νέα Σελ. 10-11
Ανακοινώσεις - Συνέδρια Σελ. 14

ΕΠΙΦΥΛΛΙ∆Α 
Τάσος Λειβαδίτης: Ο ποιητής των
αγώνων και των αισθήσεων Σελ. 14-15

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Σεµινάρια Ινστιτούτου 
Επιµόρφωσης Σελ. 6

ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ
ΝΟΜΟΣ
Τα ερωτηµατικά µίας 
βίαιης ανατροπής...     Σελ. 8-9

ΛΛ
ίγες µέρες πριν, το ∆.Σ. της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) απέ-
στειλε επιστολή προς όλους τους

αρµόδιους υπουργούς σχετικά µε την µη
καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργα-
σίας,παρά την έντα-
ξη των νοσηλευτών
στα ΒΑΕ. «Παρά το
γεγονός ότι τα πάσης
φύσης επιδόµατα,
µεταξύ των οποίων
και το νοσοκοµεια-
κό  του άρθρου 8
του Ν. 3205/2003,
καταργήθηκαν (και
εν τοις πράγµασι) και δεν καταβάλλονται πλέ-
ον στους εργαζοµένους, το επίδοµα επικίν-
δυνης και ανθυγιεινής εργασίας που θεσπί-
ζεται µε τον Ν.4024/2011 ως αντιστάθµισµα
της κατάργησης του νοσοκοµειακού επιδό-
µατος, δεν καταβάλλεται διότι δεν έχει εισέ-
τι εκδοθεί η ρητά προβλεπόµενη από το

άρθρο 15 Κοινή Υπουργική Απόφαση που
να καθορίζει τους δικαιούχους του επιδό-
µατος και το ποσό αυτού.Αποτέλεσµα αυτής
της παραλείψεως είναι να µην καταβάλλεται
κανένα επίδοµα στους Νοσηλευτές,καίτοι το

νοσηλευτικό επάγ-
γελµα κατατάσσεται
στα βαρέα και επι-
κίνδυνα επαγγέλµα-
τα και πάντοτε ο
Νοµοθέτης προέβλε-
πε τη χορήγηση επι-
δόµατος σχετικού µε
την φύση και την επι-
κινδυνότητα του επαγ-
γέλµατος»,τόνιζε στην

επιστολή της η Ε.Ν.Ε., καλώντας τους αρµό-
διους φορείς να προβούν άµεσα στις απα-
ραίτητες ενέργειες.Λίγες ηµέρες µετά την κατα-
λυτική παρέµβαση της Ε.Ν.Ε. εκδόθηκε η
πολυπόθητη κοινή υπουργική απόφαση που
καθορίζει το ποσό και τους δικαιούχους του
εν λόγω επιδόµατος.



ΕΕ ΣΣ ∆∆ ΥΥ  

ΣΣκκόόππιιµµεεςς 
δδιιαασσττρρεεββλλώώσσεειιςς
«Σε απάντηση διαφόρων
ανακριβών ενστάσεων και
σχολίων τα οποία διακινού-
νται σχετικά µε τις διατά-
ξεις για την ΕΣ∆Υ, οι οποίες
εµπεριέχονται σε νοµοσχέ-
διο, το οποίο συζητείται στη
Βουλή, από µέρους της Σχο-
λής παρέχονται οι ακόλου-
θες διευκρινίσεις: (α) Η δια-
τύπωση ότι µε την παρούσα
ρύθµιση επιχειρείται η «ανω-
τατοποίηση» της ΕΣ∆Υ δεν
είναι αληθής, δεδοµένου
ότι η ΕΣ∆Υ σύµφωνα µε το
ισχύον θεσµικό πλαίσιο το
οποίο τη διέπει (ν.2194/1994,
2517/1997, 3685/2008) είναι
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυ-
µα µε πλήρη διοικητική και
οικονοµική αυτοτέλεια και
παρέχει τίτλους µεταπτυ-
χιακών σπουδών.(β) Η παρού-
σα ρύθµιση αποσκοπεί στην
εναρµόνιση του πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας
της ΕΣ∆Υ σύµφωνα µε τον
πρόσφατο νόµο για τις ανώ-
τατες σπουδές και τη δοµή
και λειτουργία των ΑΕΙ, καθώς
επίσης… Σελ. 7
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ΕΕ ΦΦ ΑΑ ΡΡ ΜΜ ΟΟ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ  ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΟΟ ΣΣ  

ΤΤαα εερρωωττηηµµααττιικκάά µµίίααςς ββίίααιιηηςς ααννααττρροοππήήςς...... 
Προσφάτως κατετέθη στη Βουλή των Ελλήνων σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τίτλο
«Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
σχετικά µε τον ψηφισθέντα Νόµο «Έγκριση των Σχεδίων Συµ-
βάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊ-
κού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχε-
δίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµο-
κρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλά-
δος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου
χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες δια-
τάξεις». Το ως άνω νοµοσχέδιο, κατά τον χρόνο σύνταξης του
παρόντος, τελεί σε φάση επεξεργασίας και βαίνει προς ψήφι-
ση. Επί ορισµένων εκ των εισηγούµενων διατάξεων χωρούν οι
ακόλουθες σκέψεις… Σελ. 8-9

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

ΠΠρροοσσωωππιικκόό ΚΚέέννττρρωωνν ΥΥγγεείίααςς 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Νόµου 1397/1983,
«µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης,
Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας, συνιστώνται σε κάθε νοµό
κέντρα υγείας, ως αποκεντρωµένος οργανικές µονάδες των
νοσοκοµείων του νοµού και περιφερειακά ιατρεία, ως αποκε-
ντρωµένες µονάδες των κέντρων υγείας. (…)Οι δαπάνες λει-
τουργίας των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων
τους βαρύνουν τον προϋπολογισµό του οικείου νοσοκοµείου,
στον οποίο και εγγράφονται κάθε χρόνο πιστώσεις, για το σκο-
πό αυτόν, σε ιδιαίτερο φορέα και κωδικούς αριθµούς». Καθ’
ερµηνεία των ως άνω διατάξεων το Συµβούλιο της Επικρατείας
έχει κρίνει, ότι τα περιφερειακά ιατρεία… Σελ. 12

ΙΙ∆∆ΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ::
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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.

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ  

ΤΤάάσσοοςς ΛΛεειιββααδδίίττηηςς:: 
ΟΟ πποοιιηηττήήςς ττωωνν ααγγώώννωωνν 
κκααιι ττωωνν ααιισσθθήήσσεεωωνν
Ο Τάσος Λειβαδίτης είναι ένας από τους σηµα-
ντικότερους εκπροσώπους της «ποίησης του στρα-
τοπέδου», αλλά και της «ποίησης της ήττας»,
όπως ο ίδιος την ονοµάζει στο οµώνυµο άρθρο
του στην «Επιθεώρηση τέχνης». Τις δύο πρώτες
ποιητικές συλλογές του, «Μάχη στην άκρη της
νύχτας» και «Αυτό το αστέρι ανήκει σε όλους
µας», τις εξέδωσε το 1952, γυρίζοντας από την
εξορία. Αποτύπωναν µε ένα µοναδικό ποιητικό
ρεαλισµό την αγριότητα… Σελ. 14-15

ΒΒ ΑΑ ΕΕ

ΣΣττρρααττιιωωττιικκοοίί ννοοσσηηλλεευυττέέςς 
Προσφάτως εδόθη στη δηµοσιότητα σχετική
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την οποία οι
νοσηλευτές που απασχολούνται σε νοσηλευ-
τικά ιδρύµατα, κλινικές, µικροβιολογικά και
βιοχηµικά εργαστήρια και υγειονοµικές µονά-
δες ασφαλιστικών οργανισµών εντάσσονται
στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Εν
προκειµένω ερµηνευτικώς θα πρέπει να γίνει
δεκτό, ότι στον όρο «νοσηλευτικά ιδρύµατα»
αναγκαστικώς συµπεριλαµβάνονται και τα
στρατιωτικά νοσοκοµεία και οι εκεί απασχο-
λούµενοι νοσηλευτές. Κι αυτό γιατί ο όρος
«νοσηλευτικά ιδρύµατα»... Σελ. 12





ΜΜ
ε την προώθηση της
κοινής υπουργικής
απόφασης,που αφο-

ρά στον καθορισµό χορήγη-
σης του µηνιαίου επιδόµα-
τος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας, για την έκδοση σε

ΦΕΚ, δικαιώνο-
νται οι αγώνες της
Ένωσής µας.Κατα-
λυτική ήταν η
παρουσία του
προεδρείου της
Ε.Ν.Ε.στην πρό-
σφατη συνάντη-
ση µε τον Υπουρ-
γό Υγείας, όπου
και απέσπασε την
υπόσχεση της

υπογραφής της εν λόγω από-
φασης. Θεωρούµε ότι για
πρώτη φορά κατίσχυσε, τόσο
κραυγαλέα, «το περί δικαίου
αίσθηµα» για τη νοσηλευτική
κοινότητα, µετά την λαίλαπα
των ανάλγητων, ισοπεδωτι-
κών και εξοντωτικών µέτρων
της κυβέρνησης και της πολι-
τικής ισοπέδωσης όλων των
δικαιωµάτων µας.Σε ό,τι παρέ-
χεις την εξουσία να σε ανε-
βάσει το εξουσιοδοτείς ταυ-
τόχρονα και να σε ρίξει.
∆υστυχώς οι περικοπές δεν
άφησαν ακέραια ούτε τη δηµο-
κρατία µας..

Με µια προσεκτική µα-
τιά διαπιστώνει κανείς,ότι το
επίδοµα διαφοροποιείται
για τρεις κατηγορίες υπαλ-
λήλων. Στην κατηγορία Α’
όπου εντάσσεται και το προ-
σωπικό της νοσηλευτικής

υπηρεσίας, το ύψος του επι-
δόµατος ανέρχεται στα 150
ευρώ. Εµπλοκή παρατηρή-
θηκε στους κόλπους της
ΠΟΕ∆ΗΝ -αποτυπώθηκε
αυτό στις άδειες αίθουσες

του πρόσφατου συνεδρίου
της- απ? αυτόν τον κόλαφο.
Παραλείποντας τεχνηέντως
τόσα χρόνια τον επαγγελµα-
τικό µας τίτλο,µας ενέτασσε
στους «υγειονοµικούς», κα-

τά τον προσφιλή, ψευδεπί-
γραφο χαρακτηρισµό της,
επιχειρώντας ένα συνονθύ-
λευµα ετερόκλητων οµά-
δων εργαζοµένων στα νο-
σοκοµεία. Με την υπογρα-
φή της κοινής υπουργικής
απόφασης καταλύεται περί-
τρανα ο προκλητικός ισχυ-
ρισµός, ότι «όλοι είµαστε το
ίδιο» και λύεται η τροχοπέ-
δη τόσων ετών από µέρους
της ΠΟΕ∆ΗΝ, που ήθελε
την a priori υπαγωγή όλων
ανεξαιρέτως των εργαζοµέ-
νων στο καθεστώς των
ΒΑΕ. Έτσι αποδεικνύεται
ατράνταχτα ότι οι νοσηλευ-
τές µπορούν να παλεύουν -
χωρίς την βοήθεια απρό-
σκλητων πατρώνων- και να
δικαιώνονται ακόµα και κά-
τω από αντίξοες συνθήκες,
αρκεί να είναι ενωµένοι.Κά-
θε φορά που είναι ενωµέ-
νοι κάνουν θαύµατα..

Αυτή η περίοδος είναι
κρίσιµη για τη χώρα, αλλά
και την Ένωσή µας. Κάθε
δηµιουργική προσπάθεια
απειλείται από το δυσµενές
περιβάλλον. Υπό τις παρού-
σες δύσκολες συνθήκες
απαιτείται απ’ όλους µεγα-
λύτερη υπευθυνότητα. Χρέ-
ος αλλά και αυτονόητη υπο-
χρέωση όλων µας είναι, να
σταθούµε δίπλα στην απο-
στολή της Ε.Ν.Ε.. Μόνο µε
συνεπή προσπάθεια θα µπο-
ρέσουµε να ανταποκριθού-
µε στις ανάγκες, αλλά και
στις διεκδικήσεις µας...

Φεβρουάριος 20124

«Ενωµένοι 
οι νοσηλευτές κάνουν

θαύµατα»
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Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες
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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
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«Αποδεικνύεται ατράνταχτα 
ότι οι νοσηλευτές µπορούν να 
παλεύουν -χωρίς την βοήθεια απρό-
σκλητων πατρώνων- και να δικαιώνο-
νται ακόµα και κάτω από αντίξοες
συνθήκες, αρκεί να είναι ενωµένοι.
Κάθε φορά που είναι ενωµένοι
κάνουν θαύµατα»

∆∆ηηµµήήττρριιοοςς ΣΣκκοουυττέέ--
λληηςς,, Πρόεδρος ∆.Σ.
Ε.Ν.Ε.
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H Ε.Ν.Ε. εξασφάλισε 
το επίδοµα των ΒΑΕ 
για τους νοσηλευτές 

ΛΛ
ίγες µέρες πριν, το ∆.Σ. της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) απέ-
στειλε επιστολή προς όλους τους

αρµόδιους υπουργούς σχετικά µε την µη
καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας, παρά την ένταξη των
νοσηλευτών στα ΒΑΕ. ««ΠΠααρράά ττοο γγεεγγοοννόόςς όόττιι
τταα ππάάσσηηςς φφύύσσηηςς εεππιιδδόόµµαατταα,, µµεεττααξξύύ ττωωνν οοπποοίί--
ωωνν κκααιι ττοο ννοοσσοοκκοοµµεειιαακκόό  ττοουυ άάρρθθρροουυ 88 ττοουυ
ΝΝ.. 33220055//22000033,, κκααττααρργγήήθθηηκκαανν ((κκααιι εενν ττοοιιςς
ππρράάγγµµαασσιι)) κκααιι δδεενν κκααττααββάάλλλλοοννττααιι ππλλέέοονν
σσττοουυςς εερργγααζζοοµµέέννοουυςς,, ττοο εεππίίδδοο--
µµαα εεππιικκίίννδδυυννηηςς κκααιι ααννθθυυγγιιεειιννήήςς
εερργγαασσίίααςς πποουυ θθεεσσππίίζζεεττααιι µµεε ττοονν
ΝΝ.. 44002244//22001111 ωωςς ααννττιισσττάάθθµµιισσµµαα
ττηηςς κκααττάάρργγηησσηηςς ττοουυ ννοοσσοοκκοοµµεειι--
αακκοούύ εεππιιδδόόµµααττοοςς,, δδεενν κκααττααββάάλλ--
λλεεττααιι δδιιόόττιι δδεενν έέχχεειι εειισσέέττιι εεκκδδοο--
θθεείί ηη ρρηηττάά ππρροοββλλεεππόόµµεεννηη ααππόό
ττοο άάρρθθρροο 1155 ΚΚοοιιννήή ΥΥπποουυρργγιικκήή
ΑΑππόόφφαασσηη πποουυ νναα κκααθθοορρίίζζεειι ττοουυςς
δδιικκααιιοούύχχοουυςς ττοουυ εεππιιδδόόµµααττοοςς κκααιι
ττοο πποοσσόό ααυυττοούύ.. Αποτέλεσµα αυτής
της παραλείψεως είναι να µην
καταβάλλεται κανένα επίδοµα στους
Νοσηλευτές, καίτοι το νοσηλευτι-
κό επάγγελµα κατατάσσεται στα
βαρέα και επικίνδυνα επαγγέλµατα και πάντο-
τε ο Νοµοθέτης προέβλεπε τη χορήγηση
επιδόµατος σχετικού µε την φύση και την
επικινδυνότητα του επαγγέλµατος», τόνιζε
στην επιστολή της η Ε.Ν.Ε., καλώντας τους
αρµόδιους φορείς να προβούν άµεσα στις
απαραίτητες ενέργειες.ΛΛίίγγεεςς ηηµµέέρρεεςς µµεεττάά ττηηνν
κκααττααλλυυττιικκήή ππααρρέέµµββαασσηη ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. εεκκδδόόθθηη--
κκεε ηη πποολλυυππόόθθηηττηη κκοοιιννήή υυπποουυρργγιικκήή ααππόόφφαα--
σσηη πποουυ κκααθθοορρίίζζεειι ττοο πποοσσόό κκααιι ττοουυςς δδιικκααιι--
οούύχχοουυςς ττοουυ εενν λλόόγγωω εεππιιδδόόµµααττοοςς::    

««11Καθορίζουµε το µηνιαίο επίδοµα επι-
κίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

για τους µόνιµους και δόκιµους πολιτικούς
υπαλλήλους και υπαλλήλους µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και

ορισµένου χρόνου (Ι∆ΑΧ - Ι∆ΟΧ) του
∆ηµοσίου,Ν.Π.∆.∆.και Ο.Τ.Α.α’και β’βαθ-
µού ανά κατηγορία ως εξής:
αα)) ΚΚααττηηγγοορρίίαα ΑΑ΄́ σσεε εεκκααττόόνν ππεεννήήνντταα ((115500))
εευυρρώώ..
β) Κατηγορία Β΄ σε εβδοµήντα (70) ευρώ.
γ) Κατηγορία Γ΄ σε τριάντα πέντε (35) ευρώ.

22ΣΣττηηνν κκααττηηγγοορρίίαα ΑΑ’’ ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι οοιι
κκάάττωωθθιι εειιδδιικκόόττηηττεεςς::

αα)) ΤΤοο ππρροοσσωωππιικκόό ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς υυππηηρρεεσσίίααςς,,

εερργγαασσττηηρρίίωωνν κκααιι κκααθθααρριιόόττηηττααςς,, οοιι ααππαασσχχοο--
λλοούύµµεεννοοιι ααπποοκκλλεειισσττιικκάά σσεε αακκττιιννοολλοογγιικκοούύςς
θθααλλάάµµοουυςς κκααιι εεµµφφααννίίσσεειιςς,, οοιι οοδδηηγγοοίί κκααιι
ββοοηηθθοοίί αασσθθεεννοοφφόόρρωωνν--δδιιαασσώώσσττεεςς κκααιι οοιι
σσυυννττηηρρηηττέέςς ππεειιρρααµµααττόόζζωωωωνν ττωωνν ΝΝοοσσοοκκοο--
µµεείίωωνν,, ττωωνν ΜΜοοννάάδδωωνν ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς ΦΦρροοννττίί--
δδααςς ττηηςς ΧΧώώρρααςς,, ττοουυ ΕΕθθννιικκοούύ ΚΚέέννττρροουυ ΆΆµµεε--
σσηηςς ΒΒοοήήθθεειιααςς ((ΕΕ..ΚΚ..ΑΑ..ΒΒ..)),, ττωωνν ΚΚέέννττρρωωνν
ΥΥγγεείίααςς,, ττωωνν ΚΚέέννττρρωωνν ΨΨυυχχιικκήήςς ΥΥγγεείίααςς,, ττωωνν
ΝΝ..ΠΠ..∆∆..∆∆.. ττοουυ ΤΤοοµµέέαα ΠΠρρόόννοοιιααςς κκααιι ττωωνν ΑΑγγρροο--
ττιικκώώνν ΙΙααττρρεείίωωνν τταα οοπποοίίαα υυππάάγγοοννττααιι σστταα ∆∆ηηµµόό--
σσιιαα ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίαα.. ΟΟιι ΘΘααλλααµµηηππόόλλοοιι ΨΨυυχχιιαα--
ττρριικκώώνν ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίωωνν κκααιι ΚΚλλιιννιικκώώνν.. ((......)) 

55ΤΤοο εεππίίδδοοµµαα εεππιικκίίννδδυυννηηςς κκααιι ααννθθυυγγιιεειι--
ννήήςς εερργγαασσίίααςς πποουυ ππρροοββλλέέππεεττααιι ααππόό ττηηνν

ππααρράάγγρρααφφοο 11 ττηηςς ππααρροούύσσααςς ααππόόφφαασσηηςς δδεενν

κκααττααββάάλλλλεεττααιι σσττοο δδιιοοιικκηηττιικκόό ππρροοσσωωππιικκόό
ττωωνν φφοορρέέωωνν πποουυ ααννααφφέέρροοννττααιι σσεε ααυυττήήνν..

66ΤΤοο ααννωωττέέρρωω εεππίίδδοοµµαα κκααττααββάάλλλλεεττααιι µµεε ττηηνν
ααππααρρααίίττηηττηη ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη όόττιι οοιι δδιικκααιιοούύ--

χχοοιι ααυυττοούύ ππρροοσσφφέέρροουυνν υυππηηρρεεσσίίαα µµεε ππλλήήρρηη
κκααιι ααπποοκκλλεειισσττιικκήή ααππαασσχχόόλληησσηη σσττοουυςς χχώώρροουυςς
κκααιι σσττιιςς εειιδδιικκόόττηηττεεςς πποουυ δδιικκααιιοολλοογγοούύνν ττηηνν
κκααττααββοολλήή ττοουυ.. ΕΕππίίσσηηςς κκααττααββάάλλλλεεττααιι κκααιι γγιιαα
όόσσοο δδιιάάσσττηηµµαα οοιι υυππάάλλλληηλλοοιι ττεελλοούύνν σσεε θθεεσσµµοο--
θθεεττηηµµέέννεεςς άάδδεειιεεςς ((κκααννοοννιικκέέςς,, σσυυννδδιικκααλλιισσττιι--
κκέέςς,, εειιδδιικκέέςς,, εεκκππααιιδδεευυττιικκέέςς µµιικκρρήήςς δδιιάάρρκκεειιααςς

έέωωςς δδύύοο ((22)) µµηηννώώνν,, δδιιεευυκκόόλλυυνν--
σσηηςς υυππααλλλλήήλλωωνν µµεε οοιικκοογγεεννεειιαα--
κκέέςς υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς,, µµηηττρρόόττηηττααςς κκααιι
ααννααττρροοφφήήςς ππααιιδδιιοούύ)),, σσεε ββρρααχχυυ--
χχρρόόννιιαα ααννααρρρρωωττιικκήή άάδδεειιαα έέωωςς έέξξιι
((66)) ηηµµέέρρεεςς κκααττ’’ έέττοοςς,, κκααθθώώςς κκααιι
ααυυττήήςς πποουυ χχοορρηηγγεείίττααιι ααππόό δδηηµµόό--
σσιιαα ννοοσσοοκκοοµµεείίαα,, κκέέννττρραα υυγγεείίααςς
ττοουυ ∆∆ηηµµοοσσίίοουυ,, ππααννεεππιισσττηηµµιιαακκέέςς
κκλλιιννιικκέέςς,, ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύςς σσχχηηµµααττιι--
σσµµοούύςς ττοουυ ΙΙ..ΚΚ..ΑΑ.. κκααιι ιιδδιιωωττιικκέέςς κκλλιι--
ννιικκέέςς,, εεφφόόσσοονν έέχχεειι ππρροοηηγγηηθθεείί ννοοσσηη--
λλεείίαα σσεε ααυυττέέςς,, ηη οοπποοίίαα ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι
µµεε σσχχεεττιικκάά ππααρραασσττααττιικκάά σσττοοιιχχεείίαα
((εειισσααγγωωγγήή,, εεξξιιττήήρριιοο κκ..λλ..ππ..))..

ΓΓιιαα ττηη σσυυννδδρροοµµήή όόλλωωνν ττωωνν ααννωω--
ττέέρρωω ππρροοϋϋπποοθθέέσσεεωωνν εεκκδδίίδδεεττααιι κκάάθθεε µµήήνναα
ββεεββααίίωωσσηη ττοουυ οοιικκεείίοουυ ππρροοϊϊσσττααµµέέννοουυ,, ηη οοπποοίίαα
σσυυννοοδδεεύύεειι ττηη µµιισσθθοοδδοοττιικκήή κκααττάάσστταασσηη.. ΣΣεε
ππεερρίίππττωωσσηη ααπποοµµάάκκρρυυννσσηηςς ττωωνν υυππααλλλλήήλλωωνν,,
γγιιαα οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε λλόόγγοο ((όόππωωςς εεννδδεειικκττιικκάά
µµεετταακκίίννηησσηη,, ααππόόσσππαασσηη,, µµεεττάάθθεεσσηη,, µµεεττάάττααξξηη,,
δδιιάάθθεεσσηη)) ααππόό τταα κκααθθήήκκοονντταα,, ττιιςς θθέέσσεειιςς κκααιι ττιιςς
σσυυννθθήήκκεεςς,, οοιι οοπποοίίεεςς δδιικκααιιοολλοογγοούύνν ττηη χχοορρήή--
γγηησσήή ττοουυ,, δδιιαακκόόππττεεττααιι ιισσοοχχρρόόννωωςς ηη κκααττααββοο--
λλήή ττοουυ µµεε εευυθθύύννηη ττοουυ οοιικκεείίοουυ ππρροοϊϊσσττααµµέέννοουυ..

77ΗΗ ααππόόφφαασσηη ααυυττήή,, πποουυ ιισσχχύύεειι ααππόό 11//55//22001122,,
νναα δδηηµµοοσσιιεευυθθεείί σσττηηνν ΕΕφφηηµµεερρίίδδαα ττηηςς

ΚΚυυββεερρννήήσσεεωωςς»».. ΝΝαα σσηηµµεειιώώσσοουυµµεε όόττιι ήήδδηη
ααππόόφφαασσηη δδηηµµοοσσιιεεύύθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕφφηηµµεερρίίδδαα
ττηηςς ΚΚυυββεερρννήήσσεεωωςς ((ΑΑρρ.. ΦΦύύλλλλοουυ 446655 –– 2244
ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ 22001122)).. 
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D ) Οι α� ασ= οJ ούµενοι στη ΒN  ΖK νη του Ε	 νικού ΚE ντρου < ρευνας ΦυσικK ν Ε� ιστηµK ν � ∆ηµ� κριτος-  και της ΕJ J ηνικής Ε� ιτρο� ής

Ατοµικής ΕνE ρ� ειας & Ε.Ε.Α.Ε.).� ) Το α� ασ= οJ ούµενο � ροσω� ικ�  στα ερ� αστήρια Ιατροδικαστικής και Το? ικοJ ο� � ας και Περι� ραH ικής Ανατοµικής των ΙατροδικαστικK ν

Υ� ηρεσιK ν.
δ) Οι Χηµικο� , D οη	 ο�  = ηµικο� , και αναJ υτE ς οι ο� ο� οι α� ασ= οJ ούνται α� οκJ ειστικ�  σε ερ� αστήρια.
ε) Οι ερ� αL � µενοι α� οκJ ειστικ�  στην � � στα αεροJ ιµE νων.στ) Οι ηJ εκτρονικο�  και τε= ν� τες αεροσκαH K ν, οι Μη= ανοJ � � οι & ∆ε? αµενιστE ς, ∆ιαν� κτες Καυσ� µων, ΕJ ασµατουρ� ο� , Ε� ενδυτE ς

J εD ήτων, εH αρµοστE ς, ηJ εκτροσυ� κοJ J ητE ς, J εD ητο� οιο� , J εµD ουρ� ο� , J ι� αντE ς, µη= ανικο�  αυτοκινήτων, µη= ανικο�  εσωτερικής

καύσεως, µη= ανικο�  ο= ηµ� των, µη= ανοτε= ν� τες, ο? υ� ονοκοJ J ητE ς, ο� J ουρ� ο� , � υροτε= νουρ� ο� , σιδηρουρ� ο� , συ� κοJ J ητE ς

µετ� J J ων, συντηρητE ς µη= ανηµ� των, σH υροκο� ανιστE ς, τε= ν� τες αεροσκαH K ν, τε= ν� τες αυτοκινήτων και ο= ηµ� των, τε= ν� τες

εJ αστικK ν, τε= ν� τες τα� ετσαρ� ας, τε= ν� τες σωστικK ν µE σων, τε= ν� τες H ρE νων, τορναδ� ροι, τορνευτE ς, υH αJ ο= ρωµατιστE ς,

H ανο� οιο� , = αJ κουρ� ο� , τε= ν� τες ορ� � νων ακριD ε� ας, = ειριστE ς µη= ανK ν και ειδικK ν µη= ανηµ� των, = εριστE ς µη= ανηµ� των

αµµοD οJ ής, = ύτες µετ� J J ων, > υκτικο� , τε= ν� τες Η% Ν συσκευK ν, τε= ν� τες υδραυJ ικK ν συστηµ� των), οι ΗJ εκτροJ � � οι & εναερ� τες,

ηJ εκτροσυ� κοJ J ητE ς εσωτερικK ν ε� καταστ� σεων, ηJ εκτροτε= ν� τες αυτοκινήτων, > υκτικο� , ηJ εκτροJ � � οι αυτοκινήτων,

ηJ εκτροJ � � οι ε� καταστ� σεων) � ου α� ασ= οJ ούνται στους Ναυστ� 	 µους, στο Στρατη� ε� ο ∆ιοικήσεως ΑνατοJ ικής Μεσο� ε� ου

& Σ∆ΑΜ), στη ∆ιο� κηση ΕJ ικο� τE ρων & ∆ΕΝ) και σε συνερ� ε� α των ε� καταστ� σεων του ΠοJ εµικού Ναυτικού.
L ) Οι ειδικευµE νοι ερ� � τες J ιµE νων, οι ερ� � τες υ� οD ρύ= ιων H ρα� µ� των, οι µανουD ραδ� ροι και οι ναυτερ� � τες των Ναυστ� 	 µων,

J ιµενικK ν ε� καταστ� σεων και � J ο� ων.η) Οι τε= νοJ � � οι µη= ανικο�  ΑΦ+ ΕΠ, οι τε= νικο�  ΑΦ+ ΕΠ και οι = ηµικο�  µεταJ J ουρ� ο�  του ΓΕΑ.
" . Στην κατη� ορ� α ΓN  � εριJ αµD � νονται οι κ� τω	 ι ειδικ� τητες: α) Οι α� ασ= οJ ούµενοι στην ΓN  ΖK νη του Ε	 νικού ΚE ντρου < ρευνας ΦυσικK ν Ε� ιστηµK ν � ∆ηµ� κριτος-  και της ΕJ J ηνικής Ε� ιτρο� ής

Ατοµικής ΕνE ρ� ειας & Ε.Ε.Α.Ε.). D ) Το � ροσω� ικ�  της Υ� ηρεσ� ας Εκτύ� ωσης Εντύ� ων και Α? ιK ν του ∆ηµοσ� ου & Υ.Ε.Ε.Α.∆.) και το � ροσω� ικ�  του Ε	 νικού

Τυ� ο� ραH ε� ου � ου α� ασ= οJ ούνται α� οκJ ειστικ�  µε τυ� ο� ραH ικE ς ερ� ασ� ες, κα	 K ς και το � ροσω� ικ�  των Τµηµ� των

Φωτοστοι= ειο	 εσ� ας και Τυ� ο� ραH ικής ∆ιαµ� ρH ωσης των ΗJ εκτρονικK ν και Εντύ� ων Εκδ� σεων και Εκτύ� ωσης και ΒιD J ιοδετικK ν

Ερ� ασιK ν της ∆ιεύ	 υνσης Στατιστικής ΠJ ηροH � ρησης και Εκδ� σεων της � ρK ην Γενικής Γραµµατε� ας Ε	 νικής Στατιστικής

Υ� ηρεσ� ας της ΕJ J � δος & ΕΛΣΤΑΤ).� ) Το � ροσω� ικ�  των Τυ� ο� ραH ε� ων του ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ � ου α� ασ= οJ ε� ται α� οκJ ειστικ�  µε τη D ιD J ιοδεσ� α, εκτύ� ωση και

τυ� ο� ραH ικE ς ερ� ασ� ες. . Το ε� � δοµα ε� ικ� νδυνης και αν	 υ� ιεινής ερ� ασ� ας � ου � ροD J E � εται α� �  την � αρ� � ραH ο �  της � αρούσας α� � H ασης δεν καταD � J J εται

στο διοικητικ�  � ροσω� ικ�  των H ορE ων � ου αναH E ρονται σε αυτήν.( . Το ανωτE ρω ε� � δοµα καταD � J J εται µε την α� αρα� τητη � ροM � � 	 εση � τι οι δικαιού= οι αυτού � ροσH E ρουν υ� ηρεσ� α µε � J ήρη και

α� οκJ ειστική α� ασ= � J ηση στους = K ρους και στις ειδικ� τητες � ου δικαιοJ ο� ούν την καταD οJ ή του. Ε� � σης καταD � J J εται και � ια � σο

δι� στηµα οι υ� � J J ηJ οι τεJ ούν σε 	 εσµο	 ετηµE νες � δειες & κανονικE ς, συνδικαJ ιστικE ς, ειδικE ς, εκ� αιδευτικE ς µικρής δι� ρκειας E ως δύο

& $ ) µηνK ν, διευκ� J υνσης υ� αJ J ήJ ων µε οικο� ενειακE ς υ� ο= ρεK σεις, µητρ� τητας και ανατροH ής � αιδιού), σε D ρα= υ= ρ� νια αναρρωτική

� δεια E ως E ? ι & ( ) ηµE ρες κατS  E τος, κα	 K ς και αυτής � ου = ορη� ε� ται α� �  δηµ� σια νοσοκοµε� α, κE ντρα υ� ε� ας του ∆ηµοσ� ου, � ανε� ιστηµιακE ς

κJ ινικE ς, νοσηJ ευτικούς σ= ηµατισµούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικE ς κJ ινικE ς, εH � σον E = ει � ροη� η	 ε�  νοσηJ ε� α σε αυτE ς, η ο� ο� α α� οδεικνύεται

µε σ= ετικ�  � αραστατικ�  στοι= ε� α & εισα� ω� ή, ε? ιτήριο κ.J .� .). Για τη συνδροµή � J ων των ανωτE ρω � ροM � ο	 E σεων εκδ� δεται κ� 	 ε µήνα

D εD α� ωση του οικε� ου � ροT σταµE νου, η ο� ο� α συνοδεύει τη µισ	 οδοτική κατ� σταση. Σε � ερ� � τωση α� οµ� κρυνσης των υ� αJ J ήJ ων, � ια

ο� οιονδή� οτε J � � ο & � � ως ενδεικτικ�  µετακ� νηση, α� � σ� αση, µετ� 	 εση, µετ� τα? η, δι� 	 εση) α� �  τα κα	 ήκοντα, τις 	 E σεις και τις

συν	 ήκες, οι ο� ο� ες δικαιοJ ο� ούν τη = ορή� ησή του, διακ� � τεται ισο= ρ� νως η καταD οJ ή του µε ευ	 ύνη του οικε� ου � ροT σταµE νου.

* . Η α� � H αση αυτή, � ου ισ= ύει α� �  � %  % $ # � $ , να δηµοσιευ	 ε�  στην ΕH ηµερ� δα της ΚυD ερνήσεως.ΟΟ ΥΥΦΦΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΜΜΕΕΤΤΑΑΡΡΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗΣΣ ΟΟ ΑΑΝΝΑΑΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΤΤΗΗΣΣ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΚΚΑΑΙΙ ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ ∆∆ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ

ΦΦ.. ΣΣΑΑΧΧΙΙΝΝΙΙ∆∆ΗΗΣΣ 
ΠΠ..ΤΤΖΖΩΩΡΡΤΤΖΖΑΑΚΚΗΗΣΣ 

ΟΟ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ 
ΟΟ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΜΜΥΥΝΝΑΑΣΣ

ΑΑ.. ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΙΙΤΤΣΣΗΗΣΣ 
∆∆.. ΑΑΒΒΡΡΑΑΜΜΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ

ΟΟ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΣΣΥΥΝΝΗΗΣΣ,, ∆∆ΙΙΑΑΦΦΑΑΝΝΕΕΙΙΑΑΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΝΝΩΩΝΝ ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ ΟΟ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣ
ΜΜ.. ΠΠΑΑΠΠΑΑΪΪΩΩΑΑΝΝΝΝΟΟΥΥ 

ΑΑ.. ΛΛΟΟΒΒΕΕΡΡ∆∆ΟΟΣΣΗΗ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΙΙΑΑΣΣ,, ∆∆ΙΙΑΑ ΒΒΙΙΟΟΥΥ ΜΜΑΑΘΘΗΗΣΣΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΘΘΡΡΗΗΣΣΚΚΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ ΟΟ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣ
ΑΑ.. ∆∆ΙΙΑΑΜΜΑΑΝΝΤΤΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ 

ΓΓ.. ΚΚΟΟΥΥΤΤΡΡΟΟΥΥΜΜΑΑΝΝΗΗΣΣΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
� )Υ� ουρ� ε� ο ∆ιοικητικής Μεταρρύ	 µισης και ΗJ εκτρονικής ∆ιακυD E ρνησης$ ) Υ� ουρ� ε� ο ΕσωτερικK ν
A ) Υ� ουρ� ε� ο Ε	 νικής P µυνας" ) Υ� ουρ� ε� ο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαH � νειας και Αν	 ρω� � νων ∆ικαιωµ� των ) Υ� ουρ� ε� ο Υ� ε� ας και Κοινωνικής ΑJ J ηJ ε� � ύης( ) Υ� ουρ� ε� ο Ερ� ασ� ας και Κοινωνικής ΑJ J ηJ ε� � ύης* ) Υ� ουρ� ε� ο Παιδε� ας, ∆ια Β� ου Μ� 	 ησης και Θρησκευµ� τωνB ) Υ� ουρ� ε� ο ΟικονοµικK ν+ Γενικ�  Λο� ιστήριο του Κρ� τους ΓραH ε� ο Ανα� J ηρωτή Υ� ουρ� ού ΟικονοµικK ν κ. Φ. Σα= ιν� δη

@ )Γενική Γραµµατε� α ΚυD E ρνησης� # )Ε	 νικ�  Τυ� ο� ραH ε� ο & � ια τη δηµοσ� ευση)

ΕΕσσωωττεερριικκήή δδιιααννοοµµήή:: ∆$ $ + Α+ Β

ΑκριD E ς Αντ� � ραH ο
Ο ΠροT στ� µενος ∆ιεκ� % σης α.α.

ΘΘΕΕΜΜΑΑ:: � Κα	 ο� ισµ� ς επι� � µα� ος επι� ίν� υνης � αι αν	 υ� ιειν� ς ε� � ασίας � ης πα� . �  � ου � � 	 � ου �   � ου Ν." # 2" % 2# � �  & ΦΕΚ 22( % ) % 2* -

� # -2# � � , - .
ΚΚΟΟΙΙΝΝΗΗ ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗ

ΟΟΙΙ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΙΙ

∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΜΜΕΕΤΤΑΑΡΡΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ ∆∆ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ,, ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ,, ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ,, ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΜΜΥΥΝΝΑΑΣΣ,,

∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΣΣΥΥΝΝΗΗΣΣ,, ∆∆ΙΙΑΑΦΦΑΑΝΝΕΕΙΙΑΑΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΝΝΩΩΝΝ ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ,, ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣ,, ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΙΙΑΑΣΣ,, ∆∆ΙΙΑΑ ΒΒΙΙΟΟΥΥ

ΜΜΑΑΘΘΗΗΣΣΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΘΘΡΡΗΗΣΣΚΚΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ ΚΚΑΑΙΙ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣ

< = ον� ας υπ� > η:
� . Τις � ια� � ? εις � ης πα� . 2 � ου � � 	 � ου @ #  � ου π.� . ( A % 2# #   & ΦΕΚ @ B % Α% 22-" -2# #  ,  � ΚC � ι� οποίηση � ης νοµο	 εσίας � ια � ην ΚυD E � νηση

� αι � α ΚυD ε� νη� ι� �  F � � ανα- .

2. Τις � ια� � ? εις � ης πα� . �  � ου � � 	 � ου �   � ου G ." # 2" % 2# � �  & ΦΕΚ 22( % ) % 2* -� # -2# � � , .

A . Την α� ι	 µ. Φ� # 22� % οι� .2( B � ( % @ 2@ % A # -� � -2# � �  & ΦΕΚ 2* * B % Β% 2-� 2-2# � � ,  Απ� φαση � ου Υπου� � οI  Ε� � ασίας � αι ΚοινC νι� � ς Ασφ� J ισης

πε� ί � α	 ο� ισµοI  � C ν D α� E C ν � αι αν	 υ� ιεινK ν ε� � ασιK ν.

" . Την α� ι	 µ. Υ2 % ( -� 2-2# � �  & ΦΕΚ 2* @ 2% Β% B -� 2-2# � � ,  απ� φαση � ου Π� C 	 υπου� � οI  πε� ί � α	 ο� ισµοI  α� µο� ιο� � � C ν � C ν ΑναπJ η� C � K ν

Υπου� � K ν Οι� ονοµι� K ν ΦίJ ιππου Σα= ινί� η � αι Παν� εJ �  Οι� ον� µου.

 . Την α� ι	 µ. 2A  ( " % 2 -� � -2# � �  &  ΦΕΚ 2* " � %  Β% 2 -� � -2# � � ,  απ� φαση � ου Π� C 	 υπου� � οI  � αι � ου Υπου� � οI  ∆ιοι� η� ι� � ς Με� α� � I 	 µισης

� αι ΗJ ε� � � ονι� � ς ∆ια� υD E � νησης, µε 	 E µα � Αν� 	 εση α� µο� ιο� � � C ν σ� ους Υφυπου� � οI ς ∆ιοι� η� ι� � ς Με� α� � I 	 µισης � αι

ΗJ ε� � � ονι� � ς ∆ια� υD E � νησης, ΚC νσ� αν� ίνο Ρ� D J ια � αι Παν� εJ �  ΤζC � � ζ� � η- .

( . Το � ε� ον� ς � � ι απ�  � ις � ια� � ? εις � ης πα� οI σης απ� φασης π� ο� αJ εί� αι � απ� νη I > ους � A 2.# # # .# # #  ευ� K  πε� ίπου � ια � ο 2# � 2

� αι 2# # .# # # .# # #  ευ� K  πε� ίπου � ια � � 	 ε E να απ�  � α επ� µενα E � η, σε D � � ος � ου Κ.Α.Ε. # 22  � ου � � α� ι� οI  π� οM ποJ ο� ισµοI , � ου

Κ.Α.Ε. # 2 �  � C ν π� οM ποJ ο� ισµK ν � C ν Ν.Π.∆.∆. � αι � C ν οι� είC ν � C � ι� K ν � C ν Ο.Τ.Α. αN  � αι D N  D α	 µοI .

ΑΑπποοφφαασσίίζζοουυµµεε

� . Κα	 ο� ίζουµε � ο µηνιαίο επί� οµα επι� ίν� υνης � αι αν	 υ� ιειν� ς ε� � ασίας � ια � ους µ� νιµους � αι � � � ιµους ποJ ι� ι� οI ς υπαJ J � J ους

� αι υπαJ J � J ους µε σ= E ση ε� � ασίας ι� ιC � ι� οI  � ι� αίου αο� ίσ� ου � αι ο� ισµE νου = � � νου & Ι∆ΑO  - Ι∆ΟO ,  � ου ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. � αι

Ο.Τ.Α. αN  � αι D N  D α	 µοI  αν�  � α� η� ο� ία C ς ε? � ς: 

α,  Κα� η� ο� ία ΑN  σε ε� α� � ν πεν� ν� α & �  # ,  ευ� K . 

D ,  Κα� η� ο� ία ΒN  σε εD � οµ� ν� α & * # ,  ευ� K . 

� ,  Κα� η� ο� ία ΓN  σε � � ι� ν� α πE ν� ε & A  ,  ευ� K .

2. Σ� ην � α� η� ο� ία ΑN  πε� ιJ αµD � νον� αι οι � � � C 	 ι ει� ι� � � η� ες: 

α,  Το π� οσC πι� �  νοσηJ ευ� ι� � ς υπη� εσίας, ε� � ασ� η� ίC ν � αι � α	 α� ι� � η� ας, οι απασ= οJ οI µενοι απο� J εισ� ι� �  σε α� � ινοJ ο� ι� οI ς

	 αJ � µους � αι εµφανίσεις, οι ο� η� οί � αι D οη	 οί ασ	 ενοφ� � C ν-� ιασK σ� ες � αι οι συν� η� η� E ς πει� αµα� � ζC C ν � C ν Νοσο� οµείC ν,

� C ν Μον� � C ν ΚοινC νι� � ς Φ� ον� ί� ας � ης O K � ας, � ου Ε	 νι� οI  ΚE ν� � ου P µεσης Βο� 	 ειας & Ε.Κ.Α.Β., , � C ν ΚE ν� � C ν Υ� είας, � C ν

ΚE ν� � C ν Q υ= ι� � ς Υ� είας, � C ν Ν.Π.∆.∆. � ου ΤοµE α Π� � νοιας � αι � C ν Α� � ο� ι� K ν Ια� � είC ν � α οποία υπ� � ον� αι σ� α ∆ηµ� σια

Νοσο� οµεία. Οι ΘαJ αµηπ� J οι Q υ= ια� � ι� K ν Νοσο� οµείC ν � αι ΚJ ινι� K ν. 

D ,  Οι απασ= οJ οI µενοι σ� ην ΑN  R K νη � ου Ε	 νι� οI  ΚE ν� � ου < � ευνας Φυσι� K ν Επισ� ηµK ν � ∆ηµ� � � ι� ος-  � αι � ης ΕJ J ηνι� � ς Επι� � οπ� ς

Α� οµι� � ς ΕνE � � ειας & Ε.Ε.Α.Ε., . 

� ,  Το π� οσC πι� �  που απασ= οJ εί� αι σ� η συ� � οµι� �  � αι απο� οµι� � , µε� αφο� � , � ιαJ ο� � , επισ� ασία, � α� ασ� � οφ�  απο� � ιµµ� � C ν

σε συνε� � εία συν� � � ησης � αι επισ� ευ� ς � C ν µE σC ν � α	 α� ι� � η� ας � αι µε � ο πJ I σιµο αυ� K ν, � α	 K ς � αι οι ο� ο� α	 α� ισ� E ς, οι

ε� � � � ες αφο� ευ� η� ίC ν, οι = ει� ισ� E ς µη= ανι� K ν σα� K 	 � C ν, οι ε� � � � ες � αφ� ς � αι ε� � αφ� ς νε� � K ν, οι � α	 α� ισ� E ς οσ� K ν, οι

ε� � � � ες � αι � ε= νί� ες ασφαJ � � σ� � C σης, οι � οπο	 ε� η� E ς µα� µ� � C ν � αι πJ α� K ν, οι � α� ε� � ασ� E ς � αι � � π� ες µα� µ� � C ν, οι σφα� είς

� αι ε� � ο� είς ζK C ν � αι π� ηνK ν, οι εναε� ί� ες ηJ ε� � � οJ � � οι, οι ε� � � � ες � αι � ε= νί� ες απο= E � ευσης, οι ο� η� οί ανοι= � K ν φο� � η� K ν

� αι D α� E C ν φο� � η� K ν µει� � οI  D � � ους � νC  � C ν A ,  � � νC ν � αι J εC φο� είC ν � αι οι = ει� ισ� E ς µη= ανηµ� � C ν E � � ου. 

� ,  Το π� οσC πι� �  � C ν σC φ� ονισ� ι� K ν � αι αναµο� φC � ι� K ν � α� ασ� ηµ� � C ν � ου Υπου� � είου ∆ι� αιοσI νης, ∆ιαφ� νειας � αι Αν	 � C πίνC ν

∆ι� αιC µ� � C ν. 
ε,  Οι ο� η� οί ει� ι� K ν ο= ηµ� � C ν µε� αφο� � ς πυ� οµα= ι� K ν � αι ει� ι� K ν εI φJ ε� � C ν � αυσίµC ν.

A . Σ� ην � α� η� ο� ία ΒN  πε� ιJ αµD � νον� αι οι � � � C 	 ι ει� ι� � � η� ες:

α,  Το � ε= νι� �  π� οσC πι� �  � αι � ο π� οσC πι� �  που ε� � � ζε� αι σ� ην εσ� ίαση � αι σ� ον ιµα� ισµ�  � C ν Νοσο� οµείC ν, � C ν Μον� � C ν

ΚοινC νι� � ς Φ� ον� ί� ας � ης O K � ας, � ου Ε	 νι� οI  ΚE ν� � ου P µεσης Βο� 	 ειας & Ε.Κ.Α.Β., , � C ν ΚE ν� � C ν Υ� είας, � C ν ΚE ν� � C ν Q υ= ι� � ς

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ

ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ

ΑΑθθήήνναα,, 2244//22//22001122

ΓΓΕΕΝΝ.. ΓΓΡΡΑΑΜΜ.. ∆∆ΗΗΜΜ//ΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ 
ΑΑρρ..ΠΠρρωωττ..:: οοιικκ..22//1166551199//00002222

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ ΤΤΟΟΥΥ ΚΚΡΡΑΑΤΤΟΟΥΥΣΣ

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ ∆∆//ΝΝΣΣΗΗ ΜΜΙΙΣΣΘΘΩΩΝΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 2222ηη ΜΜιισσθθοολλοογγίίοουυ

Τα/ . ∆/νση: Παν0 1 ιστη2 ίου 37, 101 65 5  Αθ
ήνα

Τηλ6 7 ωνα: Α8  ΤΜΗΜΑ 3338.218: 403

Υ1 ουργ0 ία 5  3338.404: 422

Α∆Α 3338.237
Α1 οκ0 ντρω2 6 ν0 ς ∆ιοικήσ0 ις

< 8  ΤΜΗΜΑ  3338.391

ΟΤΑ :  ΝΠ∆∆  3338.477: 478

Προσω1 ικ=  Ι> ιωτικο?  ∆ικαίου 3338.418: 419
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Φεβρουάριος 2012

ΗΗ
Ε.Ν.Ε. στα πλαίσια της συνεχιζό-
µενης επιµόρφωσης των µελών
της, όπως κάθε χρόνο, έτσι και

φέτος,αποφάσισε να διενεργήσει σειρά κλι-
νικών και ειδικών φροντιστηρίων σε συνερ-
γασία µε αναγνωρισµένους και πιστοποιη-
µένους φορείς,καθώς επίσης µε διακεκριµένους
επιστήµονες του χώρου της Υγείας, καλύ-
πτοντας ένα ευρύ φάσµα του γνωστικού
αντικειµένου της επιστήµης µας. Κατά τις
επόµενες µέρες θα ανακοινωθούν συνο-
λικά όλα τα φροντιστήρια. Αρχικά, ανακοι-
νώνουµε ότι η Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης (ΕΣ∆Υ) έχει αναλάβει να διενερ-
γήσει τα ακόλουθα ειδικά φροντιστήρια:

11Η Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS
20.0 για την ανάλυση στατιστικών δεδο-

µένων στην έρευνα υπηρεσιών υγείας

22Κατασκευή ερωτηµατολογίου ερευνη-
τικής εργασίας

33Αρχές management: Η εφαρµογή της
λιτής διαχείρισης

44∆ιασφάλιση της ποιότητας στις υπηρε-
σίες υγείας

55Νοµοθεσία στην Υγεία: Προεκτάσεις
στο νοσηλευτικό επάγγελµα

66Επικοινωνιακές δεξιότητες στους επαγ-
γελµατίες υγείας
Με βάση τη σπουδαιότητα της θεµατο-

λογίας των φροντιστηρίων, τη µεγάλη ζήτη-
ση από τους συνέδρους και τον περιορι-
σµένο αριθµό των συµµετεχόντων, σας
ενηµερώνουµε ότι µπορείτε από τώρα να
δηλώσετε συµµετοχή στα παραπάνω φρο-

ντιστήρια, στέλνοντας e-mail στο
newsenne@gmail.com υπόψη των κ. κ.
∆άγλα Αριστείδη και Αβραµίδη Γεώργιου.

Τονίζουµε ότι η συµµετοχή στα παρα-
πάνω φροντιστήρια είναι δωρεάν και για
την επιλογή των καταρτιζοµένων θα τηρη-
θεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Στους καταρτιζόµενους θα απονεµηθεί
πιστοποιητικό παρακολούθησης  από τους
αρµόδιους επιστηµονικούς φορείς (ΕΝΕ
και ΕΣ∆Υ). Απαραίτητη προϋπόθεση για
τη συµµετοχή, είναι η εγγραφή στο συνέ-
δριο και η οικονοµική τακτοποίηση στην
ΕΝΕ για το 2012.

Σύντοµα θα ακολουθήσει ανακοίνω-
ση και µε τα υπόλοιπα κλινικά και ειδικά
φροντιστήρια.

ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΙΝΙΚA ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚA ΦΡΟΝΤΙΣΤHΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡIΟΥ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΣΤΗΝ ΚEΡΚΥΡΑ

Άρχισαν οι προεγγραφές 
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Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

ΤΤ ο Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝΕΠ)
οργανώνει σεµινάρια για διοι-
κητικό, επιστηµονικό µη ιατρι-

κό προσωπικό,ιατρικό, νοσηλευτικό
και τεχνικό προσωπικό (σε ανάλογες
θέσεις εργασίας και ανάλογα µε το
σεµινάριο). Τα σεµινάρια πραγµατο-
ποιούνται σε αίθουσες του Εθνικού
Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΕΚ∆∆)
Πειραιώς 211, στον Ταύρο (www.ekdd.gr).
Όσοι υπάλληλοι θέλουν να παρακο-
λουθήσουν κάποιο σεµινάριο συµπλη-
ρώνουν ηλεκτρονική αίτηση στην
ιστοσελίδα του ΙΝΕΠ www.ekdd.gr
τουλάχιστον 25 ηµέρες πριν την έναρ-
ξη του κάθε προγράµµατος.
l ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙ-
ΚΟΥ, 05/03/2012-09/04/2012, 40,
80031Μ12, 07-08/06/2012, 40,
80088Μ12, 07-11/06/2012 80053Μ12
l ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 12- 23/03/2012,
70 80030Τ12, 19-30/03/2012, 70
80034Τ12, 07-18/05/2012, 70 80047Τ12
l ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ-
ΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟ-
∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ∆Ε∆Ο-
ΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S),
19-23/03/2012, 35 80021Ρ12
l ∆ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΚΟ (ΘΕΣΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ), 35 ώρες 19-23/03/2012,

80041Ο12, 23-27/04/2012, 80059Ο12,
21-25/05/2012, 80073Ο12, 25-
29/06/2012 80093Ο12
l ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΩΝ 21- 23/05/2012, 21, 80064Μ12,
09-11/04/2012 80047Μ12, 12-
14/03/2012 80033Μ12
l ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WINDOWS SERVER
2008, 21-01/06/2012, 70, 80056Τ12
l ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ,
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑ-
ΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
(G.I.S), 14-18/05/2012 80035Ρ12,
18-22/06/2012 80039Ρ12
l ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗ-
ΜΑΤΩΝ 12-16/03/2012 80013012,
2-6/04/2012 800200, 7-11/05/2012
80027012, 21-25/05/2012 80031012,
11-15/6/2012 80036012, 2-6/7/2012
80040012
l ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CISCO,
A, 23-29/6/2012 80005Τ12
l ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CISCO,
Β, 23-29/06/201280006Τ12
l ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,12-
14/03/2012, 22 80038Μ12, 25-
27/04/2012 80050Μ12, 18/-20/06/2012,
22 80076Μ12, 19-21/06/2012
80077Μ12, 02-06/07/2012 80082Μ12
l ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ, 14-18/5/2012,

80053Τ12, 25-29/06/2012 80067Τ12
l ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΚΕΝΑΚ), 02-06/04/2012, 80028Ρ12
l Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, 26-28/03/2012,
21 80026Ρ12
l Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩ-
ΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ,
21/05/2012- 24/05/2012, 28 80066Μ12
l Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙ-
ΣΜΟΙ, 14-18/05/2012, 80060Μ12, 25-
29/06/2012 80079Μ12, 23-27/04/2012
80048Μ12
l Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥ-
ΣΗΣ, 11-15/6/2012 80071Μ12,
21/05/2012-25/05/2012 80068Μ12,
19-23/03/20 80041Μ12
l ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΡΟ-
∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26-30/03/2012
80025Ρ12, 09-13/07/2012, 80047Ρ12 
l ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙ-
ΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, 30/4-4/5/2012
80051Μ12, 21-25/5/2012 80067Μ12,
02-06/07/2012 80083Μ12, 09-
14/07/2012 80086Μ12
l ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ,12-23/03/2012, 70

80032Τ12, 18- 29/06/2012, 70 80066Τ12
l ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ, 23- 27/04/2012, 35 80043Τ12
l ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ,
11-15/06/2012 80062Τ12
l ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟ-
ΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ 14-
18/05/2012, 35, 80059Μ12, 14-
18/05/2012 80055Μ12, 21-25/05/2012,
35, 80065Μ12, 28/05-01/06/2012
80069Μ12, 02-6/07/2012 80081Μ12,
09- 13/07/2012 80085Μ12
l ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ, 23-25/04/20122180046Τ12
l ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ, 07- 18/05/2012,
70 80049Τ12, 25-06/07/2012, 70
80068Τ12
l ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, 23- 27/04/2012,
35 80044Τ12, 02-06/07/2012 80072Τ12,
28/05-01/06/2012 80058Τ12
l ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑ-
ΦΩΝ-ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, 07-22/05/2012
80052Μ12
l ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
02-06/04/2012, 35 80027Ρ12, 07-
11/05/2012 80032Ρ12, 25-29/06/2012
80042Ρ12.

Σεµινάρια Ινστιτούτου Επιµόρφωσης ΕΚ∆∆ για το 2012



««ΣΣ
ε απάντηση διαφόρων ανακρι-
βών ενστάσεων και σχολίων τα
οποία διακινούνται σχετικά µε

τις διατάξεις για την ΕΣ∆Υ,οι οποίες εµπε-
ριέχονται σε νοµοσχέδιο, το οποίο συζη-
τείται στη Βουλή, από µέρους της Σχολής
παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

ααΗ διατύπωση ότι µε την παρούσα ρύθ-
µιση επιχειρείται η «ανωτατοποίηση» της

ΕΣ∆Υ δεν είναι αληθής, δεδοµένου
ότι η ΕΣ∆Υ σύµφωνα µε το ισχύον
θεσµικό πλαίσιο το οποίο τη διέπει
(ν.2194/1994,2517/1997,3685/2008)
είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα µε
πλήρη διοικητική και οικονοµική αυτο-
τέλεια και παρέχει τίτλους µεταπτυχια-
κών σπουδών.

ββΗ παρούσα ρύθµιση αποσκοπεί
στην εναρµόνιση του πλαισίου

οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΣ∆Υ
σύµφωνα µε τον πρόσφατο νόµο για
τις ανώτατες σπουδές και τη δοµή και
λειτουργία των ΑΕΙ,καθώς επίσης και
για την κρίση και αξιολόγηση του
προσωπικού της Σχολής.

γγΗ διατύπωση ότι οι Καθηγητές
και τα µέλη ∆ΕΠ της ΕΣ∆Υ εντάσ-

σονται χωρίς κρίση και αξιολόγηση
δεν είναι ακριβής,δεδοµένου ότι στις
σχετικές διατάξεις προβλέπεται η δια-
δικασία κρίσης και αξιολόγησης των
Καθηγητών και µελών ∆ΕΠ από επι-
τροπές αποτελούµενες από εξωτερι-
κούς αξιολογητές και µε αυστηρά κρι-
τήρια.

δδΜε την ρύθµιση αυτή επιδιώκε-
ται η πλήρης εναρµόνιση των διαδι-

κασιών που ακολουθούνται στην ΕΣ∆Υ
µε εκείνες που θεσπίστηκαν και ισχύουν
στα Πανεπιστήµια,σύµφωνα µε τον ν.4009/2011
και εισάγουν διαδικασίες ουσιαστικής και
τυπικής αξιολόγησης και κρίσης για το
ακαδηµαϊκό προσωπικό της Σχολής.

εεΕιδικότερα, µε τις παραγράφους α και β
του άρθρου 145, οι καθηγητές αξιολο-

γούνται µε τις διατάξεις του ν.4009/2011 από
εξωτερικούς κριτές και σύµφωνα µε την παρ.
γ του ίδιου άρθρου τα µέλη ∆ΕΠ αξιολο-
γούνται επίσης από εξωτερικούς κριτές και

εντάσσονται, ενώ η εναρµόνιση µε το
ν.4009/2011 επιβάλλει πλήρη διαφάνεια στο
σύνολο των δραστηριοτήτων της Σχολής.

σσττΗ παρούσα ρύθµιση έγινε µετά από
εξαντλητικό διάλογο δύο ετών µε

όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και µε
τη συναίνεση των Προέδρων των Ιατρι-
κών Σχολών της χώρας και ανταποκρίνε-
ται στις συστάσεις των διεθνών οργανι-

σµών υγείας και της Επιτροπής κατά την
αξιολόγηση της Σχολής από την Αρχή ∆ια-
σφάλισης της Ποιότητας (Α.∆Ι.Π.) στην
ανώτατη εκπαίδευση.

ζζΜε την παρούσα ρύθµιση δεν προκα-
λείται οικονοµική επιβάρυνση στους

οικείους προϋπολογισµούς.

ηηΟι επικρίσεις οι οποίες διατυπώνονται
για ευνοιοκρατική κρίση και εµπλέ-

κουν την διακεκριµένη Καθηγήτρια ∆ηµό-
σιας Υγείας,Κυρία Τζένη Κρεµαστινού,είναι
άτοπες και ψευδείς δεδοµένου ότι η Κυρία
Κρεµαστινού δεν υπηρετεί πλέον στην

ΕΣ∆Υ, λόγω συνταξιοδότησής της. Ως εκ
τούτου, κάθε προσπάθεια εµπλοκής της
αποτελεί αβάσιµη στοχοποίησή της.

Επειδή, ακόµη και η απλή ανάγνωση
του κειµένου των διατάξεων παρέχει προ-
φανείς και σαφείς εξηγήσεις,προκαλεί απο-
ρία και εύλογα ερωτηµατικά το κίνητρο
και η σκοπιµότητα των ανακριβειών οι
οποίες διατυπώνονται και διαστρεβλώνουν

τον πραγµατικό σκοπό των διατάξε-
ων του νοµοσχεδίου».

Σε ανάλογο ύφος κινήθηκε και η
ανακοίνωση του Συλλόγου Μελών
∆ιδακτικού και Επιστηµονικού Προ-
σωπικού της ΕΣ∆Υ (∆ΕΠ-ΕΣ∆Υ), ο
οποίος κάλεσε τα µέλη του Εθνικού
Κοινοβουλίου «να υποστηρίξουν τις
ρυθµίσεις για την ΕΣ∆Υ,οι οποίες µπο-
ρούν να συµβάλλουν στην προάσπι-
ση της δηµόσιας υγείας και της κοι-
νωνίας. Είναι ορθές και δίκαιες για τη
Σχολή µας, για τη δηµόσια υγεία και
τελικά για τη χώρα». Από τη µεριά της
η Επιστηµονική Εταιρεία Αποφοίτων
της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας
τονίζει ότι η ΕΣ∆Υ επιτελεί σηµαντικό
ρόλο τόσο στη διαµόρφωση πολιτι-
κών υγείας όσο και στη στελέχωση
των υπηρεσιών υγείας µε επαρκώς
καταρτισµένους επαγγελµατίες υγείας
σε θέµατα δηµόσιας υγείας και διοί-
κησης υπηρεσιών υγείας.«Με την ρύθ-
µιση,η οποία εισάγεται για ψήφιση στο
Εθνικό Κοινοβούλιο εναρµονίζεται
και τυπικά η λειτουργία της Σχολής µε
αυτή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Ιδρυµάτων, σύµφωνα µε τον ν.4009/2011
και εισάγονται διαδικασίες κρίσης και αξιο-
λόγησης του ακαδηµαϊκού προσωπικού.Οι
παρατηρούµενες αντιδράσεις από ένα µικρό
τµήµα των ιατρικών στελεχών στηρίζονται
σε ανακριβή στοιχεία και είναι άδικες,δεδο-
µένου ότι για τη ρύθµιση αυτή έχει γίνει
µακροχρόνιος διάλογος µε τη συµµετοχή
και τη συναίνεση τους».

Να αναφέρουµε ότι τελικά,µετά από έντο-
νες αντιδράσεις η εν λόγω διάταξη αποσύρ-
θηκε, αλλά ο υπουργός τόνισε ότι θα την
επαναφέρει άµεσα.
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Γράφει ο Αλέξιος Παραράς,
∆ικηγόρος – ∆ηµοσιολόγος 

ΠΠ
ρροοσσφφάάττωωςς ψψηηφφίίσσττηηκκεε σσττηη ΒΒοουυ--
λλήή ττωωνν ΕΕλλλλήήννωωνν ττοο σσχχέέδδιιοο ννόόµµοουυ
ττοουυ ΥΥπποουυρργγεείίοουυ ΥΥγγεείίααςς κκααιι ΚΚοοιι--

ννωωννιικκήήςς ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς µµεε ττίίττλλοο ««ΕΕφφααρρµµοο--
σσττιικκόόςς ννόόµµοοςς ααρρµµοοδδιιόόττηηττααςς ΥΥπποουυρργγεείίωωνν
ΥΥγγεείίααςς κκααιι ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς κκααιι
ΕΕρργγαασσίίααςς κκααιι ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς ΑΑσσφφάάλλιισσηηςς σσχχεε--
ττιικκάά µµεε ττοονν ψψηηφφιισσθθέένντταα ΝΝόόµµοο ««ΈΈγγκκρριισσηη
ττωωνν ΣΣχχεεδδίίωωνν ΣΣυυµµββάάσσεεωωνν ΧΧρρηηµµααττοοδδοοττιι--
κκήήςς ∆∆ιιεευυκκόόλλυυννσσηηςς µµεεττααξξύύ ττοουυ ΕΕυυρρωωππααϊϊ--
κκοούύ ΤΤααµµεείίοουυ ΧΧρρηηµµααττοοππιισσττωωττιικκήήςς ΣΣττααθθεε--
ρρόόττηηττααςς ((ΕΕ..ΤΤ..ΧΧ..ΣΣ..)),, ττηηςς ΕΕλλλληηννιικκήήςς ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίααςς
κκααιι ττηηςς ΤΤρράάππεεζζααςς ττηηςς ΕΕλλλλάάδδοοςς,, ττοουυ ΣΣχχεε--
δδίίοουυ ττοουυ ΜΜννηηµµοοννίίοουυ ΣΣυυννεεννννόόηησσηηςς µµεετταα--
ξξύύ ττηηςς ΕΕλλλληηννιικκήήςς ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίααςς,, ττηηςς ΕΕυυρρωω--
ππααϊϊκκήήςς ΕΕππιιττρροοππήήςς κκααιι ττηηςς ΤΤρράάππεεζζααςς ττηηςς
ΕΕλλλλάάδδοοςς κκααιι άάλλλλεεςς εεππεείίγγοουυσσεεςς δδιιααττάάξξεειιςς
γγιιαα ττηη µµεείίωωσσηη ττοουυ δδηηµµοοσσίίοουυ χχρρέέοουυςς κκααιι
ττηη δδιιάάσσωωσσηη ττηηςς εεθθννιικκήήςς οοιικκοοννοοµµίίααςς»» κκααιι
άάλλλλεεςς δδιιααττάάξξεειιςς»».. ΕΕππίί οορριισσµµέέννωωνν εεκκ ττωωνν
δδιιααττάάξξεεωωνν χχωωρροούύνν οοιι αακκόόλλοουυθθεεςς σσκκέέψψεειιςς..

Αρχικώς,στην παράγραφο 8 του άρθρου
2 του εν λόγω νοµοσχεδίου περιλαµβά-
νονται ρρυυθθµµίίσσεειιςς σσχχεεττιικκάά µµεε ττηηνν σσύύννθθεε--
σσηη ττοουυ δδιιοοιικκηηττιικκοούύ σσυυµµββοουυλλίίοουυ ττωωνν
ννοοσσοοκκοοµµεείίωωνν ττοουυ ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ.. ωωςς εεννιιααίίωωνν ννοοµµιι--
κκώώνν ππρροοσσώώππωωνν δδηηµµοοσσίίοουυ δδιικκααίίοουυ.. ΕΕιιδδιι--
κκόόττεερραα ππρροοββλλέέππεεττααιι όόττιι σσττοο εεννννεεααµµεελλέέςς
δδιιοοιικκηηττιικκόό σσυυµµββοούύλλιιοο µµεεττέέχχεειι κκααιι οο ππρροοϊϊ--
σσττάάµµεεννοοςς ττηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ΥΥππηηρρεεσσίίααςς..
ΕΕνν ππρροοκκεειιµµέέννωω θθεεωωρροούύµµεε όόττιι εεκκ ππααρραα--
δδρροοµµήήςς ααννααφφέέρρεεττααιι οο όόρροοςς ««ππρροοϊϊσσττάάµµεε--
ννοοςς»» ααννττίί ττοουυ οορρθθοούύ ««δδιιεευυθθυυννττήήςς»».. ΗΗ ωωςς
άάννωω ππααρρααττήήρρηησσηη σσττέέκκεειι ααππόόλλυυτταα εερρµµηη--
ννεευυττιικκώώςς,, δδοοθθέέννττοοςς όόττιι ααµµέέσσωωςς ααννωωττέέρρωω
οορρίίζζεεττααιι,, όόττιι σσττοο δδιιοοιικκηηττιικκόό σσυυµµββοούύλλιιοο
µµεεττέέχχεειι οο δδιιεευυθθυυννττήήςς ττηηςς ιιααττρριικκήήςς υυππηη--
ρρεεσσίίααςς.. Κατά συνέπεια, η µόνη λογικώς
αποδεκτή εκδοχή είναι και η συµµετο-
χή του διευθυντή της νοσηλευτικής υπη-
ρεσίας, ως ιεραρχικώς ανώτερου, και όχι
ενός προϊσταµένου, ο οποίος ευρίσκε-
ται πιο χαµηλά στην πυραµιδοειδούς
µορφής ιεραρχική διάρθρωση της νοση-
λευτικής υπηρεσίας.

Οι ίδιες παραπάνω σκέψεις χωρούν
και για την εισηγούµενη ρύθµιση της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του επίµα-
χου νοµοσχεδίου, όπου αναφέρεται ότι
στα υπό σύσταση πενταµελή Συµβούλια
∆ιοίκησης των νοσοκοµείων του ΕΣΥ
µετέχει και ο προϊστάµενος της νοσηλευ-
τικής υπηρεσίας.

Πέραν των ως άνω επισηµάνσεων ιιδδιι--
ααίίττεερρηη έέµµφφαασσηη θθαα ππρρέέππεειι νναα δδοοθθεείί σσττηηνν
εειισσηηγγοούύµµεεννηη δδιιάάττααξξηη ττηηςς ππααρρααγγρράάφφοουυ 44
ττοουυ άάρρθθρροουυ 44 ττοουυ ννοοµµοοσσχχεεδδίίοουυ,, σσύύµµφφωω--
νναα µµεε ττηηνν οοπποοίίαα κκααττααρργγεείίττααιι ηη ππααρράάγγρραα--
φφοοςς 22 ττοουυ άάρρθθρροουυ 88 ττοουυ ΝΝόόµµοουυ 22888899//22000011..

ΣΣύύµµφφωωνναα µµεε ττιιςς υυππόό κκααττάάρργγηησσηη ννοοµµοο--
θθεεττιικκέέςς δδιιααττάάξξεειιςς,, ««ηη ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή ΥΥππηη--
ρρεεσσίίαα δδιιααρρθθρρώώννεεττααιι σσεε ττοοµµεείίςς,, πποουυ αακκοο--

λλοουυθθοούύνν ττηη δδιιάάρρθθρρωωσσηη ττηηςς ΙΙααττρριικκήήςς ΥΥππηη--
ρρεεσσίίααςς.. ΕΕππιικκεεφφααλλήήςς ττωωνν ττοοµµέέωωνν εείίννααιι
ΤΤοοµµεεάάρρχχεεςς,, πποουυ οορρίίζζοοννττααιι ααππόό ττοο ∆∆ιιοοιι--
κκηηττήή ττοουυ ννοοσσοοκκοοµµεείίοουυ µµεεττάά ααππόό εεππιιλλοο--
γγήή ττοουυςς ααππόό ττοο ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
ττοουυ ΠΠεε..ΣΣ..ΥΥ..,, κκααττάά τταα οορριιζζόόµµεενναα σσττηη ππααρράά--
γγρρααφφοο 88 ττοουυ άάρρθθρροουυ 22 ττοουυ ννόόµµοουυ ααυυττοούύ»»..
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω,διά του
επίµαχου νοµοσχεδίου επιχειρείται η
κατάργηση των τοµέων, κατ’ επέκταση, δε,
και των θέσεων των τοµεαρχών,που εκτε-
λούν µέχρι και σήµερα τα καθήκοντά τους
καταλαµβάνοντας επί της ουσίας θέσεις
υποδιευθυντών. ΗΗ ρρύύθθµµιισσηη ααυυττήή εείίννααιι
ττοουυλλάάχχιισσττοονν ππρρωωττοοφφααννήήςς,, ααφφοούύ εεππιιφφέέρρεειι
ρριιζζιικκήή ααννααττρροοππήή σσττηηνν εεππίί σσεειιρράά εεττώώνν εεππιι--
κκρρααττοούύσσαα ιιεερρααρρχχιικκήή δδιιάάρρθθρρωωσσηη ττωωνν ννοοσσηη--
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λλεευυττιικκώώνν υυππηηρρεεσσιιώώνν.. ΩΩςς γγννωωσσττόόνν,, µµέέχχρριι
σσήήµµεερραα,, ηη ννοοσσηηλλεευυττιικκήή υυππηηρρεεσσίίαα αακκοο--
λλοουυθθοούύσσεε ττηηνν δδιιάάρρθθρρωωσσηη ττηηςς ιιααττρριικκήήςς
υυππηηρρεεσσίίααςς.. Η λύση αυτή ήταν και παρα-
µένει η πλέον προφανής και λογική, αλλά
και η µόνη ικανή να διασφαλίζει την αγα-
στή συνεργασία και σύµπραξη των δύο
πλέον νευραλγικών υπηρεσιών των νοσο-
κοµείων, προς όφελος πάντα της εύρυθ-
µης λειτουργίας αυτών.

ΜΜεε ττηηνν εειισσηηγγοούύµµεεννηη κκααττάάρργγηησσηη ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν ττοοµµέέωωνν δδηηµµιιοουυρργγεείίττααιι εεππίί
ττηηςς οουυσσίίααςς µµιιαα υυδδρροοκκέέφφααλληη ννοοσσηηλλεευυττιι--
κκήή υυππηηρρεεσσίίαα µµεε δδιιεεύύθθυυννσσηη κκααιι ττµµήήµµαατταα,,
χχωωρρίίςς ττοονν ααππααιιττοούύµµεεννοο µµεεττααξξύύ ααυυττώώνν σσυυνν--
δδεεττιικκόό κκρρίίκκοο ττωωνν ττοοµµέέωωνν.. Με τον τρόπο
αυτό ο συντονισµός των τµηµάτων και εν
γένει του νοσηλευτικού προσωπικού καθί-
σταται δυσχερής και προβληµατικός.

Περαιτέρω αξίζει να σηµειωθεί, ότι ενώ
καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου
8 του Νόµου 2889/2001, παραµένει σε
ισχύ η παράγραφος 3, σύµφωνα µε την
οποία «οι προϊστάµενοι των τµηµάτων των
τοµέων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας επι-
λέγονται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο,
στο οποίο υπάγονται οι υποψήφιοι, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 85 του
ν. 2683/1999». ΕΕνν ππρροοκκεειιµµέέννωω εευυρριισσκκόό--
µµεεθθαα εεννώώππιιοονν ππρροοφφααννοούύςς αασσττοοχχίίααςς ττοουυ
σσυυννττάάκκττηη ττοουυ εεππίίµµααχχοουυ ννοοµµοοσσχχεεδδίίοουυ ήή
εεννώώππιιοονν εερρµµηηννεευυττιικκοούύ κκεεννοούύ;; ∆∆ιιόόττιι,, αανν
οοιι ττοοµµεείίςς όόννττωωςς κκααττααρργγοούύννττααιι,, ττόόττεε τταα ττµµήή--
µµαατταα ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν υυππηηρρεεσσιιώώνν δδεενν
υυππάάγγοοννττααιι σσεε ττοοµµεείίςς ααλλλλάά ααππεευυθθεείίααςς σσττηη
δδιιεεύύθθυυννσσηη ττηηςς ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς υυππηηρρεεσσίίααςς.. 

ΜΜεείίζζοονν ζζήήττηηµµαα γγεεννννάάττααιι,, εεππίίσσηηςς,, αανναα--
φφοορριικκάά µµεε ττηηνν ττύύχχηη ττωωνν υυππααλλλλήήλλωωνν εεκκεείί--
ννωωνν,, οοιι οοπποοίίοοιι εεκκττεελλοούύνν χχρρέέηη ττοοµµεεααρρ--
χχώώνν εείίττεε κκααττόόππιινν ττυυππιικκήήςς κκρρίίσσηηςς,, εείίττεε
κκααττόόππιινν εεκκδδόόσσεεωωςς ππρράάξξηηςς ααννάάθθεεσσηηςς.. Εκ
του σχεδίου νόµου προκύπτει, ότι ο
συντάκτης αυτού ουδεµία µέριµνα λαµ-
βάνει για τους ήδη υπηρετούντες προϊ-
σταµένους τοµέων, αφού δεν περιλαµ-
βάνεται κάποια µεταβατική διάταξη ή άλλη
συγκεκριµένη ρύθµιση.

Αν, λοιπόν, η κατάργηση των τοµέων

οδηγεί αναπόφευκτα και στην κατάργη-
ση των θέσεων των τοµεαρχών, τότε αµέ-
σως µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου
και την θέση του σε ισχύ θα βρεθούµε
ενώπιον µιας τουλάχιστον παράδοξης
κατάστασης. Πιο συγκεκριµένα, οι νυν
υπηρετούντες τοµεάρχες, χάνοντας τις
θέσεις τους, θα εξελιχθούν µέσα σε µια
ηµέρα υφιστάµενοι των τµηµαταρχών,ήτοι
των µέχρι πρότινος υφισταµένων τους
ιεραρχικά υπαλλήλων.Η βίαιη αυτή ανα-
τροπή αναµένεται να δηµιουργήσει µεί-
ζονα προβλήµατα στις νοσηλευτικές υπη-
ρεσίες, ενώ εγείρει πλήθος ερωτηµατικών

αναφορικά µε την συµβατότητά της µε την
αρχή της αξιοκρατίας. Επιπλέον, ηη µµεετταα--
ττρροοππήή ααίίφφννηηςς ττωωνν ττοοµµεεααρρχχώώνν,, ήήττοοιι ττωωνν
υυπποοδδιιεευυθθυυννττώώνν ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν υυππηη--
ρρεεσσιιώώνν,, σσεε ααππλλοούύςς υυππααλλλλήήλλοουυςς –– υυφφιι--
σσττααµµέέννοουυςς ττωωνν ττµµηηµµααττααρρχχώώνν ααπποοττεελλεείί
ααννααµµφφίίββοολλαα εευυθθύύ λλεειιττοουυρργγιικκόό υυπποοββιιββαα--
σσµµόό,, ήήττοοιι µµέέττρροο ααµµφφιιββόόλλοουυ σσυυµµββααττόόττηη--
ττααςς µµεε ττιιςς σσυυννττααγγµµααττιικκέέςς δδιιααττάάξξεειιςς ππεερρίί
δδηηµµοοσσίίωωνν υυππααλλλλήήλλωωνν..

Περαιτέρω επισηµαίνεται, ότι σύµφω-
να µε τις διατάξεις του άρθρου 6§2 του
Νόµου 2889/2001 «µε τον οργανισµό του
νοσοκοµείου ορίζονται, ιδίως, η επωνυ-
µία του, ο συνολικός αριθµός κλινών
και η κατανοµή τους στους τοµείς, οι

τοµείς και τα τµήµατα της Ιατρικής Υπη-
ρεσίας, τα εργαστήρια, η διάρθρωση της
Νοσηλευτικής, ∆ιοικητικής - Οικονοµι-
κής και Τεχνικής - Ξενοδοχειακής Υπη-
ρεσίας, καθώς και οι αρµοδιότητές τους,
οι κλάδοι προσωπικού, οι κατά κλάδο
και κατηγορία θέσεις και η διαβάθµισή
τους, µε την επιφύλαξη των ειδικών δια-
τάξεων που ισχύουν για τις θέσεις του
ιατρικού προσωπικού, ο αριθµός και οι
ειδικότητες του µε σύµβαση ιδιωτικού
δικαίου προσωπικού, η οργάνωση νοσο-
κοµειακού φαρµακείου».

ΜΜεε ββάάσσηη ττιιςς ππααρρααππάάννωω δδιιααττάάξξεειιςς,, ααυυττοο--
µµάάττωωςς γγίίννεεττααιι ααννττιιλληηππττόό,, όόττιι µµεε ττηηνν δδιιάά
ννόόµµοουυ κκααττάάρργγηησσηη ττωωνν ττοοµµέέωωνν ττωωνν ννοοσσηη--
λλεευυττιικκώώνν υυππηηρρεεσσιιώώνν χχρρήήζζοουυνν ααννααγγκκαα--
σσττιικκώώςς ααννααµµόόρρφφωωσσηηςς οοιι οορργγααννιισσµµοοίί
όόλλωωνν ττωωνν ννοοσσοοκκοοµµεείίωωνν,, πποουυ έέχχοουυνν σσττηη--
ρριιχχθθεείί σσττηηνν µµέέχχρριι σσήήµµεερραα υυππάάρρχχοουυσσαα
δδοοµµήή κκααιι δδιιάάρρθθρρωωσσηη ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν
υυππηηρρεεσσιιώώνν..

Πέραν, βέβαια, όλων των ανωτέρω
παρατηρήσεων, διά των οποίων εγείρο-
νται κυρίως τα πρακτικά προβλήµατα που
δηµιουργεί η εισηγούµενη διάταξη περί
κατάργησης των τοµέων των νοσηλευτι-
κών υπηρεσιών, εξακολουθεί να παρα-
µένει ανεξήγητη η σκοπιµότητα µιας τέτοι-
ας ρύθµισης, ήτοι ο σκοπός εις την
εξυπηρέτηση του οποίου αποβλέπει ο
συντάκτης του εν λόγω νοµοσχεδίου. ΤΤιι
εεξξυυππηηρρεεττεείί,, άάρρααγγεε,, ηη κκααττάάρργγηησσηη ττωωνν ττοοµµέέ--
ωωνν κκααιι σσεε ττιι αακκρριιββώώςς θθαα ωωφφεελλήήσσεειι ττηηνν
πποολλυυππόόθθηηττηη εεύύρρυυθθµµηη λλεειιττοουυρργγίίαα ττωωνν
ννοοσσοοκκοοµµεείίωωνν;; ΙΙδδοούύ τταα ααννααππάάννττηητταα εερρωω--
ττήήµµαατταα πποουυ σσττέέκκοουυνν ααµµεείίλλιικκτταα εεννώώππιιοονν
µµιιααςς µµάάλλλλοονν ππρρόόχχεειιρρηηςς κκααιι κκααιιρροοσσκκοοππιι--
κκήήςς ννοοµµοοθθεεττιικκήήςς ππρρωωττοοββοουυλλίίααςς,, πποουυ ααπποο--
δδιιοορργγααννώώννεειι ππλλήήρρωωςς ττηηνν δδοοµµήή ττωωνν ννοοσσηη--
λλεευυττιικκώώνν υυππηηρρεεσσιιώώνν,, ααννααττρρέέππεειι ββιιααίίωωςς
υυφφιισσττάάµµεεννεεςς ιισσοορρρροοππίίεεςς,, θθίίγγεειι ττηηνν εερργγαα--
σσιιαακκήή εειιρρήήννηη κκααιι εεππιιχχεειιρρεείί ττηηνν ααννώώφφεε--
λληη µµεεττααρρρρύύθθµµιισσηη εεννόόςς µµοοννττέέλλοουυ δδιιοοίίκκηη--
σσηηςς,, ττοο οοπποοίίοο υυππήήρρξξεε εεππίί σσεειιρράά εεττώώνν
µµάάλλλλοονν ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόό,, ππααρράά ττιιςς όόπποοιι--
εεςς εενν γγέέννεειι ππααθθοογγέέννεειιεεςς ττοουυ ΕΕθθννιικκοούύ
ΣΣυυσσττήήµµααττοοςς ΥΥγγεείίααςς..
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Με βάση τις παραπάνω δια-
τάξεις, αυτοµάτως γίνεται
αντιληπτό, ότι µε την διά
νόµου κατάργηση των
τοµέων των νοσηλευτικών
υπηρεσιών χρήζουν αναγκα-
στικώς αναµόρφωσης οι
οργανισµοί όλων των
νοσοκοµείων, που έχουν
στηριχθεί στην µέχρι σήµε-
ρα υπάρχουσα δοµή και
διάρθρωση των νοσηλευτι-
κών υπηρεσιών.



Φεβρουάριος 201210

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστΕ.Ν.Ε.πιστήµηήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα 
Παρασκευή, ∆ρακοπούλου
Μαριάννα, Χριστοδούλου
Ελένη

Η πίεση πρέπει 
να µετριέται 
και στα δύο χέρια
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ 

Η µέτρηση της αρτηριακής πίε-
σης πρέπει να γίνεται και στα
δύο χέρια,διότι η διαφορά στις
τιµές της ανάµεσά τους µπορεί
να υποδηλώνει αυξηµένο κίν-
δυνο αγγειακής νόσου και θανά-
του, προειδοποιούν βρετανοί
επιστήµονες.Αν και οι ισχύου-
σες οδηγίες από τις διεθνείς
καρδιολογικές εταιρείες είναι
να µετριέται η αρτηριακή πίε-
ση και στα δύο χέρια,αυτό σπα-
νίως γίνεται στην καθηµερινή
πρακτική.

Συσκευή µετατρέπει
τις σκέψεις σε λέξεις
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

Οι νευροεπιστήµονες έκαναν
ένα ακόµα σηµαντικό βήµα για
το «διάβασµα» του ανθρώπινου
νου,µε απώτερο στόχο να «ακού-
σουν» και να αποκωδικοποιή-
σουν τις σκέψεις,µέσω της παρα-
κολούθησης των εγκεφαλικών
κυµάτων που αντιστοιχούν στη
σιωπηλή οµιλία που λαµβάνει
χώρα συνεχώς µέσα στο µυα-
λό µας. Οι ερευνητές µπόρε-
σαν να «µεταφράσουν» σε λέξεις
τα ηλεκτρικά εγκεφαλικά κύµα-
τα που αντιστοιχούν στα λόγια.
Οι επιστήµονες ελπίζουν ότι
στο µέλλον η νέα τεχνική -πιθα-
νώς µέσω ειδικών εµφυτευµά-
των στον εγκέφαλο και προ-
σθετικών συσκευών- θα επιτρέψει
σε ασθενείς που βρίσκονται σε

κώµα ή πάσχουν από σοβαρές
διαταραχές του λόγου λόγω
εγκεφαλικού ή άλλης πάθη-
σης, να επικοινωνήσουν µε
τους γύρω τους.

Έκαναν εγχείρηση
ανοιχτής καρδιάς 
σε νεογέννητο
17,5...ωρών!
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ WEB ONLY

Ένα νεογέννητο κοριτσάκι έγι-
νε ο µικρότερος ασθενής στον
κόσµο που υποβλήθηκε σε
εγχείρηση ανοικτής καρδιάς,
καθώς οι γιατροί την χειρούρ-
γησαν µόλις 17,5 ώρες µετά
τη γέννησή της. Η µικρούλα
Τ. Κ. είχε µόλις 15% πιθανό-
τητες να επιβιώσει, καθώς έπα-
σχε από σύνδροµο υποπλα-
στικής αριστερής καρδιάς - µία
συγγενή ανωµαλία που δεν
επέτρεψε στην αριστερή πλευ-
ρά της καρδιάς της να αναπτυ-
χθεί πλήρως. Μετά από δυο

επιτυχηµένες επεµβάσεις  οι
γιατροί αισιοδοξούν ότι θα
αναρρώσει πλήρως.

Ανίχνευση του 
αυτισµού από 
τους 6 µήνες ζωής
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ 

Τα σηµάδια του αυτισµού µπο-
ρούν να ανιχνευθούν σε βρέ-
φη έξι µηνών µέσω της µέτρη-
σης της εγκεφαλικής
δραστηριότητάς µε  την τοπο-
θέτηση ειδικών  αισθητήρων
στο κρανίο τους, σύµφωνα µε
νέα µελέτη.Η ανακάλυψη δίνει
σύµφωνα µε Βρετανούς ερευ-
νητές υπόσχεση για πρώιµη
διάγνωση της διαταραχής. Ο
αυτισµός διαγιγνώσκεται σήµε-
ρα µετά την ηλικία των δύο
ετών. Ωστόσο πολλοί ειδικοί
πιστεύουν ότι, αν η διάγνωση
και η θεραπευτική παρέµβα-
ση γίνουν σε µικρότερη ηλι-
κία τα αποτελέσµατα µπορεί

να είναι καλύτερα για τα παι-
διά µε τη διαταραχή.

Κακό για την υγεία
το διαζύγιο σε µικρή
ηλικία
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

Οι άνθρωποι που χωρίζουν
σε πιο µικρή ηλικία, κινδυνεύ-
ουν µε µεγαλύτερα προβλή-
µατα υγείας σε σχέση µε όσους
παίρνουν διαζύγιο σε πιο µεγά-
λη ηλικία,σύµφωνα µε µια νέα
αµερικανική έρευνα. Η έρευ-
να έδειξε ότι όσοι χωρίζουν
σε ηλικία 35 έως 41 ετών,έχουν
περισσότερα προβλήµατα υγεί-
ας, σε σχέση µε όσους χωρί-
ζουν σε ηλικία 44 έως 50 ετών.
Η διαπίστωση αυτή προκάλε-
σε έκπληξη στους ερευνητές,
που περίµεναν ότι οι νεαρό-
τεροι θα είχαν µεγαλύτερες
ψυχικές και σωµατικές αντο-
χές. Οι ερευνητές κατέληξαν
στο συµπέρασµα ότι οι µεγα-

Τυπορυχείο… 

Το σωµατικό βάρος 
είναι θέµα χαρακτήρα
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Όλο και περισσότερα επιστηµονικά
ευρήµατα συνδέουν χαρακτηριστικά
της προσωπικότητας και συνήθειες µε
την παχυσαρκία.Αρκετές έρευνες έχουν
δείξει ότι τα ίδια µέρη του εγκεφάλου
που ελέγχουν το στρες και τα συναι-
σθήµατα κυβερνούν επίσης την όρε-
ξη, ενώ οι πρώιµες εµπειρίες της ζωής
έχει βρεθεί ότι θέτουν το υπόβαθρο
της υπερφαγίας αργότερα. Οι επιστή-
µονες έχουν εντοπίσει κάποιους τύπους
συµπεριφοράς του σύγχρονου ανθρώ-

που που οδηγούν στο αυξηµένο βάρος. Εκείνος που είναι «εθισµένος» στο έντονο στρες,
εκείνος που κοιµάται λίγες ώρες και ο απρόσεκτος (που τρώει ενώ εργάζεται, οδηγεί, βλέ-
πει τηλεόραση κ.λπ.) έχουν βρεθεί περισσότερο επιρρεπείς στην παχυσαρκία.
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λύτερης ηλικίας άνθρωποι που
παίρνουν διαζύγιο,έχουν περισ-
σότερες εµπειρίες και ικανό-
τητες, έτσι ώστε να τα βγάλουν
πέρα µε το σοκ του χωρισµού,
ενώ οι µικρότεροι είναι πιο
απροετοίµαστοι και υποφέρουν
πιο πολύ,µε συνέπεια να φθεί-
ρουν περισσότερο και την υγεία
τους λόγω του αυξηµένου στρες
που νιώθουν.

Τουρκία: Για πρώτη
φορά παγκοσµίως
µεταµοσχεύθηκαν
τέσσερα άκρα!
Πηγή: myhnews.gr

Τούρκοι χειρουργοί πραγµα-
τοποίησαν µεταµόσχευση τεσ-
σάρων άκρων σε έναν ασθε-
νή όµως στη συνέχεια
αναγκάστηκαν να του αφαιρέ-
σουν ένα από τα πόδια γιατί
παρουσίασε µετεγχειρητικές
καρδιαγγειακές επιπλοκές.Στην
τετραπλή µεταµόσχευση, κάτι
που γίνεται για πρώτη φορά
στον κόσµο,συµµετείχαν συνο-
λικά 52 γιατροί. Η επέµβαση
αυτή ακολουθεί την πρώτη
µεταµόσχευση προσώπου που
πραγµατοποιήθηκε σε ένα
19χρονο, το πρόσωπο του οποί-
ου είχε καεί όταν ήταν βρέφος.

Πειραµατικό 
εµβόλιο υπόσχεται
απεξάρτηση από 
την ηρωίνη
Πηγή: health.in.gr

Μεξικανοί επιστήµονες δοκι-
µάζουν, ήδη µε επιτυχία, πει-
ραµατικό εµβόλιο που µπορεί
να βοηθήσει στην απεξάρτη-
ση από την ηρωίνη, καθώς
κάνει τον οργανισµό λιγότερο
επιρρεπή στην «απόλαυση» που
προκαλεί η εθιστική ουσία. Το
εµβόλιο, µετά τα άκρως επιτυ-
χηµένα πειράµατα µε ποντίκια,
ετοιµάζεται για δοκιµή και στους

ανθρώπους, σύµφωνα µε τη
βρετανική εφηµερίδα «Γκάρ-
ντιαν». Tο εµβόλιο προορίζε-
ται για ανθρώπους που έχουν
σοβαρό εθισµό.

Χηµικά του σπιτιού
απειλούν το 
ανοσοποιητικό
Πηγή: ygeia.tanea

Επιστήµονες από τις ΗΠΑ και
τη ∆ανία διαπίστωσαν ότι η
αυξηµένη έκθεση σε οµάδας
χηµικών ουσιών που περιέχο-
νται σε πολλά οικιακά προϊό-
ντα (υπερφθοριωµένες ενώ-
σεις) κατά τα πρώτα χρόνια της
ζωής, σχετίζεται µε µειωµένη
αντίδραση του ανοσοποιητικού
συστήµατος στα κοινά εµβόλια.
Προγενέστερες µελέτες έχουν
αποκαλύψει πως αυτές οι χηµι-
κές ουσίες υπάρχουν στο αίµα
των περισσότερων ανθρώπων,
ενώ έχουν συσχετίσει την αυξη-
µένη έκθεση σε αυτά µε πρώ-
ιµη εµµηνόπαυση και αυξηµέ-
να επίπεδα χοληστερόλης. Οι
επιστήµονες συνιστούν  περιο-
ρισµό της χρήσης προϊόντων
που περιέχουν υπερφθοριω-
µένες ενώσεις (όπως τα αντι-

κολλητικά µαγειρικά σκεύη και
τα συσκευασµένα τρόφιµα που
τοποθετούνται µε τις σακούλες
τους στον φούρνο µικροκυµά-
των) και συχνό καθαρισµό των

χαλιών και των ταπετσαριών
µε ηλεκτρική σκούπα «για να
ελεγχθούν τα επίπεδα της σκό-
νης» που περιέχει µόρια υπερ-
φθοριωµένων ενώσεων.

Η µετακόµιση 
«πληγώνει» τα παιδιά
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ 

Τα παιδιά που αλλάζουν συχνά
σπίτι διατρέχουν αυξηµένο κίν-
δυνο να έχουν κακή υγεία και να
αντιµετωπίσουν ψυχοκοινωνικά
προβλήµατα µεγαλώνοντας, προ-
ειδοποιούν βρετανοί ερευνητές.
Σε µελέτη που πραγµατοποίησαν
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι, η
µετακόµιση δύο ή τρεις φορές
πριν από την ηλικία των 18 ετών
έχει µακροχρόνιο αντίκτυπο στην
ψυχοσωµατική υγεία και αυξάνει
τον κίνδυνο υπερκατανάλωσης
αλκοόλ και χρήσης ουσιών.
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ΣΣ
ύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
5§1 της υπ’ αριθµ. Α4/203/1988
Απόφασης του Υπουργού Υγείας,

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
για την παρακολούθηση του προγράµµα-
τος κάθε ειδικότητας απαιτείται, µεταξύ
άλλων,βεβαίωση του φορέα προέλευσης,
ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτρέπουν
την απουσία του ενδιαφεροµένου για ειδι-
κότητα. Σε περίπτωση άρνησης, η άρνηση
αυτή θα είναι ειδικά αιτιολογηµένη.

Όπως προκύπτει εκ της ανωτέρω δια-
τάξεως, προκειµένου να είναι νόµιµη η

πράξη απόρριψης µιας αίτησης για παρα-
κολούθηση νοσηλευτικής ειδικότητας, θα
πρέπει αφενός να είναι έγγραφη, αφετέ-
ρου να φέρει ειδική αιτιολογία.

Η παράθεση αόριστης αιτιολογίας,όπως
για παράδειγµα η απλή αναφορά περί ελλεί-
ψεως προσωπικού,χωρίς περαιτέρω διευ-
κρινίσεις, δεν δύναται να θεωρηθεί νόµι-
µη, αλλά είναι ανεπίδεκτη εκτιµήσεως και
για τον λόγο αυτό δεν ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις των προαναφερθεισών διατά-
ξεων του άρθρου 5§1 της υπ’ αριθµ.
Α4/203/1988 Υπουργικής Απόφασης,όπου

γίνεται ρητώς αναφορά στην αναγκαιότη-
τα ύπαρξης ειδικής αιτιολογίας.

Συµπερασµατικά, το ζήτηµα της απόρρι-
ψης του αιτήµατος για την παρακολούθηση
κάποιας εκ των νοσηλευτικών ειδικοτήτων,
ως πράξη ευρείας διακριτικής ευχέρειας του
αποφασίζοντος οργάνου, συνδέεται στενά,
εξ απόψεως νοµιµότητας, µε την παράθεση
ειδικής αιτιολογίας. Η εκφορά, δε, κρίσης
περί της νοµιµότητας ή µη της ως άνω αιτιο-
λογίας εναπόκειται στα αρµόδια ∆ιοικητικά
∆ικαστήρια, ενώπιον των οποίων δύναται
να προσφύγει πας θιγόµενος νοσηλευτής.

ΣΣ
ύµφωνα µε τις
διατάξεις του
άρθρου 14 του

Νόµου 1397/1983, «µε
κοινή απόφαση των
Υπουργών Προεδρίας
της Κυβέρνησης, Οικο-
νοµικών και Υγείας και
Πρόνοιας, συνιστώνται
σε κάθε νοµό κέντρα
υγείας, ως αποκεντρω-
µένος οργανικές µονά-
δες των νοσοκοµείων

του νοµού και περιφε-
ρειακά ιατρεία, ως απο-
κεντρωµένες µονάδες
των κέντρων υγείας.(…)Οι
δαπάνες λειτουργίας των
κέντρων υγείας και των
περιφερειακών ιατρείων
τους βαρύνουν τον προ-
ϋπολογισµό του οικεί-
ου νοσοκοµείου, στον
οποίο και εγγράφονται
κάθε χρόνο πιστώσεις,
για το σκοπό αυτόν, σε

ιδιαίτερο φορέα και κωδι-
κούς αριθµούς».

Καθ’ερµηνεία των ως

άνω διατάξεων το Συµ-
βούλιο της Επικρατείας

έχει κρίνει, ότι τα περι-
φερειακά ιατρεία και τα
κέντρα υγείας δεν απο-
τελούν αυτοτελείς δηµό-
σιες αρχές, αλλά οργα-
νικές µονάδες ενταγµένες
σε µια δηµόσια αρχή
που είναι το νοσοκοµείο
στο οποίο έχουν υπα-
χθεί. Οι θέσεις, δε, του
προσωπικού των ως άνω
οργανικών µονάδων απο-
τελούν θέσεις του νοσο-

κοµείου, δηλαδή µιας
ενιαίας δηµόσιας αρχής
(ΣτΕ 2844/2003).

Κατά συνέπεια, οι
οργανικές θέσεις νοση-
λευτικού προσωπικού
ενός κέντρου υγείας απο-
τελούν επί της ουσίας
οργανικές θέσεις της
νοσηλευτικής υπηρεσίας
του νοσοκοµείου, εις το
οποίο υπάγεται το συγκε-
κριµένο κέντρο υγείας.

Προσωπικό Κέντρων Υγείας 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Αιτιολογηµένη άρνηση

ΠΠ
ροσφάτως εδόθη στη δηµοσιό-
τητα σχετική απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικής

Ασφάλισης, σύµφωνα µε την οποία οι
νοσηλευτές που απασχολούνται σε νοση-
λευτικά ιδρύµατα, κλινικές, µικροβιολο-
γικά και βιοχηµικά εργαστήρια και υγει-
ονοµικές µονάδες ασφαλιστικών οργανισµών
εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλµατα. 

Εν προκειµένω ερµηνευτικώς θα πρέ-
πει να γίνει δεκτό, ότι στον όρο «νοσηλευ-
τικά ιδρύµατα» αναγκαστικώς συµπερι-

λαµβάνονται και τα στρατιωτικά νοσοκο-
µεία και οι εκεί απασχολούµενοι νοση-
λευτές. Κι αυτό γιατί ο όρος «νοσηλευτι-
κά ιδρύµατα» είναι γενικός και καταλαµβάνει
τα πάσης φύσεως νοσοκοµεία, δηµόσιας
ή ιδιωτικής φύσης.

Αυτονόητο, επίσης, θα πρέπει να θεω-
ρείται, ότι στον όρο «νοσηλευτής» υπά-
γονται και οι στρατιωτικοί νοσηλευτές. 

Συµπερασµατικά, εκ των ανωτέρω
παρατηρήσεων προκύπτει, ότι στη νέα
λίστα βαρέων και ανθυγιεινών εντάσσο-
νται ερµηνευτικώς και εννοιολογικώς και

οι στρατιωτικοί νοσηλευτές που απασχο-
λούνται σε στρατιωτικά νοσοκοµεία.

Περαιτέρω, η ισχύς της απόφασης περί
της διαµόρφωσης της νέας λίστας βαρέ-
ων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων άρχε-
ται την 1η-11-2011, χωρίς να γίνεται λόγος
περί αναδροµικότητας. 

Κατά τα λοιπά, το καθεστώς ασφάλι-
σης των υπαγοµένων στη λίστα των βαρέ-
ων και ανθυγιεινών διέπεται από τις δια-
τάξεις του Κανονισµού ΒΑΕ, που έχει
εγκριθεί µε υπουργική απόφαση ήδη από
το έτος 1963.  

αποτελούν
θέσεις του
νοσοκοµείου,
δηλαδή µιας
ενιαίας δηµό-
σιας αρχής.

Στρατιωτικοί νοσηλευτές και ΒΑΕ
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Επιµέλεια:Μαρία Αθανασοπού-
λου Νοσηλεύτρια ΠΕ,MSc,PhD
© ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Μ. «Έλενα Βενιζέ-
λου» τµήµα Αιµοδοσίας,Γιακου-
µάκη Ειρήνη Νοσηλεύτρια ΠΕ,
ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής
Υγιεινής της Σχολής Θετικών
Επιστηµών του ΕΚΠΑ

ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑ ΜΜΑΑΪΪΟΟΥΥ 22001122
>> ΠΠααννεελλλλήήννιιοο && ΠΠααννεευυρρωω--
ππααϊϊκκόό ΕΕππιισσττηηµµοοννιικκόό κκααιι
ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόό ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκόό
ΣΣυυννέέδδρριιοο σσττηηνν ΚΚέέρρκκυυρραα
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλά-
δος (Ε.Ν.Ε.) διοργανώνει το 5ο
Πανελλήνιο & 4ο Πανευρωπαϊ-
κό Επιστηµονικό και Επαγγελ-
µατικό Νοσηλευτικό Συνέδριο
στις 10-13 Μαΐου 2012 Στην Κέρ-
κυρα.Πληροφορίες:info@enne.gr,
www.enne.gr,www.enne2012.gr.

>> ΗΗµµεερρίίδδεεςς ΜΜεεττααββοολλιισσµµοούύ
σσττηηνν ΑΑθθήήνναα
Το Ελληνικό Κολέγιο Μεταβο-
λικών Νοσηµάτων (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.)
οργανώνει τις Ηµερίδες Μετα-
βολισµού:Από την τεκµηριωµέ-
νη γνώση στην ορθή κλινική
πράξη στις 2-5/5/12 στην Αθή-
να. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες:Τηλ.:2107210052-2107210001
email: info@congress world.gr
web site:www.congress world.gr.

>> AAtthheenniiaann UUrroollooggyy DDaayyss
Οι Α & Β Ουρολογικές Κλινι-
κές του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών διοργανώνουν τις  32nd
Athenian Urology Days στις 4-
6 Μαΐου 2012 στην Αθήνα. Για
περισσότερες πληροφορίες:Τηλ:
+30 210-7414.713,info@Athenian
UrologyDays.gr. http://www.
athenianurologydays.gr.

>> ΕΕππιισσττηηµµοοννιικκόό ΣΣυυννέέδδρριιοο 
ΦΦοοιιττηηττώώνν ΙΙααττρριικκήήςς ΕΕλλλλάάδδααςς
Η Επιστηµονική Εταιρεία Φοι-
τητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.)
και το 6ο ∆ιεθνές Forum µε τη
συνεργασία της European Society
of Hellenic Junior Doctors συν-
διοργανώνουν το 18ο Επιστη-
µονικό Συνέδριο Φοιτητών

Ιατρικής Ελλάδας και το 6ο ∆ιε-
θνές Forum Φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδος στις 4 - 6 Μαΐου 2012
στην Αθήνα. Για περισσότερες
πληροφορίες: ΤΗΛ: 210 98 80
032, E-mail: ets@otenet.gr.

>> ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο 
ΕΕξξεελλιικκττιικκήήςς ΨΨυυχχοολλοογγίίααςς
Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξε-
λικτικής Ψυχολογίας πραγµατο-
ποιείται στη  Θεσσαλονίκη στις
17-20/05/12. Για περισσότερες
πληροφορίες:Triaena Congress
Τηλ. 210-7499300,www.triaena
tours.gr,email: info@triaenatours.gr
congress@triaenatours.gr.

>> ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο σσττηη
ΜΜααιιεευυττιικκήή && ΓΓυυννααιικκοολλοογγίίαα
σσττοο ΜΜέέγγααρροο ΜΜοουυσσιικκήήςς 
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς
Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναι-
κολογική Εταιρεία οργανώνει
το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο
στη Μαιευτική & Γυναικολογία
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσα-
λονίκης στις 17-20 Μαΐου 2012

στη Θεσσαλονίκη. Για περισ-
σότερες πληροφορίες:http://www.
12obgyn2012.mdcongress.gr/inde
x_55.asp?. Τηλ. 2106074200.

>> ««ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΑΑ ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ 
ΟΟΓΓΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ»» 
σσττηηνν ΑΑλλεεξξααννδδρροούύπποολληη
Η Ογκολογική Κλινική Π.Γ.Ν.
Αλεξανδρούπολης υπό την αιγί-
δα: Ιατρικού Συλλόγου Έβρου,
Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας,
Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης,
Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης
διοργανώνουν το 2ο Ογκολο-
γικό Συνέδριο Ανατολοκής
Μακεδονίας & Θράκης «ΣΥΓ-
ΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΓΚΟΛΟ-
ΓΙΑΣ» (µε διεθνή συµµετοχή)
στις 18/5/12-20/05/12 στην  Αλε-

ξανδρούπολη. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες: Πληροφο-
ρίες:Web E-mail: ets@otenet.gr.

>> ΕΕααρριιννέέςς ΗΗµµέέρρεεςς 
ΡΡεευυµµααττοολλοογγίίααςς σσττηηνν ΚΚωω
Η Ελληνική Ρευµατολογική Εται-
ρία οργανώνει τις Εαρινές Ηµέρες
Ρευµατολογίας στο Ξεν.IBEROSTAR
ODYSSEAS στην ΚΩ στις 19-20
ΜΑΙΟΥ 2012. Για περισσότερες
πληροφορίες:Tηλ: 2106107213.
Email: info@thema team.gr.

>> ΜΜεεττεεκκππααιιδδεευυττιικκήή δδιιηηµµεερρίίδδαα
σσττηηνν ΗΗλλεείίαα
Η Επιτροπή Ν∆ Ελλάδος της
Ελληνικής Πνευµονολογικής
Εταιρείας και η PCO:SYNEDRA
συνδιοργανώνουν Μετεκπαιδευ-
τική διηµερίδα στη Σκαφιδιά Ηλεί-
ας στις 25-27 Μαΐου 2012. Για
περισσότερες πληροφορίες:Τηλ.:
2610 432.200,E-mail:info@synedra.gr,
Internet:www.synedra.gr.

>> ΗΗµµεερρίίδδαα γγιιαα ΚΚΥΥΗΗΣΣΗΗ ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΑΑΡΡ∆∆ΙΙΑΑ σσττηη ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη
Η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρι-
κής Καρδιολογίας οργανώνει
ηµερίδα µε θέµα: ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΡ∆ΙΑ III στις 26 Μαΐου 2012
στη Θεσσαλονίκη.Για περισσό-
τερες πληροφορίες:www.belife.gr,
E-mail: info@gkad.gr, Τη: 6945
597848, 210 9710130.

>> ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο 
ΓΓεεννιικκήήςς ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς 
σσττηη ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη
Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Γενικής Χειρουργικής Ελλάδος
πραγµατοποιείται στη Θεσσαλο-
νίκη στις 25-27 Μαΐου 2012.Για
περισσότερες πληροφορίες:Global
Events, Τηλ: 2310247743 Φαξ:
2310247746  info@globalevents.gr,
www.globalevents.gr.

Νοσηλεύτρια ΤΕ που εργάζεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκο-
µείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµων» ζητά αµοιβαία µετάταξη
µε νοσηλευτή/τρια που εργάζεται σε οποιοδήποτε Νοσοκο-
µείο της Θεσσαλονίκης. Τηλ. επικοινωνίας: 6942235977.

w ΑΓΓΕΛΙΕΣ



Τάσος Λειβαδίτης:
Ο ποιητής των αγώνων

και των αισθήσεων

Φεβρουάριος 201214

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.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.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

Επιµέλεια: ∆ηµήτρης Σκουτέλης,
Αριστείδης ∆άγλας

Ανταµοιβή
«Ένα παιδί κοιµάται.Όλη τη µέρα
έκλαψε.Αλλά τώρα χαµογελάει 
καθώς η Μεγάλη Άρκτος του 
γλείφει µε τη χρυσαφιά της 
γλώσσα το ξεσκέπαστο πόδι του»

ΟΟ
Τάσος Λειβαδίτης είναι ένας από
τους σηµαντικότερους εκπροσώ-
πους της «ποίησης του στρατοπέ-

δου»,αλλά και της «ποίησης της ήττας»,όπως
ο ίδιος την ονοµάζει στο οµώνυµο άρθρο
του στην «Επιθεώρηση τέχνης».Τις δύο πρώ-
τες ποιητικές συλλογές του,«Μάχη στην άκρη
της νύχτας» και «Αυτό το αστέρι ανήκει σε
όλους µας», τις εξέδωσε το 1952,γυρίζοντας
από την εξορία.Αποτύπωναν µε ένα µονα-
δικό ποιητικό ρεαλισµό την αγριότητα στα
στρατόπεδα των πολιτικών εξόριστων και
τις προφανείς και λιγότερο προφανείς συνέ-
πειες της εµπειρίας αυτής και απαντούσαν
µε την ποίηση στην ωµή βία των βασανι-
σµών και των πολιτικών διώξεων.

Ο Λειβαδίτης συνέχισε την αµέσως επό-
µενη χρονιά µε τη συλλογή «Φυσάει στα
σταυροδρόµια του κόσµου», η οποία τον
οδήγησε, µε το φιλειρηνικό της περιεχό-
µενο, στο εδώλιο του κατηγορουµένου.
Την ίδια περίοδο,το 1954,αρχίζει να συνερ-
γάζεται ως κριτικός µε την εφηµερίδα «Η
Αυγή», µια συνεργασία η οποία θα διαρ-
κέσει ως τον Ιανουάριο του 1981 και θα
διακοπεί µόνο στην περίοδο της χούντας
– όταν η εφηµερίδα θα κλείσει, ο ποιητής
θα σιωπήσει και θα βιοπορίζεται από περι-
λήψεις κλασικών έργων και µεταφράσεις.

Η σύγχρονη γλωσσολογία διαχωρίζει

την αναφορική λειτουργία της γλώσσας
που σχετίζεται µε το λογικό από την ποι-
ητική που αφορά τη συγκίνηση, το θυµο-
ειδές.Σκοπός του Λειβαδίτη είναι να συγ-
χωνεύσει τις δύο αυτές λειτουργίες ή να
µπορέσει να επιτύχει τη διάχυση της µιας
µέσα στην άλλη. Παράλληλα πασχίζει να
συµφύρει µέσα στην ίδια λέξη τη δήλω-
ση, την άµεση καθηµερινή και πιο απλή
σηµασία της µε την συνυποδήλωση, τις
συνειρµικές σηµασίες, που ποικίλλουν
ανάλογα µε τις εµπειρίες του αναγνώστη.

Η σχέση του Λειβαδίτη µε την ποίηση
είναι βαθιά υπαρξιακή και οντολογική.Απο-
τελεί την ίδια την πεµπτουσία της υπόστα-
σή του.Συνακόλουθα η κατάκτηση της λέξης
είναι ένα ασίγαστο πάθος στο οποίο παρα-
δίδεται µε αφοσίωση.Ένα πάθος που αυτο-
ειρωνευόµενος έρχεται να αποδώσει στα
έργα του διαβόλου µε τον οποίο –ένας βαθιά

θρησκευόµενος όπως αυτός– πρέπει να
παλέψει σώµα µε σώµα για να αποσπάσει
το επτασφράγιστο µυστικού αφού «όταν ο
Θεός µοίρασε τον κόσµο τα παιδιά πήρα-
νε τις γωνιές των δρόµων κι ο διάβολος τις
πιο ωραίες λέξεις Ενώ άλλοτε οργισµένος
θα γράψει «κάποτε θα καταστρέψω όλ’ αυτά
τα χειρόγραφα που άφησε πάνω στο τρα-
πέζι µου ο διάβολος και τα οικειοποιήθη-
κα» Στα «Χειρόγραφα του Φθινοπώρου» τη
συλλογή που µας κληροδότησε µετά το
θάνατό του ο ποιητής πρόταξε την εκ βαθέ-
ων τελευταία του εξοµολόγηση:

∆εν φοβάµαι παρά µόνο το Θεό – εκτός
κι αν τον υπηρετώ. Και την Ποίηση
ακόµα κι όταν την υπηρετώ

Η τελευταία φάση της ποιητικής δηµι-
ουργίας του Τάσου Λειβαδίτη,φάση διαύ-



γειας και βαθιάς υπαρξιακής αγωνίας, µας
δίνει απλόχερα την αίσθηση της ανθρω-
ποκεντρικής ανησυχίας του ποιητή. Λίγα
χρόνια αργότερα, ο Γιάννης Ρίτσος θα του
τραγουδήσει: «Από καιρό τους περίµενες
µε δέος. / Και ήρθαν, οι νεκροί σου / και
σε πήραν µεσ’ στο νυχτερινό ψιλόβροχο».

Ο ίδιος, δίνοντάς µας την αίσθηση της
καφκικής αυτοπαγίδευσης, θα πει:

«……Απ’ τον πατέρα µου κληρονόµη-
σα αυτό το δυστυχισµένο χέρι κι απ’ τη
µητέρα µου ένα µεγάλο φτερό, από κεί-
να που έβγαζε απ’ την ψυχή της και τα
κάρφωνε στο αστείο καπέλο της ― είναι
από τότε που τις νύχτες η παλιά ντουλά-
πα ανοίγει µόνη της και βγαίνει η λαιµη-
τόµος, εγώ παλεύω µαζί της, παίρνω τον
µπαλντά και την κάνω κοµµάτια, ύστερα
καταπίνω τις σανίδες για να µην τις βρουν,
πολλοί ναυαγοί σώθηκαν έτσι.

……Χρόνια έζησα τρέµοντας τις πόρ-
τες, ώσπου µάζεψα τα χαρτιά µου, τις
τύψεις µου κι έφυγα. Μα στον πρώτο σταθ-
µό είδα πάλι εκείνο το παιδικό φτερό και
κατέβηκα.

……Από τότε έµεινα για πάντα στην
Κόλαση».

Μετριοφροσύνη,συναίσθηση του ανέ-
φικτου,αναπότρεπτη πραγµατικότητα,υπερ-
βολή; Αυτό είναι το απόσταγµα της ποιη-
τικής του διαδροµής.Το ποίηµα ακόµα και
το πιο ολοκληρωµένο δεν είναι παρά ένα
ατελές προϊόν της ποιητικής σύλληψης.Ο
ποιητής δικαιούται να φοβάται, να µην ικα-
νοποιείται ποτέ από το αποτέλεσµα, να
αισθάνεται ανασφαλής.Βέβαιος ότι «τα πιο
ωραία ποιήµατα δεν Θα γραφτούν ποτέ».
Παρ’ όλα αυτά, µας χαρίζει διαµάντια σαν
αυτό που ακολουθεί:

ΆΆννεεµµοοςς ττοουυ ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ
Τώρα όµως βράδιασε. Ας κλείσουµε την
πόρτα κι ας κατεβάσουµε
τις κουρτίνες γιατί ήρθε ο καιρός των απο-
λογισµών. Τι κάναµε στη ζωή µας;
Ποιοι είµαστε; Γιατί εσύ κι όχι εγώ;
Καιρό τώρα δεν χτύπησε κανείς την πόρ-
τα µας κι ο ταχυδρόµος έχει
αιώνες να φανεί. Α, πόσα γράµµατα, πόσα
ποιήµατα που τα πήρε ο άνεµος του Νοεµ-
βρίου.
Κι αν έχασα τη ζωή µου την έχασα για
πράγµατα ασήµαντα: µια λέξη ή ένα κλει-

δί, ένα χτες ή ένα αύριο όµως οι νύχτες
µου έχουν πάντα ένα άρωµα βιολέτας
γιατί θυµάµαι. 
Πόσοι φίλοι που έφυγαν χωρίς ν? αφή-
σουν διεύθυνση, πόσα λόγια χωρίς αντα-
πόκριση κι η µουσική σκέφτοµαι είναι η
θλίψη εκείνων που δεν πρόφτασαν 
ν? αγαπήσουν.
Ώσπου στο τέλος δεν µένει παρά µια θολή
ανάµνηση από το παρελθον (πότε ζήσα-
µε) και κάθε που έρχεται η άνοιξη κλαίω
γιατί σε λίγο θα φύγουµε και
κανείς δεν θα µας θυµηθεί.
Ύστερα είδαµε πως δεν ήτανε πρόσωπα
µα οι σιωπηλές χειρονοµίες του ηλιοβα-
σιλέµατος…
σαν ένας θεός που τον ξέχασαν κι από το
βάθος του χρόνου
καλούσε βοήθεια.
O ουρανός αµίλητος και σταχτύς
το ίδιο αδιάφορος και για τους νικητές και

για τους νικηµένους.
Είδες ποτέ σου µες στα µάτια των νικηµέ-
νων στρατιωτών
την πικρή θέληση να ζήσουν!
Η δυστυχία σε κάνει πάντα να αναβάλεις
– έφυγε η ζωή.
οι φίλοι είχαν χαθεί
κι οι εχθροί ήταν µικρόψυχοι για να µπο-
ρείς να τρέφεσαι απ’ το µίσος σου…
…και τα µάτια σου βουρκώνουν, θαµπω-
µένα ξαφνικά
από τους παλιούς λησµονηµένους θεούς
και τις παντοδύναµες
παιδικές ευπιστίες…
Πάνω στα υγρά τσαλακωµένα σεντόνια
µαραίνονταν το γέλιο
των αγέννητων παιδιών…
και σµίγουν και χωρίζουν οι άνθρωποι
και δεν παίρνει τίποτα ο ένας απ’ τον άλλον.
Γιατί ο έρωτας είναι ο πιο δύσκολος δρό-
µος να γνωριστούν.
Γιατί οι άνθρωποι, σύντροφε, ζουν από τη
στιγµή
που βρίσκουν µια θέση

στη ζωή των άλλων.
Kαι τότε κατάλαβες γιατί οι απελπισµένοι
γίνονται οι πιο καλοί επαναστάτες.

Εξίσου επίµοχθο για τον ποιητή είναι
να καινοτοµήσει µε υλικό τις περισσότε-
ρες φορές κοινόχρηστο και κοινότυπο,
όταν δεν διακρίνεται µάλιστα για λογοπλα-
στικές τάσεις. «Η ποίηση είναι σαν ένα αίνιγ-
µα από συνηθισµένα λόγια». ∆ύσκολη η
επίλυση του αινίγµατος, δυσκολότερη η
αλχηµιστική σύνθεσή του.Καιροφυλακτεί
λοιπόν για τη µαγική λέξη που θα αγγίξει
τις πιο λεπτές αισθήσεις «µέχρι που να µου
ρίξετε µια καινούργια λέξη µόλις κοµµέ-
νη από τους αµπελώνες της αυριανής µας
τρυφερότητας»). Οι λέξεις για τον ποιητή
είναι ό,τι τα χέρια για τους άλλους,µ’ αυτές
δουλεύει. Αισθάνεται όµως ότι ανήκουν
στην κοινοκτηµοσύνη όλων, ο ίδιος είναι
ένα σκεύος εκλογής της έµπνευσης. «Χέρια
µου δε σας είχα ποτέ δικά µου, όπως τα
λόγια του ο ποιητής» γράφει, στίχοι που
εν µέρει µπορούν να αντιπαρατεθούν µε
τους «είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα
λόγια µας» του Σεφέρη ή «Αν σου µιλήσει
µια λέξη µου σου µιλάνε εκατοµµύρια
άνθρωποι» του Πατρίκιου.Υπεύθυνος λοι-
πόν να µιλήσει εξ ονόµατος πολλών και
συγχρόνως αδυνατώντας να εξουσιάσει τη
λέξη ο Λειβαδίτης αναζητά το θαύµα,αφού
µόνο µ’ ένα θαύµα µπορούν οι λέξεις να
γίνουν πουλιά «Ποιητές ύποπτοι θαυµατο-
ποιοί που πυροβολούν τις λέξεις και γίνο-
νται πουλιά».

Πουλιά που σαν ανοίξουν τα φτερά
τους, µας ταξιδεύουν κάπως έτσι:

ΞΞηηµµέέρρωωµµαα
O πατέρας φορούσε συνήθως έναν κατι-
φέ στο πέτο, κι η µητέρα
µια ρόµπα µε ζωγραφιστά αρχαία ειδύλ-
λια
κι όταν παίζαµε στην αυλή πατούσαµε µόνο
στις άσπρες πλάκες:
έτσι δε βγήκαµε ποτέ απ' τ' όνειρο
η µικρή Άρκτος ερωτοτροπούσε µε τον
Σεπτέµβριο
ω παιδικότητα: αιωνιότητα αµετάφραστη
κι ο Θεός που απ' τις δακρυσµένες προ-
σευχές των παιδιών που
φοβούνται τη νύχτα
φτιάχνει τις πρώτες γαλάζιες γραµµές της
µέρας που στέλνουν
την ελπίδα στους ναυαγούς.
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Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.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.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

Μετριοφροσύνη, συναίσθη-
ση του ανέφικτου, αναπό-
τρεπτη πραγµατικότητα,
υπερβολή; Αυτό είναι το
απόσταγµα της ποιητικής
του διαδροµής.




