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EΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ 

 

Σκουτέλη Δηµητρίου του Γεωργίου, κατοίκου  Αθηνών, Βασ. Σοφίας 

47, ατοµικά και υπό την ιδιότητά ως Προέδρου του νοµικού προσώπου 

δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Ένωση Νοσηλευτών-τριων Ελλάδος». 

 

ΚΑΤΑ 

 Λυκούργου Λιαρόπουλου, κατοίκου Αθηνών, Μαυροµιχάλη 26 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

 

    Όπως γνωρίζετε, τυγχάνω Πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου 

Δικαίου µε την επωνυµία «Ένωση Νοσηλευτών- Νοσηλευτριών Ελλάδος» 
(ΕΝΕ), πλήρως αυτοδιοικούµενου, υπαγόµενου στην εποπτεία του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που λειτουργεί ως επαγγελµατικός 

σύλλογος µε υποχρεωτική συµµετοχή όλων των Νοσηλευτών της χώρας. 

  Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, ως θεσµικός και επαγγελµατικός 

εκπρόσωπος των νοσηλευτών όλης της χώρας έχει πραγµατοποιήσει επί 

σειρά ετών πλουσιότατο έργο, σε εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών 

(Ν. 3252/2004), ήτοι της προαγωγής και ανάπτυξης της Νοσηλευτικής ως 

ανεξάρτητης και αυτόνοµης Επιστήµης και Τέχνης, για την εξύψωση του 

θεσµού και την εξασφάλιση υψηλής στάθµης φροντίδας και υγείας στο 

κοινωνικό σύνολο, της εισήγησης για θέµατα εκπαίδευσης - µετεκπαίδευσης - 

συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του νοσηλευτικού κλάδου, της 

αξιοποίησης προς το σκοπό αυτό υποτροφιών και εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων, καθώς και της υλοποίησής τους, της επαγγελµατικής 

αναγνώρισης µεταπτυχιακών προγραµµάτων και των αντίστοιχων τίτλων 

σπουδών, της πραγµατοποίησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων και 

επιστηµονικών εκδηλώσεων που αφορούν τη νοσηλευτική επιστήµη και τέχνη, 
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της µοριοδότησης για επαγγελµατικούς σκοπούς των προγραµµάτων αυτών µε 

µεταπτυχιακές εκπαιδευτικές µονάδες, της συνεργασίας µε τους φορείς που 

παρέχουν νοσηλευτική εκπαίδευση και φροντίδα, της διασφάλισης της 

ελεύθερης άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλµατος, κ.α. 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος έχει πετύχει την πιστοποίηση της σύµφωνα 

µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2008 της Οργάνωσης και 

Διαχείρισης µητρώου µελών, του Σχεδιασµού και Υλοποίησης Επιστηµονικών 

και Επαγγελµατικών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και 

Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων για έργα Χωρίς Τεχνικό Αντικείµενο. Έχει 

αποκτήσει Διαχειριστική Επάρκεια Β’ Κατηγορίας, για υλοποίηση έργων στα 

πλαίσια της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την Υγεία και την Κοινωνική 

Αλληλεγγύη της περιόδου 2007-2013, σε συνδυασµό µε το  Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), που έχει σαν στόχο ένα αποδοτικό και 

οικονοµικά βιώσιµο Σύστηµα Υγείας και έχει δηµιουργήσει  µητρώο 

εκπαιδευτών (ανά νοσηλευτικό επιστηµονικό πεδίο). Έχει εκπονήσει έργα 

συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Γ’ Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) µε εκπαιδευτικό χαρακτήρα.  Είναι δικαιούχος 
Προγραµµάτων Κατάρτισης µέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και πραγµατοποιεί ήδη αρκετά προγράµµατα, τα οποία 

βρίσκονται σε διάφορα στάδια εξέλιξης. 

 Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ως δικαιούχος των προγραµµάτων 

λειτουργεί σε πλήρη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 1083/2006 

Κανονισµού (EK) του Συµβουλίου της ΕΕ, της 11ης Ιουλίου 2006, περί 

καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής, του Ν. 

3614/2007 περί Διαχείρισης, ελέγχου και εφαρµογής αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013, του Ν. 3840/2010 

περί Αποκέντρωσης, απλοποίησης και ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας 

των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-

2013, των πδ 60 και 118/2007, αλλά και των σχετικών Υπουργικών 

αποφάσεων (Κοινή Υπουργική Απόφαση 4088/18-6-2008,  Υπουργική 

Απόφαση Συστήµατος Διαχείρισης 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008,  Κοινή 

Υπουργική Απόφαση 55741/4965/28-7-2008 κλπ)  
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Τα έργα προκηρύσσονται σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία, µε 

πρόχειρους εθνικούς και διεθνείς διαγωνισµούς, σε πλήρη συµµόρφωση µε 

τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες επιλεξιµότητας. Κατατίθενται 

πολυσέλιδες προτάσεις και πλήρη τεχνικά δελτία, σε απόλυτη συµµόρφωση µε 

την εκάστοτε προκήρυξη, µε πιστή τήρηση των προθεσµιών.  Για κάθε έργο 

γίνονται οι απαραίτητες δηµοσιεύσεις στην Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ. Κάθε προκήρυξη 

αναρτάται στο site της ΕΝΕ και παραµένει επί διµήνου, µε υποχρέωση 

παροχής διευκρινίσεων σε κάθε ενδιαφερόµενο.  

Στην οικονοµική υπηρεσία της ΕΝΕ έχει συσταθεί µονάδα διενέργειας 

διαγωνισµών, αρµόδια να παραλαµβάνει τα πρακτικά της επιτροπής 

αξιολόγησης, να αξιολογεί τη φερεγγυότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

κάθε πρότασης προκειµένου να κρίνει ποιος θα αναλάβει το έργο, ενώ 

παρέχεται ο νόµιµος χρόνος υποβολής ενστάσεως  ενώπιον ειδικής επιτροπής. 

  Όλες οι πράξεις που αφορούν οικονοµικά δεδοµένα αναρτώνται στο 

πρόγραµµα «Διαύγεια», δυνάµει του Ν. 3861/2010 περί ενίσχυσης της 

διαφάνειας, που κατέστησε υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο.   Η 

ευρεία διαδικτυακή δηµοσιότητα ενισχύει τις δυνατότητες των πολιτών να 

ασκήσουν το συνταγµατικώς κατοχυρωµένο  δικαίωµα πληροφόρησης, όπως 

αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 Α § 1 του Συντάγµατος. 

   Διαχειριστική αρχή των προγραµµάτων είναι το  Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Είναι γεγονός αδιαµφισβήτητο η χαµηλή 

απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ  από το Υπουργείο  Υγείας, τα 

οποία σε πολλές περιπτώσεις έχουν επιστραφεί αναπορρόφητα. Μόνο πέντε 

φορείς του ΥΥΚΑ διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια και η Ένωση Νοσηλευτών 

είναι ένας από αυτούς, πραγµατοποιώντας αξιόλογο έργο, σε περίοδο 

οικονοµικής κρίσης και τεράστιας µειώσεως των µισθών των Νοσηλευτών. Η 

επιδοτούµενη κατάρτιση αποτελεί ένα µέσο εξισορρόπησης της µειώσεως των 

αποδοχών των Νοσηλευτών, οι οποίοι επιδοτούνται καταρτιζόµενοι 

λαµβάνοντας µοριοδότηση εξαιρετικά χρήσιµη για τη υπηρεσιακή τους εξέλιξη. 

Η πραγµατοποίηση των προγραµµάτων αυτών αποτελεί το απαύγασµα της 
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πρακτικής εφαρµογής του θεµελιώδους καταστατικού σκοπού της ΕΝΕ: της 

προάσπισης των δικαιωµάτων των Νοσηλευτών της χώρας. 

Η πορεία και η δράση της ΕΝΕ γενικότερα και ειδικότερα 
αναφορικά µε τα προγράµµατα Κατάρτισης µέσω του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (2007-2013) είναι γνωστή πανελληνίως 
σε όλο το Νοσηλευτικό κόσµο και διέπεται από καθεστώς πλήρους 
διαφάνειας.  

Με λύπη µας διαπιστώσαµε ότι υµείς, οµότιµος καθηγητής Οργάνωσης 

και Οικονοµικών της Υγείας και θεωρητικώς τουλάχιστον αρκούντως 

ενηµερωµένος περί των θεµάτων των σχετικών µε την υγεία, στη σελίδα που 

διατηρείτε στο χώρο κοινωνικής δικτύωσης facebook, µε ακριβή διεύθυνση: 

http:// www.facebook.com /#!/lliaropoulos?fref=ts - και η οποία είναι 
δηµόσια- προσίτη σε απεριόριστο και µη προσδιορίσιµο αριθµό 
χρηστών του συγκεκριµένου- πολύ διαδεδοµένου- χώρου κοινωνικής 
δικτύωσης - αναρτήσατε την  2/1/2013 στις 7:15µ.µ το ακόλουθο κείµενο:  

«Δεν είναι απαραίτητο να κάνει κανείς µόνο τεράστιες ...χοντράδες 

τύπου Λίστας για να καταστρέψει την Ελλάδα. Φτάνουν και πολλές πάρα 

πολλές µικρές ψιλο αρπαχτές που περνούν και απαρατήρητες επειδή είναι 

µικρές. Σταχυολογώ από ένα µόνο Υπουργείο: Πρώτον, άτοµο µε εκκρεµούσα 

πειθαρχική δίωξη διορίζεται Υποδιοικητής Υγειονοµικής Περιφέρειας και 

διατηρείται ακόµη και µετά την αποκάλυψη. Δεύτερον, προκ...ηρύσσεται από 

την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος πρόγραµµα €500.000 για την 

«κατάρτιση» 400 ατόµων νοσηλευτικού Προσωπικού Κέντρων Υγείας και 

Περιφερειακών Ιατρείων», στη χορήγηση κυταροστατικών, όταν η 

χορήγηση αυτών των φαρµάκων γίνεται αυστηρά σε ογκολογικά Κέντρα 

και Τµήµατα. Τρίτον, σε πολύ µεγάλο νοσοκοµείο «εφαρµόζεται», επί τέλους, 

η συνένωση οµοειδών κλινικών. Οι τέσσερις χειρουργικές γίνονται, και σωστά, 

δύο. Οι τέσσερις παθολογικές, όµως, µένουν… τέσσερις. Ο λόγος;;; Τα 

ονόµατα των διευθυντών τους και οι σχέσεις τους µε πολιτικά πρόσωπα. Αυτά 

τα τρία και άλλα τριάντα τρία σε τριάντα Υπουργεία φτάνουν για να ακυρώσουν 

όλη την ... τρεχάλα του κ. Σαµαρά.» 
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 Aπό το περιεχόµενο της ανωτέρω ανάρτησης σας προκύπτει µετά 

βεβαιότητας ότι εν γνώσει της αναλήθειάς τους, ισχυρίζεστε για την  Ένωση 

Νοσηλευτών Ελλάδος- και για τους εκπροσώπους και µέλη αυτής γεγονότα 

κατάφωρα ψευδή και άκρως συκοφαντικά.  

Ειδικότερα αναφέρετε ως παράδειγµα «ψιλο-αρπακτής» που  «περνά 

απαρατήρητη», αλλά «αρκεί για να καταστρέψει την Ελλάδα» την προκήρυξη 

από την ΕΝΕ προγράµµατος κατάρτισης Νοσηλευτών σχετικού µε την 

χορήγηση κυτταροστατικών φαρµάκων, παρουσιάζοντας το, αν µη τι άλλο, ως 

προφανώς εικονικό ή έστω άχρηστο ή µη αναγκαίο, δεδοµένου ότι «η 

χορήγηση αυτών των φαρµάκων γίνεται αυστηρά σε ογκολογικά Κέντρα και 

Τµήµατα»! 

  Με την ανάρτησή σας αυτή προβάλλετε την καθόλα νόµιµη διαδικασία 

ανάθεσης στην ΕΝΕ ως διαχειριστικής αρχής των Προγραµµάτων κατάρτισης 

Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µέσω ΕΣΠΑ ως παράνοµη ενέργεια 

µε σκοπό την επίτευξη εύκολου και παρανόµου κέρδους και την καταστροφή 

της χώρας (προφανώς δια της κατασπατάλησης δηµοσίου χρήµατος).  

Η αλήθεια, την οποία γνωρίζετε πολύ καλά είναι ότι η Ένωση 

Νοσηλευτών Ελλάδος, ως δικαιούχος των προγραµµάτων και ένας από τους 

πέντε µόνο πιστοποιηµένους φορείς του ΥΥΚΑ, ανέλαβε τα προγράµµατα σε 

πλήρη συµµόρφωση µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας που 

προεκτέθηκε. Όλες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και ακολουθούνται είναι 

απόλυτα διαφανείς και καθόλα νόµιµες και ο µοναδικός λόγος που 

ανελήφθησαν τα έργα είναι η υποβολή έγκαιρων, νόµιµων και 

εµπεριστατωµένων προτάσεων, σε πλήρη συµµόρφωση µε τις προκηρύξεις. Η 

υποβολή υποψηφιότητας και η έγκριση των προγραµµάτων ήταν και 

παραµένουν απόλυτα σύννοµες και η χρησιµότητα ή µη του εκάστοτε 

προγράµµατος κρίθηκε από τα αρµόδια όργανα και αρχές µε αυστηρά 

κριτήρια. 

  Το συγκεκριµένο πρόγραµµα στο οποίο αναφέρεστε βρίσκεται εν 

εξελίξει. Έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι απαιτούµενες κατά Νόµον 

δηµοσιεύσεις  (Εφηµερίδα Ευρ. Ενωσης κλπ) και το έργο βρίσκεται στο στάδιο 

υποβολής υποψηφιοτήτων αναδόχων σε διεθνές επίπεδο.  Η έγκριση του 
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έλαβε χώρα διότι κρίθηκε αναγκαίο και χρήσιµο κατά την κείµενη Νοµοθεσία 

δυνάµει αυστηρών προδιαγραφών.  

  Θα έπρεπε εκ της θέσεως σας να γνωρίζετε ότι αν εγκρίνοντο 
µόνον έργα που εξυπηρετούν την τρέχουσα (και δυστυχως παθογενή) 
κατάσταση του χώρου της Δηµόσιας Υγείας, δεν θα υπήρχε καµία 
ελπίδα ανέλιξης και βελτίωσης αυτής. 

   Το γεγονός ότι τα κυτταροστατικά φάρµακα χορηγούνται σήµερα από 

ογκολογικές µονάδες, δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι η κατάσταση 

πρέπει να παραµείνει αµετάβλητη και στάσιµη.  

  Η κατάρτιση- που κατά το συνήθως συµβαίνον αφορά το µέλλον- είναι 

απαραίτητη, ώστε όταν το Κράτος δηµιουργήσει τις κατάλληλες υποδοµές για 

την ένταξη της χορήγησης κυτταροστατικών φαρµάκων, αρχικά στη 

δευτεροβάθµια και εν συνεχεία στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, να ανεύρει 

καταρτισµένους και εκπαιδευµένους Νοσηλευτές.  

  Σκοπός όλων των προγραµµάτων αυτών δεν είναι η διαιώνιση των 

υφιστάµενων προβληµάτων, αλλά η ανέλιξη και η βελτίωση σε ατοµικό και 

συλλογικό επίπεδο. 

  Η από µέρους σας απόκρυψη της αλήθειας και ανάρτηση ψευδών 

πληροφοριών, µε ταυτόχρονη σύνδεση του έργου και της Ένωσης 

Νοσηλευτών Ελλάδος µε εγκληµατικές συµπεριφορές του κοινού ποινικού 

δικαίου (απάτη, υπαιξαίρεση κ.α) που παραβλάπτουν το εθνικό συµφέρον 

αποτελεί εκ προθέσεως προσπάθεια συκοφάντησης της ΈΝΕ και 
σπίλωσης της τιµής και της υπόληψης των εκπροσώπων της. 

Επειδή γνωρίζατε καλά ότι τα γεγονότα που αναφέρατε είναι απόλυτα 

ψευδή. 

Επειδή αναρτήσατε και καταστήσατε γνωστό σε απροσδιόριστο αριθµό 

ανθρώπων κείµενο περιέχον κατάφωρα ψεύδη, εν γνώσει της αναλήθειάς 

του, µε µοναδικό σκοπό να συκοφαντήσετε την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος 

και να απαξιώσετε πλήρως την υπόσταση και το έργο της. 

Επειδή όσα αναφέρατε στις ανωτέρω δηµοσιεύσεις σας είναι άκρως ψευδή 

και συκοφαντικά και ελέχθησαν εν πλήρει γνώσει της αναλήθειάς τους µε 
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σκοπό την προσβολή της τιµής και της υποληψης των νοµίµων εκπροσώπων 

της ΕΝΕ. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Και µε τη ρητή επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µας, εν γένει και 

ειδικότερα ως προς τη προσφυγή µας εναντίον σας ενώπιον των αρµοδίων 

ποινικών και αστικών δικαστηρίων, δια της παρούσης ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ 

ΕΝΤΟΝΩΣ για την ως άνω παράνοµη και προσβλητική συµπεριφορά σας και 

σας καλούµε όπως εντός πέντε ηµερών από λήψεως της παρούσης 

αναρτήσετε στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση και στην σελίδα ιστοχώρου 

κοινωνικής δικτύωσης facebook, δήλωση ανταποκρινόµενη στην αλήθεια, περί 

πλήρους αναληθείας της ανωτέρω δηλώσεώς σας, ζητώντας µας δηµοσίως 

συγνώµη για την άδικη εµπλοκή µας µε το ζήτηµα και την κατασυκοφάντησή 

µας. 

Αρµόδιος δικαστικός επιµελητής να επιδώσει νοµίµως την παρούσα 
προς αυτόν στον οποίο απευθύνεται, προς γνώσιν του και για τις 
νόµιµες συνέπειες. 

ΑΘΗΝΑ …../1/2013 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕ. 


