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ΚΙΝΗΤΙΚOΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Οι νομοθετικές εξελίξεις
δικαιώνουν την Ε.Ν.Ε.

Συνέχεια στη σελ. 3

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.

�

ΠΠ
ροσφάτως και δη
στις 21-12-2013 ψηφί-
στηκαν από την Βου-

λή των Ελλήνων οι διατά-
ξεις του νομοσχεδίου με
τίτλο «Ενιαίος Φόρος Ιδιο-
κτησίας Ακινήτων και άλλες
διατάξεις». Στο άρθρο 54
του εν λόγω νομοσχεδίου
εισήχθησαν διατάξεις που
διευκολύνουν την κινητι-

κότητα και απλουστεύουν
την διενέργεια υπηρεσια-
κών μεταβολών υπέρ του
νοσηλευτικού προσωπι-
κού. Η Ένωση Νοσηλευ-
τών Ελλάδος, που έδωσε
μια πραγματική μάχη για
την ένταξη των παραπάνω
διατάξεων στο επίμαχο νομο-
σχέδιο, αισθάνεται δικαί-
ως απόλυτη ικανοποίηση

για την συγκεκριμένη νομο-
θετική εξέλιξη.

Με την ελπίδα ότι οι νέες
αυτές διατάξεις θα εφαρμο-
σθούν ορθώς και θα επι-
λύσουν μια σειρά καθημε-
ρινών προβλημάτων των
νοσηλευτών, η Ε.Ν.Ε. παρα-
θέτει αυτούσιο το περιεχό-
μενό τους.

ΕΝΕΚΑ
Ας συστρατευθούμε... 

Μόνο αν αποκτήσουμε κοινή συνδι-

καλιστική συνείδηση θα μπορέσου-

με να κρατήσουμε τις τύχες μας στα

χέρια μας και να δώσουμε τον δικό

μας αγώνα στα χρόνια της κρίσης

και της απαξίωσης του δημόσιου

συστήματος υγείας.

Το έργο μας ήταν και παραμένει

δύσκολο, αλλά βαθιά μέσα μας ας

πιστέψουμε όλοι, ότι κανείς δεν μπο-

ρεί να στερήσει την ελπίδα από έναν

ολόκληρο κλάδο, κανείς δεν μπορεί

να μας θεωρεί δεδομένους και κανείς

δεν μπορεί να προωθεί τα συμφέρο-

ντά του πάνω στις δικές μας πλάτες. 

Με τις σκέψεις αυτές σας καλώ

όλους να ενώσουμε τις δυνάμεις μας

και την φωνή μας κάτω από την

ομπρέλα της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, αλλά και

μέσα από την μεγάλη οικογένεια της

Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος...

ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 14Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Δυναμικό παρόν από
κάθε γωνιά της Ελλάδας!

TT
o 14o Πανελλήνιο Συνέδριο της
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ πέρασε στην ιστο-
ρία, με τη λήξη των εργασιών του

στην Πορταριά του Πηλίου.
Από κάθε γωνιά-πόλη της Ελλάδας

οι συνάδελφοι έδωσαν το δυναμικό

παρόν στο βουνό των Κενταύρων, τιμώ-
ντας με την παρουσία τους την κορυ-
φαία επιστημονική εκδήλωση της Ομο-
σπονδίας μας, έχοντας έτσι τη δυνατότητα
να παρακολουθήσουν ένα άρτιο Επι-
στημονικό Πρόγραμμα...

Σελ. 4

�

Σελ. 8

�
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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:: 018376

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.

ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ                      

ΑΑδδιιααννόόηηττοο  κκααιι  ααδδύύννααττοονν!!          
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 61200/31-

12-2013 έγγραφο του διοικητή του  Γενι-

κού Νοσοκομείου Νικαίας, δυνάμει  του

οποίου καλούνται νοσηλευτές, κατέχο-

ντες θέσεις ευθύνης, να παράσχουν εξη-

γήσεις εν σχέσει με την διαχείριση απορ-

ριμμάτων αστικού και μολυσματικού τύπου,

λεκτέα είναι τα ακόλουθα. Αρχικώς θα

πρέπει να επισημανθεί, ότι η προθεσμία

που τάσσεται για την έγγραφη παροχή

εξηγήσεων  και λήγει στις 03-01-2014 κρί-

νεται ως εξαιρετικά σύντομη, λαμβανο-

μένης ιδίως  υπόψη της φύσεως των συγκε-

κριμένων  ημερών...  Σελ. 7

ΚΚΑΑΤΤ’’  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΙΙΑΑ                

ΠΠααρρααμμέέννοουυνν  εεκκκκρρεεμμόόττηηττεεςς        
Η πρόβλεψη για την δημιουργία και λειτουργία του

θεσμού της κατ’ οίκον νοσηλείας υπάρχει στις δια-

τάξεις του Νόμου 2071/1992. Ειδικότερα, σύμφω-

να με το άρθρο 28 του ως άνω Νόμου, «από της

δημοσιεύσεως του παρόντος καθιερώνεται σύστη-

μα κατ’ οίκον νοσηλείας. Με προεδρικά διατάγμα-

τα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προ-

εδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας,

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εργα-

σίας, καθορίζονται κυρίως οι όροι και οι προϋπο-

θέσεις για την παροχή της κατ’ οίκον νοσηλείας, ο

χρόνος ενάρξεως του συστήματος αυτού, οι κατη-

γορίες ασθενών, οι τυχόν εξειδικευμένες ιατρικές

ή νοσηλευτικές πράξεις, τα νοσηλευτικά... Σελ. 6

ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ΔΔ ΡΡ ΙΙ ΟΟ

ΔΔυυννααμμιικκόό  ππααρρόόνν  ααππόό  κκάάθθεε  γγωωννιιάά  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς!!  
To 14o Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ πέρασε στην ιστορία, με τη λήξη των εργασιών του

στην Πορταριά του Πηλίου. Από κάθε γωνιά-πόλη της Ελλάδας οι συνάδελφοι έδωσαν το δυναμι-

κό παρόν στο βουνό των Κενταύρων, τιμώντας με την παρουσία τους την κορυφαία επιστημονική

εκδήλωση της Ομοσπονδίας μας, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα άρτιο Επι-

στημονικό Πρόγραμμα. Το Συνέδριό μας τίμησαν με την παρουσία τους και ο Περιφερειάρχης Θεσ-

σαλίας κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο Υποδιοκητής της 3ης ΥΠΕ κ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης, η

Υποδιοικήτρια της 6ης ΥΠΕ κ. Λένα Αλμπάνη, ο Διοικητής του «Αχιλλοπούλειου» Νοσοκομείου

Βόλου κ. Κωνσταντίνος Καραμπάτσας, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουρ-

γείου Υγείας κ. Φωτεινή Κουλούρη, ο Φιλόλογος - Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδαγωγικού

Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γεώργιος Κοντομήτρος. Επίσης από το Υπουργείο Υγεί-

ας, η Προϊσταμένη του...   Σελ. 8

Δεκέμβριος 2013
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜOΣ ΤΟΥ ΠΡΟEΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε., κ. ΔΗΜHΤΡΗ ΣΚΟΥΤEΛΗ, 
ΣΤΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑΡΙA

Ας συστρατευθούμε...
AAγγααππηηττοοίί  σσυυννάάδδεελλφφοοιι,,  κκυυρρίίεεςς  κκααιι
κκύύρριιοοιι,,

Με μεγάλη χαρά σας καλω-
σορίζω με την σειρά μου στο
συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
στην Πορταριά. Για ακόμη μια
φορά συνεπείς στο ετήσιο ραντε-
βού μας, βρισκόμαστε όλοι εδώ
για να υψώσουμε την επιστημο-
νική και συνδικαλιστική φωνή
μας από το όμορφο Πήλιο.Χάρη
στην πρωτοβουλία της ΠΑΣΥ-
ΝΟ-ΕΣΥ οι νοσηλευτές έχουν
την δυνατότητα να εκφράσουν
και πάλι την επιστημονική τους
άποψη και να αναπτύξουν ένα
γόνιμο διάλογο με χρήσιμα συμπεράσματα.

Παράλληλα,δίδεται σε όλους μας η δυνατότητα ανάλυσης,σχε-
διασμού και συμμετοχής στην κοινή μας συνδικαλιστική πορεία.
Μια πορεία που ξεκίνησε πριν από δέκα περίπου χρόνια και
συνεχώς διευρύνεται με νέες δράσεις, νέες ιδέες και κυρίως νέα
πρόσωπα, έτοιμα να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στον κλά-
δο μας.

Κοινή μας πεποίθηση και όραμα ήταν και παραμένει η αμιγής
συνδικαλιστική εκπροσώπηση των νοσηλευτών, μέσω κλαδικών
πρωτοβάθμιων σωματείων. Μόνον έτσι είναι δυνατόν να αναδει-
χθούν τα πραγματικά προβλήματα που βασανίζουν τον κλάδο μας
και να υποβληθούν ρεαλιστικές προτάσεις για την επίλυσή τους.

Θα πρέπει, δε, να υπογραμμίσουμε, ότι η διάκρισή μας από
τους λοιπούς κλάδους απασχολουμένων στα δημόσια νοσοκο-
μεία δεν είναι για εμάς αυτοσκοπός,ούτε στηρίζεται σε μια δήθεν
ελιτίστικη προσέγγιση που έχουμε για το επάγγελμά μας και το
γνωστικό μας υπόβαθρο.Πρόκειται για μια πραγματική ανάγκη,
που υπαγορεύεται από τις ιδιαιτερότητες της νοσηλευτικής, αλλά
και από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες παρέχου-
με τις υπηρεσίες μας.

Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να εξομοιωνόμαστε με το
πολυπληθές διοικητικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων
ή με το υπόλοιπο προσωπικό των νοσηλευτικών υπηρεσιών που
εκτελεί διαφορετικά καθήκοντα από εμάς και έχει διαφορετικά
επαγγελματικά δικαιώματα από τους νοσηλευτές.

Η θέση μας αυτή υπήρξε σαφής και διαυγής από τα πρώτα
κιόλας βήματα της κοινής μας πορείας και ήταν αυτή που μας
ενέπνευσε και εξακολουθεί να μας εμπνέει, ήταν αυτή που προ-
σέλκυσε και εξακολουθεί να προσελκύει κοντά μας όλο και
περισσότερους συναδέλφους.

Συναδέλφους που διαφωνούν,αντιδρούν και αντιστέκονται στην
ισοπεδωτική συνδικαλιστική λογική της ΠΟΕΔΗΝ, που επιμένει

να αντιμετωπίζει τον νοσηλευτή
σαν έναν ακόμη δημόσιο υπάλ-
ληλο, πλήρως υποταγμένο στη
βούληση και τις διαθέσεις ολί-
γων, παλαιάς κοπής, συνδικαλι-
στών. Όπως αντιλαμβάνεστε, η
λογική αυτή μας βρίσκει εντελώς
αντίθετους. Για παράδειγμα είναι
αδιανόητο να κατανοήσουμε πώς
ένας καθ’όλα συμπαθής διοικη-
τικός υπάλληλος μπορεί να λαμ-
βάνει και αυτός το επίδομα επι-
κίνδυνης και ανθυγιεινής
απασχόλησης.Κι όμως συνάδελ-
φοι αυτή είναι η θέση της ΠΟΕ-
ΔΗΝ,την οποία τόλμησε να απο-

τυπώσει ακόμη και ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης,αναφέροντας
χαρακτηριστικά,ότι όλοι οι υπάλληλοι των δημόσιων νοσοκομεί-
ων αποτελούν μια ομάδα, από την οποία κανείς δεν ξεχωρίζει.

Αυτού του είδους οι απόψεις ευθύνονται κατά κύριο λόγο για
τις σημερινές πλην χρόνιες παθογένειες του κλάδου μας, τις οποί-
ες προσπαθούμε να ξεπεράσουμε με δυναμικές παρεμβάσεις και
κρυστάλλινο συνδικαλιστικό λόγο.Και στην προσπάθειά μας αυτή
θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, ο ένας να παρακινεί τον άλλο,
μέχρι να γίνει κατανοητό, ότι η αποτελεσματική διεκδίκηση των
συμφερόντων μας περνάει μέσα από τον κλαδικό συνδικαλισμό
και όχι κάτω από τον ολετήρα της ΠΟΕΔΗΝ.

ΜΜόόννοο  αανν  ααπποοκκττήήσσοουυμμεε  κκοοιιννήή  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκήή  σσυυννεείίδδηησσηη  θθαα
μμπποορρέέσσοουυμμεε  νναα  κκρρααττήήσσοουυμμεε  ττιιςς  ττύύχχεεςς  μμααςς  σστταα  χχέέρριιαα  μμααςς  κκααιι  νναα
δδώώσσοουυμμεε  ττοονν  δδιικκόό  μμααςς  ααγγώώνναα  σστταα  χχρρόόννιιαα  ττηηςς  κκρρίίσσηηςς  κκααιι  ττηηςς
ααππααξξίίωωσσηηςς  ττοουυ  δδηημμόόσσιιοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  υυγγεείίααςς..

Το έργο μας ήταν και παραμένει δύσκολο, αλλά βαθειά μέσα
μας ας πιστέψουμε όλοι, ότι κανείς δεν μπορεί να στερήσει την
ελπίδα από έναν ολόκληρο κλάδο, κανείς δεν μπορεί να μας
θεωρεί δεδομένους και κανείς δεν μπορεί να προωθεί τα συμ-
φέροντά του πάνω στις δικές μας πλάτες.

Με τις σκέψεις αυτές σας καλώ όλους να ενώσουμε τις δυνά-
μεις μας και την φωνή μας κάτω από την ομπρέλα της ΠΑΣΥ-
ΝΟ-ΕΣΥ,αλλά και μέσα από την μεγάλη οικογένεια της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος, η δημιουργία της οποίας πριν από εννιά
χρόνια άλλαξε τα δεδομένα και έδωσε νέα ώθηση στη νοσηλευ-
τική και στο ηθικό των νοσηλευτών.

ΑΑςς  σσυυσσττρρααττεευυθθοούύμμεε,,  λλοοιιππόόνν,,  όόλλοοιι  σσττοο  κκοοιιννόό  μμέέττωωπποο  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..
κκααιι  ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ  κκααιι  νναα  εείίσσττεε  σσίίγγοουυρροοιι  όόττιι  κκααιι  θθαα  αακκοουυ--
σσττοούύμμεε,,  κκααιι  θθαα  εεππηηρρεεάάσσοουυμμεε,,  κκααιι  θθαα  εεννοοχχλλήήσσοουυμμεε  κκααιι  σσττοο  ττέέλλοοςς
θθαα  ππεεττύύχχοουυμμεε..

Τελειώνοντας, εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο,καλή δύνα-
μη σε όλους και μια ευχάριστη διαμονή στο φιλόξενο Πήλιο.
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ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ Ε.Ν.Ε.      

Κινητικότητα Νοσηλευτών

ΠΠ
ροσφάτως και δη στις 21-12-2013
ψηφίστηκαν από την Βουλή των
Ελλήνων οι διατάξεις του νομοσχε-

δίου με τίτλο «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας
Ακινήτων και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο
54 του εν λόγω νομοσχεδίου εισήχθησαν
διατάξεις που διευκολύνουν την κινητικό-
τητα και απλουστεύουν την διενέργεια υπη-
ρεσιακών μεταβολών υπέρ του νοσηλευ-
τικού προσωπικού.Η Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος,που έδωσε μια πραγματική μάχη
για την ένταξη των παραπάνω διατάξεων
στο επίμαχο νομοσχέδιο,αισθάνεται δικαί-
ως απόλυτη ικανοποίηση για την συγκε-
κριμένη νομοθετική εξέλιξη.

Με την ελπίδα ότι οι νέες αυτές διατάξεις
θα εφαρμοσθούν ορθώς και θα επιλύσουν

μια σειρά καθημερινών προβλημάτων των
νοσηλευτών, η Ε.Ν.Ε. παραθέτει αυτούσιο
το περιεχόμενό τους.

ΆΆρρθθρροο  5544
1.Διατάξεις για την κινητικότητα του νοση-
λευτικού και παραϊατρικού προσωπικού
των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.. Καταργείται
η παρ. 3 του αρθρ. 14 του ν. 1400/1983 (Α'
156), τροποποιούνται:η παρ.5 του άρθρου
71 του ν. 3528/2007 (Α' 26), που προστέ-
θηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.
3801/2009 (Α' 163), το άρθρο 10 του ν.
3754/2009 (Α' 43), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3812/2009 (Α'
234) και κωδικοποιούνται οι ανωτέρω και
η παρ. 5α' και β' του άρθρου 2 του ν.

3868/2010 (Α' 129),οι παράγραφοι 7,8 και
9 του άρθρου 67, οι παράγραφοι 1 και 4
του άρθρου 68 και η παρ. 1 του άρθρου
73 του ν. 3528/2007 (Α' 26), η παρ. 1 του
άρθρου 21 του ν.2946/2001 (Α' 224) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 91 του ν.
4139/2013 (Α' 74) και η παρ.2 αυτού,καθώς
και η παρ.1 εδ.α' της Ζ1 του ν. 4093/ 2012
(Α' 222), ως ακολούθως:
11.. Δεν επιτρέπεται η μετάθεση, η μετάταξη

και η απόσπαση, του νοσηλευτικού και
παραϊατρικού προσωπικού των Νοσο-
κομείων του Ε.Σ.Υ., πριν παρέλθει διε-
τία από το διορισμό του.

22. Επιτρέπεται η, μετά την παρέλευση διε-
τίας από το διορισμό του,μετάθεση,μετά-
ταξη του νοσηλευτικού και παραϊατρι-
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κού προσωπικού των Νοσοκομείων του
Ε.Σ.Υ., σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.,Υγει-
ονομικές Περιφέρειες και Φορείς επο-
πτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας,
μετά από γνώμη των οικείων υπηρεσια-
κών συμβουλίων των Φορέων προέλευ-
σης και υποδοχής.

33..  Επιτρέπεται η,μετά από αίτηση του ενδια-
φερομένου,μετάθεση,μετάταξη και από-
σπαση σε υπηρεσίες παραμεθορίων
περιοχών, χωρίς να απαιτείται η προη-
γούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσια-
κών συμβουλίων, με απλή έγγραφη
βεβαίωση της Διοίκησης του νοσοκο-
μείου προέλευσης,με την οποία θα πιστο-
ποιείται ότι η μετακίνηση δεν επιφέρει
καμία δυσμενή συνέπεια στην ομαλή
λειτουργία του Φορέα.
Η ανωτέρω βεβαίωση δεν απαιτείται για
μεταθέσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις
μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. παρα-
μεθορίων περιοχών
Το μετατιθέμενο και μετατασσόμενο
νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσω-
πικό σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Υγειο-
νομικές Περιφέρειες και Φορείς επο-
πτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας
παραμεθορίων περιοχών υποχρεούται
να παραμείνει στην υπηρεσία όπου τοπο-
θετείται για δέκα (10) έτη.Στην περίπτω-
ση που ο μετατιθέμενος ή μετατασσό-
μενος καταστεί πολύτεκνος, μετά τη
μετάθεση ή μετάταξη του,ο χρόνος υπο-
χρεωτικής παραμονής στον Φορέα υπο-
δοχής μειώνεται στα πέντε (5) έτη, εάν
η μετακίνηση αφορά μη νοσηλευτική
υπηρεσία και στα τρία (3) έτη στην περί-
πτωση που η μετακίνηση γίνεται μετα-
ξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ..

44..  Η μετάταξη και η απόσπαση του νοση-
λευτικού και παραϊατρικού προσωπικού
μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.με σκο-
πό τη συνυπηρέτηση συζύγων που υπη-
ρετούν σε αυτά, επιτρέπεται μετά από
αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς να
απαιτείται η προηγούμενη γνώμη των
οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων ή
οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.
Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσω-
πικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που
είναι σύζυγοι στρατιωτικών, ένστολου
προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβε-
στικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέ-
πεται να αποσπώνται, κατά σειρά προ-
τεραιότητας, σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.,

Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ, και λοι-
πές υπηρεσίες που εποπτεύονται από το
Υπουργείο Υγείας, στην περιοχή που
υπηρετεί ο/η σύζυγος τους.

55.. Όσοι από το νοσηλευτικό και παραϊα-
τρικό προσωπικό των νοσοκομείων του
Ε.Σ.Υ. είναι πολύτεκνοι μετατίθενται,
μετατάσσονται και αποσπώνται,μετά από
αίτηση τους η οποία εξετάζεται κατά προ-
τεραιότητα. Δεν επιτρέπεται η μετακίνη-
ση πολυτέκνου, χωρίς προηγούμενη
αίτηση του.

66..  Επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη νοση-
λευτικού και παραϊατρικού προσωπικού
των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ σε Νοσο-

κομεία του Ε.Σ.Υ., Υγειονομικές Περι-
φέρειες και Φορείς εποπτευόμενους από
το Υπουργείο Υγείας, μετά από αίτηση
των ενδιαφερομένων και κατόπιν γνώ-
μης των οικείων υπηρεσιακών συμβου-
λίων των Φορέων προέλευσης και υπο-
δοχής. Για την αμοιβαία μετάταξη
νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσω-
πικού μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.,
απαιτείται έγγραφη βεβαίωση της Διοί-
κησης του νοσοκομείου προέλευσης,
με την οποία πιστοποιείται ότι η μετακί-
νηση δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέ-
πεια στην ομαλή λειτουργία του Φορέα.

77..  ((αα)) Η απόσπαση του νοσηλευτικού και
παραϊατρικού προσωπικού,που υπη-
ρετεί στην ίδια Υγειονομική Περι-
φέρεια,δύναται να διενεργηθεί ύστε-
ρα από αίτηση του υπαλλήλου,γνώμη
των αρμόδιων υπηρεσιακών συμ-
βουλίων και μετά από εισήγηση του
Διοικητή της οικείας Υγειονομικής
Περιφέρειας.

((ββ)) Η απόσπαση του νοσηλευτικού προ-
σωπικού που υπηρετεί σε διαφορε-
τικές Υ.ΠΕ. δύναται να διενεργηθεί
μετά από κοινή εισήγηση των Διοι-
κητών των οικείων Υ.ΠΕ., η οποία
εκδίδεται, κατά τα ανωτέρω, ύστερα
από αίτηση του υπαλλήλου και γνώ-
μη των αρμοδίων υπηρεσιακών συμ-
βουλίων.

((γγ)) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των
Διοικητών των αρμόδιων Υγειονομι-
κών Περιφερειών,η απόσπαση δύνα-
ται να διενεργηθεί με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και των κατά περί-
πτωση συναρμόδιων Υπουργών,όπου
αυτό απαιτείται,με γνώμονα την εύρυθ-
μη λειτουργία των Φορέων, λαμβά-
νοντας υπ' όψιν και τα κοινωνικά κρι-
τήρια.

((δδ))  Οι ανωτέρω υπηρεσιακές μετακινή-
σεις,στο σύνολο τους,διενεργούνται
με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και των κατά περίπτωση συναρμό-
διων Υπουργών, όπου αυτό απαιτεί-
ται.

88..  Ο χρονικός περιορισμός των διατάξε-
ων της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν.
3528/2007 (Α' 26), η οποία προστέθη-
κε με το άρθρο 19 του ν. 3801/2009 (Α'
163) δεν ισχύει για το προσωπικό εκεί-
νο που ετέθη σε καθεστώς διαθεσιμό-
τητας και μετατάχθηκε/μεταφέρθηκε μέσω
της κινητικότητας.

99..  ((αα))  Από την έκδοση του παρόντος,κάθε
γενική ή ειδική διάταξη νόμου,που
αντιβαίνει στο παρόν ή ρυθμίζει δια-
φορετικά το ίδιο θέμα, καταργείται.

((ββ))  Κατ' εξαίρεση και εφόσον δεν αντί-
κεινται στο παρόν παραμένουν σε
ισχύ και έχουν εφαρμογή οι διατά-
ξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
σίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.που καθορίζουν τους όρους
και τις προϋποθέσεις μετάθεσης,μετά-
ταξης και απόσπασης των υπαλλή-
λων [ν. 3528/2007 (Α' 26)].

Για την αμοιβαία
μετάταξη 

νοσηλευτικού και
παραϊατρικού 

προσωπικού μεταξύ
νοσοκομείων του
Ε.Σ.Υ., απαιτείται 

έγγραφη βεβαίωση
της Διοίκησης του 

νοσοκομείου
προέλευσης
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ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ      

Παραμένουν εκκρεμότητες

HH
πρόβλεψη για την δημιουργία και

λειτουργία του θεσμού της κατ’οίκον
νοσηλείας υπάρχει στις διατάξεις

του Νόμου 2071/1992. Ειδικότερα, σύμ-
φωνα με το άρθρο 28 του ως άνω Νόμου,
«από της δημοσιεύσεως του παρόντος καθιε-
ρώνεται σύστημα κατ’ οίκον νοσηλείας. Με
προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με
πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας, Πρό-
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
Εργασίας, καθορίζονται κυρίως οι όροι και
οι προϋποθέσεις για την παροχή της κατ’
οίκον νοσηλείας, ο χρόνος ενάρξεως του
συστήματος αυτού, οι κατηγορίες ασθενών,
οι τυχόν εξειδικευμένες ιατρικές ή νοση-
λευτικές πράξεις, τα νοσηλευτικά ιδρύμα-
τα ή άλλες μονάδες του τομέα υγείας ή
πρόνοιας ή κοινωνικών ασφαλίσεων του
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων, με μέριμνα και ευθύ-
νη των οποίων εφαρμόζεται η κατ’οίκον
νοσηλεία, οι δαπάνες κινήσεως των ατό-
μων, που συντελούν στην κατ’οίκον νοση-
λεία, η συμμετοχή του ασφαλιστικού φορέα
του νοσηλευομένου στις δαπάνες της νοση-
λείας αυτής, όπως και κάθε άλλη λεπτομέ-
ρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου».

Περαιτέρω,σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 29 του Νόμου 2071/1992, «με κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας Πρό-
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπο-
ρεί να συσταθούν «μονάδες κατ’ οίκον νοση-
λείας» υπό τη διεύθυνση ιατρού σε ν.π.δ.δ.
του ν.δ. 2592/1953. 2. Η στελέχωση και
λειτουργία των μονάδων της προηγούμε-
νης παραγράφου ρυθμίζεται με προεδρι-
κό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης,
Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του κατά περί-
πτωση καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού. 3.
Για την εφαρμογή του προγράμματος της

κατ’ οίκον νοσηλείας είναι δυνατή η πρό-
σληψη ιατρών, νοσηλευτών ΠΕ ή ΤΕ, κοι-
νωνικών λειτουργών, επισκεπτών υγείας
ή άλλου εξειδικευμένου κατά περίπτωση
επιστημονικού προσωπικού με πλήρη ή
μερική απασχόληση, σε θέσεις που μπο-
ρεί να συνιστώνται για το σκοπό αυτόν, με
κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας
της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγεί-
ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων. Στις θέσεις αυτές μπορεί να αποσπάται
πάσης φύσεως προσωπικού πλην ιατρι-
κού, γίνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου ή αορίστου χρόνου. 4. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας
της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας
και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων ρυθμίζονται ο χρόνος απασχολή-
σεως, η πρόσθετη αμοιβή του προσλαμβα-
νόμενου προσωπικού, τα ειδικότερα καθήκοντα
αυτού, όπως επίσης και κάθε άλλη λεπτο-
μέρεια, που αφορά στην εφαρμογή των δια-
τάξεων του παρόντος άρθρου».

Πέραν των ανωτέρω νομοθετικών προ-
βλέψεων,παραμένει σε εκκρεμότητα η ρύθ-
μιση ενός πλήθους ζητημάτων, δοθέντος
ότι δεν έχει γίνει χρήση των σχετικών εξου-
σιοδοτικών διατάξεων για την έκδοση προ-
εδρικών διαταγμάτων και υπουργικών απο-
φάσεων.

Επισημαίνεται, τέλος,ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 1579/1985,
«με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι, οι προϋ-
ποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για
την άσκηση ιδιωτικού έργου από τους κατό-
χους άδειας άσκησης επαγγέλματος νοση-
λευτή αποφοίτους Τμημάτων Πανεπιστη-
μίων ή Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, και
ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγρα-
φές οικήματος και εξοπλισμού για τη συγκρό-
τηση και οργάνωση του επαγγελματικού
καταστήματος των νοσηλευτών, μέσα στο
οποίο μπορεί να εφαρμόζονται νοσηλευ-

τικές μέθοδοι και πράξεις. Με κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο-
νομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων και Υγείας και Πρόνοιας γίνεται η
κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων».

Σε συνέχεια των ως άνω εξουσιοδοτι-
κών διατάξεων δεν υπήρξε έκδοση των
προβλεπομένων υπουργικών αποφάσεων,
με αποτέλεσμα να μην έχει εισέτι ρυθμι-
στεί με κάθε απαιτούμενη λεπτομέρεια το
ζήτημα της άσκησης ιδιωτικού έργου από
τους φέροντες τον επαγγελματικό τίτλο του
Νοσηλευτή.Ομοίως δεν έχει υπάρξει μέχρι
τις ημέρες μας κοστολόγηση των νοσηλευ-
τικών πράξεων.

ΗΗ  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  εείίχχεε  ααννααλλάάββεειι  ττηηνν  ππρρωωττοοββοουυ--
λλίίαα  κκααττααγγρρααφφήήςς  κκααιι  ττααξξιιννόόμμηησσηηςς  ττωωνν  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκώώνν  ππρράάξξεεωωνν  κκααιι  έέχχεειι  ήήδδηη  ααπποοσσττεείί--
λλεειι  ττοο  σσχχεεττιικκόό  ππόόρριισσμμαα  σσττηηνν  ηηγγεεσσίίαα  ττοουυ
ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς..  

Αποτέλεσμα των πιέσεων υπήρξε η θέσπι-
ση της διάταξης του άρθρου 5Λ1 του Νόμου
3868/2010,σύμφωνα με την οποία «με από-
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης θεσπίζεται καθηκοντο-
λόγιο του νοσηλευτικού και παραϊατρικού
προσωπικού των νοσοκομείων και των
λοιπών νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ.».

Μέχρι σήμερα αναμένεται η έκδοση της
ως άνω υπουργικής απόφασης, που θα
προσδιορίσει επακριβώς το πλαίσιο άσκη-
σης του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Κατά τα λοιπά ουδεμία πρόβλεψη υπάρ-
χει στην κείμενη νομοθεσία περί της δυνα-
τότητας νοσηλευτών να συστήνουν γρα-
φεία κατ’ οίκον νοσηλείας.

ΗΗ  μμηη  ύύππααρρξξηη  σσχχεεττιικκήήςς  ππρρόόββλλεεψψηηςς  δδεενν
σσηημμααίίννεειι  κκααττ’’  ααννάάγγκκηη  όόττιι  ττεεκκμμααίίρρεεττααιι  σσιιωω--
ππηηρρήή  ααππααγγόόρρεευυσσηη..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  οο
ννοοσσηηλλεευυττήήςς  πποουυ  αασσκκεείί  ττηη  ννοοσσηηλλεευυττιικκήή  ωωςς
εελλεεύύθθεερροο  εεππάάγγγγεελλμμαα  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα
υυππεερρββααίίννεειι  ττοονν  κκύύκκλλοο  ττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν
ττοουυ  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν,,  όόππωωςς  ααυυττάά  ππεερριιγγρράάφφοο--
ννττααιι  ααππόό  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΠΠΔΔ  335511//11998899..
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ε
νόψει προσφάτων προσφορών δικηγορικών γραφείων,που κοι-
νοποιήθηκαν στο νοσηλευτικό προσωπικό, και σχετίζονται με
δικαστική διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης ένεκα μη ικανο-

ποιητικής και μη συνάδουσας με τις προβλέψεις της υπ’αριθμ.149/1977
Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας αμοιβής, επισημαίνονται τα ακόλουθα.

Η έγερση αγωγής με την προαναφερθείσα νομική και πραγματική
βάση είναι εξαιρετικά αμφίβολης επιτυχίας, ιδίως ενόψει της νομολο-
γίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε ως συνταγματικές
τις νομοθετικές προβλέψεις περί της περικοπής των αποδοχών των
δημοσίων υπαλλήλων.

Σημειωτέον, ότι οι επίμαχες προσφορές διαφαίνεται ότι αφορούν
μόνον τους νοσηλευτές – δημοσίους υπαλλήλους, υπονοώντας ότι
οι νοσηλευτές του ιδιωτικού τομέα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ-

μογής της επίμαχης Διεθνούς Σύμβασης.
Επιπλέον, η επικαλούμενη Διεθνής Σύμβαση, περιγράφοντας ένα

γενικό κατευθυντήριο πλαίσιο, προφανώς και δεν αναφέρεται σε
συγκεκριμένη αμοιβή, που θα έπρεπε να καταβάλλεται στους νοση-
λευτές.Ο προσδιορισμός,κατά συνέπεια, της διεκδικούμενης «συγκρι-
τικά υψηλότερης» αμοιβής πιθανολογείται ότι θα αξιολογηθεί από την
Ελληνική Δικαιοσύνη ως αυθαίρετος, οδηγώντας σε απόρριψη της
σχετικής αγωγής προεχόντως ως αόριστης, αλλά και νόμω αβάσιμης.

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  όόλλοοιι  οοιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  εεξξααιιρρεεττιι--
κκάά  εεππιιφφυυλλαακκττιικκοοίί  ααππέέννααννττιι  σσεε  ππααρρόόμμοοιιεεςς  ππρροοσσφφοορρέέςς  δδιικκηηγγοορριικκώώνν
γγρρααφφεείίωωνν,,  δδιιεερρεευυννώώννττααςς  ττηηνν  ββαασσιιμμόόττηηττάά  ττοουυςς  κκααιι  ααννααζζηηττώώννττααςς  ττιιςς  ππλλέέ--
οονν  ππρρόόσσφφοορρεεςς  ννοομμιικκάά  κκααιι  δδιικκοοννοομμιικκάά  λλύύσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοττεελλεεσσμμααττιι--
κκήή  δδιιεεκκδδίίκκηησσηη  ττωωνν  ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς  σσυυμμφφεερρόόννττωωνν  ττοουυςς..

ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΣΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΟΥ ΣΤΟΧΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Αδιανόητο και αδύνατον! 
ΣΣ

ύμφωνα με το υπ’αριθμ.πρωτ.61200/31-12-2013 έγγρα-
φο του διοικητή του  Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας,
δυνάμει  του οποίου καλούνται νοσηλευτές, κατέχο-

ντες θέσεις ευθύνης, να παράσχουν εξηγήσεις εν σχέσει με
την διαχείριση απορριμμάτων αστικού και μολυσματικού
τύπου, λεκτέα είναι τα ακόλουθα.

Αρχικώς θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η προθεσμία που
τάσσεται για την έγγραφη παροχή εξηγήσεων  και λήγει στις
03-01-2014 κρίνεται ως εξαιρετικά σύντομη, λαμβανομένης
ιδίως  υπόψη της φύσεως των συγκεκριμένων  ημερών.Κατά
το μέρος τούτο δέον όπως η συγκεκριμένη προθεσμία παρα-
ταθεί  οπωσδήποτε επί το διπλάσιο.

Ερχόμενοι επί της ουσίας της υπόθεσης,χωρούν οι ακόλου-
θες  σκέψεις.Με το συγκεκριμένο έγγραφο  – κλήση σε παρο-
χή εξηγήσεων διαφαίνεται  η σαφής τάση του διοικητή του
νοσοκομείου να αποδώσει ευθύνες  στο νοσηλευτικό προ-
σωπικό για  το ζήτημα της ορθής διαχείρισης  των νοσοκο-
μειακών απορριμμάτων.Σε κάθε περίπτωση,κι αν ακόμη δεν
αποδίδονται ευθύνες, επιχειρείται μια διασύνδεση του ζητή-
ματος  των νοσοκομειακών απορριμμάτων με τις αρμοδιότη-
τες ή άλλως τα υπηρεσιακά καθήκοντα των νοσηλευτών.

Ενόψει τούτου θα πρέπει να υπογραμμιστεί για πολλοστή
φορά, ότι το έργο των νοσηλευτών είναι  αμιγώς νοσηλευτι-
κό, τα ποιοτικά του,δε,χαρακτηριστικά προδιαγράφονται από
τις διατάξεις του ΠΔ 351/1989 περί επαγγελματικών δικαιω-
μάτων των  νοσηλευτών.

Από τις παραπάνω διατάξεις  προκύπτει με σαφήνεια, ότι οι
νοσηλευτές δεν μπορούν να επιφορτίζονται με αλλότρια υπη-

ρεσιακά καθήκοντα, ξένα προς τη νοσηλευτική επιστήμη.
Εν προκειμένω,η ανάμιξη του νοσηλευτικού προσωπικού

με θέματα διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων είναι του-
λάχιστον άστοχη εξ απόψεως θεσμοθετημένων υπηρεσιακών
καθηκόντων των νοσηλευτών. Πέραν τούτου παραγνωρίζει
τις συνθήκες πραγματικής λειτουργίας του νοσοκομείου σε
ημέρες γενικής εφημερίας.Τις συγκεκριμένες ημέρες το ούτως
ή άλλως μη επαρκές αριθμητικά νοσηλευτικό προσωπικό
καλείται να αντιμετωπίσει περιστατικά, ο όγκος των οποίων
ξεπερνά κάθε διεθνές πρότυπο εξ απόψεως αναλογίας νοση-
λευτών ανά νοσηλευόμενο ασθενή.

Πέραν της υπέρβασης των  εν λόγω προτύπων είναι δυνα-
τόν να υποστηριχθεί, ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του
δεδομένου όγκου  περιστατικών ξεπερνά ακόμη και  το
ανθρωπίνως δυνατόν. Ενόψει των παραπάνω εργασιακών
συνθηκών ευλόγως διερωτώμεθα,πώς είναι δυνατόν ο νοση-
λευτής, παράλληλα με το νοσηλευτικό του έργο, να παρακο-
λουθεί τί είδους απορρίμματα ρίπτονται εντός των λευκού
χρώματος σάκων, προσδιορίζοντας την αστική ή μολυσμα-
τική φύση αυτών.

Κάτι τέτοιο είναι προφανώς αδιανόητο και ταυτόχρονα αδύ-
νατον.Κατά το μέρος τούτο οι νοσηλευτές αντιτίθενται σε κάθε
προσπάθεια να τους αποδοθούν ευθύνες για την διαχείριση
των απορριμμάτων, παραμένοντας, ωστόσο, στη διάθεση της
διοίκησης του νοσοκομείου για παροχή οιασδήποτε πληρο-
φορίας δύναται να αποδειχθεί χρήσιμη εις την διαλεύκανση
του ζητήματος της ανάμιξης, σκόπιμης ή μη, απορριμμάτων
αστικής και μολυσματικής φύσεως στους λευκούς σάκους.
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ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΤΟ 14Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Δυναμικό παρόν από κάθε
γωνιά της Ελλάδας!

ΕΕππιιμμέέλλεειιαα::  ΣΣοοφφίίαα  ΤΤάάννηη

TT
o 14o Πανελλήνιο Συνέδριο της
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ πέρασε στην ιστο-
ρία, με τη λήξη των εργασιών του

στην Πορταριά του Πηλίου.
Από κάθε γωνιά-πόλη της Ελλάδας οι

συνάδελφοι έδωσαν το δυναμικό παρόν
στο βουνό των Κενταύρων, τιμώντας με
την παρουσία τους την κορυφαία επιστη-
μονική εκδήλωση της Ομοσπονδίας μας,
έχοντας έτσι τη δυνατότητα να παρακο-
λουθήσουν ένα άρτιο Επιστημονικό Πρό-
γραμμα.

Το Συνέδριό μας τίμησαν με την παρου-
σία τους και ο Περιφερειάρχης Θεσσα-
λίας κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο Υπο-
διοκητής της 3ης ΥΠΕ κ. Παναγιώτης
Μπογιατζίδης, η Υποδιοικήτρια της 6ης
ΥΠΕ κ. Λένα Αλμπάνη, ο Διοικητής του
«Αχιλλοπούλειου» Νοσοκομείου Βόλου
κ. Κωνσταντίνος Καραμπάτσας, η Προϊ-
σταμένη της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας
του Υπουργείου Υγείας κ. Φωτεινή Κου-
λούρη, ο Φιλόλογος - Επιστημονικός
Συνεργάτης του Παιδαγωγικού Τμήματος
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γεώρ-
γιος Κοντομήτρος. Επίσης από το Υπουρ-
γείο Υγείας, η Προϊσταμένη του Τμήμα-
τος Νοσηλευτικού Προσωπικού της
Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας κ. Χρυ-
σάνθη Μπαρώ, η κ.Μαλαματένια Νικολά-
ου από το ίδιο Τμήμα, καθώς και ο κ.
Σπύρος Μπελεγρίνος από το Σώμα Επι-
θεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρό-
νοιας.Ακόμη,Διευθύντριες Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας, όπως του Γενικού Κρατικού
Νοσοκομείου Νίκαιας κ.Παναγιώτα Νικο-
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λούδη - Μερκουράκη και του «Μποδο-
σάκειου» Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας κ.
Άννα Κωνσταντινίδου.

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνε-
δρίου περιελάμβανε μεγάλη ποικιλία θεμά-
των που άπτονται της εργασιακής νοση-
λευτικής μας καθημερινότητας, τόσο στις
προφορικές ανακοινώσεις που έλαβαν
χώρα, όσο και στις αναρτημένες.

Η εναρκτήρια ομιλία πραγματοποιήθη-
κε από το νομικό σύμβουλο της ΠΑΣΥ-
ΝΟ-ΕΣΥ κ.Αλέξη Παραρά,με θέμα «Νοση-
λευτικό επάγγελμα:κρίση και προκλήσεις».

Οι εξέχουσες διαλέξεις που δόθηκαν,
από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Ψυχικής του Υπουργείου Υγείας κ. Κου-
λούρη με θέμα «H Ψυχική Υγεία στην
ΠΦΥ:Συνέργεια και Δικτύωση μεταξύ των
Υπηρεσιών» και από τη νομική σύμβου-
λο της Ε.Ν.Ε. κ. Ελένη Παπαγεωργίου με
θέμα «Το νομικό καθεστώς των αδειών
υπηρεσιακής εκπαίδευσης και των αδει-
ών για εκπαιδευτικούς και επιμορφωτι-
κούς λόγους», διατήρησαν αμείωτο το
ενδιαφέρον των συναδέλφων.

Πραγματοποιήθηκαν σημαντικά στρογ-
γυλά τραπέζια με αναφορές στις τρέχου-
σες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στον
τομέα της υγείας και δη της νοσοκομεια-
κής πραγματικότητας, τα οποία μονοπώ-
λησαν και κέντρισαν το ενδιαφέρον των
συναδέλφων. Ανάμεσα σ’ αυτά συγκατα-
λέγονται: «Αναμόρφωση της Πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα. Από
τη θεωρία στη πράξη», «Συνεχιζόμενη, δια
βίου νοσηλευτική εκπαίδευση», «Λοιμώ-
ξεις στον αιματολογικό ασθενή», «Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας και Ψυχιατρική
Νοσηλευτική», «Ψυχιατρική μεταρρύθμι-
ση: Μύθος ή πραγματικότητα».

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δυο
κλινικά φροντιστήρια με συμμετοχή παρα-
κολούθησης πέραν της αναμενόμενης. Το
πρώτο, «Ψυχομετρικό κριτήριο ανίχνευ-
σης διαταραχών της οπτικής αντίληψης
για παιδιά προσχολικής ηλικίας 5-6 ετών»
από τον κ. Στέφανο Κούτρα, Εκπαιδευτι-
κό - Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής και Επι-
στημονικό Συνεργάτη του Εργαστηρίου
Ειδικής & Θεραπευτικής Αγωγής ΕΡ.Ε.Θ.Α.,
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το δεύτε-
ρο, «Το σώμα που μιλάει» από την κ.Μαριο-
λένη Απέργη, Φιλόλογο – Γλωσσολόγο
και τον κ. Λάμπρο Μπίζα, Νοσηλευτή -

Δεκέμβριος 2013
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Ψυχολόγο,Πρόεδρο του 9ου Περιφερει-
ακού Τμήματος της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδος.

Επιπρόσθετα, περισσότερο από έντονη
ήταν και η παρουσία της νέας γενιάς, των
φοιτητών νοσηλευτικής, οι οποίοι χάρη
στη ζωντάνια τους και στον ενθουσιασμό
τους κατάφεραν να δώσουν μια ιδιαίτερα
αισιόδοξη νότα στη διεξαγωγή του Συνε-
δρίου. Οι φοιτητές της Νοσηλευτικής του
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης μάλιστα, κέρδισαν τη
διάκριση της σημαντικότερης φοιτητικής
εργασίας, για ακόμα μια φορά.

Εκτός του άρτιου Επιστημονικού Προ-
γράμματος, η διεξαγωγή του Συνεδρίου
μας ήταν μια αφορμή για αντάμωση της
μεγάλης οικογένειας της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ,
η οποία στο διάβα του χρόνου γίνεται
ολοένα και μεγαλύτερη, δυνατότερη και

ισχυρότερη, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα
στον κλάδο μας να έχει τη δυναμική να
διεκδικήσει το «κομμάτι» της «πίτας» που
αναλογεί στον κλάδο μας απ' την κοινω-
νική μοιρασιά.

Με πυλώνες τις θέσεις μας για διατήρη-
ση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα
της υγείας, την ενίσχυση του ΕΣΥ με προ-
σλήψεις μόνιμων νοσηλευτών, την αξιο-
κρατία στην ιεραρχική εξέλιξη, την υλική
και ηθική στήριξη του νοσηλευτικού επαγ-
γέλματος και την εδραίωση της ακομμά-
τιστης κλαδικής αυτοεκπροσώπησης και
αυτοοργάνωσης, οι συνάδελφοι συμμε-
τείχαν στις εργασίες της σημαντικότερης
ετήσιας εκδήλωσής μας, ανταλλάσσοντας
απόψεις, γνώμες και εμπειρίες.

Άπαντες οι νοσηλευτές της χώρας που
τίμησαν με την παρουσία τους το Συνέ-

δριό μας, κατέστησαν σαφή τη σύμπλευ-
σή τους με το δρόμο που χαράζει η ΠΑΣΥ-
ΝΟ-ΕΣΥ: το δρόμο της ενότητας, του ήθους
και της δυναμικής κλαδικής καταξίωσης
που μας αρμόζει ως επιστήμονες υγείας.
Οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία, πέραν
της παρακολούθησης των εργασιών του
συνεδρίου, και να επιβεβαιώσουν με την
ηχηρή παρουσία τους τις βασικές κλαδι-
κές επιδιώξεις της Ομοσπονδίας μας, που
τέθηκαν επί τάπητος στη διεξαγωγή της
ανοιχτής συζήτησης – στρογγυλού τρα-
πεζιού περί των επαγγελματικών και κλα-
δικών μας θεμάτων, όπως έχει καθιερω-
θεί να διεξάγεται τα τελευταία χρόνια στο
ετήσιο Συνέδριό μας.

Οι νοσηλευτές ομονόησαν στις κατευ-
θύνσεις που θέτει σήμερα η ΠΑΣΥΝΟ-
ΕΣΥ στον πολυπόθητο τομέα της υγείας
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και ως μια γροθιά συναινούν στη συνέ-
χιση του αγώνα, απ’ όλες τις θέσεις που
μπορεί να μάχεται ο καθένας από μας,
συνάδελφος νοσηλευτής δημόσιου νοσο-
κομείου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στη
«δύσκολη» αυτή χρονική συγκυρία.

Σε τούτη την εθνική συγκυρία, με έναν
επαγγελματικό ορίζοντα εξαιρετικά ομι-
χλώδη και με την αβεβαιότητα να επικρέ-
μαται πάνω από το μέλλον όλων των πολι-
τών,η Ομοσπονδία μας συσπειρώνει τους
νοσηλευτές,δίνοντας την ευκαιρία σε όλους
να εκφράσουν πιθανές λύσεις και προ-
σεγγίσιμες προοπτικές για το μέλλον του
νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Οι νοσηλευτές ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ, ΣΤΗΡΙ-
ΖΟΥΝ και ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ την ομοιοεπαγ-
γελματική κλαδική τους υποστήριξη, μέσα
από τη συνδικαλιστική φωνή της Ομο-

σπονδίας μας! Με το πέρασμα του χρό-
νου οι συνάδελφοι συνειδητοποιούν  πως
η απεμπλοκή από τα «παλαιάς κοπής» συν-
δικαλιστικά «γρανάζια» του παρελθόντος
αποτελεί πλέον μονόδρομο και επιτακτι-
κή ανάγκη. Η συνοχή της ΠΑΣΥΝΟ εξα-
κολουθεί να παραμένει άρρηκτη, αποτε-
λώντας εγγύηση επαγγελματικής
συνειδητότητας,θέλησης κοινωνικών διεκ-
δικήσεων και δυναμικής παρουσίας στην
ευρύτερη ελληνική κοινωνία.

Στις δύσκολες μέρες που διανύουμε, η
ανταλλαγή απόψεων και επαγγελματικών
τοποθετήσεων ήταν όπως πάντα εποικο-
δομητική, καθώς τα κρίσιμα σύγχρονα
κλαδικά ζητήματα που συζητήθηκαν,χαρα-
κτήρισαν το δυνατό παλμό με τον οποίο
χτύπησε η «καρδιά» της ελληνικής νοση-
λευτικής κοινότητας από τις 6 ως τις 8

Δεκεμβρίου στο όμορφο Πήλιο.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι

ανάγκη να είμαστε συνειδητοποιημένοι,
ώστε να μπορέσουμε μέσα από την ισχύ
της ομοιοεπαγγελματικής μας συνοχής να
τοποθετήσουμε τη Νοσηλευτική  και τους
Νοσηλευτές της χώρας μας εκεί που τους
αρμόζει ως επιστήμονες υγείας.Η ΠΑΣΥ-
ΝΟ-ΕΣΥ αποτελεί τη συνδικαλιστική εγγύη-
ση - «ομπρέλα» για το σκοπό αυτό, για όλα
τα μέλη της που την εμπιστεύονται.

Ανανεώνουμε την υπόσχεση για την
αντάμωσή μας σε ένα χρόνο από τώρα,
με το ραντεβού μας στα Γιάννενα στις 8-
11 Μαΐου 2014, στο 7ο Πανελλήνιο & 6ο
Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελ-
ματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένω-
σης Νοσηλευτών Ελλάδος, να προηγείται.

Θα είμαστε όλοι εκεί.
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ΧΧΑΑΙΙΡΡΕΕΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--
ΕΕΣΣΥΥ  κκ..  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕΙΙΔΔΗΗ  ΔΔΑΑΓΓΛΛΑΑ  

Τ
ο 14ο πανελλήνιο συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ, όπως διαπι-
στώνουμε όσοι παρευρισκόμαστε σήμερα εδώ, στην
Πορταριά, παρότι διεξάγεται σε μια περίοδο μακράς

πολυεπίπεδης ύφεσης και πολύπλευρης κρίσης, είναι κατάμε-
στο από νοσηλευτές, με μια συμμετοχή που ξεπερνάει κάθε
προηγούμενο.Το γεγονός της δυναμικής παρουσίας των μελών
μας, δείχνει, ότι οι νοσηλευτές, εμπιστεύονται την ομοσπονδία
μας και την αναγνωρίζουν ως το τελευταίο τους αποκούμπι,
απέναντι σ’ αυτή την πρωτοφανή λαίλαπα των απάνθρωπων,
αιφνιδιαστικών και ατέρμονων μέτρων.

Η ΠΑΣΥΝΟ, ως ο επίσημος συνδικαλιστικός φορέας των
νοσηλευτών, μαζί με την ΕΝΕ της ενότητας και της αλληλεγ-
γύης, καλούνται να αποτελέσουν το ισχυρότερο μετερίζι των
συναδέλφων μας, μέσα σε τούτο το κλίμα της γενικευμένης
αβεβαιότητας.

Ο κλάδος μας, εκτός της επιδρομής που υφίσταται σε επίπε-
δο οικονομικών αποδοχών, έχει μια σειρά από λιμνάζοντα
θεσμικά και επαγγελματικά αιτήματα, με την ηγεσία του Υπουρ-
γείου Υγείας, τα τελευταία χρόνια, να αναλαμβάνει το ρόλο του
μακρινού συγγενή και του αμέτοχου κομπάρσου.

Η πρωτοφανής νομοθετική δυστοκία του Υπουργείου Υγεί-
ας, η εσπευσμένη, αλλά επιφανειακή ενασχόληση με πολλά
μείζονα ζητήματα ταυτοχρόνως, κάτι που οδηγεί σε αμφιλεγό-
μενα αποτελέσματα και η χωρίς την απαιτούμενη μελέτη, επι-
χειρούμενη αναδιοργάνωση του ΕΣΥ, δεν αφήνουν πολλά
περιθώρια αισιοδοξίας για το μέλλον.

Η αχρείαστη διαθεσιμότητα εκατοντάδων νοσηλευτών, οι τρα-
γελαφικές και ανεξήγητες παλινωδίες, αναφορικά με την επα-
ναλειτουργία τμημάτων κατηργημένων νοσοκομείων, το θολό
τοπίο της επόμενης μέρας των μονάδων της περιφέρειας και
των εργαζομένων σε αυτές, ο διαφαινόμενος ξαφνικός θάνα-
τος των Ψυχιατρικών νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, η ανύ-
παρκτη ΠΦΥ,η εντατικοποίηση των ρυθμών εργασίας των δευ-
τεροβάθμιων και τριτοβάθμιων νοσοκομείων και γενικότερα ο
επαναπροσδιορισμός της έννοιας της «δωρεάν και δημόσιας
υγείας», στοιχειοθετούν ένα τοπίο ζοφερό και αδιέξοδο. Και
όλα αυτά, υπό τη δαμόκλειο σπάθη του υπερεθνικού μπαμπού-
λα της χρεοκοπίας, δήθεν εξαιτίας της πολυθρύλητης κρίσης.
Τί εισέπραξε όμως ο εργαζόμενος από την ανάπτυξη, για να το
χάσει τώρα με την κρίση;

Χωρίς να θέλω να γίνω κουραστικός, επιτρέψτε μου να ανα-
φέρω ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία, της αναντιστοιχίας της δικής
μας προσπάθειας και της προκοπής του κράτους.Δηλαδή, θέλω
να πω μ’ αυτό, ότι ενώ οι πολίτες πολλαπλασίασαν τον εθνικό
πλούτο, δεν πήραν ούτε τα πίτουρα… 

Δηλαδή, το διάστημα 1997-2007, λίγο πριν ξεσπάσει η κρί-
ση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 45%. Όμως την ίδια περίοδο, το
δηΒόσιο χρέος, όχι Βόνο δε Βειώθηκε, αλλά πολλαπλασιάστη-
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κε, αφού η αύξηση της «πίτας» (που δεν πήγε σε μισθούς
και συντάξεις) Βοιράστηκε Βε τη Βορφή φοροαπαλλαγών,
«κινήτρων», υπερκερδών και προνοΒίων στους επιχειρη-
ματίες…

Και για να γίνει πιο κατανοητό, αξίζει να αναφέρουμε
ότι το 1990, το ΑΕΠ της χώρας ήταν 38 δισ. ευρώ. Το 2007
ανήλθε στα 208 δισ. , δηλαδή, αυξήθηκε κατά 5,5 φορές.
Ενώ λοιπόν, από την κατά 5,5 φορές αύξηση του ΑΕΠ της
χώρας, τα κέρδη των επιχειρηματιών, αυξήθηκαν κατά 28
φορές, ο πολίτης είδε τον κατώτατο μισθό του, να αυξάνει
μόνο κατά 1 φορά! Μπροστά σε τούτο το φαινόμενο, ο
Πίθος των Δαναΐδων αποτελεί πρότυπο στεγανότητας…

Κάπως έτσι, ο εργαζόμενος, είτε σε περίοδο ανάπτυξης,
είτε σε περίοδο κρίσης, θα καλείται να μαζεύει τα ψίχου-
λα απ’ το πλούσιο τραπέζι των εχόντων, έχοντας κάνει δεύ-
τερη φύση του, την πεποίθηση ότι ο ίδιος ευθύνεται για
την κατάντια της οικονομίας. Το ερώτημα που γεννάται,
είναι: Υπάρχει ελπίδα να ξυπνήσουμε; Η απάντηση που
δίνω στον εαυτό μου, αν και καθόλου αισιόδοξη, ενέχει
τα στοιχεία του αυτοσαρκασμού, τον οποίο μπορεί να εκλά-
βω ως το πρώτο στάδιο της αφύπνισης.

Ακούστε τι εννοώ: Προ ημερών, παρακολούθησα στην
τηλεόραση ένα ντοκιμαντέρ που ούτε λίγο ούτε πολύ, προ-
ανήγγελλε τη μετατροπή του ήλιου, μέσω θερμοπυρηνικής
σύντηξης του υδρογόνου του, σε κόκκινο γίγαντα. Τότε, η
αύξηση της θερμότητας που θα δέχεται η Γη, θα οδηγήσει
στην εξάτμιση των λιμνών, και των ωκεανών, και η μέση
θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης θα ξεπεράσει τους 500
βαθμούς C, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλα τα έμβια όντα
της.Παρότι, όλα αυτά, θα γίνουν σε 5 δισεκατομμύρια χρό-
νια   από τώρα, δε σας κρύβω, ότι το στομάχι μου σφίχτη-
κε. Αγχώθηκα. Πήρα το τηλεκοντρόλ κι άλλαξα κανάλι.
Από το σοκ του φοβερού και απειλητικού κόκκινου γίγα-
ντα, ηρέμησα με τη ζεστή και γνώριμη φωνή της Όλγας
Τρέμη, που τρόχιζε τη μάχαιρα των επικείμενων νέων
μέτρων, αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο μου δημιουργού-
σε την αίσθηση του γνώριμου, του δεδομένου και του ανα-
πόφευκτου.

Όλο αυτό το σκηνικό της απάθειας, στήθηκε βήμα βήμα
και πέρασε πλέον στο χαρακτήρα μας, έγινε ίδιον της συμπε-
ριφοράς μας.

Φεύγοντας από δω, κρατήστε κάτι απ’ αυτά που θα συζη-
τήσουμε σε τούτο το συνέδριο.Αξιοποιήστε, όσα νέα δεδο-
μένα θα ακούσετε, και μετουσιώστε τα σε αντίδραση δημι-
ουργική,ομαδικά,οργανωμένα,συναδελφικά,με απαραίτητα
τα στοιχεία της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης.
Κανείς δε θα έρθει να μας βοηθήσει, αν εμείς οι ίδιοι δε
το απαιτήσουμε. Όλοι μαζί. Χωρίς στεγανά, χωρίς διαχω-
ριστικές γραμμές.

Αύριο στις 12, σας περιμένουμε όλους στο στρογγυλό
τραπέζι της ΠΑΣΥΝΟ, όπου μαζί με τους έγκριτους νομι-
κούς μας, θα αναλύσουμε όσα περισσότερα θέματα απα-
σχολούν τον κλάδο, εκτός από τους κόκκινους γίγαντες…
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Επιμέλεια: ΓΓιιαακκοουυμμάάκκηη  ΕΕιιρρήήννηη Νοσηλεύτρια
ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής
της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ,
ΜΜππεεκκρρήή  ΈΈλλεενναα  Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ,ΜSc «Δια-
χείριση Κρίσεων Υγείας - Διεθνής Ιατρική»,
ΠΓΝ Αττικής «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ν.
Ιωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
>>1155ηη  ΜΜεεττεεκκππααιιδδεευυττιικκήή  ΔΔιιηημμεερρίίδδαα  ««ΤΤοο  ΑΑλλλλεερρ--
γγιικκόό  ΠΠααιιδδίί  σσττηηνν  ΚΚλλιιννιικκήή  ΠΠρράάξξηη»» 01/02/2014
- 02/02/2014, Ερευνητικό Κέντρο Δημόκρι-
τος, Αθήνα. Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
Κολλέγιο Αλλεργιολογίας Παίδων.Επαγγελ-
ματίας Οργανωτής / PCO: Everest Travel &
Congresses. Τηλέφωνο: 210 3249242, Email:
conference@everesttravel.gr.
> 44οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΕΕττααιιρρίίααςς  ΜΜεελλέέττηηςς
ΠΠααθθήήσσεεωωνν  ΔΔιιααββηηττιικκοούύ  ΠΠοοδδιιοούύ 06/02/2014 -
08/02/2014,Divani Caravel Hotel,Αθήνα.Επι-
στημονική Εταιρεία / Φορέας: Εταιρία Μελέ-
της Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού. Τηλέφω-
νο:210 6048260,Email:mschismenou@free-spirit.gr,
Website: www.free-spirit.gr
>>  66tthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnggrreessss  oonn  BBRRAAIINN  &&
BBEEHHAAVVIIOOUURR  &&  1199tthh  TThheessssaalloonniikkii  CCoonnffeerreennccee
06/02/2014 - 08/02/2014,The Met Hotel,Θεσ-
σαλονίκη. Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
International Society on Brain and Behaviour.
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO:PRAXICON.

Τηλέφωνο:2310460682,Email:info@praxicon.gr,
Website:
http://www.praxicon.gr/seminars.html?num=3.
>>99ηη  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκήή  ΔΔιιηημμεερρίίδδαα::  ΕΕξξεελλίίξξεειιςς  σσττηη
ΓΓαασσττρρεεννττεερροολλοογγίίαα  &&  ΗΗππααττοολλοογγίίαα  07/02/2014
- 08/02/2014, Royal Olympic, Αθήνα. Επαγ-
γελματίας Οργανωτής / PCO:Triaena Tours &
Congress S.A.Τηλέφωνο:210 7499374,Email:
c o n g r e s s @ t r i a e n a t o u r s . g r ,
Website:www.triaenatours.gr..
>>22oo  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΣΣυυμμππόόσσιιοο  ««ΗΗ  ΔΔρράάμμαα  εεννάά--
ννττιιαα  σσττοονν  ΚΚααρρκκίίννοο  --ΠΠεερριιββάάλλλλοονν  κκααιι  ΚΚααρρκκίί--
ννοοςς»»  14/02/2014 - 16/02/2014, Ξενοδοχείο
Κούρος,Δράμα.Επιστημονική Εταιρεία / Φορέ-
ας: Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία «Η Δρά-
μα ενάντια στον Καρκίνο».Επαγγελματίας Οργα-
νωτής / PCO: Era Ltd. Τηλέφωνο: 210 36 34
944, Email: info@era.gr,Website: www.era.gr.
>>1100οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΠΠααχχυυσσααρρκκίίααςς
20/02/2014 - 22/02/2014,Royal Olympic,Αθή-
να.Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO:Triaena
Tours & Congress S.A..Τηλέφωνο:210 7499374,
Email: congress@triaenatours.gr, Website:
www.triaenatours.gr.
>>66ηη  ΣΣύύννοοδδοοςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ΈΈρρεευυννααςς
κκααιι  ΑΑννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ττοουυ  ΙΙοούύ  ττωωνν  ΘΘηηλλωωμμάάττωωνν
((HHPPVV))  21/02/2014 - 23/02/2014,Hyatt Regency,
Θεσσαλονίκη.Επιστημονική Εταιρεία / Φορέ-
ας: Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώ-
πισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV). Τηλ:
210 6074205,Email:s.diakopoulou@mdcongress.gr,
Website: www.mdcongress.gr.

>>  77ηη  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ««ΣΣΥΥΓΓ--
ΧΧΡΡΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΨΨΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΙΙΚΚΑΑ
ΝΝΟΟΣΣΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ»»  28/02/2014 - 03/03/2014,ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗ-
ΜΑΤΩΝ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PARK,ΒΟΛΟΣ.Website:
http://www.congressworld.gr.
>>1133οο  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ««ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΡΡΑΑΧΧΕΕΣΣ
ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΞΞΕΕΟΟΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΣΣΟΟΡΡΡΡΟΟΠΠΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΥΥΤΤΩΩΝΝ»»  15/03/2014 - 15/03/2014,
Ινστιτούτο Μελέτης Έρευνας & Εκπαίδευσης
για το Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολι-
κά Νοσήματα, Ξενοδοχείο Divani Caravel,
Αθήνα.Website:http://www.congressworld.gr.
>>ΤΤΡΡΙΙΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΑΑ  ΕΕ..ΔΔ..ΕΕ..  ««ΣΣΑΑΚΚΧΧΑΑΡΡΩΩΔΔΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΑΑ--
ΒΒΗΗΤΤΗΗΣΣ»»
20/03/2014 - 22/03/2014, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑ-
ΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Δ.Ε.), Ξενοδο-
χείο HILTON ATHENS, Αθήνα. Website:
http://www.congressworld.gr.
>>22οο  ΜΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΕΕΚΚΟΟΓΓΙΙ
21/03/2014 - 23/03/2014, Ελληνικό Κολέγιο
Γενικής Ιατρικής , Άγιος Αθανάσιος Πέλλας.
Website: http://www.congressworld.gr.
>>55oo  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ΜΜεελλέέττηηςς  ΥΥππέέρρτταασσηηςς  22001133--22001144
22/03/2014 - 22/03/2014, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ, Ξενοδοχείο DIVANI
CARAVEL, Αθήνα.Website:
http://www.congressworld.gr.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
>>  EEAARRLLYY  YYEEAARRSS  CCOONNFFEERREENNCCEE  22001144..  Shaping
childhood:Factors that matter 30 January - 1
February 2014,Vancouver, BC, Canada
Website:
http://www.interprofessional.ubc.ca/EarlyYears2014/
>>  TTHHEE  SSEECCOONNDD  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
CCOONNFFEERREENNCCEE  OONN  NNUUTTRRIITTIIOONN  AANNDD  GGRROOWWTTHH
30 January - 1 February 2014,Barcelona,Spain
Website: http://www2.kenes.com/nutrition-
growth/Pages/Home.aspx 
>>  2222nndd  EEUURROOPPEEAANN  CCOONNGGRREESSSS  OOFF  PPSSYYCCHHIIAATTRRYY
((EEPPAA  22001144))::  EEUURROOPPEEAANN  PPSSYYCCHHIIAATTRRYY
FFOOCCUUSSIINNGG  OONN  BBOODDYY  AANNDD  MMIINNDD
1-4 March 2014 Munich, Germany Website:
http://www.epa-congress.org/
>>  44tthh  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCOONNFFEERREENNCCEE  OONN
HHEEAALLTTHH,,  WWEELLLLNNEESSSS  &&  SSOOCCIIEETTYY  14 - 15
March 2014,Vancouver, Canada 
Website: http://healthandsociety.com/the-
conference
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ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ
ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ::  ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΔΔΟΟΞΞΙΙΑΑ
ΑΑΝΝΤΤΙΙΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ::  ΚΚΕΕΣΣΙΙΔΔΟΟΥΥ  ΣΣΟΟΦΦΙΙΑΑ
ΚΩΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΨΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΖΩΝΟΣ ΝΑΟΥΜ
ΜΙΜΗ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΧΗΛ
ΙΤΣΚΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΤΙΟ ΕΛΕΝΗ
ΤΟΪΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΡΕΜΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΑΜΠΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΤΟΒΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΜΠΑΣΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΑΚΤΟΣ

ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ
ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ::  ΤΤΣΣΑΑΜΜΠΠΑΑΡΡΛΛΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ
ΑΑΝΝΤΤΙΙΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ::  ΕΕΥΥΓΓΕΕΝΝΙΙΔΔΟΟΥΥ  ΣΣΟΟΥΥΛΛΑΑ
ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΪΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΖΗΒΟΝΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΙΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΛΙΑΓΚΑ ΖΒΕΤΛΑΝΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΑΜΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΥΡΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΤΙΝΑ ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΖΙΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΝΑΟΥΜ ΖΗΣΗΣ ΓΟΥΓΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΖΩΙΤΣΑ
ΤΟΛΗ ΝΙΚΗ ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ
ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ::  ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΙΙΔΔΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΝΝΑΑ
ΑΑΝΝΤΤΙΙΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ::  ΚΚΙΙΤΤΜΜΙΙΡΡΙΙΔΔΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΝΝΗΗ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΛΙΚΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΙΛΗ ΤΑΡΑΤΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΣΙΠΟΥΡΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΥΓΟΛΟΥΠΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΤΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΥΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΝΕΡΟΛΙΑΤΣΟΥ ΑΝΝΑ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΚΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΔΑΜ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ
ΜΑΛΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΩΤΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ
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