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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.

�

ΕΝΕΚΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Εργαλείο βελτίωσης ή
εργαλείο διαθεσιμότητας;

Κατά τον υπουργό Διοικητικής Μεταρ-

ρύθμισης, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη η

αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλή-

λων θα πραγματοποιείται με ποσοστά

και κριτήρια αποδοτικότητας. Σύμφω-

να, λοιπόν, με το υπουργείο τα ανώ-

τατα ποσοστά υπαλλήλων που είναι

δυνατόν να αξιολογούνται με την κλί-

μακα βαθμών του άρθρου 8 του Π.Δ.

318/1992 καθορίζονται ως εξής:

Με τους βαθμούς 9 έως 10 αξιο-

λογείται ποσοστό έως και 25 % των

υπαλλήλων.

Με τους βαθμούς 7 έως 8 αξιολο-

γείται ποσοστό έως και 60% των

υπαλλήλων.

Με τους βαθμούς 1 έως 6 αξιολο-

γείται ποσοστό 15% των υπαλλήλων.

Το 15% των υπαλλήλων που θα βαθ-

μολογηθεί από 1 έως 6, θα περνά

από συνέντευξη και  θα προτείνο-

νται μέτρα βελτίωσης της απόδοσής

του και καλύτερης αξιοποίησης και

ανάπτυξης των ικανοτήτων του...

Πάντα με γνώμονα την
αναβάθμιση του νοσηλευτή 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

TT
ο ΔΣ της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλά-
δος, εφαρμόζοντας

τις διατάξεις του Ν.3252/2004
και προσανατολισμένο στους
στόχους που καθορίστηκαν
τόσο από το άρθρο 2 του
παραπάνω Νόμου, όσο και
από την προηγούμενη Συνέ-
λευση των Αντιπροσώπων
της Ε.Ν.Ε., προέβη σε όλες
εκείνες τις ενέργειες που
δικαιολογούν τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα της ως επίσημο
θεσμικό και επαγγελματικό
εκπρόσωπο των νοσηλευ-
τών της χώρας.

Υπό το πρίσμα των ανω-
τέρω και με γνώμονα την
αναβάθμιση του επαγγέλ-
ματος και του ρόλου του
νοσηλευτή στην Ελλάδα, το
ΔΣ της Ε.Ν.Ε., κατέγραψε
αναλυτικά όλες τις ενέργει-
ες που έγιναν κατά το διά-
στημα που διανύθηκε από
την 01/01/2013 έως
31/12/2013. Στην Έκθεση
Πεπραγμένων περιλαμβά-
νονται όλες οι παρεμβάσεις
που έγιναν και είχαν ως στό-
χο την αποκατάσταση αδι-
κιών, την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων των νοσηλευ-

τών, την εξασφάλιση ενός
δίκαιου και...υγιεινού επαγ-
γελματικού περιβάλλοντος,
αλλά και την ενημέρωση
όλων των αρμόδιων φορέ-
ων για θέματα που άπτονται
της νοσηλευτικής.Συνέδρια,
Ημερίδες και άλλες δράσεις
που έλαβαν χώρα για την
συνεχή εκπαίδευση των
νοσηλευτών και άλλα πολ-
λά και αμιγώς νοσηλευτικά,
καταγράφονται στην Έκθε-
ση που μπορείτε να διαβά-
σετε στο παρόν φύλλο της
εφημερίδας μας.

Σελ.4
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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
Πιστόλας Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ.

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
Αριστείδης Δάγλας

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε
Νικόλαος Ορφανός

Α’ Αντιπρόεδρος 
Δόντσιος Γεώργιος

Β’ Αντιπρόεδρος
Μπίζας Λάμπρος

Ταμίας
Αβραμίδης Γεώργιος

Οργανωτικός Γραμματέας 
Μπελαλή Κωνσταντία

Αναπληρωτής Γραμματέας 
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.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε.  ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ  ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΕξξααιιρρεεττιικκάά  άάδδιικκοο  γγιιαα  ττοουυςς

ννοοσσηηλλεευυττέέςς
Aναφορικά με την τροποποίηση του πδ

318/1992 σχετικά με την αξιολόγηση των

δημοσίων υπαλλήλων, που περιλαμβάνεται

στο  Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Διοικητικές

Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύ-

σεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του

Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση διατάξεων

Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις.», το οποίο  βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας, η Ένω-

ση Νοσηλευτών Ελλάδος, το θεσμικό όργανο προάσπισης των δικαιωμάτων των Νοσηλευτών της χώρας

σας επισημαίνει τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4024/11: «3. Με προεδρικό διάταγμα,

που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια-

κυβέρνησης, η ικανότητα, η απόδοση ιδίως σε σχέση με τους προβλεπόμενους στόχους, τόσο σε ατο-

μικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μονάδας και η συμπεριφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία, αποτε-

λούν αντικείμενο περιοδικής εκθέσεως αξιολόγησης, που συντάσσεται κάθε χρόνο. Σελ. 11

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013    

ΠΠάάνντταα  μμεε  γγννώώμμοονναα  ττηηνν  ααννααββάάθθμμιισσηη  ττοουυ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  
κκααιι  ττοουυ  ρρόόλλοουυ  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττήή  
Το ΔΣ της Ε.Ν.Ε., εφαρμόζοντας τις διατά-

ξεις του Ν. 3252/2004 και προσανατολισμέ-

νο στους στόχους που καθορίστηκαν τόσο

από το άρθρο 2 του παραπάνω Νόμου, όσο

και από την προηγούμενη Συνέλευση των

Αντιπροσώπων της Ε.Ν.Ε., προέβη σε όλες

εκείνες τις ενέργειες που δικαιολογούν τον

ιδιαίτερο χαρακτήρα της ως επίσημο θεσμι-

κό και επαγγελματικό εκπρόσωπο των νοση-

λευτών της χώρας.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και με γνώμονα

την αναβάθμιση του επαγγέλματος και του

ρόλου του νοσηλευτή στην Ελλάδα, το ΔΣ της

Ε.Ν.Ε., κατά το διάστημα που διανύθηκε από

την 01/01/2013 έως 31/12/2013, προέβη στις παρακάτω ενέργειες... Σελ. 4

Φεβρουάριος 2014

ΕΕΠΠ II ΦΦ ΥΥ ΛΛ ΛΛ ΙΙ ΔΔ ΑΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ Δε φταίνε οι λαοί όταν μισούνται 
OO  Κώστας Βάρναλης περιγράφει τις διώξεις των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας από τους
Βουλγάρους: Τέλη Ιουνίου οι ταραχές ξέσπασαν στην Φιλιππούπολη. Οι εκκλησίες, τα σκολειά -
τα ωραιότατα Ζαρίφεια χτισμένα πριν λίγα χρόνια από το Ζαρίφη- αλλάξανε σε μια μέρα αφέντη.
Στις 15 Ιουλίου ήρθε η σειρά του Πύργου.

Θυμούμαι πως ανακατεύτηκα μέσα στο πλήθος και είδα με φριχτό σπαραγμό να μπαίνει το
μανιασμένο πλήθος μέσα στο σκολειό και να πετάει έξω στο δρόμο από τα παράθυρα θρα-
νία, χάρτες, και βιβλία. Είδα να μπαίνουνε στην εκκλησία και να βάφουνε με κόκκινη μπογιά
όλες τις ελληνικές επιγραφές. Είδα τα ελληνικά μαγαζιά μέσα σε μια ώρα να γίνονται θρύψα-
λα. Κι οι αρχές… φυλάγανε την τάξη. ...  Σελ. 15
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Εργαλείο βελτίωσης ή
εργαλείο διαθεσιμότητας;

ΓΓρράάφφεειι  οο  ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΠΠιισσττόόλλααςς

KK
ατά τον υπουργό Διοικητικής
Μεταρρύθμισης,κ.Κυριάκο Μητσο-
τάκη η αξιολόγηση των δημο-

σίων υπαλλήλων θα πραγματοποιείται
με ποσοστά και κριτήρια αποδοτικότη-
τας.Σύμφωνα,λοιπόν,με το υπουργείο
τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που
είναι δυνατόν να αξιολογούνται με την
κλίμακα βαθμών του άρθρου 8 του Π.Δ.
318/1992 καθορίζονται ως εξής:

Με τους βαθμούς 9 έως 10 αξιολο-
γείται ποσοστό έως και 25 % των υπαλλήλων.

Με τους βαθμούς 7 έως 8 αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των
υπαλλήλων.

Με τους βαθμούς 1 έως 6 αξιολογείται ποσοστό 15% των υπαλ-
λήλων.

Το 15% των υπαλλήλων που θα
βαθμολογηθεί από 1 έως 6,θα περ-
νά από συνέντευξη και  θα προτεί-
νονται μέτρα βελτίωσης της απόδο-
σής του και καλύτερης αξιοποίησης
και ανάπτυξης των ικανοτήτων του.

Η αξιολόγηση των δημοσίων
υπαλλήλων χωρίς πρωτόκολλα και ανάλογα επιστημονικά εργα-
λεία,μόνο και μόνο διότι -κατά τον υπουργό- το μεγαλύτερο ποσο-
στό των δημοσίων υπαλλήλων βαθμολογείται με άριστα, υποδη-
λώνει την υποκειμενικότητα και αναξιοπιστία της διαδικασίας.

Η αξιολόγηση δε στο χώρο της υγείας γίνεται εδώ και πολλά χρόνια,
πράγματι,με πεπαλαιωμένα εργαλεία και με καθαρά υποκειμενικό τρό-
πο.Πώς, όμως, θα  μπορούσε να γίνει πιο αντικειμενική και πιο αξιό-
πιστο επιστημονικό εργαλείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όταν:
1.δεν έχει γίνει αξιολόγηση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και όπου
αυτή πραγματοποιήθηκε χρήζει σειράς παρεμβάσεων, ώστε αυτά
να πληρούν το μίνιμουμ της ποιότητας λειτουργίας τους;
2. το προσωπικό όλων των κατηγοριών των νοσηλευτικών ιδρυ-
μάτων, κυρίως δε το νοσηλευτικό, δεν επαρκή για την κάλυψη των
αναγκών τους;
3. το νοσηλευτικό προσωπικό εργάζεται χωρίς το νόμιμο διάστη-
μα ανάπαυσης, απόγευμα, πρωί και νύχτα;
4. το νοσηλευτικό προσωπικό εργάζεται πολλές φορές με ένα  ή
κανένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα, για την κάλυψη των αναγκών
των νοσηλευτικών τμημάτων;

5. εκατοντάδες ή και χιλιάδες ρεπό συσσωρεύονται ανάλογα με το
νοσηλευτικό ίδρυμα; (Ρεπό δεκαετιών που στην  πράξη ποτέ δεν
θα πάρει το προσωπικό)
6. εκτελούνται από το νοσηλευτικό προσωπικό πράξεις, για να μπο-
ρούν να λειτουργούν στοιχειωδώς τα νοσηλευτικά ιδρύματα, οι
οποίες δεν περιγράφονται στο Π.Δ 89;
7. το μεγαλύτερο μέρος του νοσηλευτικού προσωπικού έχει από
τη μία πολλά χρόνια προϋπηρεσίας και από την άλλη αναγκάζεται
να εργάζεται σε εξοντωτικά ωράρια;
8.ο φόρτος εργασίας στο χώρο των νοσηλευτικών ιδρυμάτων  από
την έναρξη της οικονομικής κρίσης έχει πολλαπλασιασθεί;
9.μυοσκελετικά και άλλα προβλήματα υγείας ταλαιπωρούν το νοση-
λευτικό κυρίως προσωπικό, το οποίο ωστόσο στην πλειοψηφία του
αναγκάζεται να εργάζεται, διότι διαφορετικά θα ήταν αδύνατη η λει-
τουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων;
10. δεν υπάρχει ιατρός εργασίας στα περισσότερα εκ των νοσηλευ-
τικών ιδρυμάτων;

11.η λεκτική και σωματική βία από
ασθενείς και συνοδούς ασθενών
έχει σημαντικά αυξηθεί εναντίον του
υγειονομικού προσωπικού, διότι
στο πρόσωπό τους βλέπουν το σύστη-
μα που τον ταλαιπωρεί;

Χρειαζόμαστε ένα σύστημα αξιο-
λόγησης που να βασίζεται σε αξιό-

πιστα επιστημονικά εργαλεία. Δεν χρειάζεται πριν καν αξιολογηθεί
το προσωπικό,να επιβάλλονται ποσοστά άξιων,μέτριων και κακών
υπάλληλων.Πριν την εφαρμογή οποιουδήποτε εργαλείου αξιολό-
γησης, η πολιτεία θα πρέπει να επιλύσει το σύνολο των προβλη-
μάτων που προανέφερα και πολλών άλλων. Σε διαφορετική περί-
πτωση, το σύστημα αξιολόγησης με την κλίμακα βαθμών που γίνονται
προσπάθειες να επιβληθεί, δεν θα είναι ικανό να λειτουργήσει με
σκοπό το δημόσιο συμφέρων (ασθενών, προσωπικού και νοση-
λευτικών ιδρυμάτων), αλλά θα λειτουργήσει ως ένα μέσω διαθεσι-
μότητας και απομάκρυνσης συναδέλφων από τον στενό και ευρύ-
τερο δημόσιο τομέα.

Πιστεύω ότι η αξιολόγηση με ποσοστά στον χώρο της υγείας δεν
θα βρει ουσιαστικούς συμμάχους από κανένα πολιτικό και επιστη-
μονικό χώρο.Χρειάζεται ένας άλλος τρόπος αξιολόγησης, ένας τρό-
πος αξιόπιστος και αντικειμενικός υπέρ του δημοσίου συμφέρο-
ντος και των ασθενών. Ένας τρόπος αξιολόγησης που δεν θα έχει
σαν στόχο την υποδούλωση των εργαζομένων από την ηγεσία του
κάθε υπουργείου.

Χρειάζεται ένας άλλος τρόπος 
αξιολόγησης, ένας τρόπος αξιόπιστος

και αντικειμενικός υπέρ 
του δημοσίου συμφέροντος 

και των ασθενών

Φεβρουάριος 2014

RYTHMOS_T60  3/18/14  10:03 AM  Page 3



4

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

åðéëáéòÞôèôá

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013    

Πάντα με γνώμονα την 
αναβάθμιση του επαγγέλματος
και του ρόλου του νοσηλευτή 

Φεβρουάριος 2014

Το ΔΣ της Ε.Ν.Ε., εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν.

3252/2004 και προσανατολισμένο στους στόχους

που καθορίστηκαν τόσο από το άρθρο 2 του παραπά-

νω Νόμου, όσο και από την προηγούμενη Συνέλευση

των Αντιπροσώπων της Ε.Ν.Ε., προέβη σε όλες εκείνες

τις ενέργειες που δικαιολογούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα

της ως επίσημο θεσμικό και επαγγελματικό εκπρόσωπο

των νοσηλευτών της χώρας.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και με γνώμονα την αναβάθμιση

του επαγγέλματος και του ρόλου του νοσηλευτή στην Ελλάδα,

το ΔΣ της Ε.Ν.Ε., κατά το διάστημα που διανύθηκε από την

01/01/2013 έως 31/12/2013, προέβη στις παρακάτω ενέργειες:

ΙΙΑΑΝΝΟΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΟΣΣ
0033--0011--22001133::  Παρέμβαση για «Κρίσεις με βάση τον νόμο 4024/2011»,
στη Διοίκηση του ΓΝ. Τρικάλων, Διοικητή 5ης ΥΠΕ.
1111--0011--22001133::  Συμμετοχή στην Ημερίδα-Συνέδριο Ευαισθητοποί-
ησης των Λειτουργών Υγείας στα Συστήματα Ποιότητας στα εργα-
στήρια (Βόλος 08-02-2013), Υπουργείο Υγείας, Δ/νση Ποιότητας
και Αποδοτικότητας, τμήμα Τεκμηρίωσης.
1144--0011--22001133:: Παρέμβαση για «Μετάταξη», στο Διοικητή ΓΝΑ Αλε-
ξάνδρα, Διοικητικό Δ/ντη ΓΝΑ Αλεξάνδρα.
25-01-2013: Παρέμβαση για «Εκπαιδευτική άδεια», στη Διοίκηση
ΓΝΑ Λαϊκό, Δ/νση Ν.Υ.
2288--0011--22001133:: - Παρέμβαση για «Διακομιδή ασθενών σε προνοσο-
κομειακό χώρο», ΓΝ Καλαμάτας, Δ/νση Ν.Υ.
- Πρόταση της Ε.Ν.Ε. για απόκτηση ειδικότητας αμέσως μετά το
πτυχίο,Υπουργείο Υγείας,Υπουργό Υγείας και Γενικό Γραμματέα.
2299--0011--22001133::  Παρέμβαση για «Αρμοδιότητες νοσηλευτών-έλεγχος
συνοδών ασθενών», Διοίκηση ΓΝ. Ασκληπιείο Βούλας.
3311--0011--22001133::  Υπόμνημα με θέμα «Ανάγκη για ενιαία Πανεπιστη-
μιακή Νοσηλευτική Εκπαίδευση», Υπουργείο Παιδείας, Υπουργό
Παιδείας, Γ. Γραμματέα Παιδείας.

ΦΦΕΕΒΒΡΡΟΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΟΣΣ
0055--0022--22001133::  Παρέμβαση σχετικά με επίδομα ΒΑΕ σε νοσηλευτές
και προϊστάμενους, Διοικητή ΓΝ Γιαννιτσών.
1144--0022--22001133::  Ορισμός εκπροσώπου στην Ομάδα εργασίας για την
τροποποίηση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2005/36,ΥΥΚΚΑ,Γ.Γραμ-
ματέα Δημόσιας Υγείας.

2200--0022--22001133::  Συμμετοχή στην Ημερίδα-Συνέδριο Ευαισθητοποί-
ησης των Λειτουργών Υγείας στα Συστήματα Ποιότητας στα εργα-
στήρια (Καλαμάτα 08-03-2013), Υπουργείο Υγείας, Δ/νση Ποιό-
τητας και Αποδοτικότητας, τμήμα Τεκμηρίωσης.
2288--0022--22001133::  - Διεξαγωγή τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Αντι-
προσώπων της Ε.Ν.Ε., στο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός».
- Ενημέρωση διοργάνωσης  6ου Πανελλήνιου και 5ου Πανευ-
ρωπαϊκού Συνεδρίου Ε.Ν.Ε. στη  Λευκάδα,Υπουργό Τουρισμού,
Διοίκηση 6ης ΥΠΕ.

ΜΜΑΑΡΡΤΤΙΙΟΟΣΣ
0011--0033--22001133::  Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με Βεβαίωση ιδιό-
τητας μέλους Ε.Ν.Ε., στο ΚΕΕΛΠΝΟ.
0077--0033--22001133::  Ερώτημα επί του Σχεδίου «Αθηνά», Υπουργείο Παι-
δείας, Υπουργό- Γ. Γραμματέα.
1122--0033--22001133::  Παρέμβαση για τον Οργανισμό ΓΝ-ΚΥ Λήμνου και
την εναρμόνισή του με τον νόμο, ΥΥΚΚΑ, Υπουργό Υγείας.
1155--0033--22001133::  -Παρέμβαση για «Αλλότρια καθήκοντα», Γ. Γραμματέα
ΥΥΚΚΑ, Διοικητή 1ης ΥΠΕ, Δ/ντρια Νοσοκομείου Α. Συγγρός,
Δ.Ν.Υ, Δ/ντρια Διοικητικής Υπηρεσίας.
1199--0033--22001133::  Παρέμβαση για επίδομα ΒΑΕ-Τμήμα προστασίας και
προαγωγής Δημόσιας Υγείας, Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας.
2200--0033--22001133::  - Παρέμβαση με θέμα «Διαδικασία διάλυσης κυττα-
ροστατικών», στο Γ. Γραμματέα ΥΥΚΚΑ, Διοικητή 2ης ΥΠΕ, Διοι-
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κητή ΓΝ-ΚΥ Νάξου, Δ/ντρια Ν.Υ, Δ/ντη Ιατρικής Υπηρεσίας.
2266--0033--22001133::  - Αίτημα καταβολής του ήμισυ των εισφορών των
τακτικών μελών, Δ΄ τρίμηνο 2012, προς όλα τα ΠΤ της Ε.Ν.Ε..
- Αίτημα καταβολής Εξόδων συστεγάσεως, στο 9ο ΠΤ Αττικής.
2288--0033--22001133::  Παρέμβαση σχετικά με το πρόγραμμα λειτουργίας
του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σκύρου, Υπουργό
Υγείας, Δ/νση Π.Φ.Υ.

ΑΑΠΠΡΡΙΙΛΛΙΙΟΟΣΣ
0011--0044--22001133::  - Αποστολή εγγράφου με θέμα «Ασφάλιση επαγγελ-
ματικής ευθύνης», Υπουργείο Υγείας, Δ/νση Διεθνών Σχέσεων,
Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νομοθετικής Εναρμόνισης.
- Αίτημα για συνάντηση, ΚΚΕ, Γραφείο Γ. Γραμματέα, Υπεύθυνο
Υγείας του Κόμματος.
0022--0044--22001133::  Αίτημα για συνάντηση, ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Γραφείο Προ-
έδρου, Υπεύθυνο Υγείας του Κόμματος.
0044--0044--22001133:: - Κατάθεση προϋπολογισμού έτους 2013, ΥΥΚΚΑ,
Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Β΄.
- Κατάθεση απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2012,
ΥΥΚΚΑ, Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Β΄.
- Συμμετοχή στην Ημερίδα-Συνέδριο Ευαισθητοποίησης των Λει-
τουργών Υγείας στα Συστήματα Ποιότητας στα εργαστήρια(Ιωάν-
νινα 25&26-04-2013), Υπουργείο Υγείας, Δ/νση Ποιότητας και
Αποδοτικότητας, τμήμα Τεκμηρίωσης.
0055--0044--22001133:: Συμμετοχή στην Ημερίδα-Συνέδριο Ευαισθητοποί-
ησης των Λειτουργών Υγείας στα Συστήματα Ποιότητας στα
εργαστήρια(Ρόδος 09&10-05-2013),Υπουργείο Υγείας,Δ/νση Ποι-
ότητας και Αποδοτικότητας, τμήμα Τεκμηρίωσης.
1122--0044--22001133::  - Παρέμβαση με θέμα «Διακομιδή ασθενών-Συνοδευ-
τικό Προσωπικό», ΥΥΚΚΑ, Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας.
- Υπόμνημα για τον αποκλεισμό των Νοσηλευτών ΤΕ από τις Κρί-
σεις σύμφωνα με τους νέους οργανισμούς των νοσοκομείων,
Υπουργό Υγείας,Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας,Δ/νση Ανάπτυ-
ξης Μονάδων Υγείας και Κοινοποίηση στα Πολιτικά Κόμματα.
1155--0044--22001133:: - Αποστολή εγγράφου με θέμα: «Επιστροφή αχρεω-
στήτως καταβληθέντων ποσών», Διοίκηση ΓΝ Παίδων Πεντέλης.
- Αποστολή εγγράφου για Οφειλόμενες υπερωρίες νοσηλευτών
σε νοσοκομεία της περιφέρειας, στα Πολιτικά Κόμματα.
- Ενημέρωση για ενέργειες της Ε.Ν.Ε. και την ισότιμη πρόσβαση
των Νοσηλευτών ΤΕ στις κρίσεις, σε όλες τις Δ.Ν.Υ.
2233--0044--22001133::    Παρέμβαση για «Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιει-
νής εργασίας στους Νοσηλευτές του ΟΚΑΝΑ»,Υπουργό και Υφυ-
πουργό Υγείας.
2299--0044--22001133::  Παρέμβαση για «Παράνομη πειθαρχική δίωξη Νοση-
λεύτριας», Διοικητή ΓΝ Κέρκυρας.
3300--0044--22001133::  - Παρέμβαση για «Άδεια συμμετοχής σε συνέδριο»,
Διοικητή ΓΝ Καβάλας,Δ.Ν.Υ.,ΓΝ Καβάλας,Κοινοποίηση:Υπουρ-
γό Υγείας, Γ. Γραμματέα Υγείας και Διοικητή 4ης ΥΠΕ.
- Παρέμβαση για «Εφημερία νοσηλευτή παράλληλα με βάρδια»,
Διοικητή ΓΝ Βέροιας, κοινοποίηση: Υπουργό Υγείας, Διοικητικό
Δ/ντη ΓΝ Βέροιας, Δ.Ν.Υ. ΓΝ Βέροιας.

ΜΜΑΑΙΙΟΟΣΣ
1144--0055--22001133::  Παρέμβαση για «Επιστημονικά Συμβούλια-Εκλογές»,
Διοικητή ΓΝ Αγρινίου, Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη
μελών Επιστημονικού Συμβουλίου.

1166--0055--22001133:: Παρέμβαση για «Άδεια συμμετοχής σε συνέδριο»,
Δ.Ν.Υ. ΓΝ Βόλου.
2211--0055--22001133:: Παρέμβαση για «Τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων
από υπάλληλο του ΓΝ Κατερίνης», Διοικητή & Δ.Ν.Υ. ΓΝ Κατερί-
νης, Διοικητή & Υποδιοικητή 3ης ΥΠΕ.
2222--0055--22001133:: Αποστολή εγγράφου με θέμα «Αναθεώρηση Ευρω-
παϊκής Οδηγίας 2005/36 ΕΚ», Υπουργείο Παιδείας, Γεν. Δ/νση
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών θεμάτων,Δ/νση Ευρω-
παϊκής Ένωσης, Τμήμα Δ΄ Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προ-
σόντων, Υπουργείο Υγείας, Δ/νση  Επαγγελμάτων Υγείας.
2233  &&  2266--0055--22001133:: Διεξαγωγή 6ου Πανελλήνιου και 5ου Πανευ-
ρωπαϊκού Συνεδρίου Ε.Ν.Ε. στη  Λευκάδα.
2299--0055--22001133:: Ενημέρωση για «Επαφές Ε.Ν.Ε. με τα πολιτικά κόμ-
ματα για την άρση του αποκλεισμού των ΤΕ Νοσηλευτών από τις
κρίσεις», Υπουργό Υγείας.

ΙΙΟΟΥΥΝΝΙΙΟΟΣΣ
0033--0066--22001133:: Αποστολή Προτάσεων για την «Αναθεώρηση της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36 ΕΚ»,Υπουργό Υγείας,Γενική Γραμ-
ματεία Δημόσιας Υγείας, Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας.
1111--0066--22001133:: Αίτημα παραχώρησης αμφιθεάτρου για διεξαγωγή
Ημερίδας «Θεραπεία Εκεί που Ζω»,Διοίκηση ΓΝΑ Ευαγγελισμός,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου Πατρών και Δήμο Τρίπολης-
Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης.
1133--0066--22001133::  Αίτημα για «Συμμετοχή Νοσηλευτή στην Επιτροπή
Προστασίας των Δικαιωμάτων Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές»,
Υπουργείο Υγείας, Προϊσταμένη Δ/νσης Ψυχικής Υγείας.
1188--0066--22001133:: Ενημέρωση για «Προαγωγική εξέλιξη σε αναστολή»,
στους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων.
2200--0066--22001133::  Παρέμβαση για «Ανάθεση αλλότριων καθηκόντων»,
Διοικητή 2ης ΥΠΕ,Διοικητή ΓΝ Σύρου,Υποδιοικητή ΓΝ-ΚΥ Νάξου,
Δ/ντρια Ν.Υ ΓΝ Σύρου, Δ/ντρια Ν.Υ ΓΝ-ΚΥ Νάξου.
2288--0066--22001133::  Παρέμβαση για «Προγραμματισμό Νοσηλευτικών
Υπηρεσιών», ΓΝ-ΚΥ Κω «Ιπποκράτειον», Δ/ντρια Ν.Υ.

ΙΙΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΣΣ
0011--0077--22001133::
- Ορισμός κριτών επιστημονικού περιοδικού Ε.Ν.Ε..
-  Υπόμνημα για τον αποκλεισμό των Νοσηλευτών ΤΕ από τις
κρίσεις σύμφωνα με τους νέους οργανισμούς των Νοσοκομεί-
ων, Υπουργό Υγείας, Γεν. Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Ανά-
πτυξης Μονάδων Υγείας,Κοινοποίηση:στα Πολιτικά Κόμματα της
Χώρας.
0022--0077--22001133::  Αποστολή Συνοπτικής Αναφοράς αιτημάτων Ε.Ν.Ε.,
Υπουργό Υγείας.
0033--0077--22001133::  Διεξαγωγή Ημερίδας ευαισθητοποίησης της κοινό-
τητας με θέμα: «Θεραπεία Εκεί που Ζω», Αθήνα, Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Ρίου Πατρών.
0055--0077--22001133::  - Αίτημα πληρωμής ετήσιας συνδρομής μέσω τραπέ-
ζης, Τράπεζα Πειραιώς.
- Διεξαγωγή Ημερίδας ευαισθητοποίησης της κοινότητας με θέμα:
«Θεραπεία Εκεί που Ζω», Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης.
0088--0077--22001133::  Διεξαγωγή Ημερίδας ευαισθητοποίησης της κοινό-
τητας με θέμα: «Θεραπεία Εκεί που Ζω», ΓΝΑ Ευαγγελισμός.
0099--0077--22--1133::    - Παρέμβαση για «Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση»,
ΓΝ Σισμανόγλειο,Διοικήτρια,Δ/ντρια Ν.Υ.,Δ/ντρια Ιατρικής Υπη-
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ρεσίας, Διοικητικό Συμβούλιο, Επιστημονικό Συμβούλιο.
- Πρόταση εκπροσώπησης στις Ομάδες Εργασίας των Chief Nursing
Officers, Υπουργείο Υγείας, Δ/νση Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα Β΄,
Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας.
1155--0077--22001133::  - Αίτημα πληρωμής παρακρατούμενων φόρων μέσω
τραπέζης, Τράπεζα Πειραιώς.
-  Παρέμβαση για «ΒΑΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ», ΓΝ. Γεννηματάς, Δ.Ν.Υ,
Διοικητική Υπηρεσία, Υπουργείο Υγείας.
- Παρέμβαση για «Αρμοδιότητες Νοσηλευτών»,ΓΝΘ«Γ.Παπανικο-
λάου»,Διοίκηση,Δ.Ν.Υ.,Προϊστάμενες ΜΕΘ,Προσωπικό Α’ΜΕΘ,
Κοινοποίηση: Υπουργείο Υγείας, Διοικητή 3ης ΥΠΕ.
1177--0077--22001133::  Επισημάνσεις για την «Αναθεώρηση Ευρωπαϊκής
Οδηγίας 2005/36/ΕΚ», Υπουργείο Υγείας, Δ/νση Επαγγελμάτων
Υγείας, Τμήμα Β΄.
1188--0077--22001133::  Παρέμβαση για «Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση»,
Υπουργείο Υγείας, Προϊσταμένη Δ/νσης Ανάπτυξης Μονάδων
Υγείας.

ΑΑΥΥΓΓΟΟΥΥΣΣΤΤΟΟΣΣ
2266--0088--22001133::Αποστολή εγγράφου με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας
άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος», Διοικητές και Δ.Ν.Υ.
όλων των Νοσοκομείων, Υπουργό Υγείας, Γ. Γραμματέα Υγείας,
Διοικητές ΥΠΕ.
2299--0088--22001133::  Αποστολή εγγράφου με θέμα: «Υποχρέωση εγγρα-
φής στρατιωτικών νοσηλευτών στην Ε.Ν.Ε.», Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας, Υφυπουργό.

ΣΣΕΕΠΠΤΤΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΣΣ
0033--0099--22001133::  Αίτημα για σύμφωνη γνώμη για την υλοποίηση της
Πράξης «Αγωγή Υγείας και εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες σε
μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς», Υπουργείο Παιδείας, Πρόε-
δρο Ι.Ε.Π.
0055--0099--22001133::  Παρέμβαση για «Συμμετοχή Επισκεπτών-τριών Υγεί-
ας στο κυκλικό ωράριο», Πρόεδρο ΔΣ & Δ/ντη Κέντρου Υγείας
Καρπάθου, Δ/ντρια Ν.Υ. ΓΝ Ρόδου, Νομικό Σύμβουλο 2η ΥΠΕ.
1100--0099--22001133::  Αίτημα για σύμφωνη γνώμη για την υλοποίηση της
Πράξης «Αγωγή Υγείας και εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες σε
μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς», Υπουργείο Παιδείας, Δ/νση
Συμβουλευτικού Προσανατολισμού & Εκπαιδευτικών Δραστη-
ριοτήτων, Τμήμα Β΄ Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής.
1166--0099--22001133:: Αποστολή εγγράφου με θέμα: «Εξαιρετικά επείγουσα
ανάγκη αλλαγών επί της διαδικασίας της διαθεσιμότητας»,Υπουρ-
γείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, Γεν. Δ/νση Κατάστασης Προσωπικού, Κοινοποίηση: Υπουρ-
γό Υγείας, Γ. Γ. Υγείας.
1177--0099--22001133:: Αποστολή εγγράφου με θέμα: «Ζητούνται πληροφο-
ρίες», για διασταύρωση στοιχείων,Διοικητές ΥΠΕ,Διοικητές όλων
των νοσοκομείων, Δ.Ν.Υ, Δ/νσεις Διοικητικού-Τμήματα Προσω-
πικού Νοσοκομείων, Κοινοποίηση: Υπουργό Υγείας, Νοσηλευ-
τές Φορέων.
1188--0099--22001133::  - Παρέμβαση για «Προβάδισμα υπαλλήλων Ν.Υ.και
αναφορά τους στο πρόγραμμα εργασίας»,Διοικητή & Δ/ντρια Ν.Υ,
ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας.
1199--0099--22001133::  Αποστολή εγγράφου με θέμα: «Διαβίβαση εγγράφου-
Α΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού», Υπουργείο Υγείας, Δ/νση

Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Β΄.
2233--0099--22001133::  Παρέμβαση για «Απαράδεκτο αποκλεισμό των Νοση-
λευτών ΠΕ 18-10», Υπουργείο Παιδείας, Υπουργό Παιδείας.
2244--0099--22001133:: - Αίτημα Δημιουργίας Ομάδας Ειδικών Επιστημό-
νων, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Γεν.
Γραμματεία ΕΚΔΔΑ.
- Παρέμβαση για «Χορήγηση ειδικής άδειας κλειστού τμήματος
σε Νοσηλευτές του Αιμοδυναμικού τμήματος»,Διοικητή & Δ.Ν.Υ.,
ΠΓΝ «Αττικόν».
2277--0099--22001133::  Αποστολή εγγράφου με θέμα: «Ζητούνται πληροφο-
ρίες», για διασταύρωση στοιχείων,Διοικητές ΥΠΕ,Διοικητές όλων
των νοσοκομείων, Δ.Ν.Υ, Δ/νσεις Διοικητικού-Τμήματα Προσω-
πικού Νοσοκομείων, Κοινοποίηση: Υπουργό Υγείας, Νοσηλευ-
τές Φορέων.

ΟΟΚΚΤΤΩΩΒΒΡΡΙΙΟΟΣΣ
0011--1100--22001133::  Αποστολή εγγράφου με θέμα: «Παροχή διευκρινίσε-
ων», Υπουργείο Υγείας, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προσωπικού
Νομικών Προσώπων, Τμήμα Β΄.
0055--1100--22001133:: Αίτημα Υπαγωγής στο Σύζευξης, Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Πληροφορικής.
1144--1100--22001133::  Παρέμβαση για «Μοριοδότηση των προ ΑΣΕΠ Νοση-
λευτών και μετακινήσεις Νοσηλευτών της Θες/νίκης στην Αθή-
να», Υ.Υ.Κ.Κ.Α., Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης.
1166--1100--22001133::  Ενημέρωση αποστολής όλων των σχετικών εγγρά-
φων για το Ελεγκτικό Συμβούλιο, σε όλα τα ΠΤ της Ε.Ν.Ε..
2211--1100--22001133::  Παρέμβαση για «Διάλυση Κυτταροστατικών», Υπουρ-
γό Υγείας, Γ. Γραμματέα Υγείας, Διοικητή & Δ.Ν.Υ. ΓΝΠΑ Παίδων
«Αγία Σοφία».
2233--1100--22001133::  - Καταγγελία για Παράνομες ενέργειες Διοικητή 4ης
ΥΠΕ και συκοφαντική δυσφήμιση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλά-
δος, Υπουργό Υγείας, Γ. Γραμματέα Υγείας.
- Παρέμβαση για «Νοσηλευτική Ειδικότητα-Αιτιολογημένη άρνη-
ση», ΓΝΑ Σισμανόγλειο, Διοικητή, Δ.Ν.Υ., Διοικητικό Συμβούλιο.

ΝΝΟΟΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΣΣ
0011--1111--22001133::  Αποστολή εγγράφου με θέμα: «ΣΕΥΥΠ- Νοσηλευτές
ΤΕ & ΠΕ», Γενικό Επιθεωρητή  ΣΕΥΥΠ, Κοινοποίηση: Υπουργό
Υγείας.
0066--1111--22001133::  Παρέμβαση για «Παράνομη επέμβαση ιατρών στο
έργο της Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας», Διοικητή ΓΝ Λαμίας, Κοινο-
ποίηση: Δ.Ν.Υ ΓΝ Λαμίας.
0088--1111--22001133::  - Αποστολή εγγράφου με θέμα: «Υποχρεωτική η εγγρα-
φή και η ανανέωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε.», Διοικητές ΥΠΕ, Διοι-
κητές, Δ.Ν.Υ., Διοικητικούς Δ/ντες, Γραφεία Προσωπικού όλων
των Νοσοκομείων, σε όλα τα ΠΤ της ΕΝΕ.
- Υπόμνημα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος για την αναβάθ-
μιση των Υπηρεσιών ΠΦΥ και το ρόλο του Κοινοτικού Νοση-
λευτή, Υπουργό Υγείας, Υφυπουργό Υγείας, Γ. Γραμματέα Υγείας.
1111--1111--22001133::  
- Παρέμβαση για «Μετακίνηση υπαλλήλου», Δ.Ν.Υ. ΓΝ Σερρών.
- Διευκρινίσεις για Νοσηλευτική Αιμοδοσίας,ΓΝ Καστοριάς,Τμή-
μα Αιμοδοσίας.
2266--1111--22001133::  - Παρέμβαση για «Νοσηλευτικό προσωπικό ΤΕΠ και
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αλλότρια καθήκοντα», ΓΝ Λιβα-
δειάς,Διοικητή,Διοικητικό Δ/ντη,
Δ.Ν.Υ.
- Παρέμβαση για «Διευκόλυνση
Νοσηλεύτριας για παρακολούθη-
ση προγράμματος Ε.Ν.Ε.», Διεύ-
θυνση ΟΚΑΝΑ ΛΑΜΙΑΣ.
29-11-2013:Παρέμβαση για «Παρα-
βίαση νομοθεσίας προσωπικών
δεδομένων», ΓΝ ΚΑΤ, Διοικητή,
Δ.Ν.Υ., Κοινοποίηση: Διοικητή
1ης ΥΠΕ.

ΔΔΕΕΚΚΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΣΣ
0022--1122--22001133::Παρέμβαση για «Αλλό-
τρια καθήκοντα υπαλλήλου»,Αν.
Διοικήτρια ΓΝ. Λιβαδειάς-ΓΝ.
Θήβας, Διοικητικό Δ/ντη ΓΝ.
Θήβας, Δ.Ν.Υ. ΓΝ. Θήβας.
1111--1122--22001133::  Παρέμβαση για «Παρά-
νομη απόφαση Εθνικού Κέντρου
Αιμοδοσίας»,Διοικητικό Συμβού-
λιο Εθνικού Κέντρου Αιμοδο-
σίας, Διοικητή - Δ.Ν.Υ. - Προϊ-
στάμενο Τμήματος Αιμοδοσίας,
Συντονίστρια Διευθύντριας Αιμο-
δοσίας, Ειδικού Αντικαρκινικού
Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά».
1122--1122--22001133::  Παρέμβαση για «Διε-
νέργεια Αιμοληψιών», Υπουργό
Υγείας,Γ.Γραμματέα Υγείας,Προϊ-
σταμένη Περιφερειακής Δ/νσης
ΕΟΠΠΥ Ζακύνθου, Υγειονομι-
κή Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ Ζακύνθου,
ΕΟΠΥΥ Κεντρική Υπηρεσία,Γεν.
Δ/νση Σχεδιασμού Ανάπτυξης
Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Αξιο-
λόγησης & Ασφάλισης Ποιότη-
τας.
1199--1122--22001133::    - Αίτημα καταβολής
του ήμισυ των εισφορών των
τακτικών μελών,Γ΄ τρίμηνο 2013,
προς όλα τα ΠΤ της Ε.Ν.Ε..
- Αποστολή Στατιστικών στοιχεί-
ων νοσηλευτών, Ελληνική Στα-
τιστική Αρχή,Γεν.Δ/νση Στατιστι-
κών Ερευνών,Δ/νση Κοινωνικών
Στατιστικών Τμήμα Στατιστικών
Υγείας & Κοινωνικής Ασφάλισης
& Προστασίας.
2233--1122--22001133::  Κατάθεση Προϋπο-
λογισμού για το έτος 2014,Υπουρ-
γείο Υγείας ΚΚΑ, Δ/νση Επαγ-
γελμάτων Υγείας και Πρόνοιας,
Τμήμα Β΄.

Φεβρουάριος 2014

ΓΓεεννιικκόόττεερραα  οοιι  δδρράάσσεειιςς  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22001133::
• Διοργάνωση και διεξαγωγή του ετήσιου Πανευρωπαϊκού συνεδρίου της Ε.Ν.Ε..
• Ενδελεχής παρακολούθηση της λειτουργίας των Π.Τ. και συμμετοχή στις εκδηλώσεις ενη-

μέρωσής τους για τους νοσηλευτές της περιφέρειας.
• Νομική υποστήριξη και γνωμοδοτήσεις από τον νομικό σύμβουλο σε πληθώρα ερωτημά-

των και θεμάτων των μελών καθώς επίσης και παρεμβάσεων
• Έκδοση Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών στα αιτούντα μέλη.
• Χορήγηση Αιγίδας και Μοριοδοτήσεις Ημερίδων,Συνεδρίων κλπ.,Νοσοκομείων,ΠΤ Ε.Ν.Ε.

και λοιπών αιτούντων φορέων.
• Στενή και τακτική συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ΚΚΑ αναφορικά με

τον έλεγχο των πιστοποιητικών και των τίτλων των νοσηλευτών κατά τη διαδικασία της εγγρα-
φής τους στην Ε.Ν.Ε., για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

• Τακτική συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και θρη-
σκευμάτων σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων νοσηλευτών του εξω-
τερικού και σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2005.

• Έκδοση και ηλεκτρονική αποστολή, της μηνιαίας Εφημερίδας «Ο ΡΥΘΜΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»,
σε όλα τα μέλη του ΠΤ, λόγω κατάργησης της ταχυδρομικής ατέλειας και υψηλού οικονομι-
κού κόστους.

• Δημιουργία μητρώου εκπαιδευτών (ανά νοσηλευτικό επιστημονικό πεδίο),αρκετοί από τους
οποίους έχουν αξιοποιηθεί, ενώ θα αξιοποιηθούν και στο μέλλον, σε όλες τις εκπαιδευτικές
– επιμορφωτικές δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν από την Ε.Ν.Ε..

• Ορισμός εκπροσώπου στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ)
του Υπουργείου Παιδείας ο οποίος συμμετέχει ουσιωδώς στη διαδικασία αναγνώρισης των
επαγγελματικών προσόντων αποφοίτων σχολών του εξωτερικού.

Στα πλαίσια της συνεργασίας της Ε.Ν.Ε.με το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρη-
σκευμάτων για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2005 που αφορά στην αναγνώ-
ριση επαγγελματικών προσόντων,η Ε.Ν.Ε.και αφού ζήτησε τη γνώμη των εκπαιδευτικών φορέ-
ων της χώρας,απέστειλε προτάσεις για τον καθορισμό των ελάχιστων προϋποθέσεων κατάρτισης
των νοσηλευτών.Πυρήνα των προτάσεων αποτελεί η Ενιαία Τριτοβάθμια Πανεπιστημιακή Νοση-
λευτική Εκπαίδευση και η θεσμοθέτηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης-εκπαί-
δευσης (CPD).
• Δημιουργία Νοσηλευτικών Επιστημονικών Τομέων ως βασικό συμβουλευτικό  επιστημονι-

κό όργανο της Ε.Ν.Ε.. Οι Νοσηλευτικοί Επιστημονικοί Τομείς θα καλύπτουν το φάσμα της
νοσηλευτικής επιστήμης έχοντας δημιουργηθεί με γνώμονα όλα τα νοσηλευτικά επιστημο-
νικά θεματικά πεδία συμπεριλαμβανομένου και του Τομέα Εθελοντών Υγείας.
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• Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιστημονικών και Επαγγελματι-
κών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων.

• Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
για έργα Χωρίς Τεχνικό Αντικείμενο.

• Σχεδιασμός και εκπόνηση προτάσεων για την εκτέλεση έργων
από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ),με σκο-
πό την προαγωγή του νοσηλευτικού επαγγέλματος και την προ-
άσπιση της δημόσιας υγείας.

• Συμμετοχή στην επιτροπή του Υπουργείου για τη Μεταρρύθμι-
ση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και κατάθεση σχετι-
κού Υπομνήματος για την αναβάθμιση των υπηρεσιών Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας και το ρόλο του Κοινοτικού Νοσηλευτή.

• Συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για τη Μεταρ-
ρύθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και το ρόλο του Νοση-
λευτή.

ΕΕΡΡΓΓΟΟ::  ««ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  11ΗΗΣΣ,,  22ΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ
66ΗΗΣΣ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟ
ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΨΨΗΗΣΣ
ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΩΩ--
ΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑΣΣ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΔΔΑΑΣΣ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ»»

ΑΑννττιικκεείίμμεεννοο  ττοουυ  έέρργγοουυ::  
Το έργο αφορούσε την εκπαίδευση 400 επαγγελματιών υγείας
ώστε να καταστούν ικανοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο
νέο περιβάλλον της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με έμφαση
στις πολιτικές πρωτογενούς πρόληψης και σε στοχευμένες δρά-
σεις στο επίπεδο της δευτερογενούς πρόληψης.
Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, διεξή-
χθησαν (16) προγράμματα παραδοσιακής κατάρτισης: οκτώ (8)
στην Αττική και οκτώ (8) σε περιοχές της 6ης Υγειονομικής Περι-
φέρειας. Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν με τη μορφή της παρα-
δοσιακής κατάρτισης, είχαν διάρκεια 150 ώρες (110 ώρες θεωρία
και 40 ώρες πρακτική άσκηση).

ΑΑπποολλοογγιισσμμόόςς  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22001133::
Στο τέλος του Α’ Εξαμήνου του 2013 ολοκληρώθηκε το σύνολο
το προγραμμάτων κατάρτισης με απολογισμό 59.735 ανθρωπο-
ώρες κατάρτισης.

««ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΥΥΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ,,  ΕΕΥΥΑΑΙΙΣΣΘΘΗΗΤΤΟΟ--
ΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ
ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΤΤΩΩΝΝ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙ--
ΩΩΝΝ,,  ΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΝΝ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ
ΙΙΑΑΤΤΡΡΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΗΗ  ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΥΥΤΤΤΤΑΑΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΟΟΥΥΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΗΗ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΔΔΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ»»

ΑΑννττιικκεείίμμεεννοο  ττοουυ  έέρργγοουυ::
Το έργο στοχεύει στην εκπαίδευση 400 επαγγελματιών υγείας
(Νοσηλευτικό  Προσωπικό) σε όλη την Ελλάδα μέσα από την
διεξαγωγή σεμιναρίων διάρκειας 60 ωρών (μέθοδος blending
learning) σε θεματικά αντικείμενα όπως:
- Μέτρα πρόληψης κατά την προετοιμασία και χορήγηση κυττα-
ροστατικών φαρμάκων,

- Μέτρα πρόληψης κατά τη διαχείριση μολυσμένων υλικών, την
αποκομιδή απορριμμάτων, τη διάχυση/διασπορά κυτταροστατι-
κών φαρμάκων
- Νομοθεσία υγιεινής και ασφάλεια κατά τον χειρισμό χημειοθε-
ραπείας κλπ

ΑΑπποολλοογγιισσμμόόςς  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22001133::
• Αναπτύχθηκε η ιστοσελίδα προβολής του έργου
• Έγινε η παραγωγή και διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού

ώστε να γίνει διαδραστικό και να αξιοποιηθεί στην εκπαίδευ-
ση των νοσηλευτών

• Ολοκληρώθηκε η μελέτη για τη διάγνωση των εκπαιδευτικών
αναγκών της ομάδας στόχου

• Πραγματοποιήθηκαν οκτώ (8) ημερίδες ενημέρωσης και προ-
βολής του έργου στις εξής πόλεις: Ιωάννινα, Πάτρα, Τρίπολη,
Αθήνα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα.•
Έγινε η επιλογή των καταρτιζομένων 

• Ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή 10 προγραμμάτων κατάρτισης στις
εξής περιοχές: Αθήνα, Πειραιάς, Λευκάδα, Πρέβεζα, Ιωάννινα,
Πάτρα, Καλαμάτα, Τρίπολη, Λάρισα και Λαμία, με τη συμμετο-
χή 242 καταρτιζομένων και απολογισμό περίπου 13.700 ανθρω-
ποωρών κατάρτισης.

ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΗΗ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΩΩ ΝΝ   ΕΕ ΣΣ ΠΠ ΑΑ

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος το 
έτος 2013 συνέχισε την προσπάθειά της
για την προαγωγή της νοσηλευτικής 
επιστήμης μέσω της υλοποίησης 
συγχρηματοδοτούμενων έργων 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.
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Φεβρουάριος 2014

««ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΕΕ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟ--
ΧΧΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΕΕΧΧΟΟΥΥΝΝ  ΠΠΛΛΗΗΓΓΕΕΙΙ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΣΣΣΣΟΟΤΤΕΕΡΡΟΟ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΑΑΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ
ΕΕΞΞΟΟΔΔΟΟΥΥ  ((ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ  ––  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΙΙΑΑ))»»

ΑΑννττιικκεείίμμεεννοο  ττοουυ  έέρργγοουυ::
Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση προγράμματος Αγωγής
Υγείας και Πρώτων Βοηθειών και αφορά τους μαθητές Ε’ και ΣΤ’
τάξης δημοτικού,εκπαιδευτικούς και γονείς,σε 23 Δήμους παρέμ-
βασης (15 στην Αττική και 8 στη Θεσσαλονίκη).Στα παιδιά θα διε-
ξαχθούν προγράμματα Αγωγής Υγείας ενώ στους γονείς και τους
εκπαιδευτικούς θα γίνουν προγράμματα εκμάθησης αντιμετώπι-
σης επειγουσών περιστατικών και παροχής πρώτων βοηθειών.
Για την εκτέλεση του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί διαδρα-
στικό και εποπτικό εκπαιδευτικό υλικό. Για τα παιδιά του Δημο-
τικού, η επίδειξη θα γίνει με τη βιωματική μέθοδο και θα περι-
λαμβάνει κυρίως παιχνίδια ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον.

Η παρέμβαση θα γίνει από ομάδες ειδικών. Οι εκπαιδευτικοί
που θα παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα μπο-
ρέσουν μετά το πέρας του προγράμματος, με το δεδομένο εκπαι-
δευτικό υλικό,να υποστηρίξουν εθελοντικό Δίκτυο ή Ομάδα αντι-
μετώπισης επειγόντων περιστατικών στο επίπεδο της τοπικής
κοινωνίας.

Στόχος είναι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα 200 σχολεία.Προ-
βλέπεται, να γίνουν σε κάθε σχολείο τουλάχιστον 2 επισκέψεις,
μία αρχική όπου θα γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις και μια
δεύτερη για την υλοποίηση της παρέμβασης.

ΤΤοο  έέρργγοο  υυπποοδδιιααιιρρεείίττααιι  σσεε  44  ΥΥπποοέέρργγαα  ωωςς  εεξξήήςς::
i. Επιστημονική Υποστήριξη, Συντονισμός, Παραγωγή - Διαμόρ-

φωση Εκπαιδευτικού Υλικού και Αξιολόγηση της Υλοποίησης
του Έργου

ii. Προμήθεια Εποπτικού Εκπαιδευτικού Υλικού και Λοιπού Εξο-
πλισμού για τις Ανάγκες της Παρέμβασης

iii. Ενέργειες Προβολής, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της
Κοινότητας

iv. Παρέμβαση στα Σχολεία  

ΑΑπποολλοογγιισσμμόόςς  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22001133::
• Δεδομένου ότι χρειάστηκε να γίνουν ορισμένες αλλαγές ως

προς το φυσικό αντικείμενο του έργου, ακολουθήθηκαν όλες
οι απαραίτητες διαδικασίες σε συνεργασία με τη Διαχειριστική
Αρχή προκειμένου να παρθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από
το Υπουργείο.

• Έχουν σταλεί στη Διαχειριστική Αρχή τα σχέδια τευχών δημο-
πράτησης για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέρ-
γου 4 (διεθνής διαγωνισμός) και αναμένεται η σύμφωνη γνώ-
μη της.

• Στις 30-12-2013 δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη του πρόχειρου
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υπο-
έργου 1.

• Συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για τους πρόχειρους δια-
γωνισμούς των υποέργων 2 και 3

• Στόχος μας είναι να ολοκληρωθούν όλες οι διαγωνιστικές δια-
δικασίες μέσα στο Α’Εξάμηνο του 2014 ώστε από το Σεπτέμβριο
του ίδιου έτους να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις στα σχολεία.
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Στα πλαίσια της εκπροσώπησης των νοση-
λευτών της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς,
η Ε.Ν.Ε. που βρίσκεται πλέον στο Προε-
δρείο του Διοικητικού Συμβουλίου της FEPI
(European Council of Nursing Regulators),
του Ευρωπαϊκού συμβουλίου των ρυθμι-
στών του νοσηλευτικού επαγγέλματος,συμ-
βάλει τα μέγιστα με την συμμετοχή της στις
ομάδες εργασίας της FEPI κυρίως για θέμα-
τα που αφορούν στην αναθεώρηση της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2005 με γνώμο-
να την ανάπτυξη και προαγωγή του νοση-
λευτικού επαγγέλματος.

Ειδικότερα,αναφορικά με τις δραστηριό-
τητες της FEPI έγιναν τα παρακάτω:
• 28 Ιουνίου - Νάπολι. Γενική Συνέλευση

και εκλογές της FEPI. Αναδείχτηκε νέο
Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής: Πρόε-
δρος η κα. Dragica Simunec (HKMS –
Croatian Nursing Council),Αντιπρόεδροι
οι κ.κ. Gennaro Rocco (IPASVI - Italy)
και Mircea Timofte (OAMR - Romania),
Γενικός Γραμματέας ο κ.Didier Borniche
(ONI – France), Ταμίας ο κ. Λάμπρος
Μπίζας (ENE - Greece) και Μέλος ο κ.
Ciro Carbone (IPASVI – Italy).

• 25-26 Νοεμβρίου – Ζάγκρεμπ. Ετήσιο
Συνέδριο και Διοικητικό Συμβούλιο της
FEPI. Κύριος σκοπός της συνεδρίασης
ήταν να συζητηθούν οι αρμοδιότητες της
νοσηλευτικής στην Ευρώπη λαμβάνοντας
υπόψη τις πρόσφατες νομοθετικές εξελί-
ξεις στην Ε.Ε., να συζητηθεί η πιθανή
εφαρμογή και οι επιπτώσεις της αναθε-
ωρημένης Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2005
(με την ΕΟ 55/2013),καθώς και να καθο-
ριστούν προτεραιότητες για τον καθορι-
σμό προτεραιοτήτων της FEPI για το 2014.

• Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας του
CEPLIS για την Υγεία

• Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυ-
ση της Επιχειρηματικότητας Ελευθέρων
Επαγγελμάτων» 

• Συμμετοχή στη συνάντηση της Ευρωπαϊ-
κής Οικονομικής και Κοινωνικής Επι-
τροπής:"Ο ρόλος και το μέλλον των ελεύ-
θερων επαγγελμάτων στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών μέχρι
το 2020" - 24 Σεπτέμβρη 2013.

• Συνάντηση με τον Επίτροπο Υγείας κ.
Tonio Borg – 26 Σεπτέμβρη 2013.

• Παρακολούθηση διάφορων ακροάσεων
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοι-

νωνικής Επιτροπής σχετικά με γνωμο-
δοτήσεις για την πολιτική υγείας της ΕΕ.

• Συμμετοχή σε διάφορες συναντήσεις και
συνέδρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
με τα προσόντα του επαγγελματία, την
οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα
και τα ελεύθερα επαγγέλματα στο σύνο-
λό τους.

• Έκδοση 11 ενημερωτικών δελτίων «News
from Brussels».

• Επίσκεψη στην Πολωνία (NiPIP), προ-
κειμένου να συζητηθεί πιθανή συμμετο-
χή της στη FEPI. Η Πολωνία είναι πλέ-
ον μέλος της FEPI

• Η Αλβανία (UISH) ζητεί επισήμως τη συμ-
μετοχή της στη FEPI και αποτελεί πλέον
μέλος-παρατηρητής της FEPΙ.

• Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του
CEPLIS της 10 Ιουνίου στη Μαδρίτη.Εκλο-
γές νέου διοικητικού συμβουλίου. Για
πρώτη φορά η FEPI εκπροσωπείται σε
αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, η Πρόε-
δρος Simunec εξελέγη ομόφωνα μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θέση
αυτή πρόκειται να βοηθήσει σε μεγάλο
βαθμό τις δραστηριότητες των συμφερό-
ντων της FEPI.

• Σημαντική συνάντηση με τον Πρόεδρο
του Ισπανικού Νοσηλευτικού Ρυθμιστι-
κού Φορέα (OCE) και συζήτηση σχετι-
κά με μια πιθανή συνεργασία. Οι δια-

πραγματεύσεις για το θέμα αυτό βρίσκο-
νται σε εξέλιξη.

• Άσκηση πίεσης με πολλούς ευρωβουλευ-
τές, ιδίως για το θέμα των 12 ετών βασι-
κής εκπαίδευσης και της πανεπιστημια-
κής νοσηλευτικής εκπαίδευσης 

• Συμμετοχή στο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο
της Ε.Ν.Ε. που διεξήχθη τον περασμένο
Μάιο, στη Λευκάδα.

Αναφορικά με το οικονομικό μέρος, το Δ.Σ.
της Ε.Ν.Ε., ακολουθώντας μια συνετή και
απόλυτα διαφανή διαχείριση των οικονο-
μικών πόρων κατάφερε να δημιουργήσει
και να διατηρήσει ένα οικονομικώς εύρω-
στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
(ΝΠΔΔ). Συγκεκριμένα, κατά το οικονομι-
κό έτος 2013 τα έσοδα ήταν: 1.678.171,45?
(ένα εκατομμύριο εξακόσιες εβδομήντα
οκτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ
και σαράντα πέντε λεπτά), ενώ τα έξοδα λει-
τουργίας της Ε.Ν.Ε.μαζί με τα δεκατρία (13)
Περιφερειακά Τμήματα ήταν 1.453.104,25?
(ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα τρεις
χιλιάδες εκατόν τέσσερα ευρώ και είκοσι
πέντε λεπτά),με διαθέσιμα ποσά:700.915,21?
(επτακόσιες χιλιάδες εννιακόσια δέκα πέντε
ευρώ και είκοσι ένα λεπτά). Να σημειωθεί
ότι στα έσοδα και έξοδα συνυπολογίζονται
ποσά που εμφανίζονται διαχειριστικά και
μόνο στον απολογισμό, από επιχορηγή-
σεις για ενέργειες κατάρτισης (ΕΣΠΑ),ύψους
877.432,00? και 735.896,55? αντίστοιχα με
διαθέσιμα 164.115,07? και δεν αφορούν
εισφορές μελών και λειτουργικές δαπάνες
της ΕΝΕ.Τα οικονομικά στοιχεία της Ε.Ν.Ε.,
πέραν του ελέγχου της Εξελεγκτικής Επι-
τροπής,κατατίθενται προς έγκριση και έλεγ-
χο, τόσο από την οικονομική υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας Κ.Κ.Α.,όσο και από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (προϋπο-
λογισμός – απολογισμός).

Επιπλέον, το σύνολο των δαπανών φέρει
νόμιμη αιτιολογία,ενώ υπάρχει πλήρης σει-
ρά σχετικών παραστατικών εγγράφων (τιμο-
λόγια, γραμμάτια είσπραξης και πληρωμής
κλπ.), από τα οποία καθίσταται ευχερής ο
λεπτομερής έλεγχος κάθε διαχειριστικής
πράξης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι όλες οι
δαπάνες συνδέονται άμεσα με την εξυπη-
ρέτηση των σκοπών και στόχων της Ε.Ν.Ε.,
όπως επίσης με τις ανάγκες οργάνωσης και
λειτουργίας των υπηρεσιών της.

H Ε.Ν.Ε. προέβη 
σε όλες εκείνες 

τις ενέργειες που 
δικαιολογούν τον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα της
ως επίσημο θεσμικό 
και επαγγελματικό 

εκπρόσωπο των 
νοσηλευτών της χώρας.
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Φεβρουάριος 2014

AA
ννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ
ππδδ  331188//11999922  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  ααξξιιοολλόό--
γγηησσηη  ττωωνν  δδηημμοοσσίίωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν,,

πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  σσττοο    ΣΣχχέέδδιιοο  ΝΝόόμμοουυ  μμεε
ττίίττλλοο::  ««ΔΔιιοοιικκηηττιικκέέςς  ΑΑππλλοουυσσττεεύύσσεειιςς--  ΚΚααττααρρ--
γγήήσσεειιςς,,  ΣΣυυγγχχωωννεεύύσσεειιςς  ΝΝοομμιικκώώνν  ΠΠρροοσσώώ--
ππωωνν  κκααιι  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ  ΔΔηημμόόσσιιοουυ  ΤΤοομμέέαα--
ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  δδιιααττάάξξεεωωνν  ΠΠ..ΔΔ..  331188//11999922  ((ΑΑ
116611))  κκααιι  λλοοιιππέέςς  ρρυυθθμμίίσσεειιςς..»»,,  ττοο  οοπποοίίοο    ββρρίί--
σσκκεεττααιι  σσττοο  σσττάάδδιιοο  ττηηςς  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς,,  ηη  ΈΈννωω--
σσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς,,  ττοο  θθεεσσμμιικκόό  όόρργγαα--
ννοο  ππρροοάάσσππιισσηηςς  ττωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ττωωνν
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ττηηςς  χχώώρρααςς  σσααςς  εεππιισσηημμααίίννεειι  τταα
αακκόόλλοουυθθαα::

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4024/11:
«3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, η ικανότητα, η απόδοση
ιδίως σε σχέση με τους προβλεπόμενους
στόχους, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και
σε επίπεδο μονάδας και η συμπεριφορά του
υπαλλήλου στην υπηρεσία,αποτελούν αντι-
κείμενο περιοδικής εκθέσεως αξιολόγησης,
που συντάσσεται κάθε χρόνο.4.Με το προ-
εδρικό διάταγμα,που προβλέπεται στην προη-
γούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου:
α) καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποί-
ες απαιτείται αξιολόγηση,ο χρόνος έναρξης
και λήξης της αξιολόγησης,τα όργανα,η δια-
δικασία και ο τύπος αξιολόγησης,καθώς και
η βαρύτητα των επί μέρους κριτηρίων για
την προαγωγική εξέλιξη,για την επιλογή του
υπαλλήλου σε θέσεις προϊσταμένων οργα-
νικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου,
για την αξιολόγηση της θητείας των προϊ-
σταμένων στις θέσεις ευθύνης,καθώς και η
συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης (ΕΚ-ΔΔΑ) στη διαδικασία της αξιο-
λόγησης,β) προβλέπεται η διαδικασία συγκρό-
τησης των Συμβουλίων Αξιολόγησης κατά
φορέα, που διασφαλίζουν την ορθή εφαρ-
μογή του συστήματος αξιολόγησης και έχουν
δυνατότητα επανεξέτασης της αξιολόγησης
ή αναπομπής της στα όργανα αξιολόγησης

των προηγούμενων επιπέδων,γ) μπορεί να
παρέχεται η δυνατότητα και να καθορίζο-
νται οι προϋποθέσεις άσκησης προσφυγής
του ενδιαφερόμενου ενώπιον του οικείου
Συμβουλίου Αξιολόγησης και δ) μπορεί να
προβλέπονται τα όργανα και οι διαδικασίες
διασφάλισης της ορθής εφαρμογής του συστή-
ματος αξιολόγησης και ελέγχου της ορθής
και ομοιόμορφης εφαρμογής του σε όλες
τις υπηρεσίες και φορείς στους οποίους αυτό
εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 4 του παρόντος νόμου.»

Από τη διάταξη αυτή του Νόμου, που
παρέχει νομοθετική εξουσιοδότηση για την
έκδοση προεδρικού διατάγματος για τη ρύθ-
μιση των θεμάτων των σχετικών με την αξιο-
λόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, δεν
καθιερώνεται σύστημα συγκριτικής αξιολό-
γησης των υπαλλήλων μέσω της ποσόστω-
σης και της θέσπισης ανώτατων ποσοστών
υπαλλήλων που δύνανται να βαθμολογη-
θούν ανά κλίμακα βαθμολογίας. Το σύστη-
μα αυτό καθιερώνεται μόνον από το τροπο-
ποιούμενο προεδρικό διάταγμα, το οποίο
σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «απο-
σκοπεί στην αποκατάσταση του ρόλου και
του θεσμού της αξιολόγησης, καθώς ο επι-
μερισμός των  ποσοστών εξασφαλίζει αντι-
κειμενικότητα στην αξιολόγηση και κατά το
δυνατόν δικαιότερη αξιολόγηση και με τις
ρυθμίσεις αυτές η αξιολόγηση δεν τελεί απο-
κλειστικά και μόνο σε συνάρτηση με τον
αξιολογούμενο υπάλληλο, αλλά η αξιολό-
γηση του υπαλλήλου τελεί σε σύγκριση της
απόδοσής του με αυτή των συναδέρφων του
εντός της ίδιας οργανικής μονάδος».

Κατά τη διάταξη του άρθρου 7 του πδ
318/1992, όπως τροποποιείται με το άρθρο
21 του σχεδίου νόμου, ορίζεται ότι τα ανώ-
τατα ποσοστά υπαλλήλων που είναι δυνα-
τόν να αξιολογούνται με την κλίμακα βαθ-
μών του άρθρου  8 του πδ 318/92 καθορίζονται
ως εξής: με τους βαθμούς 9 ως 10  αξιολο-
γείται ποσοστό ως 25% των υπαλλήλων,με
τους βαθμούς 7 ως 8 αξιολογείται ποσοστό

ως 60% των υπαλλήλων και με τους βαθ-
μούς από 1 ως 6 αξιολογείται ποσοστό ως
15% των υπαλλήλων. Τα ποσοστά αυτά υπο-
λογίζονται επί των υπαλλήλων που υπηρε-
τούν ανά Γενική Διεύθυνση.

Με την καθιέρωση της ποσόστωσης αυτής
κατά την αξιολόγηση και ειδικότερα με την
πρόβλεψη ιδιαιτέρως χαμηλού ποσοστού
υπαλλήλων που δύνανται να βαθμολογη-
θούν με άριστα,κάθε άλλο παρά αναβαθμί-
ζεται ο θεσμός της αξιολόγησης και εξασφα-
λίζεται αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση.
Αντιθέτως, αυξάνονται οι πιθανότητες μιας
αξιολόγησης αυθαίρετης και εξαρτώμενης
από τις διαπροσωπικές σχέσεις με τον εκά-
στοτε προϊστάμενο.Ταυτοχρόνως,είναι μαθη-
ματικώς βέβαιο ότι με την εφαρμογή του
συστήματος αυτού,θα δυναμιτιστεί το κλίμα
συνεργασίας και ομόνοιας μεταξύ συναδέρ-
φων και θα προκληθούν έντονες προστρι-
βές στον εργασιακό χώρο.

ΙΙδδίίωωςς  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττοονν  κκλλάάδδοο  ττωωνν  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν,,  πποουυ  ήήδδηη  κκααλλεείίττααιι  νναα  εερργγαασσττεείί  σσεε
εεξξααιιρρεεττιικκάά  δδυυσσχχεερρεείίςς  σσυυννθθήήκκεεςς--  λλόόγγωω  ττωωνν
ττεερράάσσττιιωωνν  εελλλλεείίψψεεωωνν  σσεε  ππρροοσσωωππιικκόό  κκααιι  ττωωνν
πποολλυυάάρριιθθμμωωνν  ππρροοββλληημμάάττωωνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΥΥ--  κκααιι
ππαασσχχίίζζεειι  μμεε  όόλλεεςς  ττοουυ  ττιιςς  δδυυννάάμμεειιςς  νναα  αανντταα--
ππεεξξέέλλθθεειι  σσττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττωωνν  αασσθθεεννώώνν  κκααιι  ττηηςς
ΥΥππηηρρεεσσίίααςς,,  ττοο  ννέέοο  σσύύσσττηημμαα  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς,,
δδεεδδοομμέέννηηςς  κκααιι  ττηηςς  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσήήςς  ττηηςς  ααννάά
ΓΓεεννιικκήή  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ((ήήττοοιι  σσεε  ««σσύύγγκκρριισσηη»»  μμεε
υυππααλλλλήήλλοουυςς  κκααιι  άάλλλλωωνν  κκλλάάδδωωνν)),,  κκρρίίννεεττααιι
εεξξααιιρρεεττιικκάά  άάδδιικκοο..  

ΔΔεεδδοομμέέννοουυ  εεπποομμέέννωωςς  όόττιι  τταα  ππρροοββλλήήμμαατταα
πποουυ  θθαα  ππρροοκκααλλέέσσεειι  ηη  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  ννέέοουυ
σσυυσσττήήμμααττοοςς  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  εείίννααιι  ππεερριισσσσόόττεερραα
ααππόό  ααυυττάά  πποουυ  ααπποοσσκκοοππεείί  νναα  εεππιιλλύύσσεειι,,  σσααςς
κκααλλοούύμμεε  όόππωωςς  κκααττάά  ττηηνν  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  ττοουυ
σσχχεεδδίίοουυ  ννόόμμοουυ  εεππααννεεξξεεττάάσσεεττεε  τταα  εεππίίμμααχχαα
άάρρθθρραα,,  υυππόό  ττοο  ππρρίίσσμμαα  ττηηςς  εεξξοουυσσιιοοδδοοττιικκήήςς
δδιιάάττααξξηηςς  ττοουυ  ΝΝ..  44002244//1111  κκααιι  ττωωνν  ααρρχχώώνν  ττηηςς
ααξξιιοοκκρρααττίίααςς  κκααιι  ττηηςς  χχρρηησσττήήςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς,,  μμεε
γγννώώμμοονναα  ττηηνν  ααρρμμοοννιικκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  ΥΥππηη--
ρρεεσσιιώώνν  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσίίοουυ  ΤΤοομμέέαα  σσεε  μμιιαα  δδύύσσκκοο--
λληη  γγιιαα  ττηη  χχώώρρααςς  μμααςς  σσυυγγκκυυρρίίαα..

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΆΆδδιικκοο  γγιιαα  ττοουυςς  ννοοσσηηλλεευυττέέςς    
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>> Φρούτα, λαχανικά και πλήρη δημητριακά μειώνουν τον κίνδυνο 
πρόωρου τοκετού  
ΠΠηηγγήή::  ΑΑΠΠΕΕ--ΜΜΠΠΕΕ
Οι έγκυες που κάνουν διατροφή με άφθονα φρούτα, λαχανικά και πλήρη

δημητριακά, καθώς επίσης πίνουν πολύ νερό, έχουν σημαντικά μειωμένο
κίνδυνο να γεννήσουν πρόωρα, σύμφωνα με μια νέα σκανδιναβική επι-
στημονική έρευνα. Οι ερευνητές από τη Σουηδία, τη Νορβηγία και την
Ισλανδία, με επικεφαλής τη Λίντα Έγκλουντ-Έγκε της σουηδικής
Ιατρικής Ακαδημίας Σαλγκρένσκα του Γκέτεμποργκ, που έκαναν τη σχε-
τική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «British Medical
Journal», ανέλυσαν στοιχεία πρόωρων τοκετών μεταξύ περίπου 66.000 γυναι-
κών, από τις οποίες οι 3.500 ή το 5,3% είχαν γεννήσει πρόωρα. Η μελέτη έδειξε
σημαντική μείωση της πιθανότητας πρόωρης γέννας, ιδίως για όσες γυναίκες έκαναν το
πρώτο παιδί τους, εφόσον έκαναν την παραπάνω διατροφή. Επίσης μειωμένο κίνδυνο -αλλά σε μικρότερο βαθμό- είχαν και όσες έκαναν πιο
παραδοσιακή διατροφή με πολλές βραστές πατάτες, ψάρια και μαγειρεμένα λαχανικά. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η διατροφή της
εγκύου μπορεί να επηρεάσει άμεσα το έμβρυο και η νέα μελέτη το επιβεβαιώνει.
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Τυπορυχείο… 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δρακοπούλου Μαριάννα,
Χριστοδούλου Ελένη

>> Ποιες ασθένειες χτυπούν τους
Ελληνες εν μέσω κρίσης!  
ΠΠηηγγήή::  ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα
Δεκάδες σοβαρές ασθένειες πλήττουν τους
Έλληνες και μάλιστα εν μέσω Μνημονίου
εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα. Τις
επιπτώσεις άλλωστε της οικονομικής κρίσης
τις ζούμε στο... πετσί μας και πλέον αποτυπώ-
νονται και στους δείκτες υγείας που όμως
μέχρι σήμερα καταγράφονται σε τοπικό και
όχι εθνικό επίπεδο, αφού επίσημες καταγρα-
φές από την Πολιτεία δεν υπάρχουν.
Σύμφωνα ωστόσο με τα διεθνή στατιστικά
δεδομένα, τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτε-
λούν την πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρώπη
(42% στους άνδρες, 52% στις γυναίκες). Στην
Ελλάδα, η αλλαγή του τρόπου ζωής των
Ελλήνων και η επιδείνωση αναγνωρισμένων

παραγόντων κινδύνου, όπως η παχυσαρκία, η
καθιστική ζωή και το κάπνισμα, η υπέρταση,
η υπερχοληστερολαιμία και ο διαβήτης, που
αποτελούν και απόρροια της κρίσης, έχουν
οδηγήσει σε αύξηση των καρδιαγγειακών
νοσημάτων. Η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το βρογχικό
άσθμα περιλαμβάνονται επίσης στα σημαντι-
κότερα αίτια νοσηρότητας και θνησιμότητας
παγκοσμίως, συμβάλλοντας σημαντικά στην
αύξηση των ιατροφαρμακευτικών δαπανών
κάθε κράτους. Ταυτόχρονα στη χώρα μας οι
ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (HBV) υπο-
λογίζονται σε περίπου 300.000, οι ασθενείς
με χρόνια ηπατίτιδα C (HCV) σε 200.000, ενώ
τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σταδιακή
αύξηση των περιστατικών με λοίμωξη HIV.

>> Το «αμαρτωλό» LSD ενδέχεται
να θεραπεύει την κατάθλιψη 
ΠΠηηγγήή::  ΑΑΠΠΕΕ--ΜΜΠΠΕΕ
Εδώ και περίπου 50 χρόνια ήταν ταμπού στον
επιστημονικό κόσμο η πραγματοποίηση
ερευνών πάνω στην «κακόφημη» ψυχεδελική
(παραισθησιογόνο) ουσία LSD, η οποία έγινε
διάσημη από την εποχή των χίπις, όμως είχε
ξεκινήσει πολύ πριν από αυτούς ως ένα πιθα-
νό φάρμακο για θεραπευτικούς σκοπούς στο
πεδίο της ψυχιατρικής. Τώρα, αυτό το κομμέ-

νο νήμα επιστημονικής έρευνας ξανασυνδέε-
ται, καθώς η πρώτη κλινική δοκιμή με LSD
κρίθηκε θετική από θεραπευτική άποψη. Η
ελεγχόμενη πιλοτική δοκιμή, με επικεφαλής
τον ελβετό ψυχίατρο Πέτερ Γκάσερ, έγινε σε
μια μικρή ομάδα 12 ανδρών και γυναικών
εθελοντών και τα σχετικά ευρήματα δημοσι-
εύτηκαν στο ιατρικό περιοδικό "Journal of
Nervous and Medical Diseases", σύμφωνα
τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης» και τη βρετανι-
κή «Ιντιπέντεντ».
Το πείραμα χορήγησης LSD -που έλαβε χώρα
στον ήσυχο χώρο μιας ιδιωτικής κλινικής
κοντά στη Βέρνη, παρουσία γιατρού- έγινε στο
πλαίσιο συνεδριών ψυχοθεραπείας για την
αντιμετώπιση της σοβαρής κατάθλιψης σε
καρκινοπαθείς και άλλους ασθενείς τελικού
σταδίου. Όσοι εθελοντές πήραν μεγάλες
δόσεις LSD (200 μικρογραμμάρια), εμφάνι-
σαν μια κατά 20% μείωση των συμπτωμάτων
κατάθλιψης, χωρίς να παρουσιάσουν κάποιες
σοβαρές παρενέργειες.

>>Η χειρουργική αφαίρεση του
προστάτη βοηθά κυρίως τους
νεότερους ασθενείς 
ΠΠηηγγήή::  ΑΑΠΠΕΕ--ΜΜΠΠΕΕ
Η αφαίρεση του προστάτη με χειρουργική
επέμβαση λόγω καρκίνου έχει αντίκρισμα
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κυρίως για τους νεότερους ασθενείς και όχι
για τους πιο γέρους, σύμφωνα με μια νέα
μεγάλη σκανδιναβο-αμερικανική επιστημονι-
κή έρευνα. Οι καρκινοπαθείς κάτω των 65
ετών που αφαιρούν γρήγορα τον όγκο, αντί
να περιμένουν την εξέλιξή του, αυξάνουν τις
πιθανότητές επιβίωσής τους, όμως δεν ισχύει
το ίδιο για τους ασθενείς άνω των 65 ετών.
Η μελέτη αναθερμαίνει τη χρόνια διαμάχη
για το κατά πόσο είναι καλύτερα ένας ασθε-
νής με όγκο στον προστάτη να κάνει αμέσως
επέμβαση ή να ακολουθήσει τακτική αναμο-
νής του τύπου «βλέποντας και κάνοντας», με
το σκεπτικό ότι η χειρουργική αφαίρεση
μπορεί να είναι περιττή και να προκαλέσει
ανεπιθύμητες παρενέργειες. Περίπου το 80%
των ανδρών που αφαιρούν τον προστάτη
τους, εμφανίζουν στυτική δυσλειτουργία και
σχεδόν το ένα τρίτο ακράτεια ούρων - είτε η
επέμβαση ήταν επιτυχής, είτε όχι.

>>Ο ΠΟΥ μειώνει κατά το ήμισυ
το επιθυμητό όριο κατανάλωσης
ζάχαρης
ΠΠηηγγήή::  ΑΑΠΠΕΕ--ΜΜΠΠΕΕ
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
ανακοίνωσε ότι προτείνει να υποδιπλασιαστεί
η καθημερινή πρόσληψη ζάχαρης, καλώντας
αυτή να είναι κάτω από το 10%, ενώ ο στόχος
είναι να αποτελεί τελικά το 5% της συνολικής
πρόσληψης θερμίδων, σύμφωνα με το νέο
προσχέδιο οδηγιών που δημοσιεύτηκε χθες
Τετάρτη. Όπως επισημαίνει το BBC, το επιθυ-
μητό επίπεδο πρόσληψης ζάχαρης αφορά
όλα τα σάκχαρα που είτε προστίθενται σε
τρόφιμα ή είναι φυσικά παρόντα στο μέλι, το
σιρόπι και τους χυμούς φρούτων, αλλά όχι
όσα υπάρχουν φυσικά στα φρούτα.
Οι οδηγίες του ΠΟΥ βασίζονται στην επανε-
ξέταση επιστημονικών στοιχείων που αφο-
ρούν τις επιπτώσεις της ζάχαρης στην ανθρώ-
πινη υγεία, περιλαμβανομένης της φθοράς
των δοντιών και της παχυσαρκίας. Ειδικά, η
μελέτη για την παχυσαρκία, η οποία δημοσι-
εύτηκε πέρυσι στην ιατρική επιθεώρηση
British Medical Journal, διαπιστώνει ότι ενώ
η ζάχαρη από μόνη της δεν προκαλεί παχυ-
σαρκία, εκείνοι που καταναλώνουν μεγάλες
ποσότητές της --ειδικά σε ποτά και ροφήματα
που την περιέχουν-- έχουν την τάση να προ-
σθέτουν βάρος καθώς τα ζαχαρώδη τρόφιμα
δεν τους δίνουν την αίσθηση της πληρότητας.

>> Τεστ αναπνοής για διάγνωση
του καρκίνου του μαστού 
ΠΠηηγγήή::  ΤΤοο  ΒΒήήμμαα
Ένα τεστ αναπνοής μπορεί μέσα σε λίγα
λεπτά να ανιχνεύσει τον καρκίνο του μαστού.
Τα στοιχεία δείχνουν μάλιστα ότι το νέο τεστ
που ονομάζεται BreathLink είναι εξίσου
ακριβές με τη μαστογραφία – αν όχι περισσό-
τερο. Το BreathLink αναπτύχθηκε από την
αμερικανική εταιρεία Menssana Research και
κυκλοφορεί ήδη στην αγορά της Ευρώπης. Η
όλη διαδικασία διεξαγωγής του δεν διαρκεί
περισσότερο από 10 λεπτά. Η γυναίκα αρχι-
κώς εκπνέει σε έναν αναλυτή αναπνοής και ο
αέρας μεταφέρεται σε ένα μηχάνημα το οποίο
αναλύει τα επίπεδα χημικών. Τα αποτελέσμα-
τα εισάγονται σε πρόγραμμα υπολογιστή το
οποίο προσδιορίζει αν το μοτίβο των χημι-
κών στην αναπνοή δείχνει την ύπαρξη καρ-
κίνου του μαστού. Η ακρίβεια του τεστ είναι
πολύ μεγάλη σε ό,τι αφορά τη μη ύπαρξη
καρκίνου, ωστόσο δεν είναι τόσο μεγάλη
όταν υπάρχει νόσος. Έτσι, κατά τον ειδικό,
όταν το τεστ αναπνοής βγει θετικό για καρκί-
νο του μαστού η γυναίκα θα πρέπει να υπο-
βληθεί και σε μαστογραφία. Πάντως ο καθη-
γητής Φίλιπς τονίζει ότι απαιτούνται μεγαλύ-
τερες μελέτες προτού το τεστ αναπνοής μετα-
τραπεί σε εξέταση πρώτης επιλογής για τη
διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

>> Νέα γονιδιακή θεραπεία ενα-
ντίον του AIDS
ΠΠηηγγήή::  ττοο  ΒΒήήμμαα
Επιτυχημένη είναι η πρώτη κλινική δοκιμή
μιας νέας γονιδιακής θεραπείας σε μικρή
ομάδα πασχόντων από AIDS, με στόχο την
ενίσχυση του ανοσοποιητικού τους συστήμα-
τος έναντι του ιού HIV, σύμφωνα με στοιχεία
που δημοσιεύθηκαν στην επιθεώρηση New
England Journal of Medicine, από αμερικα-
νούς ερευνητές.
Περίπου το 1% των ασθενών με AIDS είναι
φορείς της σπάνιας μετάλλαξης CCR5-delta-32
που τους προστατεύει από τον ιό, καθώς μετα-
βάλλει τη δομή των Τ-κυττάρων, έτσι ώστε ο
HIV να μην μπορεί να πολλαπλασιαστεί μετά
την αρχική λοίμωξη ή να μην τους μολύνει
καν. Οι αμερικανοί επιστήμονες «χάρισαν» με
τεχνητό τρόπο σε 12 ασθενείς την ίδια ακριβώς
σπάνια μετάλλαξη, ώστε να ενισχύσουν την
άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματός τους.

>> Γιατί θυμόμαστε τα όνει-
ρά μας; 
ΠΠηηγγήή::  ΤΤοο  ΒΒήήμμαα
Όλοι οι άνθρωποι ονειρεύονται όταν κοι-
μούνται, όμως δεν θυμούνται όλοι τα όνει-
ρά τους όταν ξυπνούν. Οι επιστήμονες
που μελετούν τον ύπνο και τα όνειρα δια-
κρίνουν δύο τύπους «ονειρευτών»: τους
«υψηλής συχνότητας», οι οποίοι θυμούνται
σχεδόν επί μονίμου βάσεως τα όνειρά
τους, και τους «χαμηλής συχνότητας», οι
οποίοι τα θυμούνται σπάνια. Σε μια μελέτη
που δημοσιεύθηκε το 2013 στην επιθεώ-
ρηση «Cerebral Cortex», η Περίν Ρουμπί,
ερευνήτρια του Κέντρου Ερευνών στις
Νευροεπιστήμες της Λυών στη Γαλλία, και
οι συνεργάτες της είχαν ανακαλύψει ότι
όσοι ανήκαν στην κατηγορία της «υψηλής
συχνότητας» είχαν διπλάσιο (αλλά εντός
των φυσιολογικών ορίων) χρόνο εγρή-
γορσης κατά τη διάρκεια του ύπνου τους
από ό,τι εκείνοι που ανήκαν στην κατηγο-
ρία της «χαμηλής συχνότητας». Επίσης όσοι
ανήκαν στην πρώτη κατηγορία, όταν ήταν
ξύπνιοι ανταποκρίνονταν περισσότερο
ακούγοντας το όνομά τους σε σχέση με
εκείνους που ανήκαν στη δεύτερη κατηγο-
ρία. Οι ερευνητές σημείωναν στο σχετικό
άρθρο τους ότι τα ευρήματα αυτά υποδη-
λώνουν κάποιες διαφορές στην εγκεφαλι-
κή λειτουργία των δύο ομάδων οι οποίες
ενδέχεται να σχετίζονται με την ικανότητα
να θυμόμαστε τα όνειρά μας.
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Επιμέλεια: ΓΓιιαακκοουυμμάάκκηη  ΕΕιιρρήήννηη Νοση-
λεύτρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργα-
σιακής Υγιεινής της Σχολής Θετικών
Επιστημών του ΕΚΠΑ, ΜΜππεεκκρρήή  ΈΈλλεενναα
Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ, ΜSc «Διαχείριση
Κρίσεων Υγείας - Διεθνής Ιατρική»,
ΠΓΝ Αττικής «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ-
ΛΕΙΟ» Ν. Ιωνίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ
2014
>>  2233οο  ΈΈττοοςς  ΗΗμμέέρρεεςς  ΠΠααθθοολλοογγίίααςς  ’’1144
04/04/2014 - 05/04/2014, Ξενοδοχείο
Hilton, Αθήνα. Επιστημονική Εταιρεία /
Φορέας:Γ’ Παθολογική Κλινική. Επαγ-
γελματίας Οργανωτής: / PCO : FREI S.A.
Τηλέφωνο: 2103215600, Email:
info@imerespathologias2014.gr,
www.imerespathologias2014.gr.

>>  ΕΕππίίκκααιιρραα  θθέέμμαατταα  γγυυννααιικκοολλοογγιικκήήςς
οογγκκοολλοογγίίααςς  04/04/2014 - 05/04/2014,
Αίθουσα δημοτικού συμβουλίου
Δήμου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελλη-
νική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολο-
γίας & Α’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλι-
νική Α.Π.Θ.. Επαγγελματίας Οργανωτής
/ PCO: MDcongress. Τηλέφωνο:
2106074200, Email: md@mdcongress.gr,
Website: www.mdcongress.gr.

>>  77οο  ΕΕννττααττιικκόό  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ΕΕφφηηββιικκήήςς
ΙΙααττρριικκήήςς  ––  SSttaattee  ooff  tthhee  AArrtt  
4 – 5 Απριλίου 2014, Ξενοδοχείο
Athens Ledra, Λεωφ. Συγγρού 115 –
Αθήνα.Website: http://enne.gr/7229.

>>  ΚΚααρρδδιιοομμεεττααββοολλιικκήή  ΦΦθθιιώώττιιδδ::  ΦΦθθιιώώττιι--
δδαα  22001144  ]05/04/2014, Ξενοδοχείο
Samaras, Λαμία. Επιστημονική Εταιρεία
/ Φορέας: Ελληνικό Κολέγιο Μεταβολι-
κών Νοσημάτων. Επαγγελματίας Οργα-
νωτής / PCO: GK advertising. Τηλέφω-
νο: 210 8764725, 2108764705, Email:
info@gkad.gr.

>>  22οο  ΕΕλλλληηννιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΟΟγγκκοολλοογγίίααςς
10/04/2014 - 12/04/2014, Ξενοδοχείο

Porto Palace, Θεσσαλονίκη. Επιστημο-
νική Εταιρεία / Φορέας: Εταιρεία Ογκο-
λόγων Παθολόγων Ελλάδας Ελληνική
Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολο-
γίας. Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO:
E.T.S EVENTS & TRAVEL SOLUTIONS.
Τηλέφωνο: 210 9880032, Email:
k.bisia@events.gr,Website: www.ets.gr.

>>  55oo  ΘΘεεωωρρηηττιικκόό  &&  ΠΠρραακκττιικκόό  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο
ΜΜααιιεευυττιικκέέςς  ΚΚαακκώώσσεειιςς  ΠΠεερριιννέέοουυ
11/04/2014 - 12/04/2014, Αμφιθέατρο
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρι-
σας, Λάρισα. Επιστημονική Εταιρεία /
Φορέας: Πανελλήνια Εταιρεία Ουρογυ-
ναικολογίας. Επαγγελματίας Οργανωτής
/ PCO: MDcongress. Τηλέφωνο:
2106074200, Email: md@mdcongress.gr,
Website: www.mdcongress.gr.

>>  1199tthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAppppaacc  CCoonnffeerreennccee
22001144  ––  AAssssoocciiaattiioonn  OOff  PPssyycchhoollooggyy  AAnndd
PPssyycchhiiaattrryy  FFoorr  AAdduullttss  AAnndd  CChhiillddrreenn
13/04/2014 - 16/04/2014, Ξενοδοχείο
Hilton, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 6842663,
Email: office@appac.gr,Website:
http://www.appac.gr/displayITM1.asp?
ITMID=116&LANG=EN.

>>  2266οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΓΓεεννιικκήήςς
ΙΙααττρριικκήήςς  23/04/2014 - 26/04/2014,
Corfu Imperial, Κέρκυρα. Επιστημονική
Εταιρεία / Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Επαγγελμα-
τίας Οργανωτής / PCO: EPSILON MED
& VITA CONGRESS. Τηλέφωνο:
2310550048, Email:
reservations@epsilonmed.gr, Website:
http://www.elegeia.gr.

>>  99tthh  EEuurrooppeeaann  LLuuppuuss  MMeeeettiinngg
23/04/2014 - 26/04/2014, Ξενοδοχείο
Hilton, Αθήνα. Επιστημονική Εταιρεία /
Φορέας: ELM Organizing Committee.
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: PCO
CONVIN S.A.. Τηλέφωνο: +30 210
6833600, Email: info-lupus@pco-
convin.gr,Website: www.lupus2014.org.

>>  3333oo  ΕΕττήήσσιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΟΟρρθθοοππααιιδδιικκήήςς
κκααιι  ΤΤρρααυυμμααττοολλοογγιικκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ΜΜαακκεε--
δδοοννίίααςς  ΘΘρράάκκηηςς

24/04/2014 - 27/04/2014, Ξενοδοχείο
Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη.
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟ-
ΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑ-
ΚΗΣ. Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO:
Era Ltd. Τηλέφωνο: 210 36 34 944,
Email: info@era.gr,Website : Error!
Hyperlink reference not valid.

>>  22oo  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ««ΤΤαα  ννέέαα
φφάάρρμμαακκαα  σσττηηνν  οογγκκοολλοογγίίαα..  ΑΑππόό  ττηηνν
έέρρεευυνναα  σσττηηνν  ππρράάξξηη»»
25/04/2014 - 26/04/2014, St. George
Lycabettus Boutique Hotel, Αθήνα.
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Έται-
ρεία Μελέτης Νέων Φαρμάκων στην
Ογκολογία. Επαγγελματίας Οργανωτής
/ PCO: GK advertising.
Τηλέφωνο: 210 8764725, 2108764705,
6945 597848, 6932 342935, Email:
info@gkad.gr,Website: www.gkad.gr.

>>  ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ««ΑΑΠΠΟΟ
ΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΕΕΚΚΜΜΗΗΡΡΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ
ΟΟΡΡΘΘΗΗ  ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ»»  19η ΧΡΟ-
ΝΙΑ, ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ, 07/05/2014 - 10/05/2014,
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙ-
ΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.).
Website: http://www.congressworld.gr.

>>  77οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  &&  66οο  ΠΠααννεευυρρωωππααϊϊκκόό
ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  &&  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  Γιάννενα 8 – 11
Μαΐου 2014, Ξενοδοχείο Grand Serai
Congress Website: enne.gr

>>  4400οο  ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙ--
ΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ
Αθήνα, Ξενοδοχείο Hilton, ΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, 14/05/2014 -
17/05/2014,Website:
http://www.congressworld.gr.

>>  77ηη  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ
ΕΕΚΚΟΟΓΓΙΙ
Ξενοδοχείο COSTA NAVARINO,
ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Ελληνικό Κολέ-
γιο Γενικής Ιατρικής, 30/05/2014 -
01/06/2014.Website:
http://www.congressworld.gr.
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Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
åðéæùììÝäá

Ε.Ν.Ε.κρίθη 

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ 
Δε φταίνε οι λαοί

όταν μισούνται 
ΕΕππιιμμέέλλεειιαα::  ΑΑρριισσττεείίδδηηςς  ΔΔάάγγλλααςς  

OO
Κώστας Βάρναλης περι-
γράφει τις διώξεις των
Ελλήνων της Ανατολικής

Ρωμυλίας από τους Βουλγάρους:
Τέλη Ιουνίου οι ταραχές ξέσπα-
σαν στην Φιλιππούπολη.Οι εκκλη-
σίες, τα σκολειά -τα ωραιότατα
Ζαρίφεια χτισμένα πριν λίγα χρό-
νια από το Ζαρίφη- αλλάξανε σε
μια μέρα αφέντη. Στις 15 Ιουλί-
ου ήρθε η σειρά του Πύργου.

Θυμούμαι πως ανακατεύτη-
κα μέσα στο πλήθος και είδα
με φριχτό σπαραγμό να μπαί-
νει το μανιασμένο πλήθος
μέσα στο σκολειό και να πετά-
ει έξω στο δρόμο από τα παρά-
θυρα θρανία, χάρτες, και
βιβλία. Είδα να μπαίνουνε
στην εκκλησία και να βάφουνε με κόκκινη μπογιά όλες τις
ελληνικές επιγραφές. Είδα τα ελληνικά μαγαζιά μέσα σε μια
ώρα να γίνονται θρύψαλα. Κι οι αρχές… φυλάγανε την τάξη.

Στις 30 Ιουλίου σήμανε η ώρα της Αγχιάλου. Αλλ’ εκεί τα
πράγματα ήτανε λιγάκι σκούρα. Η Αγχίαλος χτισμένη σ’ ένα
ακρωτήριο ανάμεσα σε δυο θάλασσες κι έχοντας προς το μέρος
της στεριάς τη λίμνη των αλυκών ήτανε από φυσικό της δύσκο-
λο να κυριευθεί «από έξω». Έπειτα ο πληθυσμός ήτανε ολάκε-
ρος σχεδόν ελληνικός κι ο δεσπότης είχε ετοιμάσει την άμυνα.

Όσοι είχανε υπηρετήσει στο στρατό, οπλιστήκανε και φυλάγα-
νε βάρδια κάθε νύχτα στο στενό έμπασμα της πόλης. Και τηλε-
γραφούσε ο δεσπότης στην κυβέρνηση πως θα αναγκαστεί να
«υπερασπίσει την τάξη…».

Γι’ αυτό οι Βουλγαρομακεδόνες επιχειρήσανε να μπούνε νύχτα
και ξαφνικά στην πόλη. Μα οι φρουροί αγρυπνούσανε και άρχι-
σε το τουφεκίδι. Τότες επιχειρήσανε να στείλουν ένα απόσπασμα
από το βορεινό στενό της Μεσέβριας και να βάλουνε τους
Έλληνες «μεταξύ δύο πυρών». Κατά το μεσημέρι η μάχη φούντω-
σε μέσα στην πόλη. Τότες έφτασε από τον Πύργο έφιππη χωρο-
φυλακή να «θέσει τέρμα εις την συμπλοκήν», ήγουν να εκτοπίσει
τους Ρωμιούς και να παραδώσει την πόλη στους κομιτατζήδες.Κι

η πόλη ολόκληρη, από παλιά ξύλινα σπίτια με στενούς δρόμους,
παραδόθηκε στις φλόγες και κάηκε σε λίγην ώρα. (…)

Κι άκουσα δίπλα μου τη Μπάμπο Ζωίτσα -και ποιος δεν την
ήξερε!… Γριά Βουργάρα εξελληνισμένη υπηρετούσε αμέτρητα
χρόνια εκκλησάρισσα στην ελληνική εκκλησία. (…) Άκουσα
λοιπόν τη Μπάμπο Ζωίτσα να μονολογεί ρωμέικα με τρόπο,
που να πάρει τ’ αυτί μου την κουβέντα της:

-Καλά της κάνανε! Έτσι κι «αυτοί» καίνε στη Μακεδονία τα
βουργάρικα χωριά.

Αμ πώς!…
Είχε ξυπνήσει μέσα της η κοιμισμένη από χρόνια ράτσα της.
Τώρα φυσικά δε με ξαφνιάζουν τέτοια πράγματα. Γιατί ξέρω,

πως δεν φταίνε οι λαοί όταν μισούνται και σκοτώνονται αναμε-
ταξύ τους. Φταίνε εκείνοι, που καλλιεργούν μέσα τους το μίσος
και το έγκλημα και τους «διορίζουνε» κάθε τόσο και τον «προ-
αιώνιο» εχθρό για να ξεθυμάνουνε. Για συμφέρο τάχα των
λαών; Όχι βέβαια. Για το συμφέρο των ληστών.

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑ-
ΤΑ» Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ

Φεβρουάριος 2014
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