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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
Υποστελέχωση και 

αξιολόγηση: το θέατρο

του παραλόγου  

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις και η εξει-

δίκευση στο χώρο παροχής υπηρεσιών

υγείας σε συνδυασμό με την τρέχου-

σα οικονομική και κοινωνική κρίση

απαιτούν τον ανασχεδιασμό των παρε-

χόμενων υπηρεσιών, τόσο σε επίπεδο

οικονομικών δαπανών όσο και σε επί-

πεδο οργάνωσης και αποτελεσματικό-

τητας.

Σε Διεθνές επίπεδο έχει γίνει πια κοι-

νά αποδεκτός ο ρόλος των νοσηλευ-

τών ως δύναμη που διαμορφώνει το

περιβάλλον παροχής υπηρεσιών υγεί-

ας. Η ασφάλεια και η ποιότητα της υγει-

ονομικής φροντίδας του ασθενούς συν-

δέονται άμεσα με νοσηλευτικές

παρεμβάσεις.

Μεγάλος όγκος εργασιών συσχετίζουν

την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπι-

κού με εμφάνιση διαφόρων επικίνδυ-

νων επιπλοκών, που οδηγούν σύμφω-

να με διεθνούς φήμης ερευνητές σε

αύξηση της θνησιμότητας, αλλά και

του κόστους νοσηλείας...

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ   

Ειδικός τρόπος αξιολόγησης
για τους Νοσηλευτές 

HH
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος κατέθε-
σε στα υπουργεία Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Υγείας την πρότασή της

για το θέμα της αξιολόγησης των νοσηλευτών.
Αφορμή για τη σύνταξη της εν λόγω πρότασης
είναι η θέση σε ισχύ των διατάξεων του Νόμου
4250/2014,δυνάμει των οποίων μεταρρυθμίζε-
ται το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων
υπαλλήλων, όπως αυτό είχε καθιερωθεί μέσω
των διατάξεων του ΠΔ 318/1992.Η Ε.Ν.Ε. τονί-
ζει ότι το επάγγελμα του νοσηλευτή είναι ένα
νομοθετικώς ρυθμιζόμενο επάγγελμα-λειτούρ-
γημα άρρηκτα συνδεδεμένο με τη παροχή υπη-
ρεσιών υγείας και την ανιδιοτελή προσφορά
προς τον συνάνθρωπο και το κοινωνικό σύνο-

λο. Επίσης, η άσκηση του νοσηλευτικού επαγ-
γέλματος σε κυκλικό ωράριο και η παροχή υπη-
ρεσιών υγείας από τους νοσηλευτές, τελούν υπό
το καθεστώς των χείριστων συνθηκών διότι,
υφίσταται τεράστια αριθμητική ανεπάρκεια νοση-
λευτικού προσωπικού το οποίο συχνά εκτελεί
αλλότρια καθήκοντα ελλείψει καθηκοντολογί-
ου αλλά και επαρκών υλικών μέσων και τεχνο-
λογικού εξοπλισμού.

Η Ε.Ν.Ε. παραθέτει μια σειρά επιχειρημάτων
που καταδεικνύουν ότι είναι απαραίτητη η εξαί-
ρεση των νοσηλευτών από το υπάρχον σύστη-
μα και καταγράφει τα κριτήρια, τα χαρακτηριστι-
κά και τις προϋποθέσεις για τη θεσμοθέτηση
ειδικού συστήματος αξιολόγησής τους.

Σελ.4
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Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις
του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρε-
ωτικά την εφημερίδα. Χειρόγραφα, δημοσιευ-
μένα ή μη, δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η
ανατύπωση ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου του
κειμένου χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ    

ΑΑππλλοούύσσττεευυσσηη  κκααιι  εεππιιττάάχχυυννσσηη  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν        
Προσφάτως δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις του Νόμου 4250/2014 (Διοικητικές Απλουστεύσεις -

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις, ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-2014).

Πέραν των λοιπών ρυθμίσεων που εισάγουν, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προβλέψεις του άρθρου

1 περί της επικύρωσης αντιγράφων.

Ειδικότερα, το άρθρο 1 του Νόμου 4250/2014 τροποποιεί το άρθρο 11 του Νόμου 2690/1999, δηλα-

δή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ορίζοντας τα εξής :

«2.α. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθ-

μών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς,

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προ-

ϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατά-

ξεις... Σελ. 10

ΝΟΜΟΣ 4272/2014    

ΣΣηημμααννττιικκέέςς  ρρυυθθμμίίσσεειιςς  κκααιι
ααλλλλααγγέέςς      
Όλως προσφάτως και δη στις 11 Ιουλίου 2014

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

ο Νόμος 4272/2014 (Προσαρμογή στο εθνικό

δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της

Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπι-

ση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την

ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών – μελών, ανθρώ-

πινων οργάνων που προορίζονται για μεταμό-

σχευση – Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγείας και την

Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοι-

πές διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 145/11-07-2014).

Στο άρθρο 25 του ως άνω Νόμου περιλαμβάνο-

νται ρυθμίσεις, που αφορούν την οργανωτική

δομή και τον τρόπο λειτουργίας... Σελ. 9

ΕΕΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟ

«Πικρή ‘ναι η φοβερώτατη του κόσμου ανεμοζάλη»
Στην Κέρκυρα οι ακριβότατοι φίλοι του ποιητή έγιναν ο Πολυλάς, ο Μαρκοράς, ο Τυπάλδος, ο Μάντζαρος, ο Λού-

ντζης, ο Μανούσος, ο μαθηματικός Κουντούρης και άλλοι όπως ο Μουστοξύδης, οι Ζαμπέλιοι και ο Ζαλοκώστας.

Ο Σολωμός έζησε στην Κέρκυρα τριάντα περίπου χρόνια, από τα οποία τα πρώτα πέντε ήταν τα καλύτερα

του. Είχε συμφιλιωθεί εν τω μεταξύ και διατηρούσε άριστες σχέσεις με τον αδελφό του Δημήτρη ο οποίος

του έστελνε τακτικά γενναία επιχορήγηση. Έτσι μπορούσε να βοηθάει τη μητέρα του και τον ετεροθαλή

αδελφό του Γιάννη Λεονταράκη όπου σπούδαζε τότε στην Ιταλία.

Κατά το διάστημα παραμονής του στην Κέρκυρα λίγες φορές επισκέφτηκε την Ζάκυνθο, πρώτη φορά το

καλοκαίρι του 1831 αφού είχε συμφιλιωθεί με τον αδελφό του, δεύτερη φορά στα 1833 ενώ Τρίτη φορά το

1836 όπου και παρέμεινε για διάστημα 8 μηνών... Σελ. 15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

ΠΠεερρίί  ττηηςς  ααππεερργγίίααςς  --  ααπποοχχήήςς

ττηηςς  ΑΑΔΔΕΕΔΔΥΥ  
Είναι ήδη γνωστό ότι η ΑΔΕΔΥ, με την από 13-5-2014

εξώδικη γνωστοποίηση της, κήρυξε απεργία – απο-

χή διάρκειας των μελών της από κάθε ενέργεια που

συνδέεται με την διαδικασία αξιολόγησης του προ-

σωπικού των δημόσιων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ. 

Ενόψει της ως άνω απεργίας – αποχής το Ελληνικό

Δημόσιο κατέθεσε την από 07-07-2014 αγωγή του

εναντίον της ΑΔΕΔΥ, ζητώντας να αναγνωριστεί ότι

η συγκεκριμένη απεργία – αποχή διαρκείας είναι

παράνομη και καταχρηστική.

Η εν λόγω αγωγή συζητήθηκε ενώπιον του Μονομε-

λούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 09-07-2014, ενώ

ήδη στις 14-07-2014 δημοσιεύτηκε επ’αυτής η υπ’α-

ριθμ. 2395/2014 Απόφαση του Δικαστηρίου...  Σελ.9

ΕΟΠΥΥ      

ΔΔιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 4238/2014, «1. Το σύνολο του μόνιμου και με

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ιατρικού, οδοντιατρικού, νοσηλευτι-

κού, επιστημονικού, παραϊατρικού, τεχνικού, διοικητικού προσωπικού των Μονάδων Υγείας του

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τίθεται, αυτοδικαίως, από την ισχύ του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιμότητας με ταυτό-

χρονη κατάργηση των θέσεων που κατέχει. 

Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραμένουν σε καθεστώς...  Σελ. 12

Ιούνιος 2014
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Υποστελέχωση και αξιολόγηση:
το θέατρο του παραλόγου 

OO
ι αυξανόμενες απαιτήσεις και η εξειδίκευση στο χώρο παροχής υπη-

ρεσιών υγείας σε συνδυασμό με την τρέχουσα οικονομική και κοι-

νωνική κρίση απαιτούν τον ανασχεδιασμό των παρεχόμενων υπηρε-

σιών, τόσο σε επίπεδο οικονομικών δαπανών όσο και σε επίπεδο οργάνωσης

και αποτελεσματικότητας.

Σε Διεθνές επίπεδο έχει γίνει πια κοινά αποδεκτός ο ρόλος των νοσηλευ-

τών ως δύναμη που διαμορφώνει το περιβάλλον παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η ασφάλεια και η ποιότητα της υγειονομικής φροντίδας του ασθενούς συνδέ-

ονται άμεσα με νοσηλευτικές παρεμβάσεις.

Μεγάλος όγκος εργασιών συσχετίζουν την έλλειψη νοσηλευτικού προσω-

πικού με εμφάνιση διαφόρων επικίνδυνων επιπλοκών, που οδηγούν σύμφω-

να με διεθνούς φήμης ερευνητές σε αύξηση της θνησιμότητας, αλλά και του

κόστους νοσηλείας.

Η στελέχωση των νοσηλευτικών τμημάτων πρέπει να αποτελεί πρωταρχική

απόφαση για την πολιτεία αν επιθυμεί την βελτιστοποίηση της ποιότητας των

παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

Για περισσότερο από 40 χρόνια αναπτύσσεται μεγάλη ποικιλία ερευνητικών

εργαλείων τα οποία έχουν ως σκοπό την μελέτη  τη βέλτιστη αναλογία νοσηλευ-

τών – ασθενών, όχι μόνο σε σχέση με την έκβαση των πελατών της υγειονομι-

κής φροντίδας, αλλά και σε σχέση με το κόστος της παρεχόμενης φροντίδας.

Το επαρκές, αριθμητικά και ποιοτικά, νοσηλευτικό προσωπικό έχει άμεση

σχέση με την ανάπτυξη και τη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού,

καθώς η εργασιακή απασχόληση στην υγεία βρίσκεται σε συνάρτηση με τη

βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Η ελλιπής νοσηλευτική στελέχωση ενός

νοσοκομείου έχει αρνητικό αντίκτυπο, τόσο στον τρόπο άσκησης του επαγγέλ-

ματος και στην παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας όσο και στη αύξη-

ση του κόστους της παροχής υγείας.

Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας σε έκθεση του το 2006 με τίτλο «Working

Together for Health», ανακήρυξε τη δεκαετία 2006-2015 ως δεκαετία εργατικού

δυναμικού για την υγεία. Σύμφωνα με των Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

(ΠΟΥ) οι παράγοντες που διαμορφώνουν την ζήτηση για ανθρώπινο δυναμι-

κό όσο και οι προκλήσεις που αναδεικνύονται από τον ελλιπή σχεδιασμό και

τη διαχείριση αυτού, επικεντρώνονται κυρίως στα δημογραφικά χαρακτηριστι-

κά καθώς και το επιδημιολογικό προφίλ του πληθυσμού.

Στις ΗΠΑ η νοσηλευτική στελέχωση αποτελεί την τελευταία 20ετία το επίκε-

ντρο συζητήσεων και αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων ήταν η νομοθέτηση

αναλογίας νοσηλευτών/ασθενών σε 7 πολιτείες, με πρώτη αυτή της Καλιφόρ-

νιας που έχει νομοθετήσει τις αναλογίες από το 1999. Αποτέλεσμα της πρακτι-

κής αυτής ήταν να αυξηθούν οι εγγεγραμμένοι νοσηλευτές κατά 40% από το

1999 έως το 2012.

ΓΓρράάφφεειι  οο  ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΠΠιισσττόόλλααςς
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Σε μελέτη που αφορούσε την εφαρμογή του νομοσχεδίου στη Καλιφόρ-

νια και τη σύγκρινε με δύο πολιτείες (Νιου Τζέρσεϋ και Πενσυλβανία) που

δεν είχαν ανάλογο νομοσχέδιο βρέθηκε ότι, υπήρχαν λιγότεροι μετεγχει-

ρητικοί θάνατοι στην Καλιφόρνια. Αν εφάρμοζαν τον νόμο και στις άλλες

δυο πολιτείες θα είχε το Νιου Τζέρσεϋ 13,9% και η Πενσυλβάνια 10,6%

λιγότερους χειρουργικούς θανάτους.

Στην Ευρώπη η στελέχωση αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα, διότι παρατη-

ρείται μια αυξομείωση των Νοσηλευτών από τις αρχές της δεκαετίας του 90.

Στην πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών έχουμε αύξηση της αναλο-

γίας νοσηλευτών ανά 1000 άτομα πληθυσμού για την τελευταία 15ετία.

Στις  περισσότερες χώρες της Ευρώπης δεν υπάρχει σχετικός νόμος για

την νοσηλευτική στελέχωση των νοσοκομείων, παρά μόνο γνωμοδοτούν

για την καλύτερη στελέχωση τους. Μια από αυτές τις χώρες είναι και το

Ηνωμένο Βασίλειο, οπού μέσω του Βασιλικού Κολλεγίου των Νοσηλευ-

τών (Royal College of Nursing) κάνει τις καλύτερες  συστάσεις στελέχω-

σης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Ο υγειονομικός τομέας απο-

τελεί έναν από τους βασικούς

τομείς της οικονομίας. Στις

χώρες του ΟΟΣΑ ο τομέας

της υγείας την δεκαετία το 1990

απορροφούσε το 5%  του εργα-

τικού δυναμικού, εν αντιθέ-

σει με το ελληνικό σύστημα

υγείας όπου απασχολούσε το

μικρότερο ποσοστό επαγγελ-

ματιών υγείας 3,5% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Εν τούτοις, παρα-

τηρείται μια σταθερή αυξητική τάση τα επόμενα έτη, που όμως σύμφωνα με

στοιχεία του ΟΟΣΑ για το έτος 2007 η απασχόληση στους τομείς υγείας

και κοινωνικής πρόνοιας αντιστοιχούσε στο 9,8%  για τις χώρες του ΟΟΣΑ,

ενώ στην Ελλάδα άγγιζε μόλις το 5,3% του εργατικού δυναμικού.

Η παρατήρηση των δεδομένων υποδηλώνει προφανή υποστελέχωση

και, μάλιστα, συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού υγειονομικών όπως

αυτή των νοσηλευτών.

Ο  λόγος νοσηλευτές ανά ιατρό υπολογίζεται στους 0,61στην χώρα μας,

όταν ο μέσος όρος στις χώρες μελή του οργανισμού είναι 4,6 φορές μεγα-

λύτερος, ήτοι 2,83 νοσηλευτές/ιατρό.

Το μέγεθος του νοσηλευτικού προσωπικού στην Ελλάδα υπολείπεται

σημαντικά των ιατρών, η δε εκτίμηση του δείκτη νοσηλευτές ανά κλίνη

κατατάσσει την χώρα σε μια από τις τελευταίες θέσεις στις χώρες μέλη του

ΟΟΣΑ  0,67 όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στον ΟΟΣΑ είναι 2,03

νοσηλευτές/κλίνη. Το γεγονός αυτό σε συνάρτηση με το δεδομένο ότι ο

συνολικός αριθμός κλινών της χώρας ανά 1000 κατοίκους βρίσκεται κοντά

στο μέσο όρο του ΟΟΣΑ φανερώνει το σοβαρό πρόβλημα της υποστελέ-

χωσης με νοσηλευτικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Προκειμένου, λοιπόν, η πολιτεία να ασχοληθεί με την στελέχωση των

νοσηλευτικών ιδρυμάτων με νοσηλευτές -υπάρχουν πάνω από επτά χιλιά-

δες άνεργοι -, έρχεται με τρόπο δυσνόητο να επιβάλλει αξιολόγηση με

ποσόστωση. Τρόπο Αξιολόγησης χωρίς σχεδιασμό, χωρίς αξιοκρατικά στοι-

χεία και χωρίς απτά αποτελέσματα, έναν τρόπο αξιολόγησης χωρίς κανένα

στοιχείο ηθικής απέναντι στο σύνολο των νοσηλευτών.

Η στελέχωση των νοσηλευτικών 
τμημάτων πρέπει να αποτελεί 

πρωταρχική απόφαση για την πολιτεία 
αν επιθυμεί την βελτιστοποίηση 

της ποιότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.
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HH
ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν

ΕΕλλλλάάδδοοςς  ((ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..))  ααπποο--
ττεελλεείί  ΝΝοομμιικκόό  ΠΠρρόόσσωωπποο

ΔΔηημμοοσσίίοουυ  ΔΔιικκααίίοουυ  ((ΝΝΠΠΔΔΔΔ))  κκααιι
λλεειιττοουυρργγεείί  ωωςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς
σσύύλλλλοογγοοςς  όόλλωωνν  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν  πποουυ  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι
σσττηη  χχώώρραα,,  κκααττάά  ττοο  ππρρόόττυυπποο  οομμοο--
εειιδδώώνν  σσυυλλλλόόγγωωνν  ίίδδιιααςς  ννοομμιικκήήςς
φφύύσσεεωωςς  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  εευυρρωωππααϊϊ--
κκώώνν  κκρρααττώώνν,,  ππρροοββλλεεπποομμέέννηηςς
ττηηςς  υυπποοχχρρεεωωττιικκήήςς  εεγγγγρρααφφήήςς
ααυυττώώνν  σστταα  μμηηττρρώώαα  ττηηςς..

ΑΑφφοορρμμήή  γγιιαα  ττηη  σσύύννττααξξηη  ττοουυ
ππααρρόόννττοοςς  εείίννααιι  ηη  θθέέσσηη  σσεε  ιισσχχύύ
ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ
44225500//22001144,,  δδυυννάάμμεειι  ττωωνν  οοπποοίί--
ωωνν  μμεεττααρρρρυυθθμμίίζζεεττααιι  ττοο  σσύύσσττηη--
μμαα  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττωωνν  δδηημμοοσσίίωωνν
υυππααλλλλήήλλωωνν,,  όόππωωςς  ααυυττόό  εείίχχεε  κκααθθιιεερρωωθθεείί  μμέέσσωω  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ΠΠΔΔ
331188//11999922..  

Η παρέμβαση της Ε.Ν.Ε. για το συγκεκριμένο ζήτημα δικαιολογεί-
ται απόλυτα, δοθέντος ότι μεταξύ των θεσμοθετημένων σκοπών της
Ε.Ν.Ε.,όπως αυτοί περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου
3252/2004, περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση της παρεχόμενης νοση-
λευτικής φροντίδας. Είναι, δε, σαφές και αυτονόητο, ότι η νοσηλευτική
φροντίδα παρέχεται από τους επαγγελματίες του κλάδου των νοσηλευ-
τών,η ποιότητα των οποίων καθορίζει εν πολλοίς και την ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών τους. Κατά συνέπεια, το σύστημα αξιολόγη-
σης του νοσηλευτικού προσωπικού βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδια-
φέροντος της Ε.Ν.Ε..

Παράλληλα η Ε.Ν.Ε. διαθέτει την εξειδικευμένη γνώση σχετικά με
τις αναμφισβήτητες ιδιαιτερότητες της άσκησης του νοσηλευτικού επαγ-
γέλματος στις δημόσιες δομές είτε του Ε.Σ.Υ., είτε του νεοσύστατου
Π.Ε.Δ.Υ., ώστε να είναι σε θέση να καταθέτει ρεαλιστικές προτάσεις
γύρω από ένα αντικειμενικό και πρόσφορο σύστημα αξιολόγησης των
νοσηλευτών.

Σκοπός του παρόντος, λοιπόν, είναι ακριβώς η κατάθεση μιας ολο-
κληρωμένης πρότασης περί της καθιέρωσης ενός ειδικού συστήματος
αξιολόγησης του νοσηλευτικού προσωπικού, σεβόμενου όλες τις ιδι-
αιτερότητες του τρόπου και των συνθηκών άσκησης του συγκεκριμέ-
νου επαγγέλματος.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Εκκινώντας τη σκέψη μας από
το φαινόμενο της θέσπισης
ανώτατου ποσοστού για τις υψη-
λότερες βαθμολογικές κλίμα-
κες, ως και ελαχίστου ποσο-
στού για την χαμηλότερη
βαθμολογική κλίμακα, επιση-
μαίνουμε τα ακόλουθα. ΕΕυυθθύύςς
εεξξααρρχχήήςς  δδηηλλώώννοουυμμεε  ττηηνν  ααννττίί--
θθεεσσήή  μμααςς  μμεε  ττηηνν  ππααρρααππάάννωω
φφιιλλοοσσοοφφίίαα  ττηηςς  εεκκ  ππρροοοοιιμμίίοουυ
ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττηηςς  ααππόόδδοοσσηηςς  ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν..  

2. Πέραν της ως άνω γενικής παρα-
τήρησης αξίζει να προσεγγίσου-
με τις ιδιαιτερότητες της άσκησης
του νοσηλευτικού επαγγέλματος,
ώστε να καταλήξουμε σε ασφα-

λή κριτήρια αξιολόγησης για το οικείο προσωπικό. Τοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό
εεππάάγγγγεελλμμαα  ήή  κκααττάά  ττοο  οορρθθόόττεερροονν  ««ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  λλεειιττοούύρργγηημμαα»»  σσυυννδδέέεεττααιι
μμεε  ττοονν  εευυααίίσσθθηηττοο  χχώώρροο  ττηηςς  ππααρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  υυγγεείίααςς  κκααιι  ττηηςς  ααννιιδδιιοο--
ττεελλοούύςς  ππρροοσσφφοορράάςς  ππρροοςς  ττοονν  σσυυννάάννθθρρωωπποο  κκααιι  ττοο  κκοοιιννωωννιικκόό  σσύύννοολλοο..  

ΕΕννόόψψεειι  ττηηςς  φφύύσσεεωωςς  ααυυττήήςς  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  λλεειιττοουυρργγήήμμααττοοςς  θθεεωω--
ρροούύμμεε  εεκκ  ππρροοοοιιμμίίοουυ  εεσσφφααλλμμέέννηη  ττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  εεππίί
ττηη  ββάάσσεειι  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς,,  πποουυ  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι,,  γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα,,  σσττοο
δδιιοοιικκηηττιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό  εεννόόςς  ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ.. Την διαφορετικότητα των
νοσηλευτών αναγνωρίζει, εξάλλου, τόσο ο νομοθέτης,όσο και η κανο-
νιστικώς δρώσα διοίκηση, συγκαταλέγοντάς τους μεταξύ των δικαιού-
χων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου
15 του Νόμου 4024/2011. Στη βάση της ίδιας απόλυτα ορθής λογικής
οι νοσηλευτές θα πρέπει να τυγχάνουν ειδικής αντιμετώπισης και στο
ζήτημα της αξιολόγησης όπως εξάλλου συμβαίνει σε πολλές από τις
Ευρωπαϊκές και τις λοιπές χώρες, όπου η αξιολόγηση των επαγγελμα-
τιών υγείας και δη των νοσηλευτών, γίνεται με ειδικά επαγγελματικά
κριτήρια.
3. Επιθυμώντας, λοιπόν, να προσδιορίσουμε σαφή κριτήρια αξιολόγη-

σης των νοσηλευτών, αναφερόμαστε στο ζήτημα της αριθμητικής
επάρκειας του νοσηλευτικού προσωπικού, που μοιραία καθορίζει
την αναλογία μεταξύ ασθενών και νοσηλευτών. Ενδεικτικώς αναφέ-
ρουμε, ότι τα διεθνή δεδομένα, παγκοσμίως, θέτουν ασφαλείς ανα-

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ  

Ειδικός τρόπος αξιολόγησης
για τους Νοσηλευτές  
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λογίες στελέχωσης με ένα νοσηλευτή ανά
ασθενή στις ΜΕΘ και ένα νοσηλευτή ανά
τέσσερις ή πέντε ασθενείς στα άλλα τμήμα-
τα. Εντούτοις, στη χώρα μας συχνά παρατη-
ρείται το φαινόμενο ένας μόνον νοσηλευ-
τής να παρέχει νοσηλεία μέχρι και σε σαράντα
ασθενείς.
Κατά την άποψή μας και κατά την κοινή λογι-

κή,ο συγκεκριμένος νοσηλευτής,μόνον για την
υπερπροσπάθεια που καταβάλει και ανεξαρτή-
τως αποτελέσματος,θα πρέπει όχι μόνον να βαθ-
μολογηθεί – αξιολογηθεί ως άριστος, αλλά και
να επιβραβευθεί για την αποδοτικότητά του.

Συμπερασματικά, η συγκεκριμένη αναλο-
γία ασθενών / νοσηλευτών θα πρέπει οπωσ-
δήποτε να αποτελέσει κριτήριο υποχρεωτικώς
συνεκτιμώμενο και λαμβανόμενο υπόψη κατά
το στάδιο αξιολόγησης των νοσηλευτών.
4. Συναφές ζήτημα, ως άμεση συνέπεια των

ελλείψεων στο νοσηλευτικό προσωπικό,είναι
ο συστηματικός εν τοις πράγμασι εξαναγκα-
σμός των νοσηλευτών να παρέχουν τις υπη-
ρεσίες τους και πέραν της λήξεως του θεσμο-
θετημένου ωραρίου,ακόμη και καθ’υπέρβαση
του ανωτάτου ορίου υπερωριών του άρθρου
20 του Νόμου 4024/2011. Το ως άνω φαι-
νόμενο είναι εξαιρετικά σύνηθες και θα πρέ-
πει οπωσδήποτε να αποτελεί ένα συνεκτι-
μώμενο στοιχείο κατά την αξιολόγηση των
νοσηλευτών.

5. Περαιτέρω, θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι
δεν νοείται αξιολόγηση προσωπικού, που
στερείται σαφούς καθηκοντολογίου.Εν προ-

κειμένω είναι γεγονός, ότι στην ελληνική
νομοθεσία δεν υπάρχει σαφής περιγραφή
των νοσηλευτικών πράξεων, ώστε οι νοση-
λευτές να επιφορτίζονται με ξεκάθαρα και
αναμφισβήτητα υπηρεσιακά καθήκοντα.
Κι ενώ υπάρχει σχετική εξουσιοδοτική διά-

ταξη στο άρθρο 5§1 του Νόμου 3868/2010,
αυτή δεν έχει εισέτι εφαρμοστεί.Κατά το μέρος
τούτο και ελλείψει νοσηλευτικού καθηκοντο-
λογίου, δεν αντιλαμβανόμεθα επί ποίας βάσης
θα γίνει η αξιολόγηση των νοσηλευτών.

Σημειωτέον,ότι η Ε.Ν.Ε. έχει επανειλημμέ-
νως καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη
δημιουργία καθηκοντολογίου με λεπτομερή
περιγραφή όλων των νοσηλευτικών πράξεων.
Η υλοποίηση της πρότασης αυτής οπωσδήπο-
τε θα δώσει νόημα και στην αξιολόγηση του
νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο δύναται
να αξιολογείται ως προς το συγκεκριμένο αντι-
κείμενο-ειδικότητα που αυτό εξασκεί στον αντί-
στοιχο χώρο που εργάζεται.
6. Επιπλέον έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο επί-

σης σύνηθες φαινόμενο της συστηματικής ανά-
θεσης στους νοσηλευτές αλλότριων καθηκό-
ντων, ήτοι καθηκόντων εντελώς άσχετων με
τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, όπως π.χ.
διοικητικής φύσεως καθήκοντα,καθαριότητα,
φύλαξη χώρων νοσοκομείου και έλεγχος
εισερχομένων συνοδών ασθενών κλπ.

Το φαινόμενο αυτό, πέραν του ότι απαξιώνει
πλήρως το νοσηλευτικό προσωπικό, συμβάλ-
λει στην περαιτέρω διόγκωση του προβλήμα-
τος των ελλείψεων σε νοσηλευτές.

Συνοψίζοντας, θέση της Ε.Ν.Ε. είναι, ότι ο
νοσηλευτής θα πρέπει να αξιολογείται επί τη
βάσει των καθηκόντων που εκτελεί εν τοις
πράγμασι, λαμβανομένου υπόψη του στοιχεί-
ου της συχνής ανάθεσης αλλότριων καθηκό-
ντων,που τον αποσπούν από το αμιγώς νοση-
λευτικό του έργο.
7. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις

του άρθρου 18Λ5 του ΠΔ 318/1992, «με την
επιφύλαξη των διατάξεων του προτελευταί-
ου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου
αυτού,σε καμιά περίπτωση δεν συντάσσεται
έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα
μικρότερο των πέντε μηνών».
Εν προκειμένω γεννάται ένα ζήτημα ως προς

την αξιολόγηση των υπαλλήλων εκείνων, που
κάνοντας χρήση θεσμοθετημένων αδειών, είτε
βάσει των γενικών διατάξεων του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα, είτε βάσει ειδικών διατά-
ξεων άλλων νομοθετημάτων,απουσιάζουν από
την υπηρεσία τους, ώστε ο συνολικός χρόνος
παρουσίας τους να είναι μικρότερος του ελαχί-
στου ορίου των πέντε (5) μηνών. Το ίδιο συμ-
βαίνει και με υπαλλήλους που έχουν μετακι-
νηθεί σε άλλον φορέα. Σημειωτέον, ότι το
φαινόμενο της μετακίνησης ιδίως νοσηλευτι-
κού προσωπικού για την κάλυψη υπηρεσια-
κών αναγκών είναι εξαιρετικά σύνηθες.

Άραγε οι εν λόγω υπάλληλοι δεν θα αξιο-
λογηθούν, ενώ το γεγονός της μη αξιολόγη-
σής τους θα επιδράσει αρνητικά στη βαθμολο-
γική – μισθολογική τους εξέλιξη; Επί του
ζητήματος τούτου ομολογουμένως δεν υπάρ-
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χει σαφής πρόβλεψη, που να δίδει μια σαφή
διέξοδο για τη συγκεκριμένη κατηγορία προ-
σωπικού. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται
η άποψή μας,ότι ηη  ααπποουυσσίίαα  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  λλόόγγωω
χχρρήήσσεεωωςς  θθεεσσμμοοθθεεττηημμέέννωωνν  μμοορρφφώώνν  ααδδεείίααςς  δδεενν
μμπποορρεείί  νναα  ααννααππττύύσσσσεειι  οοιιαασσδδήήπποοττεε  φφύύσσεεωωςς
ααρρννηηττιικκέέςς  σσυυννέέππεειιεεςς  σσττηηνν  υυππηηρρεεσσιιαακκήή  ττοουυςς  εεξξέέ--
λλιιξξηη  ήή  ττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη..
8. Παράλληλα, ερώτημα γεννάται εν σχέσει με

την αξιολόγηση νοσηλευτών, οι οποίοι για
λόγους υγείας και κατόπιν γνωμάτευσης των
οικείων υγειονομικών επιτροπών (π.χ.ΑΜΕΑ)
έχουν εξαιρεθεί από την άσκηση ορισμένων
ή όλων των υπηρεσιακών τους καθηκόντων
και εκτελούν άλλες εργασίες.
Η εν λόγω παράμετρος θα πρέπει ομοίως

να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως στο πλαίσιο της
ορθής εφαρμογής της αρχής της κοινωνικής
αλληλεγγύης,που εμπεριέχεται και κατοχυρώ-
νεται από τις κατευθυντήριες διατάξεις του
άρθρου 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.
9. Περαιτέρω,κατά την αξιολόγηση ειδικώς του

νοσηλευτικού προσωπικού, που ασκεί μια
επαγγελματική δραστηριότητα διαρκώς εξε-
λισσόμενη με βάση την πρόοδο της επιστή-
μης,θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνε-
χιζόμενη εκπαίδευση. Με άλλα λόγια η
συμμετοχή του νοσηλευτή σε εκπαιδευτικά
προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης,σε συνέ-
δρια, σε ημερίδες, η σύνταξη επιστημονικών
άρθρων και μελετών είναι στοιχεία που θα
πρέπει να συνεκτιμώνται στην τελική βαθμο-
λογία των αξιολογουμένων νοσηλευτών.
Στο σημείο αυτό η συμβολή της Ε.Ν.Ε.δύνα-

ται να είναι καθοριστική, ενημερώνοντας το
αρχείο των μελών της με τις όποιες αντίστοι-
χες δράσεις τους και την μοριοδότηση αυτών.

Εξάλλου,το ζήτημα της συνεχιζόμενης εκπαί-
δευσης τίθεται εμμέσως πλην σαφώς και από
τις διατάξεις του νέου άρθρου 10 του ΠΔ 318/1992,
όπου γίνεται λόγος περί μέτρων βελτίωσης της
απόδοσης του αξιολογουμένου.Η Ε.Ν.Ε., ενό-
ψει της φύσεως και των σκοπών της όπως αυτοί
προκύπτουν από τα άρθρα 2 του Ν. 3252/2004
και 25 του Ν.4272/2014,είναι η καθ’ύλην αρμό-
δια για την υλοποίηση και μοριοδότηση αντί-
στοιχων μέτρων βελτίωσης με την οργάνωση
ενημερωτικών ημερίδων και λοιπών εκπαιδευ-
τικών δραστηριοτήτων για τους νοσηλευτές.
10. Θα πρέπει, επίσης, να αναφερθεί, ότι ναι

μεν η προαγωγική – μισθολογική εξέλιξη
των νοσηλευτών έχει πλέον συνδεθεί με
την αξιολόγηση δυνάμει των διατάξεων του
Νόμου 4024/2011, πλην όμως την διασύν-
δεση αυτή θα πρέπει κάποια στιγμή να την
δούμε και στην αντίστροφη όψη της. Με
άλλα λόγια, το ύψος του μηνιαίως καταβαλ-
λόμενου μισθού εις ένα νοσηλευτή θα πρέ-
πει να βαρύνει την κρίση του αξιολογητή.
Πιο απλά,όταν το ελληνικό δημόσιο και οι
φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή

οποιοσδήποτε άλλος εργοδότης απασχο-
λούν προσωπικό έναντι πενιχρού μισθού,
είναι προφανές ότι δεν μπορούν να έχουν
παράλογες απαιτήσεις εν σχέσει με την από-
δοση και την παραγωγικότητα του εν λόγω
προσωπικού.
Βέβαια, στην Ελλάδα της κρίσης ίσως οι

ανωτέρω σκέψεις να φαντάζουν ουτοπικές,
ωστόσο αποτυπώνουν μια βασική διαπίστω-
ση, που αφορά όλες τις μορφές εργασιακής
σχέσης στο δυτικοευρωπαϊκό χώρο,ήτοι παρο-
χής εργασίας έναντι αμοιβής και όχι εκμετάλ-
λευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Από τα παραπάνω κκρρίίννεεττααιι  ααππααρρααίίττηηττηη  ηη

θθεεσσμμοοθθέέττηησσηη  εειιδδιικκοούύ  μμιισσθθοολλοογγίίοουυ  ττωωνν  ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΥΥ  όόπποουυ  θθαα  θθεερρααππεεύύσσεειι  ττέέττοοιιοουυ
εείίδδοουυςς  φφααιιννόόμμεενναα..
11. Αξίζει, επίσης, να υπογραμμισθεί, ότι με τις

νέες διατάξεις του άρθρου 19 του ΠΔ 318/1992
το δικαίωμα ενστάσεως κατά της εκθέσεως
αξιολόγησης διαφυλάσσεται μόνον υπέρ των
υπαλλήλων που λαμβάνουν μέσον όρο βαθ-
μολογίας 6 και κάτω.Με άλλα λόγια ο υπάλ-
ληλος που θα βαθμολογηθεί με μέσον όρο
6,1 και άνω αδυνατεί να ασκήσει παραδε-
κτώς ένσταση. Με τον τρόπο αυτό περιορί-
ζεται δραστικά το δικαίωμα ενστάσεως, γεν-
νώντας εύλογα ερωτηματικά εν σχέσει με τη
συνταγματικότητα της επίμαχης ρύθμισης.
Άποψή μας είναι η ανάγκη διεύρυνσης

των δικαιούμενων να ασκήσουν παραδεκτώς
ένσταση.
12. Περαιτέρω, με τις νέες ρυθμίσεις καταργεί-

ται ο θεσμός των δύο αξιολογητών και
καθιερώνεται η αξιολόγηση από έναν μόνον
υπάλληλο – προϊστάμενο των αξιολογου-
μένων. Εν προκειμένω ευλόγως διερωτώ-

μεθα κατά πόσον η κρίση ενός και μόνον
υπαλλήλου παρέχει περισσότερα εχέγγυα
αντικειμενικότητας και αμεροληψίας συγκρι-
νόμενη με την κρίση δύο υπαλλήλων.
Κατά την άποψή μας η καθιέρωση του

θεσμού του ενός και μοναδικού αξιολογητή
θα συμβάλλει στην αύξηση του φαινομένου
των μεροληπτικών κρίσεων,άμεσα συνδεόμε-
νων με τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ αξιο-
λογητή και αξιολογούμενου.

Τελικώς, λοιπόν,παραμένει αδιευκρίνιστος
ο σκοπός που ήθελε να εξυπηρετήσει ο νομο-
θέτης με τον θεσμό του ενός αξιολογητή, ο
οποίος θα αποφασίζει κυριολεκτικώς για την
τύχη των υφισταμένων του.

Θέση της Ε.Ν.Ε. αποτελεί, ότι οι νοσηλευτές
θα πρέπει να αξιολογούνται από δύο αξιολογη-
τές, αμφότερους προερχόμενους από τις θέσεις
ευθύνης της οικείας νοσηλευτικής υπηρεσίας.
13. Τέλος, ζήτημα άμεσα συνδεόμενο με τις

παραπάνω σκέψεις είναι η δημιουργία ενός
ιδιαίτερου κλάδου νοσηλευτών.Ομολογου-
μένως στο άρθρο 102 του Νόμου 2071/1992
είχε συμπεριληφθεί σχετική πρόβλεψη,πλην
όμως η επίμαχη εξουσιοδοτική διάταξη ουδέ-
ποτε εφαρμόστηκε.Ως εκ τούτου και ενόψει
της ιδιαιτερότητας του νοσηλευτικού επαγ-
γέλματος ως ενός νομοθετικά ρυθμιζόμε-
νου επαγγέλματος της υγείας,θεωρούμε επι-
βεβλημένη την δια νόμου πρόβλεψη περί
της καθιέρωσης κλάδου νοσηλευτών του
Ε.Σ.Υ. και του ΠΕΔΥ, για παράδειγμα κατά
το πρότυπο του κλάδου των ιατρών του Ε.Σ.Υ.
Προς την κατεύθυνση αυτή χρειάζεται η εισα-
γωγή εξουσιοδοτικής νομοθετικής διάταξης,
απευθυνομένης είτε στον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας (προτάσει του Υπουργού Υγείας),
είτε απευθείας στον Υπουργό Υγείας.
Με τον τρόπο αυτό οι χιλιάδες των νοση-

λευτών του Ε.Σ.Υ.και του ΠΕΔΥ αποκτούν μια
σαφή ταυτότητα μέσα στο τεράστιο και ανομοι-
ογενές πλήθος των απασχολουμένων στις δημό-
σιες δομές υγείας.

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΣΣυυννοοψψίίζζοοννττααςς  τταα  ππααρρααππάάννωω  ππρροοκκύύππττεειι  όόττιι  ττοο
εεππάάγγγγεελλμμαα  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττήή  εείίννααιι  έένναα  ννοομμοοθθεεττιι--
κκώώςς  ρρυυθθμμιιζζόόμμεεννοο  εεππάάγγγγεελλμμαα--λλεειιττοούύρργγηημμαα  άάρρρρηη--
κκτταα  σσυυννδδεεδδεεμμέέννοο  μμεε  ττηη  ππααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν
υυγγεείίααςς  κκααιι  ττηηνν  ααννιιδδιιοοττεελλήή  ππρροοσσφφοορράά  ππρροοςς  ττοονν
σσυυννάάννθθρρωωπποο  κκααιι  ττοο  κκοοιιννωωννιικκόό  σσύύννοολλοο..  ΕΕππίί--
σσηηςς,,  ηη  άάσσκκηησσηη  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμαα--
ττοοςς  σσεε  κκυυκκλλιικκόό  ωωρράάρριιοο  κκααιι  ηη  ππααρροοχχήή  υυππηηρρεε--
σσιιώώνν  υυγγεείίααςς  ααππόό  ττοουυςς  ννοοσσηηλλεευυττέέςς,,  ττεελλοούύνν  υυππόό
ττοο  κκααθθεεσσττώώςς  ττωωνν  χχεείίρριισσττωωνν  σσυυννθθηηκκώώνν  δδιιόόττιι,,
υυφφίίσσττααττααιι  ττεερράάσσττιιαα  ααρριιθθμμηηττιικκήή  ααννεεππάάρρκκεειιαα  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττοο  οοπποοίίοο  σσυυχχννάά  εεκκττεελλεείί
ααλλλλόόττρριιαα  κκααθθήήκκοονντταα  εελλλλεείίψψεειι  κκααθθηηκκοοννττοολλοογγίί--
οουυ  ααλλλλάά  κκααιι  εεππααρρκκώώνν  υυλλιικκώώνν  μμέέσσωωνν  κκααιι  ττεεχχννοο--
λλοογγιικκοούύ  εεξξοοππλλιισσμμοούύ..

ο νοσηλευτής θα πρέπει 
να αξιολογείται επί τη

βάσει των καθηκόντων
που εκτελεί 

εν τοις πράγμασι, 
λαμβανομένου 

υπόψη του στοιχείου 
της συχνής ανάθεσης 

αλλότριων καθηκόντων,
που τον αποσπούν 

από το αμιγώς 
νοσηλευτικό του έργο
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Ιούνιος 2014

Καθώς προκύπτει από το σύνολο του κει-
μένου, και σύμφωνα με τα εγχώρια (ιατροί)
αλλά και διεθνή δεδομένα αξιολόγησης των
επαγγελματιών υγείας και δη των νοσηλευ-
τών, κρίνεται απαραίτητη η εξαίρεση των νοση-
λευτών από το υπάρχον σύστημα και η θεσμο-
θέτηση ειδικού συστήματος αξιολόγησής τους
όπου θα στηρίζεται στα κάτωθι κριτήρια, χαρα-
κτηριστικά και προϋποθέσεις:
1. ΘΘεεσσμμοοθθέέττηησσηη  ΚΚλλάάδδοουυ  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ττοουυ

ΕΕΣΣΥΥ  μμεε  ττηηνν  κκααθθιιέέρρωωσσηη  εειιδδιικκοούύ  μμιισσθθοολλοο--
γγίίοουυ  που ενδεχομένως να συνδεθεί με τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης. Στον Κλά-
δο Νοσηλευτών του ΕΣΥ θα ανήκουν μόνο,
όλοι οι νοσηλευτές του ΕΣΥ και του ΠΕΔΥ
που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του
νοσηλευτή και είναι εγγεγραμμένοι στα
μητρώα της Ε.Ν.Ε. σύμφωνα με τα οριζό-
μενα του Ν. 3252/2004.

2. ΘΘεεσσμμοοθθέέττηησσηη  κκααθθηηκκοοννττοολλοογγίίοουυ  ττωωνν  ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν  (μετά από γνωμοδότηση της Ε.Ν.Ε.),
βάσει του οποίου θα γίνει ο σαφής καθο-
ρισμός των ποσοτικών και ποιοτικών κρι-
τηρίων αξιολόγησης.

3. ΘΘεεσσμμοοθθέέττηησσηη  ττωωνν  κκρριιττηηρρίίωωνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς
πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεεττααιι  μμεε  γγννώώμμοονναα    ττοο  εεππιι--
σσττηημμοοννιικκόό  ((εεππιισσττηημμοοννιικκήή  εεππάάρρκκεειιαα,,  εερρεευυ--
ννηηττιικκόό  έέρργγοο,,  μμεεττααππττυυχχιιαακκήή  εεκκππααίίδδεευυσσηη,,
ννοοσσηηλλεευυττιικκήή  εειιδδιικκόόττηητταα--εεξξεειιδδίίκκεευυσσηη,,  σσυυννεε--
χχιιζζόόμμεεννηη  ννοοσσηηλλεευυττιικκήή  εεκκππααίίδδεευυσσηη)),,  εεκκππααιι--
δδεευυττιικκόό,,  δδιιοοιικκηηττιικκόό--οορργγααννωωττιικκόό  ((εεφφααρρμμοο--
γγήή  κκααιι  ββεελλττίίωωσσηη  κκααλλώώνν  ππρραακκττιικκώώνν  κκααιι
σσττόόχχωωνν  ττοουυ  ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ήή  ττοουυ  ττμμήήμμααττοοςς,,
χχρρήήσσηη  κκααιι  ααξξιιοοπποοίίηησσηη  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυνναα--
μμιικκοούύ  κκααιι  υυλλιικκοοττεεχχννιικκοούύ  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  κκ..άά..)),,
κκααιι  κκλλιιννιικκόό  έέρργγοο  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  ((όόππωωςς
ααυυττόό  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττοο  κκααθθηηκκοοννττοολλόόγγιιοο
ααννάά  ααννττιικκεείίμμεεννοο--εειιδδιικκόόττηητταα  κκααιι  ππεεδδίίοο--ττμμήή--
μμαα  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττοουυ)),,  ττοο  ήήθθοοςς  ((ββρρααββεείίαα,,  έέππααιι--
ννοοιι,,  δδιιαακκρρίίσσεειιςς,,  πποοιιννιικκέέςς  ήή  ππεειιθθααρρχχιικκέέςς  πποοιι--
ννέέςς  κκααιι  δδιιώώξξεειιςς)),,  ττηη  σσυυμμππεερριιφφοορράά  ππρροοςς  ττηη
δδιιοοίίκκηησσηη  ((σσυυννέέππεειιαα,,  ττήήρρηησσηη  ωωρρααρρίίοουυ  κκααιι
κκααννόόννωωνν)),,  ττοουυςς  σσυυννααδδέέλλφφοουυςς  ––σσυυννεερργγάάττεεςς
((φφααιιννόόμμεενναα  MMoobbbbiinngg  κκααιι  BBuullllyyiinngg)),,  αασσθθεε--
ννεείίςς  κκααιι  κκοοιιννόό  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττοουυ
ΚΚώώδδιικκαα  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΔΔεεοοννττοολλοογγίίααςς.. Τα
ανωτέρω πεδία θα προσδιοριστούν σε ποσο-
τικά και ποιοτικά πεδία-κατηγορίες και ο
μέσος όρος της αξιολόγησης θα προκύπτει
είτε από το σύνολο των κριτηρίων είτε από
τους μέσους όρους των πεδίων-κατηγο-
ριών.

4. ΗΗ  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  θθαα  γγίίννεεττααιι,,
εεττηησσίίωωςς,,  κκααττόόππιινν  ααυυττοοααξξιιοολλόόγγηησσηηςς,,  ααππόό
δδύύοο  ααξξιιοολλοογγηηττέέςς  ττηηςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ιιεερρααρρ--
χχίίααςς  αποφεύγοντας στερεοτυπικές ερμηνεί-
ες και χαρακτηρισμούς, χρησιμοποιώντας
την περιγραφή και αναφορά σε σαφή γεγο-
νότα. Υπόψη πρέπει να λαμβάνονται μη
ελέγξιμοι παράγοντες όπως οι ισορροπίες
στην οικογενειακή ζωή, το συναισθηματι-
κό κλίμα του εργασιακού περιβάλλοντος

(φαινόμενα Mobbing και Bullying), εμπει-
ρίες και συμβάντα ζωής όπως ανεργία μελών
της οικογένειας ασθένεια προσωπική ή
συγγενικών προσώπων κ.ά. Σε χρονίζου-
σες ή επαναλαμβανόμενες καταστάσεις ο
προϊστάμενος αξιολογητής δύναται, κατά τα
οριζόμενα του νόμου (άρθρο 165 του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα), και για την προ-
στασία του αξιολογούμενου να ζητήσει την
αξιολόγηση-εκτίμηση της σωματικής ή ψυχι-
κής υγείας αυτού. Δικαίωμα ενστάσεων θα
έχουν όλοι οι αξιολογούμενοι.

5. ΗΗ  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  θθαα  ααπποο--
σσυυννδδέέεεττααιι  ρρηηττώώςς  ααππόό  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  εεππιιππττώώ--
σσεειιςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ππααρροούύσσαα  ήή  μμεελλλλοοννττιικκήή
κκααττάάσστταασσηη  κκιιννηηττιικκόόττηηττααςς,,  δδιιααθθεεσσιιμμόόττηηττααςς  ήή
ααπποομμάάκκρρυυννσσηηςς--ααππόόλλυυσσηηςς  ααππόό  ττηηνν  εερργγαα--
σσίίαα.. Αντιθέτως, θα πρέπει να συνδεθεί άμε-
σα με την παροχή κινήτρων απόδοσης τόσο
για τους άριστους όπως η παροχή προνο-
μίων (αύξηση αποδοχών, βαθμολογική εξέ-
λιξη, μοριοδότηση για συμμετοχή στη δια-
δικασία κρίσεως προϊσταμένων και θέσεων
ευθύνης κ.ά.), όσο και για τους χαμηλό-
βαθμους αξιολογούμενους που θα πρέπει
να ακολουθούν μια διαδικασία βελτίωσης
και παρακολούθησης προγραμμάτων συνε-
χιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης (για
την οποία αρμόδια βάσει των Νόμων
3252/2004 και 4272/2014 είναι η Ε.Ν.Ε.).
Επί αρνήσεως ή υποτροπής τους θα έχουν
επιπτώσεις στη βαθμολογική τους εξέλιξη
(λ.χ. στασιμότητα), ενώ επί συνεχούς και
αποδεδειγμένης ανεπάρκειας για τη θέση
που κατέχουν θα κινούνται διαδικασίες
αξιολόγησης ικανοτήτων και παραμονής
τους στο επάγγελμα καθώς αντιστοίχως
ισχύει και για άλλα επαγγέλματα υγείας
όπως λ.χ. των ιατρών.

6. ΟΟιι  ααξξιιοολλοογγοούύμμεεννοοιι  θθαα  ββααθθμμοολλοογγοούύννττααιι
ααιιττιιοολλοογγηημμέένναα  μμεε  ττοουυςς  εεξξήήςς  χχααρραακκττηηρριισσμμοούύςς
ΑΑ==  άάρριισσττοοςς,,  ΒΒ==  πποολλύύ  κκααλλόόςς,,  ΓΓ==  κκααλλόόςς,,  ΔΔ==
εεππααρρκκήήςς,,  ΕΕ==  ααννεεππααρρκκήήςς.. Ο χαρακτηρισμός
Α θα πρέπει να συνοδεύεται από προτά-
σεις επιβράβευσης ενώ, οι χαρακτηρισμοί
Γ, Δ και Ε θα πρέπει να συνοδεύονται και
από αντίστοιχες αναλογικά προτάσεις για
τη βελτίωση του νοσηλευτή σε συγκεκρι-
μένα πεδία. Ειδικά μέτρα θα πρέπει να λαμ-
βάνονται σε περίπτωση άρνησης να ακο-
λουθηθούν οι  προτεινόμενες βελτιωτικές
παρεμβάσεις ή επί υποτροπής των αξιολο-
γούμενων με Δ και Ε. Το εύρος της βαθ-
μολόγησης των παραπάνω χαρακτηρισμών
δύναται να ποικίλει όπως: Α=10, Β=8-9,
Γ=6-7, Δ=4-5, Ε=1-3. Εναλλακτικά ή παράλ-
ληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέραν της
βαθμολογίας από 1 έως 10 και η κατανο-
μή ανά σειρά κατάταξης από τον καλύτερο
έως τον λιγότερο καλό είτε σε απόλυτες
τιμές (λ.χ. για τμήματα με 10 άτομα τιμή 1ος
για τον καλύτερο και τιμή 10ος για τον λιγό-

τερο καλό), είτε για αποφυγή τριβών, ανά
κατηγορία τιμών (λ.χ. για τμήματα με 10
άτομα οι 2 κορυφαίοι, οι 3 πολύ καλοί, οι
3 καλοί, οι 2 επαρκείς). Επίσης θα προτεί-
νονται παράλληλα μέτρα ανταμοιβής για
τους άριστους και μέτρα βελτίωσης για τους
λιγότερο καλούς όπως παραπάνω.

7. ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  εεππίίσσηηςς  ηη  χχρρήήσσηη  σσυυννττεελλεεσσττήή  πποουυ
θθαα  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττοο  δδεείίκκττηη  σσττεελλέέχχωωσσηηςς
(αριθμός νοσηλευτών ανά ασθενή) του νοσο-
κομείου ή του τμήματος που εργάζεται ο
νοσηλευτής και θα πολλαπλασιάζεται με το
βαθμό αξιολόγησης για την απόδοσή του.

8. Επιπροσθέτως, και λόγω του ότι η νοση-
λευτική υπηρεσία αποτελείται από πλήθος
ειδικοτήτων και τμημάτων με διαφορετικά
καθήκοντα και αρμοδιότητες υπό την πίε-
ση του κυκλικού ωραρίου, ππρροοττεείίννεεττααιι  ηη
χχρρήήσσηη  σσυυννττεελλεεσσττήή  ββααρρύύττηηττααςς  ττοουυ  ττμμήήμμααττοοςς
εερργγαασσίίααςς (διαφορετική βαρύτητα και συν-
θήκες εργασίας επικρατούν στις ΜΕΘ από
ότι σε ένα τακτικό εξωτερικό ιατρείο), ο
οποίος θα πολλαπλασιάζεται με το βαθμό
αξιολόγησης όπως και ο συντελεστής του
δείκτη στελέχωσης.

9. ΗΗ  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  υυγγεείίααςς  ττοουυ
φφοορρέέαα--ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ααππόό  ττοουυςς  χχρρήήσσττεεςς  υυππηη--
ρρεεσσιιώώνν  υυγγεείίααςς  ((αασσθθεεννεείίςς  κκααιι  κκοοιιννόό)),,  δδύύνναα--
ττααιι  νναα  λλααμμββάάννεεττααιι  υυππόόψψηη  σσττηη  σσττοοχχοοθθεεσσίίαα
ττηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  ββάάσσεειι  ττηηςς
οοπποοίίααςς  θθαα  ααξξιιοολλοογγοούύννττααιι  οοιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς..

10. Στις περιπτώσεις μετακίνησης ή αλλαγής
φορέα-νοσοκομείου ή τμημάτων εντός του
φορέα εργασίας, η αξιολόγηση θα διενερ-
γείται σύμφωνα με τα δεδομένα του τμή-
ματος που απασχολήθηκε ο νοσηλευτής
κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα
στο προηγούμενο έτος. Για περιπτώσεις
αποσπασμένων υπαλλήλων η αξιολόγη-
ση θα γίνεται από το φορέα όπου είναι
αποσπασμένος ο υπάλληλος. Επί μακρο-
χρόνιας απουσίας λόγω ειδικών ή άλλων
αδειών η αξιολόγηση θα γίνεται από τον
Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ή θα
αιτιολογείται επαρκώς η αδυναμία αξιολό-
γησης του νοσηλευτή (λ.χ. άδεια άνευ απο-
δοχών, ή άδεια ανατροφής τέκνων), χωρίς
επιπτώσεις για τον αξιολογούμενο.

11. Η εν λόγω μέθοδος αξιολόγησης ή η μερι-
κώς τροποποίηση αυτής δύναται να απο-
τελέσει εργαλείο κατάληψης των κενών
θέσεων νοσηλευτών που θα προκύπτουν
στο νεοσυσταθέντα κλάδο νοσηλευτών
του ΕΣΥ.
Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι η αξιολόγη-

ση ως διαδικασία που στοχεύει στη βελτίω-
ση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς
το κοινωνικό σύνολο, είναι απολύτως απα-
ραίτητη, αρκεί να γίνεται με τρόπο αξιοκρατι-
κό, διαφανή και λειτουργικό, σεβόμενο όλα
τα επιμέρους χαρακτηριστικά εκάστου επαγ-
γέλματος.
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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.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 
Ό

λως προσφάτως και δη στις 11 Ιουλί-
ου 2014 δημοσιεύθηκε στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4272/2014

(Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελε-
στικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της
9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικα-
σιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή,
μεταξύ των κρατών – μελών,ανθρώπινων οργά-
νων που προορίζονται για μεταμόσχευση –
Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγείας και την Ιατρι-
κώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοι-
πές διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 145/11-07-2014).

Στο άρθρο 25 του ως άνω Νόμου περιλαμ-
βάνονται ρυθμίσεις,που αφορούν την οργανω-
τική δομή και τον τρόπο λειτουργίας της Ένω-
σης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.),
τροποποιουμένων σχετικών διατάξεων του
Νόμου 3252/2004, όπως ίσχυε.

Με τις νέες ρυθμίσεις το νομικό πρόσωπο
της Ε.Ν.Ε. καθίσταται πιο ευέλικτο, ενώ διευ-
κολύνεται ο καλύτερος συντονισμός των δρά-
σεων της κεντρικής διοίκησης και των αριθ-
μητικά λιγότερων περιφερειακών τμημάτων.
Παράλληλα, διευρύνεται ο ρόλος της Ε.Ν.Ε.

στον τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
Περαιτέρω επέρχονται αλλαγές στο εκλο-

γικό σύστημα ανάδειξης των οργάνων διοίκη-
σης, διατηρουμένης, πάντως, της απλής αναλο-
γικής κατά την ανάδειξη των αιρετών μελών
του ανωτάτου οργάνου διοίκησης της Ε.Ν.Ε.,
ήτοι της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.

Τέλος,σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου
26 παρ. 2 του Νόμου 4272/2014, για τις θέσεις
ευθύνης όλων των οργανικών μονάδων των
Νοσοκομείων του ΕΣΥ, για τις οποίες προ-
βλέπεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους

των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, ισχύει η διαζευ-
κτική δυνατότητα επιλογής των προϊσταμένων
αυτών.

Με τις παραπάνω νομοθετικές διατάξεις,
που ως ειδικές και νεότερες υπερισχύουν πάσης
άλλης αντιθέτου, κάμπτεται επί της ουσίας το
γενικό προβάδισμα υπέρ των ΠΕ Νοσηλευτών
κατά την διαδικασία των κρίσεων, όπως αυτό
είχε καθιερωθεί μέσω των διατάξεων των οργα-
νισμών των δημοσίων νοσοκομείων. Κατά
συνέπεια, από τώρα και στο εξής άπαντες οι
νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ θα διεκδικούν τις θέσεις
ευθύνης της οικείας νοσηλευτικής υπηρεσίας
κατά τον λόγο της προσωπικής τους αξίας, κατ’
απόλυτη εφαρμογή της αρχής της αξιοκρατίας.

ΗΗ  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  εευυεελλππιισσττεείί,,  όόττιι  μμεε  ττοο  ννεεόόττεερροο  ααυυττόό
ννοομμοοθθεεττιικκόό  κκααθθεεσσττώώςς  θθαα  ααννααππττύύξξεειι  μμεε  μμεεγγαα--
λλύύττεερρηη  εευυχχέέρρεειιαα  ττιιςς  δδρράάσσεειιςς  ττηηςς,,  εεννώώ  δδεεσσμμεεύύ--
εεττααιι  όόττιι  θθαα  κκααττααββάάλλεειι  κκάάθθεε  δδυυννααττήή  ππρροοσσππάά--
θθεειιαα  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  εεππιισσττήήμμηηςς
κκααιι  ττηηνν  εεμμππέέδδωωσσηη  ττηηςς  σσυυννααδδεελλφφιικκόόττηηττααςς  κκααιι
ττηηςς  εερργγαασσιιαακκήήςς  εειιρρήήννηηςς  σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  ααππαα--
σσχχόόλληησσηηςς,,  υυππεερρββααίίννοοννττααςς  ττοουυςς  ααπποοκκλλεειισσμμοούύςς
κκααιι  ττιιςς  δδοογγμμααττιικκέέςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4272/2014  

Σημαντικές ρυθμίσεις
και αλλαγές 

ΠΠεερρίί  ττηηςς  ααππεερργγίίααςς  --  ααπποοχχήήςς

ττηηςς  ΑΑΔΔΕΕΔΔΥΥ  

E
ίναι ήδη γνωστό ότι η ΑΔΕΔΥ, με την από 13-5-2014 εξώδικη
γνωστοποίηση της,κήρυξε απεργία – αποχή διάρκειας των μελών
της από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την διαδικασία αξιο-

λόγησης του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.
Ενόψει της ως άνω απεργίας – αποχής το Ελληνικό Δημόσιο κατέ-

θεσε την από 07-07-2014 αγωγή του εναντίον της ΑΔΕΔΥ, ζητώντας
να αναγνωριστεί ότι η συγκεκριμένη απεργία – αποχή διαρκείας
είναι παράνομη και καταχρηστική.

Η εν λόγω αγωγή συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών στις 09-07-2014, ενώ ήδη στις 14-07-2014 δημοσι-
εύτηκε επ’αυτής η υπ’αριθμ. 2395/2014 Απόφαση του Δικαστηρίου.

Δυνάμει της ως άνω απόφασης και κατ’ακριβή παράθεση του οικεί-
ου διατακτικού της, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών «Αναγνω-

ρίζει ότι η αναφερόμενη στο σκεπτικό της παρούσας απεργία, που
κήρυξε η εναγόμενη με την από 13-5-2014 εξώδικη γνωστοποίηση
της και αφορά σε αποχή διάρκειας των μελών της από κάθε ενέρ-
γεια που συνδέεται με την διαδικασία αξιολόγησης του προσωπι-
κού των δημόσιων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ., είναι παράνομη».

Ομολογουμένως το ρητώς διατυπωθέν διατακτικό της παραπάνω
δικαστικής απόφασης δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα ελπιδοφόρο για τη
συνέχιση της συγκεκριμένης απεργιακής κινητοποίησης.Ως εκ τού-
του ενημερώνουμε το νοσηλευτικό κόσμο των δημόσιων νοσηλευ-
τικών ιδρυμάτων για την παραπάνω εξέλιξη, αναμένουμε την έκβα-
ση πιθανής εφέσεως της ΑΔΕΔΥ κατά της δικαστικής απόφασης και
μέχρι τότε εξακολουθούμε να προτείνουμε την συμπλήρωση των
εντύπων αξιολόγησης με την διατύπωση ρητής επιφύλαξης.

Ιούνιος 2014
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Π
ροσφάτως δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις
του Νόμου 4250/2014 (Διοικητικές
Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχω-

νεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατά-
ξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές
ρυθμίσεις, ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-2014).

Πέραν των λοιπών ρυθμίσεων που εισά-
γουν, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προβλέ-
ψεις του άρθρου 1 περί της επικύρωσης αντι-
γράφων.

Ειδικότερα, το άρθρο 1 του Νόμου 4250/2014
τροποποιεί το άρθρο 11 του Νόμου 2690/1999,
δηλαδή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,
ορίζοντας τα εξής :

«2.α. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγρά-
φου εφαρμόζονται στο Δημόσιο, τους Οργα-
νισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικα-
στήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσω-
πα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κρά-
τος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους
κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπο-
λογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και
τους οργανισμούς που προβλέπονται στις δια-
τάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς
και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις
των Ο.Τ.Α..

ββ..  ΔΔεενν  υυφφίίσσττααττααιι  ππλλέέοονν  ηη  υυπποοχχρρέέωωσσηη  υυπποο--
ββοολλήήςς  ππρρωωττοοττύύππωωνν  εεγγγγρράάφφωωνν,,  μμεε  ττηηνν  εεππιιφφύύ--
λλααξξηη  ττηηςς  ππεερρίίππττωωσσηηςς  δδ''  κκααιι  ττωωνν  εεγγγγρράάφφωωνν
πποουυ  ππρροοσσκκοομμίίζζοοννττααιι  γγιιαα  δδιικκαασσττιικκήή  χχρρήήσσηη,,
πποουυ  έέχχοουυνν  εεκκδδοοθθεείί  ααππόό  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκααιι  ττοουυςς
φφοορρεείίςς  ττηηςς  ππεερρίίππττωωσσηηςς  αα''  ήή  εεππιικκυυρρωωμμέέννωωνν
ααννττιιγγρράάφφωωνν  ττωωνν  εεγγγγρράάφφωωνν  ααυυττώώνν  ααππόό  ττοουυςς
εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοουυςς  γγιιαα  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  σσυυννααλλ--
λλααγγώώνν  ττοουυςς  μμεε  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκααιι  ττοουυςς  φφοορρεείίςς
ττηηςς  ππεερρίίππττωωσσηηςς  αα''..

Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγρά-
φων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτι-
κά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς
της περίπτωσης α', ευκρινή φωτοαντίγραφα
των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν
από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή
των ακριβών αντιγράφων τους.

Ομοίως, υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  κκααιι  γγίίννοοννττααιι  υυπποοχχρρεε--
ωωττιικκάά  ααπποοδδεεκκττάά  εευυκκρριιννήή  φφωωττοοααννττίίγγρρααφφαα  ααππόό
ααννττίίγγρρααφφαα  ιιδδιιωωττιικκώώνν  εεγγγγρράάφφωωνν  τταα  οοπποοίίαα  έέχχοουυνν

εεππιικκυυρρωωθθεείί  ααππόό  δδιικκηηγγόόρροο,,  κκααθθώώςς  κκααιι  εευυκκρριι--
ννήή  φφωωττοοααννττίίγγρρααφφαα  ααππόό  τταα  ππρρωωττόόττυυππαα  όόσσωωνν
ιιδδιιωωττιικκώώνν  εεγγγγρράάφφωωνν  φφέέρροουυνν  θθεεώώρρηησσηη  ααππόό
υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκααιι  φφοορρεείίςς  ττηηςς  ππεερρίίππττωωσσηηςς  αα''..

Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρε-
ωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο.

Οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους
κατατίθενται φωτοαντίγραφα, κατά τα ανωτέ-
ρω, υποχρεούνται να διενεργούν δειγματολη-

πτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσουν
την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφο-
νται σε αυτά, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό
(5%) των φωτοαντιγράφων που υποβλήθη-
καν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο,
ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών
ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα.
Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου εν συνε-
χεία κοινοποιούνται στην καθ' ύλην αρμόδια
οργανική μονάδα του Υπουργείου Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 

Απλούστευση και επιτάχυνση
διαδικασιών  

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 

Ιούνιος 2014

Η εν λόγω ρύθμιση αναμφίβολα θα διευκολύνει
μια σειρά συναλλαγών των πολιτών με τις αρμόδιες

διοικητικές αρχές, περιορίζοντας με δραστικό
τρόπο τα φαινόμενα γραφειοκρατίας που ταλανί-

ζουν επί δεκαετίες την ελληνική δημόσια διοίκηση. 
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Ιούνιος 2014

Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλή-
θηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προ-
βλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986  και που επι-
βάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται
αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη,
για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανα-
καλείται αμέσως.

γ.Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν
αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοι-
κητικής αρχής (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α' 45),
που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από
τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του
παρόντος. Αντίγραφα των ανωτέρω επικυρώνονται και από δικηγό-
ρους ή συμβολαιογράφους, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν
την άσκηση των λειτουργημάτων τους.

Ομοίως, οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυ-
ρώνουν αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρω-
θεί από δικηγόρο, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται σε
φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος.

δ. Η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, που έχουν εκδο-
θεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α', όταν προ-
βλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία, καταργείται με την παρέ-
λευση τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Εντός
του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, με απόφαση του Υπουρ-
γού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και του κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περί-
πτωση, η διατήρηση της απαίτησης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων
σε διαδικασίες, εφόσον το επιβάλλουν εξαιρετικοί λόγοι, που αναφέ-
ρονται ρητώς σε αυτήν.

ε. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ', από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου καταργείται κάθε ειδική ή γενική διάταξη που αντί-
κειται στις διατάξεις αυτού».

ΕΕίίννααιι  ππρροοφφααννέέςς,,  όόττιι  μμεε  ττιιςς  ππααρρααππάάννωω  δδιιααττάάξξεειιςς  εεππιιχχεειιρρεείίττααιι  ηη  ααππλλοούύ--
σσττεευυσσηη  κκααιι  σσυυννάάμμαα  ηη  εεππιιττάάχχυυννσσηη  ππλλήήθθοουυςς  δδιιοοιικκηηττιικκώώνν  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν,,
γγιιαα  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ήήτταανν  ααππααρρααίίττηηττηη  ηη  ππρροοσσκκόόμμιισσηη  εείίττεε
ππρρωωττόόττυυππωωνν  εεγγγγρράάφφωωνν,,  εείίττεε  εεππιικκυυρρωωμμέέννωωνν  ααννττιιγγρράάφφωωνν  ααυυττώώνν..

ΗΗ  εενν  λλόόγγωω  ρρύύθθμμιισσηη  ααννααμμφφίίββοολλαα  θθαα  δδιιεευυκκοολλύύννεειι  μμιιαα  σσεειιρράά  σσυυννααλλ--
λλααγγώώνν  ττωωνν  πποολλιιττώώνν  μμεε  ττιιςς  ααρρμμόόδδιιεεςς  δδιιοοιικκηηττιικκέέςς  ααρρχχέέςς,,  ππεερριιοορρίίζζοοννττααςς
μμεε  δδρραασσττιικκόό  ττρρόόπποο  τταα  φφααιιννόόμμεενναα  γγρρααφφεειιοοκκρρααττίίααςς  πποουυ  ττααλλααννίίζζοουυνν  εεππίί
δδεεκκααεεττίίεεςς  ττηηνν  εελλλληηννιικκήή  δδηημμόόσσιιαα  δδιιοοίίκκηησσηη..  

Περαιτέρω, ενόψει της γενικής διατύπωσης των επίμαχων διατάξε-
ων καθίσταται σαφές, ότι το πεδίο εφαρμογής τους είναι ευρύτατο,
καταλαμβάνοντας αναγκαστικώς και τις σχέσεις και συναλλαγές των
δημοσίων υπαλλήλων με την οικεία υπηρεσία τους – φορέα απασχό-
λησης.

Για παράδειγμα θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι η προσκόμιση στην
υπηρεσία ενός νεοαποκτηθέντος τίτλου σπουδών από έναν υπάλλη-
λο δεν χρειάζεται να γίνει στην πρωτότυπη μορφή του ή σε μορφή
επικυρωμένου αντιγράφου, αλλά αρκεί η προσκόμιση ενός ευκρι-
νούς φωτοαντίγραφου του πρωτοτύπου.

Συναφώς υποστηρίζεται, ότι και στις διαδικασίες ενώπιον του ΑΣΕΠ
δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση επικυρωμένων αντιγράφων, παρά
ευκρινών φωτοαντιγράφων.

Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζουμε την επιφύλαξη της περίπτωσης
δ΄ των προαναφερθεισών διατάξεων, σύμφωνα με την οποία ο Υπουρ-
γός Διοικητικής Μεταρρύθμισης μετά του εκάστοτε συναρμόδιου
Υπουργού δύνανται να αποφασίζουν περί της διατήρησης της υπο-
χρέωσης προσκόμισης εγγράφων σε πρωτότυπη μορφή σε συγκε-
κριμένες διαδικασίες, εφόσον αυτό επιβάλλεται από εξαιρετικούς
λόγους, οι οποίοι θα πρέπει προφανώς να μνημονεύονται στις σχε-
τικές κοινές υπουργικές αποφάσεις που μέλλουν να εκδοθούν.

ΚΚιιννηηττιικκόόττηητταα
οοδδηηγγώώνν

Γ
ια το υπ’αριθμ.πρωτ.7371/07-04-2014 εγγράφου της 6ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας  Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων,Ηπεί-
ρου & Δυτικής Ελλάδος χωρούν οι ακόλουθες παρατηρήσεις.

Ενόψει της θέσεως σε διαθεσιμότητα – κινητικότητα των υπαλ-
λήλων που κατέχουν θέσεις οδηγών στα νοσοκομεία όλης της
χώρας, δημιουργούνται ορισμένα έκτακτα και παροδικά κενά
στην κάλυψη συγκεκριμένων υπηρεσιακών αναγκών.

Με σκοπό την κάλυψη των παραπάνω κενών εξεδόθη η υπ’
αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ. 99/05-04-2014 Εγκύκλιος του Γενικού Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Υγείας, η οποία στην παράγραφο 5 προ-
βλέπει την διαδικασία της ενδονοσοκομειακής μεταφοράς ασθε-
νών,με την δυνατότητα συμμετοχής νοσηλευτή ή τραυματιοφορέα.

Εν προκειμένω, προς άρση πάσης ερμηνευτικής σύγχυσης και
αμφιβολίας, αλλά και με σκοπό την ορθή εφαρμογή του περιε-
χομένου της ως άνω εγκυκλίου, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον
αμιγώς ενδονοσοκομειακό χαρακτήρα των επίμαχων μεταφο-
ρών.Με άλλα λόγια, η εν λόγω εγκύκλιος ουδόλως επιτρέπει την
συνοδεία των ασθενών από νοσηλευτές ή τραυματιοφορείς κατά
την μεταφορά τους από ένα νοσοκομείο σε άλλο.

Σκοπός της εγκυκλίου είναι η διευκόλυνση μόνον των ενδο-
νοσοκομειακών μεταφορών,ήτοι αυτών που διενεργούνται μετα-
ξύ των υπαρχουσών δομών του ίδιου νοσοκομείου.

Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Υγείας ακολούθησε η έκδοση του προαναφερ-
θέντος υπ’ αριθμ. πρωτ. 7371/07-04-2014 εγγράφου της 6ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας, δυνάμει του οποίου επαναλαμβάνεται
αυτολεξεί το περιεχόμενο της εγκυκλίου. Με άλλα λόγια το επί-
μαχο έγγραφο της 6ης Υ.ΠΕ.απλώς κοινοποιεί, ήτοι καθιστά γνω-
στό στους φορείς αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. το περιεχόμενο της
επίμαχης εγκυκλίου, χωρίς να εισάγει κάποια νέα ρύθμιση.

Συμπερασματικά, τόσο η εγκύκλιος, όσο και το έγγραφο της
6ης Υ.ΠΕ. δεν ανοίγουν τον δρόμο για την μεταφορά ασθενών
από ένα νοσοκομείο σε άλλο με συνοδεία νοσηλευτών.

Οποιαδήποτε αντίθετη πρακτική από τις διοικήσεις των νοσοκο-
μείων είναι προδήλως παράνομη και καταχρηστική, ερχόμενη σε
αντίθεση με το αληθές περιεχόμενο της εγκυκλίου του Γενικού Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Υγείας, το οποίο σκοπίμως διαστρεβλώνει.
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Διαθεσιμότητα νοσηλευτών
ΕΟΠΥΥ

Σ
ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16
του Νόμου 4238/2014, «1. Το σύνολο
του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιω-

τικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ιατρι-
κού, οδοντιατρικού, νοσηλευτικού, επιστημο-
νικού, παραϊατρικού, τεχνικού, διοικητικού
προσωπικού των Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
τίθεται, αυτοδικαίως, από την ισχύ του παρό-
ντος, σε καθεστώς διαθεσιμότητας με ταυτό-
χρονη κατάργηση των θέσεων που κατέχει.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραμένουν σε
καθεστώς διαθεσιμότητας επί έναν (1) μήνα
και εν συνεχεία, μετατάσσονται / μεταφέρο-
νται,μετά από αίτησή τους,με τους όρους και
τις προϋποθέσεις του επόμενου άρθρου, σε
οργανικές θέσεις που συνιστώνται για το σκο-
πό αυτόν στις Διοικήσεις των αντίστοιχων,
χωροταξικά, Υγειονομικών Περιφερειών
(Δ.Υ.Πε.), όπως προβλέπεται με την παρ. 4
του άρθρου 17 του ν. 4224/2013 (Α' 288).
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορί-
ζεται η χωροταξική κατανομή, ανά Υγειονο-
μική Περιφέρεια, των υφιστάμενων Μονά-
δων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθε-
στώς διαθεσιμότητας καταβάλλονται τα τρία
τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.Κατά τη διάρκεια της
διαθεσιμότητας, εξακολουθούν να καταβάλ-
λονται από το φορέα οι προβλεπόμενες ασφα-
λιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμέ-
νου που αναλογούν για κύρια σύνταξη,
επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονο-

μική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές από τη
θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα και
για το χρονικό διάστημα που αυτή διαρκεί
προσδιορίζονται στο 75% των αποδοχών
αυτού.

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παρα-
γράφου 1, τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότη-
τας δεκαπέντε (15) ημερών όσοι εκ των ανω-
τέρω περιγραφομένων υπαλλήλων εμπίπτουν
στις ακόλουθες κοινωνικές κατηγορίες:

α) Υπάλληλος που τελεί σε αναπηρία, σε
ποσοστό 67% και άνω.

β) Πολύτεκνος,κατά την έννοια των παρα-
γράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν.
1910/1944 (Α' 229),όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α' 75), εφό-
σον τα τέκνα αυτού συνοικούν με αυτόν και
ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων
μελών, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός
ισχύει σήμερα.

γ) Υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η
σύζυγος ή τέκνο τελεί σε αναπηρία,σε ποσο-
στό 67% και άνω και ανήκει στην κατηγορία
των εξαρτώμενων μελών, σύμφωνα με τον
Κ.Φ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήμερα και του
οποίου το ετήσιο συνολικό εισόδημα του
εξαρτώμενου δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ.

δ) Υπάλληλος, ο οποίος δυνάμει νόμου ή
δικαστικής αποφάσεως, ασκεί, κατ' αποκλει-
στικότητα, τη γονική μέριμνα τέκνου, συνοι-
κεί με αυτό και αυτό ανήκει στην κατηγορία
των εξαρτώμενων μελών, σύμφωνα με τον
Κ.Φ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήμερα, εφόσον

το συνολικό ετήσιο εισόδημα του εξαρτώμε-
νου τέκνου δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ.

ε) Υπάλληλος, ο οποίος έχει οριστεί δικα-
στικός συμπαραστάτης, δυνάμει δικαστικής
απόφασης,συνοικεί με τον συμπαραστατού-
μενο και το συνολικό ετήσιο εισόδημα του
συμπαραστατούμενου δεν ξεπερνά τις 12.000
ευρώ.

στ) Υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή
η σύζυγος τίθεται, δυνάμει του παρόντος, σε
καθεστώς διαθεσιμότητας. Με κοινή αίτηση
των συζύγων προς την υπηρεσία προέλευ-
σής τους δηλώνεται η προτίμηση υπαγωγής
στις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις της παρούσας
παραγράφου υπέρ του ενός εκ των δύο συζύ-
γων.

ζ) Υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η
σύζυγος τελεί ήδη σε καθεστώς διαθεσιμό-
τητας ή έχει απολυθεί, κατά τα οριζόμενα
στην παρ.4 του άρθρου 90 του ν.4172/2013.
Το γεγονός αυτό,κοινοποιείται προς την υπη-
ρεσία προέλευσης του υπαλλήλου που πρό-
κειται να τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας,
με ευθύνη του και προκειμένου αυτός να
υπαχθεί στις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις της
παρούσας παραγράφου.

η) Οι υπηρετούντες σε υπηρεσίες,οι οποί-
ες εδρεύουν σε περιοχές εντός των ορίων
του Νομού Κεφαλληνίας, οι οποίες έχουν
κηρυχθεί σεισμόπληκες.

3.Οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε
καθεστώς διαθεσιμότητας των ανωτέρω υπαλ-
λήλων εκδίδονται από το όργανο διοίκησης

RYTHMOS_T64  7/18/14  4:04 PM  Page 12



13Ιούνιος 2014

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 

Ανακατανομή πιστώσεων

E
νόψει των πρόσφατων διεργασιών διασύνδεσης και συγ-
χώνευσης νοσοκομείων του ΕΣΥ με νοσηλευτικές μονά-
δες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αποτέλεσμα το κλείσιμο

οργανικών μονάδων και την υποχρεωτική μεταφορά προσω-
πικού παρατηρείται το εξής φαινόμενο: Σημαντικός αριθμός
υπαλλήλων και δη νοσηλευτών,οι οποίοι είχαν αξιώσεις χρη-
ματικού περιεχομένου κατά των φορέων απασχόλησής τους,
προερχόμενες πρωτίστως από παροχή υπερωριακής εργα-
σίας ή εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες ή σε εξαι-
ρέσιμες ημέρες αδυνατούν πλέον να τις εισπρά-
ξουν ένεκα της αλλαγής φορέα απασχόλησης.
Το πρόβλημα αυτό αγγίζει τους νοσηλευτές
του πρώην 1ου Νοσοκομείου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
περιοχής Μελισσίων, που εντάχθηκε στο
Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο» για υπηρεσίες
που παρασχέθηκαν κατά την χρονική περίο-
δο από τον Ιανουάριο του έτους 2012 έως
και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους.

Το φαινόμενο αυτό προσβάλλει ευθέ-
ως ενοχικής φύσεως απαιτήσεις των νοση-
λευτών και θα πρέπει να θεραπευθεί άμε-
σα δια της ανάληψης σχετικής νομοθετικής
πρωτοβουλίας.

Ειδικότερα προτείνεται η εισαγωγή διάτα-

ξης, δυνάμει της οποίας θα καθίσταται εφικτή ή άλλως θα νομι-
μοποιείται η καταβολή των ως άνω δεδουλευμένων εις τους
δικαιούχους, ακόμη και καθ’υπέρβαση των σχετικών πιστώ-
σεων των οικείων προϋπολογισμών.

Σημειωτέον, ότι αντίστοιχη διάταξη έχει ήδη συμπεριλη-
φθεί στις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 4151/2013,
προκειμένου ακριβώς να καλυφθεί η αδυναμία αποπλη-

ρωμής ήδη παρασχεθεισών υπηρεσιών. Ειδικότερα,
προτείνεται η εισαγωγή διάταξης ως εξής:

«Δαπάνες για την πληρωμή αποζημιώσεων πρό-
σθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών,
νυχτερινών ωρών, υπερωριακής απασχόλησης
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρί-
ου του νοσηλευτικού προσωπικού του πρώην
1ου Νοσοκομείου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που πραγ-
ματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο 2012 μέχρι
και τον Οκτώβριο 2012, καθ' υπέρβαση των
εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογι-
σμού ή/και χωρίς την τήρηση των περί αναλή-
ψεως υποχρεώσεων διατάξεων δύνανται να εκκα-
θαριστούν εξαιρετικώς σε βάρος των πιστώσεων

του Νοσοκομείου «Σισμανόγλειο» του τρέχοντος
έτους, κατά παρέκκλιση των σχετικών με τα ανω-

τέρω διατάξεων».

του Φορέα προέλευσης».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξε-

ων, η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του
Νόμου 4238/2014 θέτει τον γενικό κανόνα,
ήτοι την θέση σε καθεστώς διαθεσιμότητα
διάρκειας ενός μηνός του συνόλου του προ-
σωπικού των μονάδων υγείας του ΕΟΠΥΥ.
Με την δεύτερη παράγραφο εισάγεται εξαί-
ρεση για συγκεκριμένες και περιοριστικώς
απαριθμούμενες κατηγορίες υπαλλήλων, οι
οποίοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας
διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών.

Μεταξύ των παραπάνω υπαλλήλων ανα-
φέρονται και οι πολύτεκνοι, όπως ορίζονται
από τις διατάξεις των παραγράφων 1-3 του
άρθρου πρώτου του Νόμου 1910/1944,όπως
ισχύει σήμερα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις
ανωτέρω διατάξεις, «1. Πολύτεκνοι υπό την
έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς
οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια
τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή
περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων
ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημέ-
νων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν
συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της
ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρι-

σμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημια-
κής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και ανα-
γνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημε-
δαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν
συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος
της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολο-
γίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία
σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικο-
γενειακής κατάστασης.

2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει
τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων
του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή
αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει
τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς
γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως ανα-
γνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου
γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν
έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο)
έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε ανα-
γνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστη-
μιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και
αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν

έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο)
έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυ-
πολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε
αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκα-
τό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλι-
κίας.

3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανά-
πηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέ-
μου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%)
και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτε-
κνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγο-
μένων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώ-
της παραγράφου».

Από τις παραπάνω διατάξεις διαφαίνεται
ποιοι φέρουν την ιδιότητα του πολυτέκνου.
Πέραν, βέβαια, της πολυτεκνικής ιδιότητας, ο
νομοθέτης αξιώνει επιπλέον, προκειμένου
περί διαθεσιμότητας 15 ημερών, τα τέκνα του
πολύτεκνου υπαλλήλου να συνοικούν με
αυτόν και να ανήκουν στην κατηγορία των
εξαρτώμενων μελών,σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.,
όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Εφόσον πληρούνται αθροιστικώς όλες οι
παραπάνω προϋποθέσεις,ο υπάλληλος τίθε-
ται σε καθεστώς διαθεσιμότητας διάρκειας 15
ημερών.
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φορμή για την σύνταξη του παρόντος
είναι η δημοσίευση της υπ’ αριθμ.πρωτ.
2979/15-04-2014 ανακοίνωσης της ΠΟΕ-

ΔΗΝ, που απευθύνεται στο σωματείο εργαζο-
μένων του ΓΝ Κατερίνης και αναφέρεται, μετα-
ξύ άλλων,και στην ειδική πρόσθετη άδεια των
λεγομένων κλειστών τμημάτων.

Η επίμαχη ανακοίνωση ολοκληρώνεται με
την εξής φράση, η οποία βρίθει ανακριβούς
πληροφόρησης: «Οι δέκα ημέρες πρόσθετης
ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών του άρθρου 105
του Ν. 2071/1992 ρυθμίζεται με την υπ’ αρίθμ.
2003075/204/0022 ΦΕΚ Β’ 33/1995 Κοινή
Υπουργική Απόφαση. Τα Τμήματα όμως του
Νοσοκομείου, στα οποία εργαζόμενοι Νοση-
λευτές είναι δικαιούχοι, προσδιορίζονται με
απόφαση της Διοίκησης».

Η διαπίστωση αυτή είναι εντελώς εσφαλμέ-
νη και παρερμηνεύει σε σημείο πλήρους αλλοί-
ωσης το περιεχόμενο του ισχύοντος ρυθμιστι-
κού πλαισίου, που διέπει την χορήγηση της
επίδικης πρόσθετης άδειας, εν σχέσει με την
ευθύνη ή άλλως την αρμοδιότητα για τον προσ-
διορισμό των τμημάτων εκείνων, οι νοσηλευ-
τές των οποίων είναι δικαιούχοι της ειδικής
πρόσθετης άδειας. Προς επίρρωση αυτής της
θέσεώς μας αισθανόμαστε την ανάγκη να παρα-
θέσουμε τις ισχύουσες ρυθμίσεις.

Σύμφωνα,λοιπόν,με τις διατάξεις του άρθρου
105 του Νόμου 2071/1992, «σε νοσηλευτές,μαί-
ες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευ-
τές πλήρους απασχόλησης που εργάζονται σε
μονάδες εντατικής θεραπείας και χειρουργεία
των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ν.π.δ.δ.ή ν.π.ι.δ.
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νοσοκομεία
Ι.Κ.Α., όπως επίσης και σε άλλες ειδικές μονά-
δες των νοσηλευτικών αυτών ιδρυμάτων, που
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγεί-
ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
μπορεί να χορηγείται επιπρόσθετη ειδική ετή-
σια άδεια μετ’αποδοχών, τουλάχιστον 6 εργά-
σιμων ημερών πέραν της κανονικής και ειδι-
κό επίδομα.Οι προϋποθέσεις για την πρόσθετη
ειδική άδεια, το ύψος και ο χρόνος έναρξης
καταβολής του ειδικού επιδόματος και κάθε
άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής της προη-
γούμενης παραγράφου, καθορίζονται με κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρό-
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξε-
δόθη αρχικώς η Υ4α/3024/93,ΦΕΚ Β΄ 726/1994
Απόφαση του Υπουργού Υγείας,Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ορίζουσα τα ακό-

λουθα : «Σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς νοση-
λευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους απα-
σχόλησης που εργάζονται σε χειρουργεία,ανά-
νηψη, μονάδες εντατικής θεραπείας, μονάδες
αυξημένης φροντίδας, μονάδες στεφανιαίων
νόσων, τεχνητού νεφρού,περιτοναϊκής κάθαρ-
σης,μονάδες AIDS,μονάδες προώρων,αίθου-
σες τοκετών, αίθουσες παραλαβής, υπηρεσίες
αιμοδοσίας,μονάδες μεσογειακής αναιμίας και
αιμορροφυλικών, των Νοσηλευτικών Ιδρυμά-
των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα και νοσοκομεία του ΙΚΑ, θα χορηγείται
ειδική πρόσθετη άδεια και ειδικό επίδομα».

Εν συνεχεία ακολούθησε η έκδοση της υπ’
αριθμ. 2003075/204/0022, ΦΕΚ Β΄ 33/1995
Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ-
νησης,Οικονομικών και Υγείας,Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ορίζει τα ακό-
λουθα : «Σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς νοση-
λευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους απα-
σχόλησης που εργάζονται σε χειρουργεία,
ανάνηψη, μονάδες εντατικής θεραπείας, αυξη-
μένης φροντίδας, στεφανιαίων νόσων, τεχνη-
τού νεφρού,περιτοναϊκής κάθαρσης,AIDS,προ-
ώρων,αίθουσες τοκετών και παραλαβής,υπηρεσίες
αιμοδοσίας,μονάδες μεσογειακής αναιμίας και
αιμορροφυλικών, των Νοσηλευτικών Ιδρυμά-
των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα και νοσοκομεία του ΙΚΑ, θα χορηγού-
νται τα παρακάτω : 1)…, 2) Ειδική πρόσθετη
άδεια μετ'αποδοχών δέκα (10) ημερών πέραν
της κανονικής.Η ειδική άδεια χορηγείται μετά
από συνεχή υπηρεσία ενός (1) χρόνου, στις
ανωτέρω μονάδες και σε χρονικό διάστημα
που δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία

των Ιδρυμάτων».
Όπως σαφώς προκύπτει από τις παραπάνω

διατάξεις, τα τμήματα και οι ειδικές μονάδες των
νοσοκομείων,οι υπάλληλοι των οποίων συγκα-
ταλέγονται μεταξύ των δικαιούχων της ειδικής
πρόσθετης άδειας προσδιορίζονται καταρχάς
από τον ίδιο το νομοθέτη, εν συνεχεία,δε,κατά
χρήση της σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης
του άρθρου 105 του Νόμου 2071/1992, από
την κανονιστικώς δρώσα διοίκηση και δη τον
Υπουργό Υγείας.

Από καμία εκ των ισχυουσών διατάξεων
δεν απονέμεται η αρμοδιότητα, ούτε και παρέ-
χεται σχετική εξουσιοδότηση στη διοίκηση
των νοσοκομείων (διοικητής ή διοικητικό
συμβούλιο) όπως προβαίνουν σε προσδιορι-
σμό τμημάτων, οι εργαζόμενοι των οποίων
δικαιούνται να λαμβάνουν την ειδική πρό-
σθετη δεκαήμερη άδεια.

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  ηη  σσχχοολλιιααζζόόμμεεννηη  αανναακκοοίί--
ννωωσσηη  ττηηςς  ΠΠΟΟΕΕΔΔΗΗΝΝ  εείίννααιι  ππρροοδδήήλλωωςς  εεσσφφααλλμμέέ--
ννηη,,  εεννώώ  έέρρχχεεττααιι  σσεε  ππλλήήρρηη  ααννττίίθθεεσσηη  μμεε  ττιιςς  ππρροο--
εεκκττεεθθεείίσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς,,  ττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ττωωνν  οοπποοίίωωνν
εείίννααιι  ααππόόλλυυτταα  σσααφφέέςς,,  χχωωρρίίςς  νναα  ααφφήήννεειι  ππεερριι--
θθώώρριιαα  ππααρρεερρμμηηννεείίααςς..

ΚΚααττααλλήήγγοοννττααςς,,  σσυυννιισσττοούύμμεε  σσττοουυςς  ιιθθύύννοοννττεεςς
ττηηςς  ΠΠΟΟΕΕΔΔΗΗΝΝ  νναα  μμεελλεεττοούύνν  ππιιοο  ππρροοσσεεκκττιικκάά
ττηηνν  κκεείίμμεεννηη  ννοομμοοθθεεσσίίαα  πποουυ  εεππιιθθυυμμοούύνν  νναα
εεππιικκααλλοούύννττααιι  κκααιι  νναα  μμηηνν  ππρροοββααίίννοουυνν  σσεε  ππααρρεερρ--
μμηηννεείίαα  ήή  σσκκόόππιιμμηη  ααλλλλοοίίωωσσηη  ααυυττήήςς,,  ππρροοκκεειι--
μμέέννοουυ  νναα  εεξξωωρρααΐΐσσοουυνν  ήή  άάλλλλωωςς  νναα  ννοομμιιμμοο--
πποοιιήήσσοουυνν  ππααρράάννοομμεεςς  ππρραακκττιικκέέςς,,  πποουυ  θθίίγγοουυνν
τταα  σσυυμμφφέέρροονντταα  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  κκααιι  ππααρραα--
ββιιάάζζοουυνν  ττηηνν  ααρρχχήή  ττηηςς  ιισσόόττηηττααςς  κκααιι  ττηηςς  ίίσσηηςς
μμεεττααχχεείίρριισσηηςς  ααυυττώώνν..  

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

Εσφαλμένη ανακοίνωση 
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Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη
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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 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
«Πικρή ‘ναι η φοβερώτατη

του κόσμου ανεμοζάλη»
(Μέρος τρίτο)

««ΚΚααιι  μμεεςς  σσττηηςς  χχρρυυσσοοππρράάσσιιννηηςς  ννυυχχττιιάάςς  τταα  ββάάθθηη  αακκόόμμ’’  ααρργγοολλααλλεείί  ττοουυ  ΚΚοολλωωννοούύ  ττ’’  ααηηδδόόννιι»»

ΣΣ
την Κέρκυρα οι ακριβότατοι φίλοι του ποιητή έγιναν ο Πολυλάς,ο Μαρκοράς,ο Τυπάλ-
δος, ο Μάντζαρος, ο Λούντζης, ο Μανούσος, ο μαθηματικός Κουντούρης και άλλοι
όπως ο Μουστοξύδης, οι Ζαμπέλιοι και ο Ζαλοκώστας.

Ο Σολωμός έζησε στην Κέρκυρα τριάντα περίπου χρόνια, από τα οποία τα πρώτα πέντε
ήταν τα καλύτερα του. Είχε συμφιλιωθεί εν τω μεταξύ και διατηρούσε άριστες σχέσεις με
τον αδελφό του Δημήτρη ο οποίος του έστελνε τακτικά γενναία επιχορήγηση. Έτσι μπο-
ρούσε να βοηθάει τη μητέρα του και τον ετεροθαλή αδελφό του Γιάννη Λεονταράκη όπου
σπούδαζε τότε στην Ιταλία.

Κατά το διάστημα παραμονής του στην Κέρκυρα λίγες φορές επισκέφτηκε την Ζάκυνθο,
πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1831 αφού είχε συμφιλιωθεί με τον αδελφό του, δεύτερη
φορά στα 1833 ενώ Τρίτη φορά το 1836 όπου και παρέμεινε για διάστημα 8 μηνών. Τότε
έγραψε « Το όνειρο» και τη «Φαρμακωμένη στον άδη». Τέταρτη φορά ξαναγυρίζει το 1865
νεκρός, οκτώ χρόνια δηλαδή μετά τον θάνατό του.

Στις κοινωνικές του σχέσεις ήταν τυπικός ολιγόλογος και γλυκομίλητος στις συναναστρο-
φές μελαγχολικός και σκυθρωπός. Η φωνή του αργυρόηχη, εκφραστική « γλυκύφθογγος»
κατά τον Κατραμή και «εύγλωττος» κατά τον Ζήλο.

Φοβόταν τους ραδιούργους, μισούσε τους ευτελείς, αποστρεφόταν τους φιλάργυρους. Δεν
αγαπούσε τίτλους και αξιώματα δεν ήθελε να τον χαιρετούν στον δρόμο. Ενώ στα νεανι-
κά του χρόνια ήταν επιρρεπής στα γέλια, είρωνας, μίμος και δηκτικός στην ανδρική του
ηλικία όλα αυτά τα εγκατέλειψε, έγινε ιδιότροπος, ευερέθιστος, μελαγχολικός και κατά τον
Παλαμά «ακοινώνητος και δυσπρόσιτος». Ήταν κυκλοθυμικός και ενδοστρεφής». Το πάθος
του αλκοολισμού δυνάμωσε, δεν κατόρθωσε αν και το ήθελε, να αποφύγει την φιλοπο-
σία και την πολυποσία. Στο κρασί περίμενε να βρει ανακούφιση και λησμονιά. Ο Jenkins
στηριζόμενος στους επτανήσιους βιογράφους, λέει, ότι «έκρυβε στην ενδυμασία του το σχε-
τικό μπουκαλάκι». Η κατάχρηση του αλκοόλ από τα 1836 τον γέρασε πρόωρα και του
έσπασε το νευρικό σύστημα. Έγραψε στον αδελφό του «η ψυχή μου που την πλάκωναν
παράλογα προαισθήματα, είναι πολύς καιρός που με ταράζουν»

Η ζωή του έγινε πια κλειστή και περιορισμένη. Έγινε ασκητική και ερμητική. Σαν το
Διογένη μέσα στο πιθάρι σαν ερημιά, πολύ μελετάει και λιγότερο γράφει. Η μοναξιά και
η ερημική ζωή, με συντροφιά τη μελέτη, του έγινε τραγική.

«Πικρή ‘ναι η φοβερώτατη του κόσμου ανεμοζάλη»

Ιούνιος 2014
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