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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.
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Όλες οι πληροφορίες 
για τις εκλογές 

ENEKA
Θλιβερά και επικίνδυνα... 

Του Δημήτρη Πιστόλα

Πρόσφατα έχασε την ζωή του αγαπητός 
συνάδελφος εν ώρα υπηρεσίας, μετά 
από επεισόδια που έγιναν στη βάρδια του 
με τρόφιμους ψυχιατρικού ξενώνα  μεγά-
λου δημόσιου νοσοκομείου των Αθηνών. 
Ο θάνατος του συναδέλφου φέρνει για 
άλλη μια φορά στην επιφάνεια τα σο-
βαρά προβλήματα που υπάρχουν στη 
στελέχωση των νοσηλευτικών τμημάτων, 
αλλά και το επικίνδυνο περιβάλλον στο 
οποίο εργαζόμαστε.
Σοβαρά προβλήματα υγείας, αποτέλε-
σμα της εξαντλητικής και επικίνδυνης 
εργασίας που επιτελούμε, αντιμετωπί-
ζουμε καθημερινά. Μερικά εξ’ αυτών 
έχουν οδηγήσει και στο παρελθόν στον 
έμμεσο θάνατο ή αναπηρία συναδέλ-
φων. Σήμερα, όμως, έχουμε έναν άμεσο 
θάνατο συναδέλφου στο χώρο της εργα-
σίας του και η πολιτεία συνεχίζει να έχει 
μάτια και αυτιά  κλειστά. 
Ως editorial στο φύλλο αυτό καταθέτω 
επιστολή διαμαρτυρίας συναδέλφων ψυ-
χιατρικής κλινικής, τονίζοντας στην πολι-
τεία -ενόψει των ψυχιατρικών ρυθμίσε-
ων- να αναλογιστεί τις ευθύνες της, αλλά  
και τα προβλήματα που θα προκύψουν 
αν αυτές υλοποιηθούν με τον σημερινό 
τρόπο...

 

Σ το παρόν φύλλο του «Ρυθμού» περιέχο-

νται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες σχε-

τικά με τις εκλογές της Ε.Ν.Ε., οι οποίες 

θα διεξαχθούν στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2014, προ-

κειμένου να προκύψουν τα προβλεπόμενα εκ του 

νόμου όργανα για τα 5 Περιφερειακά Τμήματα: 1ο 

Π.Τ. Αττικής και Νήσων του Αιγαίου με έδρα την 

Αθήνα, 2ο Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης με έδρα 

τη Θεσσαλονίκη, 3ο Π.Τ. Ηπείρου, Αιτωλοακαρνα-

νίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου με έδρα 

την Πάτρα, 4ο Π.Τ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλά-

δας (Νομοί Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας και 

Ευβοίας) με έδρα τη Λάρισα και 5ο Π.Τ. Κρήτης με 

έδρα το Ηράκλειο.

Στις 3/11/14 θα διεξαχθούν οι εκλογές στο 1ο, 3ο 

και 5ο Π.Τ., ενώ στις 4/11/14 στο 2ο και 4ο Π.Τ. 

Από τις 25/10/14, στην ιστοσελίδα της Ε.Ν.Ε. 

(www.enne.gr), πληκτρολογώντας τον αριθμό 

μητρώου σας σε ειδικό πλαίσιο,  θα υπάρχει η 

δυνατότητα να πληροφορηθείτε και ηλεκτρονικά 

για το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζετε.

 Συνέχεια στη σελ. 3

 Σελ. 6
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859

e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Δημήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Πιστόλας Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
- ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε.
Αγίου Νικολάου 102, 16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210-8947002, Fax: 210-8941551

e-mail: info@pitsilidis.gr

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 

Δημήτριος Σκουτέλης 
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CREDIT: visualphotos.com

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 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.

ΑΔΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ     

Όροι και προϋποθέσεις     
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§3 του ΝΔ 4111/1960, «χειρισταί ακτινολογικών μηχανημά-
των, εμφανισταί ακτινολογικών εργαστηρίων και ραδιοφυσικοί (χειριζόμενοι ραδιοϊσότοπα) εργαζό-
μενοι εις ακτινολογικά εργαστήρια, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοτικά
Ιδρύματα και πάσης φύσεως εργαστήρια, δικαιούνται πλέον της κανονικής των αδείας απουσίας, και
τοιαύτης επικινδύνου εργασίας, μηνιαίαν κατ' έτος».
Σύμφωνα, ωστόσο, με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του Νόμου 3984/2011
(ΦΕΚ Α 150/27.6.2011), η ως άνω παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ΝΔ 4111/1960 καταργήθηκε. 
Σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 6 του Νόμου 3984/2011, οι εργαζόμενοι στις
Υπηρεσίες Υγείας του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, που εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες
και δοσιμετρούνται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό ακτινοπροστασίας με ατομικό
δοσίμετρο σώματος... . Σελ. 12

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ    

Δικαιούνται το επίδομα ΒΑΕ  
Όπως είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις
της υπ’ αριθμ. οικ.2/16519/0022 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄465/24/02/2012)
περί του καθορισμού του επιδόματος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου
15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011),
καθορίζεται το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκι-
μους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και
ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ) του Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού ανά κατηγο-
ρία ως εξής...... Σελ.10

ΕΝΕΧΕΙΡΟ

«Το μέλλον μας θα είναι μεγάλο, όταν όλα στηριχτούν...» 
Κατά τον ερχομό του στην Κέρκυρα ο Ν. Βάμβας υποδεχόμενος το Σολωμό του είπε «Εψάλατε τον ένδοξον αγώ-
να της υπάγετε τώρα να φιλήσετε την ιεράν αυτής γην» η απάντηση του ποιητή δεν είναι γνωστή. Ο επίσκοπος
Ζακύνθου Ν. Κατραμής τον ρώτησε κάποτε: «κόμη γιατί δεν επισκέπτεσαι την αγαπημένη σου Ελλάδα;» και ο
ποιητής απαντά: «φοβούμαι μη δεν τη γνωρίσω» Σε επιστολή του στον επιστήθιο φίλο Γ. Τερτσέτη (25/3/1842)
γράφει: πάνε είκοσι χρόνια, που σαν σήμερα η Ελλάδα έσπασε τις αλυσίδες. Η μέρα αυτή του Ευαγγελισμού
είναι μέρα για χαρές και για δάκρυα. Χαρά για τα μελλούμενα, δάκρυα για τη σκλαβιά την περασμένη, και για
το σήμερα τη να ειπώ; Η διαφθορά είναι τόσο γενική και έχει τόσο βαθειάς τις ρίζες, που σε κάνει να σαστίζεις.
Μόνον όταν οι αφορμές της διαφθοράς εξολοθρευθούν..... Σελ. 15

ΑΔΕΙΕΣ   

Για μεταγγίσεις αίματος 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Υπάλληλοι που
πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από
νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίμα-
τος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας δικαιούνται ειδι-
κή άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσι-
μες ημέρες το χρόνο».
Πέραν των ως άνω ειδικών διατάξεων, που προφα-
νώς υπερισχύουν πάσης άλλης διατάξεως γενικού
περιεχομένου, εκ της κείμενης νομοθεσίας δεν προ-
βλέπεται ρητώς η δυνατότητα εξαίρεσης κάποιου
υπαλλήλου από το κυκλικό ωράριο ένεκα οικογε-
νειακών λόγων...  Σελ.11

ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ       

Απαιτείται η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου  
Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 4 του Νόμου 4223/2013, «Η μετά-
ταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων του
Ε.Σ.Υ. με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων που υπηρετούν σε αυτά, επιτρέπεται μετά από αίτηση
του ενδιαφερομένου χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβου-
λίων ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.
Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που είναι σύζυγοι στρατιωτι-
κών, ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται να
αποσπώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ,
και λοιπές υπηρεσίες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, στην περιοχή που υπηρετεί ο/η
σύζυγός τους»... Σελ. 13
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ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΚΑ
Προσωπικό και ασθενείς 
εκτεθειμένοι σε 
επιθετικές συμπεριφορές
Ένα τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στον ξενώ-
να «ΤΟ ΣΠΙΤΙ», που είχε ως αποτέλεσμα το θάνα-
το ενός νοσηλευτή. Συγκεκριμένα, το επεισόδιο 
σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 27/9/2014 
όταν δύο από τους τρεις τροφίμους που παρέμε-
ναν στον Ξενώνα φιλονίκησαν, ενώ ο χώρος επιτη-
ρείτο από τις δύο νοσηλεύτριες της βάρδιας. Η μία 
παρενέβη για να καθησυχάσει τους τροφίμους και 
δέχθηκε επίθεση από έναν εκ των δύο. Τελικά το 
περιστατικό ελέγχθηκε.
Όταν, λίγο αργότερα, ανέλαβε υπηρεσία ο νοση-
λευτής της νυχτερινής βάρδιας και ενημερώθηκε 
για το όλο θέμα, ενημέρωσε τηλεφωνικά το τοπικό 
αστυνομικό τμήμα για το συμβάν. Η συνάδελφός 
του μετέβη σε άλλο χώρο του Ξενώνα για να πάρει 
οδηγίες από τον γιατρό και να ετοιμάσει το δείπνο 
και μόλις επέστρεψε βρήκε τον νοσηλευτή αναί-
σθητο.
Αμέσως ειδοποίησε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 
νοσηλευτής διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Κορ-
γιαλένειο Μπενάκειο ΕΕΣ»,  όπου παρά τις προσπά-
θειες των Ιατρών, κατέληξε... Σελ. 15

ΕπΙΣΤΟΛΗ Ε.Ν.Ε.
Επανασχεδιασμός και ενημέρωση 
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου 4272/2014, τα Περιφερειακά 
Τμήματα (Π.Τ.) της Ε.Ν.Ε. επανασχεδιάζονται ως ακολούθως: 
1ο Π.Τ. Αττικής και Νήσων του Αιγαίου με έδρα την Αθήνα, 
2ο Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
3ο Π.Τ. Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα,
4ο Π.Τ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Νομοί Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας και Ευβοίας) 
με έδρα τη Λάρισα και
5ο Π.Τ. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο...  Σελ. 11

ΕπΙφΥΛΛΙΔΑ
Ο Ηγεμόνας 
Ο Νικολό Μακιαβέλλι γεννήθηκε στην Φλωρεντία στις 23 Μαΐου 1469 κα πέθανε στις 22 Ιου-
νίου 1527. Καταγόταν από αριστοκρατική και ιστορική οικογένεια. Εισήλθε στη δημόσια υπη-
ρεσία της Φλωρεντίας σε νεαρή ηλικία και το 1498 στην αρχιγραμματεία της Φλωρεντινής 
Δημοκρατίας. Στάλθηκε πολλές φορές ως απεσταλμένος στη Γερμανία, την Γαλλία, τη Ρώμη 
και σε διάφορα πριγκιπάτα και κρατίδια.
Ο Μακιαβέλλι πρέσβευε ότι καλύτερο πολίτευμα επί μονίμου βάσεως και μακροπροθέσμως 
είναι η δημοκρατία. Αλλά, λόγω των ιστορικών περιστάσεων, των επεμβάσεων ξένων, του 
κατακερματισμού των εσωτερικών δυνάμεων και δυνατοτήτων, υποστήριξε την απολυταρχία 
με έναν ηγεμόνα ευέλικτο, που να μπορεί να μετέρχεται όλα τα μέσα... Σελ. 15

ΕπΙΔΟΜΑ βΑΕ
Όλοι οι νοσηλευτές 
το δικαιούνται 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υπ’αριθμ. οικ.2/16519/0022 Κοι-
νής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
Β΄465/24/02/2012) περί του καθο-
ρισμού του επιδόματος επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 
1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), καθορίζε-
ται το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας για τους 
μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς 
υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ 
– ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού ανά κατηγο-
ρία ως εξής:
α) Κατηγορία Α’ σε εκατόν πενήντα 
(150) ευρώ.
Στην κατηγορία Α’ περιλαμβάνονται 
οι κάτωθι ειδικότητες:
α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπη-
ρεσίας, εργαστηρίων και...  Σελ. 10
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Θλιβερά και επικίνδυνα...  
Του Δημήτρη Πιστόλα

Π ρόσφατα έχασε την ζωή του αγαπητός συνάδελφος εν ώρα υπηρε-
σίας, μετά από επεισόδια που έγιναν στη βάρδια του με τρόφιμους 
ψυχιατρικού ξενώνα  μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου των Αθηνών. Ο 

θάνατος του συναδέλφου φέρνει για άλλη μια φορά στην επιφάνεια τα σοβα-
ρά προβλήματα που υπάρχουν στη στελέχωση των νοσηλευτικών τμημάτων, 
αλλά και το επικίνδυνο περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε.

Σοβαρά προβλήματα υγείας, αποτέλεσμα της εξαντλητικής και επικίνδυνης 
εργασίας που επιτελούμε, αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Μερικά εξ’ αυτών 
έχουν οδηγήσει και στο παρελθόν στον έμμεσο θάνατο ή αναπηρία συναδέλ-
φων. Σήμερα, όμως, έχουμε έναν άμεσο θάνατο συναδέλφου στο χώρο της 
εργασίας του και η πολιτεία συνεχίζει να έχει μάτια και αυτιά  κλειστά. 

Ως editorial στο φύλλο αυτό καταθέτω επιστολή διαμαρτυρίας συναδέλφων 
ψυχιατρικής κλινικής, τονίζοντας στην πολιτεία -ενόψει των ψυχιατρικών ρυθ-
μίσεων- να αναλογιστεί τις ευθύνες της, αλλά  και τα προβλήματα που θα προκύψουν αν 
αυτές υλοποιηθούν με τον σημερινό τρόπο.

«Οι εργαζόμενοι του Ψυχιατρικού τμήματος του Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός» γνωστοποιούν εγ-
γράφως τα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα της κλινικής, διαμαρτυρόμενοι για τις απάν-
θρωπες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της νοσηλείας των ασθενών.

Οι συνθήκες νοσηλείας των ασθενών έχουν περάσει προ πολλού το κατώφλι της στοιχειώ-
δους υγιεινής και ασφάλειας. Η σύντομη περιγραφή που θα σας παραθέσουμε, δεν μπορεί 
να αποδώσει την ολοκληρωμένη και σαφώς δυσμενέστερη από τη περιγραφόμενη κατά-
σταση.

Από την εποχή του μεγάλου σεισμού στην Αθήνα (Σεπτ. 1999) η Ψ/Χ κλινική του Ευαγγελι-
σμού είναι υποχρεωμένη να δέχεται εισαγγελικές παραγγελίες για εξέταση και ακούσιες 
νοσηλείες. Μολονότι οι προδιαγραφές της κλινικής ήταν για 20 κλίνες και μάλιστα εκού-
σιας νοσηλείας, σήμερα η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και έχει ως εξής:

Ο αριθμός των ασθενών είναι συχνότατα υπερδιπλάσιος της δύναμης των κλινών, με απο-
τέλεσμα πολλοί ασθενείς να νοσηλεύονται σε φορεία (πλάτους μόλις 55-60 εκατοστών) 
στο διάδρομο. Ο κίνδυνος για πτώσεις και τραυματισμούς είναι μεγάλος, δεδομένου ότι 
οι ασθενείς μας λαμβάνουν νευροληπτικά και ψυχιατρικά φάρμακα που στις συνήθεις 
παρενέργειές τους έχουν ζάλη, αστάθεια και μείωση τη αρτηριακής πίεσης. Φανταστείτε 
πόσο πιο επικίνδυνο γίνεται το σκηνικό εάν χρειαστεί να καθηλωθεί μηχανικά (με ιατρική 
εντολή) κάποιος ασθενής για την ασφάλειά του ή των υπολοίπων επί του φορείου στο 
διάδρομο.

Αναλογιστείτε δε, ότι για τους ψυχικά πάσχοντες είναι απόλυτη ανάγκη η εμπέδωση της 
έννοιας του προσωπικού χώρου αλλά και της μείωσης των εξωτερικών ερεθισμάτων (χρει-
άζονται δηλ. συνθήκες ηρεμίας). Αυτό που συμβαίνει όμως είναι το ακριβώς αντίθετο. 
Ούτε προσωπικός χώρος υπάρχει, ούτε ηρεμία. Επιπλέον, λόγω της αποδιοργανωμένης 
συμπεριφοράς αρκετών ασθενών δημιουργούνται συμπλοκές μεταξύ τους, με αφορμή την 
αρπαγή προσωπικών αντικειμένων του ενός από τον άλλο ή την κατάληψη του φορείου 
του ενός από τον άλλο.

Η έλλειψη ζωτικού ελεύθερου χώρου και το πολυάριθμο των ασθενών καθιστούν απάν-
θρωπες τις συνθήκες νοσηλείας, πέρα από κάθε γνωστή συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και κάθε νομοθεσία προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας ψυχιατρικού τμήματος. 
Μάλιστα η Ψ/Χ κλινική λειτουργεί στον 9ο όροφο του κτιρίου ΑΧΕΠΑ, και προφανώς δεν 
έχει χώρο προαυλισμού.
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Η σώρευση αρκετών χρόνιων ψυχιατρικών –κοινωνικών περιστατικών δυσχεραίνει περαι-
τέρω το έργο μας.

Η κατάσταση περιπλέκεται πολλαπλασιαστικά, εάν τα περιστατικά έχουν και άλλα  παθο-
λογικά προβλήματα, όπου μπορεί να χρειαστεί να γίνουν νοσηλευτικές πράξεις και παρεμ-
βάσεις στο διάδρομο, παρουσία αρκετών άλλων ασθενών ( π.χ. αιμοληψίες, αλλαγές τραυ-
μάτων, φροντίδα ατομικής υγιεινής, κλπ), κατάσταση που προσβάλλει την αξιοπρέπεια των 
ασθενών .

Οι παράγοντες κινδύνου αυξάνονται γεωμετρικά με την φροντίδα των ασθενών στο διά-
δρομο, επειδή οι ασθενείς μας μπορεί να είναι ασταθείς, απρόβλεπτοι και δυνητικά επικίν-
δυνοι. Οποιοδήποτε  αντικείμενο φροντίδας ή νοσηλείας στο διάδρομο της κλινικής μπορεί 
να υφαρπαχθεί και να καταστεί επικίνδυνο «επιθετικό όπλο» (π.χ. μία μεταλλική στήλη 
ροής του ορού, το στατό, θα ήταν καταστροφικό στα χέρια κάποιου διεγερτικού ασθενή).

Φανταστείτε τι ακραίο μπορεί να συμβεί εάν ένας ασθενής επιτεθεί σε κάποιον άλλο, έχο-
ντας αρπάξει κάποιο αντικείμενο της φροντίδας.

Σημειωτέον, ήσυχο δωμάτιο (απομόνωσης) δεν υπάρχει στην κλινική, παρότι οι διεθνείς 
προδιαγραφές προβλέπουν για κάθε 10 κλίνες νοσηλείας ένα ήσυχο δωμάτιο.

Αρνητικό  αξιοσημείωτο είναι και η παντελής έλλειψη 
πυρανίχνευσης.

Αλλά πέραν όλων αυτών εργαζόμαστε σε ένα χώρο 
νοσοκομείου και δε μπορούμε να προσφέρουμε ούτε 
συνθήκες ασφάλειας, αλλά ούτε και συνθήκες υγιει-
νής.

Για όλους αυτούς τους ασθενείς που βρίσκονται στο 
διάδρομο (αρκετά συχνά πάνω από 20 ασθενείς) 
υπάρχουν μόνο 2 τουαλέτες και 2 ντουζιέρες. Η ανα-
μονή για τη χρήση της τουαλέτας και το απλό πλύσιμο 
των χεριών είναι μεγάλη. Αυτό αποτρέπει τους ασθε-
νείς από τη χρήση των καλών συνηθειών υγιεινής με 
αποτέλεσμα συχνά να έχουμε κρούσματα ομαδικής 

γαστρεντερίτιδας. Τους χειμερινούς μήνες λόγω του συγχνωτισμού έχουμε αδιάλειπτα λοι-
μώξεις του αναπνευστικού επί των ασθενών.

Με τι ψυχολογική διάθεση θα αποδεχθεί κάποιος ασθενής την αναγκαστική και ακούσια 
νοσηλεία του, όταν δεν του προσφέρουμε κρεβάτι, ατομικό χώρο, τουαλέτα…και εν τέλει 
ασφαλή νοσηλεία;

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με μια σειρά παραμέτρων, όπως η φυσική εξάντληση και 
επαγγελματική εξουθένωση του προσωπικού, αλλά και η αυξημένη επικινδυνότητα μέσα 
στην οποία ασκούμε τα καθήκοντά μας, δημιουργούν τις αθροιζόμενες αλλά και γεωμετρι-
κά πολλαπλασιαζόμενες, συνθήκες που θα οδηγήσουν σε τραγικά συμβάματα.

Υπό τις δεδομένες προαναφερθείσες καταστάσεις αδυνατούμε να παρέχουμε ασφαλείς 
συνθήκες νοσηλείας στους ασθενείς. Υπάρχει δε και εύλογα, εκφραζόμενος ο κίνδυνος για 
την σωματική ακεραιότητα των ασθενών και των εργαζομένων.

Από την πλευρά μας, εμείς ως εργαζόμενοι και δημόσιοι λειτουργοί δεν αποποιούμαστε 
των υπηρεσιακών μας ευθυνών, αλλά επισημαίνουμε εγγράφως τα δραματικά προβλήματα 
της λειτουργίας της Ψ/Χ  κλινικής του Ευαγγελισμού, ώστε να μην χρεωθούμε και την ευ-
θύνη που αναλογεί στην έλλειψη υποδομών.

Επειδή θεωρούμε ότι είναι πιθανό υπό τις δεδομένες συνθήκες να έχουμε κάποιο σύμβα-
μα, σας ενημερώνουμε ώστε να κάνετε ό,τι μπορείτε για την καλυτέρευση των συνθηκών 
υγιεινής και ασφάλειας της νοσηλείας των ασθενών.

Τέλος σας τονίζουμε ξανά, ότι κατά τωρινή μας λειτουργία, η δύναμη των ασθενών είναι υπερ-
διπλάσια των κλινών νοσηλείας.(συνήθως 40 εώς 50 ασθενείς , για τις 20 κλίνες νοσηλείας)».

εργαζόμαστε σε ένα χώρο 
νοσοκομείου και δε μπορούμε 
να προσφέρουμε ούτε συνθήκες 

ασφάλειας, αλλά ούτε και 
συνθήκες υγιεινής.
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Προσωπικό και ασθενείς εκτεθειμένοι 
σε επιθετικές συμπεριφορές 

Ένα τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα 
στον ξενώνα «ΤΟ ΣΠΙΤΙ», που είχε 
ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός 

νοσηλευτή. Συγκεκριμένα, το επεισόδιο ση-
μειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 27/9/2014 
όταν δύο από τους τρεις τροφίμους που παρέ-
μεναν στον Ξενώνα φιλονίκησαν, ενώ ο χώρος 
επιτηρείτο από τις δύο νοσηλεύτριες της βάρ-
διας. Η μία παρενέβη για να καθησυχάσει τους 
τροφίμους και δέχθηκε επίθεση από έναν εκ 
των δύο. Τελικά το περιστατικό ελέγχθηκε.

Όταν, λίγο αργότερα, ανέλαβε υπηρεσία ο 
νοσηλευτής της νυχτερινής βάρδιας και ενη-
μερώθηκε για το όλο θέμα, ενημέρωσε τη-
λεφωνικά το τοπικό αστυνομικό τμήμα για το 
συμβάν. Η συνάδελφός του μετέβη σε άλλο 
χώρο του Ξενώνα για να πάρει οδηγίες από τον 
γιατρό και να ετοιμάσει το δείπνο και μόλις 
επέστρεψε βρήκε τον νοσηλευτή αναίσθητο.

Αμέσως ειδοποίησε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και 
ο νοσηλευτής διακομίστηκε στο Νοσοκομείο 
«Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΕΕΣ»,  όπου παρά 
τις προσπάθειες των Ιατρών, κατέληξε. 

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευ-
τικής Ομοσπονδίας ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ) εξέφρασε 
τα συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή του στους 
συγγενείς του άτυχου συναδέλφου τους, τονίζο-
ντας παράλληλα ότι ήταν γνωστές οι ακατάλλη-
λες συνθήκες φιλοξενίας στον εν λόγω ξενώνα, 
ο οποίος διοικητικά ανήκει στο «Σισμανόγλειο» 
Νοσοκομείο.

«Δυστυχώς, η κατάληξη του τραγικού συμβάντος 
έγινε η αφορμή δημοσιοποίησης μιας πραγματι-
κότητας που μέχρι τώρα η διοίκηση του νοσοκο-
μείου, δεν στάθηκε ικανή να αντιμετωπίσει, αφήνοντας το προ-
σωπικό και τους ασθενείς έκθετους στις επιθετικές συμπεριφορές 
κάποιων φιλοξενούμενων, παρά τις αναφορές και τις αντιδράσεις 
της διεπιστημονικής ομάδας του ξενώνα. Χαρακτηριστικά αναφέ-
ρεται, ότι ο επιστημονικά υπεύθυνος της εν λόγω δομής, παραι-
τήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, κρούοντας τον κώδωνα του 
κινδύνου στη διοίκηση, για τα όσα συνέβαιναν εκεί.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες τα περιστατικά επιθετικότη-
τας δεν είναι μεμονωμένα, αλλά ιδιαίτερα συχνά και επικίνδυνα, 
μιας και το πλαίσιο λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής είναι 
ακατάλληλο για τη φιλοξενία ατόμων με παραβατική συμπεριφο-
ρά, όπως δυστυχώς αποδείχθηκε με τον πλέον τραγικό τρόπο.

Με βάση τα παραπάνω, καλούμε την Πολιτεία να λάβει άμεσα μέ-
τρα για τη μεταφορά των φιλοξενούμενων με παραβατική συμπε-

ριφορά, σε άλλη, δομή κατάλληλη για τις ανάγκες τους, ώστε να 
διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η ζωή των εργαζομένων, αλλά και 
των άλλων φιλοξενούμενων.

Τέλος, απαιτούμε τη διερεύνηση της υπόθεσης, την απόδοση 
ευθυνών και την παραδειγματική τους τιμωρία», αναφέρει στην 
ανακοίνωσή της η ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ.

Ο υπουργός Υγείας Μ. Βορίδης έδωσε εντολή άμεσης διερεύνησης 
των συνθηκών του  θανάτου νοσηλευτή. Διατάχθηκε ΕΔΕ από τη 
Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ενώ η Διοίκηση του 
Νοσοκομείου  κατήγγειλε το τραγικό περιστατικό στην Αστυνομία, 
η οποία διενεργεί προανάκριση.

Παράλληλα φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου του νοσηλευτή 
θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση της σορού του.

απαιτούμε τη διερεύνηση της υπόθεσης,
την απόδοση ευθυνών 

και την παραδειγματική τους τιμωρία
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝΕ)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας την ακόλουθη ανακοίνωση, στην οποία περιέχονται 
όλες οι χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εκλογές της ΕΝΕ, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 
3 και 4 Νοεμβρίου 2014, προκειμένου να προκύψουν τα προβλεπόμενα εκ του νόμου όργανα 
για τα 5 Περιφερειακά Τμήματα:

 1ο Π.Τ. Αττικής και Νήσων του Αιγαίου με έδρα την Αθήνα, 

 2ο Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 

 3ο Π.Τ. Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα,

  4ο Π.Τ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Νομοί Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας και 
Ευβοίας) με έδρα τη Λάρισα και

 5ο Π.Τ. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.

Στις 3/11/14 θα διεξαχθούν οι εκλογές στο 1ο, 3ο και 5ο Π.Τ., ενώ στις 4/11/14 στο 2ο και 4ο Π.Τ.

Από τις 25/10/14, στην ιστοσελίδα της ΕΝΕ (www.enne.gr), πληκτρολογώντας τον αριθμό μη-
τρώου σας σε ειδικό πλαίσιο, θα υπάρχει η δυνατότητα να πληροφορηθείτε και ηλεκτρονικά 
για το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζετε.

Αφού ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους, παρακαλούμε προσέξτε ιδιαιτέ-
ρως τις ακόλουθες πληροφορίες:
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>  Για το 1ο Περιφερειακό Τμήμα Αττικής και νήσων του Αιγαίου με έδρα την Αθήνα, οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου 
2014, από τις 08:00 έως τις 18.00, ο αριθμός των μελών του Π.Σ. είναι 11, της Εξελεγκτικής Επιτροπής 3 ενώ εκλέγεται ένας Αντι-
πρόσωπος για κάθε 50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν:

1 9

2 10

3
11

12

13

14

15

16

17

18

4

5

6

7

8

Στο Ψ.Ν.Α. Δαφνί στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: 
Ψ.Ν.Α. Δαφνί, Π.Ν.Α. «ΑΤΤΙΚΟ», Νομαρχία Αθηνών – Διεύ-
θυνση Υγείας Δυτικός Τομέας, Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο», ΤΕΙ 
Αθήνας, Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο», Κέντρο Υγείας Μεγάρων, Κέντρο 
Υγείας Ελευσίνας, ΠΕΔΥ, Γενική Κλινική Δυτικής Αττικής 
«Βουγιουκλάκειο».

Στο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» στο οποίο ψηφίζουν οι Νοση-
λευτές των: Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», 251 ΓΝΑ, 401 ΓΣΝΑ, 
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Σχολή Αξιωματικών Νο-
σηλευτικής, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», 
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Σωτηρία», Γηροκομείο Αθηνών, Ευγενίδειο, 
ΚΥΑΝΟΥΣ Σταυρός Αθηνών, Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Στο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» στο οποίο ψηφίζουν οι Νοση-
λευτές των: Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός», Γ.Α.Ν.Α. «Άγιος Σάβ-
βας», Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων 
Αθηνών «Ανδρέας Συγγρός», Παθολογικό Νοσοκομείο 
Αθηνών Σπηλιοπούλειο «Αγία Ελένη», Νοσηλευτικό Ίδρυμα 
Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Οφθαλμιατρείο, Νοσοκομείο 
Αθηνών Αρεταίειο, Νοσοκομείο Αθηνών Αιγινήτειο, Κεντρι-
κή Κλινική Αθηνών, Συνταξιούχοι, Βουλή των Ελλήνων, Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση Γ’ Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, 
Ελληνική Αστυνομία, ΟΑΕΔ, Ταμείο Ασφαλίσεως Προσω-
πικού ΟΤΕ, Ταμείο Περίθαλψης Τράπεζας Ελλάδος, Ταμείο 
Πρόνοιας Δικηγόρων, Ταμείο Τραπεζών & Επιχ. Κοινής Ωφέ-
λειας, Τράπεζα Ελλάδος, Υπουργείο Παιδείας.

Στο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» στο οποίο ψηφίζουν οι Νοση-
λευτές των: Γ.Ν.Π.Α. «Αγία Σοφία», Γ.Ν.Α. Ε.Ε.Σ. «Κοργιαλέ-
νειο – Μπενάκειο», Γ.Ν.Π.Α. «Αγλαΐα Κυριακού», Γ.Ν.Μ.Α. 
«Έλενα Βενιζέλου», Γ.Ν.Α. «Ελπίς», Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο Ερρίκος 
Ντυνάν, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στο Γ.Ν.Ν. «Άγιος Παντελεήμων» στο οποίο ψηφίζουν 
οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.Ν. «Άγιος Παντελεήμων», Αγία 
Βαρβάρα.

Στο Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές 
των: Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 
Νταού (Ραφήνα), Γ.Ν.Μ. «Αμαλία Φλέμινγκ», Γ.Ν. Παίδων 
Πεντέλης, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο», 414 ΣΜΕΝ, Αναρρωτή-
ριο Πεντέλης, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατο-
λικής Αττικής, Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, Α.ΣΠΑΙ.ΤΕ, 
Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων, Υγεία, ΙΑΣΩ, 
ΙΑΣΩ Παίδων, Ιατρικό Αθηνών, Μητέρα.

Στο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο» στο οποίο ψηφί-
ζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπού-
λειο», Γ.Ν.Α. «Η Παμμακάριστος», Γ.Ν.Α. «Πολυκλινική», 
Ιατρικό Περιστερίου, Ευρωκλινική Παίδων, Ιατρικό Περι-
στερίου, ΙΚΑ Αθηνών (διάφορα Ιατρεία), Δήμοι Αθηνών, 
ΕΠΑΛ Αθηνών, Ιατρική Υπηρεσία Υγειονομικών Ασφαλί-
σεων, Νομαρχία Αθηνών, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, Ταχυδρομικό Τα-
μιευτήριο, Βιοκλινική Αθηνών, Ευρωκλινική Αθηνών.

Στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Άγιοι 
Ανάργυροι», στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές του εν 
λόγω νοσοκομείου. 

Στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Με-
ταξά», στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν.Π. 
«Τζάνειο», Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά 
«Μεταξά», Β’ Υ.ΠΕ Αττικής – με απόσπαση στη Δ/νση 
Ανάπτυξης, Δήμοι Πειραιά, ΕΠΑΛ Πειραιά, Οίκος Ναύτου, 
και Βιοκλινική Πειραιά, Υπόλοιπα Ιδιωτικά Πειραιώς, Ια-
τρικό Κέντρο Φαλήρου. 

Στο Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας στο οποίο ψηφίζουν οι 
Νοσηλευτές των: Ασκληπιείου Βούλας, Κέντρο Αποκα-
τάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας, Αθλητικό Κέντρο 
Παλαιού Φαλήρου.

Στο ξενοδοχείο Κάραβελ θα λειτουργήσουν τέσσερα (4) 
εκλογικά τμήματα για τους ανέργους της Αθήνας, κατ’ 
αλφαβητική σειρά. 

Στο Γ.Ν.Ν. «Άγιος Παντελεήμων» για τους διαμένοντες 
ανέργους στον Πειραιά, και τους νοσηλευτές των ιδιω-
τικών θεραπευτηρίων και λοιπών ιδιωτικών φορέων, 
ασφαλιστικών ταμείων, τραπεζών, αστυνομίας, Φυλα-
κών Κορυδαλλού, ΙΚΑ Πειραιά, ΠΕΔΥ, ΕΟΠΥΥ.

Στο Γ.Ν. Μυτιλήνης στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές 
των: Γ.Ν. Μυτιλήνης, Ίδρυμα Θεομήτωρ Αγιάσου, ΕΠΑΛ 
Λέσβου, ΚΕΚΥΑΜΕΑ Μυτιλήνης, Εταιρεία ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ 
Λέσβου, Δήμοι Ν. Λέσβου, ΙΚΑ Ν. Λέσβου, Λοιποί Φορείς 
Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Λέσβου, Άνεργοι Ν. Λέσβου.

Στο Γ.Ν. Σάμου στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: 
Γ.Ν. Σάμου , Κ.Υ. Ικαρίας, 79 ΑΔΤΕ Σάμος, Γηροκομείο Σά-
μου, Δήμοι Ν. Σάμου, Άνεργοι Ν. Σάμου, ΙΚΑ Ν. Σάμου, 
Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Σάμου.

Στο Γ.Ν. Χίου στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: 
Γ.Ν. Χίου, Κλινική Μισαηλίδου Χίος, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Χίου, Κέ-
ντρο Παιδιού Και Εφήβου Χίου, Κλινική Ζωοδόχος Πηγή 
Χίος, Δήμοι Ν. Χίου, Άνεργοι Ν. Χίου, ΙΚΑ Ν. Χίου, Λοιποί 
Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Χίου. 

Στο Γ.Ν. Λήμνου στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: 
Γ.Ν. Λήμνου, λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Λήμνου, 
Άνεργοι Ν. Λήμνου.

Στο Γ.Ν. Ρόδου στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: 
Γ.Ν. Ρόδου, Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου, Κ.Υ. Καλύ-
μνου, Κ.Υ. Καρπάθου, Κ.Υ. Κω, Euromedica Ρόδου, ΟΚΑ-
ΝΑ Ρόδου, ΚΑΦΚΑ Ρόδου, Κλινική HELLIONEPHRO Ρόδου, 
ΚΗΦΗ Ρόδου, 1ο ΕΠΑΛ Καλύμνου, 2ο ΕΠΑΛ Ρόδου, ΤΑΓΜΑ 
Υγειονομικού Εθνοφυλακής Ρόδου, ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου, 
Π. Ιατρείο Αστυπάλαιας, ΠΠΙ Σύμης, Δήμοι Ν. Δωδεκα-
νήσου, ΙΚΑ Ν. Δωδεκανήσου, Άνεργοι Ν. Δωδεκανήσου, 
Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Δωδεκανήσου.

Στο Γ.Ν. Σύρου στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: 
Γ.Ν. Σύρου, Κ.Υ. Κυθήρων, Κ.Υ. Νάξου, Γηροκομείο Πά-
ρου, Κλινική Κλίμακα, Ιατρικό Νάξου, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Σύ-
ρου, Κλινική SANTORINI RENAL, Νεφρολογικό Κέντρο 
Σαντορίνης, Δήμοι Ν. Κυκλάδων, Άνεργοι Ν. Κυκλάδων, 
ΙΚΑ Ν. Κυκλάδων, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Κυ-
κλάδων. 
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>  Για το 2ο Περιφερειακό Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 4 Νοεμβρίου 2014, από 
τις 11:00 έως τις 17:00, εκτός από τα εκλογικά τμήματα που θα λειτουργήσουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρού-
πολης, στα οποία η ψηφοφορία θα διαρκέσει από 8:00- 18:00. Ο αριθμός των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ) είναι 11, 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής 3 ενώ εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για κάθε 50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν:

Στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευ-
τές των: Π.Ν. Αλεξανδρούπολης, Γ.Ν. Διδυμοτείχου, 492 Νο-
σοκομείο Αλεξανδρούπολης, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Έβρου, ΙΚΑ Αλεξαν-
δρούπολης, ΙΚΑ Διδυμοτείχου, Άνεργοι Ν. Έβρου. 
Στο Γ.Ν. Καβάλας στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν. 
Καβάλας, Γ.Ν. Δράμας, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δρά-
μας, Άνεργοι Ν. Δράμας, Άνεργοι Ν. Καβάλας, Δήμος Δράμας, 
Δήμος Καβάλας, ΕΠΑΛ Καβάλας, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Καβάλας, Λοιποί 
Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου (Ν. Καβάλας), Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν. Δράμας), ΙΚΑ Ν. Καβάλας, ΙΚΑ Ν. Δράμας. 
Στο Γ.Ν. Κομοτηνής στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: 
Γ.Ν. Κομοτηνής, Γ.Ν. Ξάνθης, Άνεργοι Ν. Ξάνθης, Άνεργοι Ν. 
Ροδόπης, 412 Νοσοκομείο Ξάνθης, ΕΠΑΛ Ξάνθης, Δήμος Φιλλή-
ρας (Ροδόπης), Δήμος Κομοτηνής, Φυλακές Κομοτηνής, ΚΕΚΥ-
ΚΑΜΕΑ Ροδόπης, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ξάνθης, Θεραπευτήριο Χρονίων 
Παθήσεων Κομοτηνής, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου (Ν. Ξάν-
θης), Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου (Ν. Ροδόπης), ΙΚΑ Κομο-
τηνής, ΙΚΑ Ξάνθης.
Στο Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος», στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές 
των: Νοσηλευτές Αγίου Παύλου, Νοσηλευτές που εργάζονται 
στο νομό Χαλκιδικής (Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα) και Νοση-
λευτές που εργάζονται σε φορείς ιδιωτικού δικαίου του νομού 
Θεσσαλονίκης, των ασφαλιστικών ταμείων, τραπεζών, αστυνο-
μίας κ.τ.ό.
Στο Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές 
των: Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης, Γ.Ν.Θ. «Γ. Πα-
πανικολάου», Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας «Άγιος Παντελεή-
μων», 424 Γ.Σ.Ν.Θ., Γ.Ν. Κιλκίς.
Στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», 
ψηφίζουν οι νοσηλευτές του Θεαγένειου, οι νοσηλευτές του 
ΠΕΔΥ, ΕΟΠΥΥ, οι άνεργοι Νοσηλευτές της Θεσσαλονίκης.
7. Στο Ιπποκράτειο Ν.Θ. στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές του 
Ιπποκράτειου, Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων 
Θεσσαλονίκης, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς», Νοσοκο-
μείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης, Γ.Ν.Θ. «Άγιος Δημήτριος».

Στο Γ.Ν. Κατερίνης στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: 
Γ.Ν. Κατερίνης, Ψ.Ν. Πέτρας Ολύμπου, Άνεργοι Ν. Πιερίας, 
Δήμος Κατερίνης, ΕΠΑΛ Κατερίνης, ΙΚΑ Πιερίας, Λοιποί Φορείς 
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν. Πιερίας).
Στο Γ.Ν. Έδεσσας στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν. 
Έδεσσας, Γ.Ν. Γιαννιτσών, Άνεργοι Ν. Πέλλας, ΚΑΑΚΥΚΑΜΕΑ Ν. 
Πέλλας, ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών Έδεσσας, Λοιποί Φορείς 
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν. Πέλλας), ΙΚΑ Ν. Πέλλας. 
Στο Γ.Ν. Βέροιας στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν. 
Βέροιας, Γ.Ν. Νάουσας, Άνεργοι Ν. Ημαθίας, ΚΑΑΚΥΚΑΜΕΑ Ν. 
Ημαθίας, ΕΠΑΛ Βέροιας, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου (Ν. 
Ημαθίας).
Στο Γ.Ν. Σερρών στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν. 
Σερρών, Άνεργοι Ν. Σερρών, Δήμος Σερρών, ΤΕΙ Σερρών, ΚΕ-
ΠΕΠ Σιδηροκάστρου, ΚΑΦΚΑ Νιγρίτας, ΚΑΑΜΕΑ Σερρών, ΕΠΑΛ 
Ν. Ζύχνης, ΕΠΑΛ Ηράκλειας, ΕΠΑΛ Νιγρίτας, ΕΠΑΛ Σιδηροκά-
στρου, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου (Ν. Σερρών), ΙΚΑ Ν. 
Σερρών.
Στο Γ.Ν. Κοζάνης στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν. 
Κοζάνης, Άνεργοι Κοζάνης, Δήμοι Ν. Κοζάνης, ΤΑΥΚΕΚΟ Κοζά-
νης, ΕΠΑΣ Βοηθών Κοζάνης, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου 
Ν. Κοζάνης, ΙΚΑ Κοζάνης.
Στο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας, στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές 
των: Γ.Ν. Πτολεμαΐδας, ΙΚΑ Πτολεμαΐδας, Γ.Ν. Φλώρινας, Άνερ-
γοι Ν. Φλώρινας, Παιδόπολη «Αγία Όλγα» Φλώρινας, Άνεργοι 
Πτολεμαΐδας, ΕΕΕΕΚ Πτολεμαΐδας, ΤΑΥΚΕΚΟ Πτολεμαΐδας, 
Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Φλώρινας, ΙΚΑ Καστοριάς, 
ΙΚΑ Φλώρινας. 
Στο Γ.Ν Γρεβενών, Άνεργοι Ν. Γρεβενών, ΙΚΑ Γρεβενών, Στο Γ.Ν. 
Γρεβενών, στο οποίο ψηφίζουν οι νοσηλευτές των Γ.Ν. Γρεβε-
νών, Φυλακές Γρεβενών, Σχολή Αστυνομίας Γρεβενών, Γ.Ν. 
Καστοριάς, Άνεργοι Ν. Καστοριάς, , ΚΑΑΚΥΚΑΜΕΑ Καστοριάς, 
Νομαρχία Καστοριάς, ΚΑΑΚΥΚΑΜΕΑ Άργος Ορεστικού, Λοιποί 
Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Καστοριάς, 

>  Για το 3ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα, οι εκλογές θα 
διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου 2014 από τις 11:00 έως τις 17.00, εκτός από τα εκλογικά τμήματα που θα λειτουργήσουν στην πόλη 
της Πάτρας και των Ιωαννίνων, στα οποία η ψηφοφορία θα διαρκέσει από 8:00- 18:00. Ο αριθμός των μελών του Π.Σ είναι 11, της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής 3 ενώ εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για κάθε 50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν:

Στο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: 
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, ΤΕΙ Ηπείρου, Γ.Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών, Γ.Ν. Ιωαννίνων 
«Χατζηκώστα», Άνεργοι Ν. Ιωαννίνων, Άνεργοι Ν. Θεσπρωτίας, 
ΙΚΑ Ν. Ιωαννίνων, ΙΚΑ Ν. Θεσπρωτίας, Δήμοι Ιωαννίνων, Δήμοι 
Θεσπρωτίας, Αρσάκεια Σχολεία, Υ.ΠΕ Ηπείρου, ΕΚΑΒ Ιωαννίνων, 
ΕΠΡΟΨΥΗ Ιωαννίνων, Νομαρχία Θεσπρωτίας, Φυλακές Ιωαννί-
νων, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ηγουμενίτσας, Γενικό 
Επιτελείο Στρατού, ΕΠΑΛ, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Ιω-
αννίνων, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Θεσπρωτίας, ΠΕΔΥ.
Στο Γ.Ν. Άρτας στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν. Άρ-
τας, ΙΚΑ Ν. Άρτας, Άνεργοι Ν. Άρτας, Δήμοι Άρτας, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ 
Άρτας, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Άρτας, ΠΕΔΥ.
Στο Γ.Ν. Πρέβεζας στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν. 
Πρέβεζας, Άνεργοι Ν. Πρεβέζης, ΙΚΑ Ν. Πρεβέζης, Νομαρχία 
Πρέβεζας, ΕΚΑΒ Πρέβεζας, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. 
Πρεβέζης, Δήμοι Πρεβέζης, ΠΕΔΥ . 
Στο Γ.Ν. Κέρκυρας στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν. 
Κέρκυρας, Ψ.Ν. Κέρκυρας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΙΚΑ Ν. Κέρ-
κυρας, Άνεργοι Ν. Κερκύρας, Δήμοι Ν. Κέρκυρας, Λοιποί Φορείς 
Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Κέρκυρας, ΠΕΔΥ.

Στο Γ.Ν. Λευκάδας στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν. 
Λευκάδας, ΙΚΑ Ν. Λευκάδας, Άνεργοι Ν. Λευκάδας, Δήμοι Ν. Λευ-
κάδας, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Λευκάδας, ΠΕΔΥ.
Στο Γ.Ν. Κεφαλληνίας στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: 
Γ.Ν. Κεφαλληνίας, Γ.Ν. Ληξουρίου, ΙΚΑ Ν. Κεφαλληνίας, Άνεργοι 
Ν. Κεφαλληνίας, Δήμοι Ν. Κεφαλληνίας, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού 
Δικαίου Ν. Κεφαλληνίας, ΠΕΔΥ.
Στο κτήριο της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ), στο οποίο 
ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Π.Π.Γ.Ν. Ρίου Πατρών, Γ.Ν.Π. «Άγιος 
Ανδρέας», Γ.Ν. Αιγίου, Κ.Υ. Καλαβρύτων, Γ.Ν.Π.Π. «Καραμανδά-
νειο», Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Δυτικής Ελλάδος, ΤΕΙ 
Πάτρας, Κ.Υ. Ακράτας, Άσυλο Ανιάτων Πατρών, Νομαρχία Αχαΐας, 
Ολύμπιον Θεραπευτήριο, Φυλακές Πάτρας, Περιφερειακό Ια-
τρείο Δάφνης Παΐων, Κέντρο Αποθεραπείας και Φυσικής Αποκα-
τάστασης Αιγίου, ΠΕΔΥ Ν. Αχαΐας (1ο εκλογικό τμήμα).
Επιπλέον, θα λειτουργήσει ένα εκλογικό τμήμα (2ο εκλογικό 
τμήμα) στο κτήριο της 6ης ΥΠΕ, στο οποίο θα ψηφίσουν οι άνερ-
γοι νοσηλευτές του Ν. Αχαΐας και νοσηλευτές ιδιωτικών θεραπευ-
τηρίων και λοιπών φορέων (ασφαλιστικών ταμείων, τραπεζών, 
αστυνομίας κ.τ.ό).
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Στο Γ.Ν. Αγρινίου στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: 
Γ.Ν. Αγρινίου, Γ.Ν. Μεσολογγίου, ΤΕΙ Μεσολογγίου, Ιπποκρά-
τειο Ίδρυμα Αγρινίου, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Αιτωλοακαρνανίας, ΕΚΑΒ 
Αγρινίου, ΕΠΑΛ, ΙΚΑ Ν. Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕΔΥ, Άνεργοι Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Αιτω-
λοακαρνανίας, Δήμοι Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
Στο Γ.Ν. Πύργου στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν. 
Πύργου, Γ.Ν. Αμαλιάδας, Γ.Ν. – Κ.Υ. Κρεστένων, Άσυλο Ανιά-
των Πύργου, ΚΕΠΕΠ Λεχαινών, Νομαρχία Ηλείας, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ 
Πύργου, Δήμοι Ν. Ηλείας, ΠΕΔΥ, Άνεργοι Ν. Ηλείας, Λοιποί 
Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Ηλείας, ΕΠΑΛ, ΙΚΑ Ν. Ηλείας, Γ.Ν. 
Ζακύνθου, ΙΚΑ ν. Ζακύνθου, Άνεργοι Ν. Ζακύνθου, Δήμοι Ν. 
Ζακύνθου, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Ζακύνθου, Ορ-
γανισμός Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου. 
Στο Γ.Ν. Άργους στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν. 
Άργους, Γ.Ν. Ναυπλίου, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ναυπλίου, Νομαρχία Αρ-
γολίδας, Υπουργείο Δικαιοσύνης Ναυπλίου, Άνεργοι Ν. Αρ-
γολίδας, ΙΚΑ Ν. Αργολίδας, ΠΕΔΥ, Δήμοι Ν. Αργολίδας, λοιποί 
Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Αργολίδας, ΠΕΔΥ.

Στο Γ.Ν. Καλαμάτας στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: 
Γ.Ν. Καλαμάτας, Γ.Ν. Κυπαρισσίας, ΚΑΦΚΑ Φιλιατρών, ΚΕΚΥΚΑ-
ΜΕΑ Μεσσηνίας, Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας 
Καλαμάτας, Νομαρχία Καλαμάτας, ΕΠΑΛ, ΙΚΑ Ν. Μεσσηνίας, 
Άνεργοι Ν. Μεσσηνίας, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. 
Μεσσηνίας, Δήμοι Ν. Μεσσηνίας, ΠΕΔΥ .
Στο Γ.Ν. Σπάρτης στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν. 
Σπάρτης, Γ.Ν. – Κ.Υ. Μολάων, ΙΚΑ Ν. Λακωνίας, Άνεργοι Ν. Λα-
κωνίας, Δήμοι Ν. Λακωνίας Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. 
Λακωνίας, ΠΕΔΥ .
Στο Γ.Ν. Τρίπολης στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν. 
Τρίπολη, Ψ.Ν. Τρίπολης, Φυλακές Τριπόλεως, 411 Γενικό Στρα-
τιωτικό Νοσοκομείο, ΙΚΑ Ν. Αρκαδίας, ΕΠΑΛ, Δήμοι Ν. Αρκαδί-
ας, Άνεργοι Ν. Αρκαδίας, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. 
Αρκαδίας, ΠΕΔΥ .
Στο Γ.Ν. Κορίνθου στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: 
Γ.Ν. Κορίνθου, ΚΑΦΚΑ Κορίνθου, Δήμοι Ν. Κορίνθου, Άνεργοι 
Ν. Κορίνθου, ΙΚΑ Ν. Κορίνθου, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου 
Ν. Κορίνθου, ΕΠΑΛ, ΠΕΔΥ .

>  Για το 4ο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, (Νομοί Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας και Ευβοίας) με έδρα 
τη Λάρισα, οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 4 Νοεμβρίου 2014 από τις 11:00 έως τις 17:00, εκτός από το εκλογικό τμήμα που θα λει-
τουργήσει στην πόλη της Λάρισας, στο οποίο η ψηφοφορία θα διαρκέσει από 8:00- 18:00. Ο αριθμός των μελών του Π.Σ είναι 11, 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής 3 ενώ εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για κάθε 50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν:

Στο Γ.Ν. Τρικάλων στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: 
Γ.Ν. Τρικάλων, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων, 
Γ.Ν. Καρδίτσας, ΚΕΠΕΠ Καρδίτσας, Φυλακές Τρικάλων, ΙΚΑ Ν. 
Τρικάλων, ΙΚΑ Ν. Καρδίτσας, Δήμοι Ν. Τρικάλων, Δήμοι Ν. Καρ-
δίτσας, Άνεργοι Ν. Τρικάλων, Άνεργοι Ν. Καρδίτσας, Λοιποί 
Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Τρικάλων, Λοιποί Φορείς Ιδιωτι-
κού Δικαίου Ν. Καρδίτσας, ΠΕΔΥ.
Στο Π.Γ.Ν. Λάρισας στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: 
Π.Γ.Ν. Λάρισας, Γ.Ν. Λάρισας, ΤΕΙ Λάρισας, 404 Γ.Σ.Ν.Λ., 5η Υ.ΠΕ, 
7 ΕΠΑΛ Λάρισας, Ιδιωτικά Θεραπευτήρια, Γενικό Επιτελείο 
Στρατού, Υ.Π.Ε.Π.Θ., Υπουργείο Δικαιοσύνης, Θεραπευτήριο 
Χρονίων Παθήσεων Λάρισας, Κλειστή Φυλακή Αλικαρνασσού, 
ΚΕΣΣΑΜ, Ο.Ε.Ε., ΟΑΕΔ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Αξιω-
ματικών ΕΛ.ΑΣ, Φυλακές Λάρισας, Πυροσβεστική Υπηρεσία, 1ο 
ΕΠΑΛ Τυρνάβου, Δήμοι Λάρισας, Άνεργοι Ν. Λάρισας, Λοιποί 
Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Λάρισας, ΙΚΑ Ν. Λάρισας, ΠΕΔΥ.
Στο Γ.Ν. Βόλου στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν. 
Βόλου, Άνεργοι Ν. Μαγνησίας, Δήμοι Ν. Μαγνησίας, ΙΚΑ Ν. 
Μαγνησίας, Φυλακές Βόλου, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου 
Ν. Μαγνησίας, ΠΕΔΥ.
Στο Γ.Ν. Λαμίας στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν. 

Λαμίας, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δομοκού, ΤΕΙ Λα-
μίας, Γ.Ν. Καρπενησίου, Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυ-
τανίας, Κατάστημα Κράτησης Δομοκού, Νομ/κη Αυτ/ση Φθι-
ώτιδας, Νομαρχία Ευβοίας, Νομαρχία Ευρυτανίας, Νομαρχία 
Φθιώτιδας Υπουργείο Δικαιοσύνης, Φυλακές Δομοκού, ΚΕΥΠ/
ΣΤΕΠ, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λαμίας, Δήμοι Ν. 
Φθιώτιδας, Άνεργοι Ν. Φθιώτιδας, ΙΚΑ Ν. Φθιώτιδας, ΕΠΑΛ, 
Λοιποί Φορείς, Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Φθιώτιδας, Κέντρο Απε-
ξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων, ΠΕΔΥ.
Στο Γ.Ν. Χαλκίδας στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: 
Γ.Ν. Χαλκίδας, Γ.Ν. - Κ.Υ. Καρύστου, Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης, ΚΕΚΥ-
ΚΑΜΕΑ Ευβοίας, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευβοίας, 
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χαλκίδας, ΕΠΑΛ, Δήμοι Ν. 
Ευβοίας, Άνεργοι Ν. Ευβοίας, ΙΚΑ Ν. Ευβοίας, Λοιποί Φορείς 
Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Ευβοίας, ΠΕΔΥ.
Στο Γ.Ν. Λιβαδειάς στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: 
Γ.Ν. Λιβαδειάς, Γ.Ν. Άμφισσας, Γ.Ν. Θήβας, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Βοιω-
τίας, Φυλακές Άμφισσας, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων 
Βοιωτίας, Δήμοι Ν. Βοιωτίας, Δήμοι Ν. Φωκίδας, ΙΚΑ Ν. Βοιωτί-
ας, ΙΚΑ Ν. Φωκίδας, Άνεργοι Ν. Βοιωτίας, Άνεργοι Ν. Φωκίδας, 
Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Βοιωτίας, Λοιποί Φορείς 
Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Φωκίδας, ΠΕΔΥ .

>  Για το 5ο Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου 2014 από τις 11:00 έως τις 
17.00. Ο αριθμός των μελών του Π.Σ είναι 9, της Εξελεγκτικής Επιτροπής 3 ενώ εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για κάθε 50 ψηφίσα-
ντες. Εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν:

Στο Γ.Ν. Αγίου Νικολάου στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές 
των: Γ.Ν. Άγιος Νικόλαος, Κ.Υ. Ιεράπετρας, Κ.Υ. Σητείας, Κ.Υ. Νε-
άπολης, Δ. Φυλακές Νεάπολης, Νομαρχία Λασιθίου, Δήμοι Ν. 
Λασιθίου, Άνεργοι Ν. Λασιθίου, ΙΚΑ Ν. Λασιθίου, Λοιποί Φορείς 
Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Λασιθίου.
Στο Π.Γ.Ν. Ηρακλείου στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές 
των: Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, Γ.Ν. Ηρακλείου, ΤΕΙ Κρήτης, CRETA 
INTERCLINIC, Υπουργείο Εθν. Άμυνας, Υπουργείο Παιδείας, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, Εκπαί-
δευσης, Υ.ΠΕ Κρήτης, ΕΙΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔ Έρευνας Πα-
νεπιστημίου Κρήτης, ΕΠΑΣ Βενιζέλειο Ηρακλείου, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, 
Ελληνική Αστυνομία, Δήμοι Ν. Ηρακλείου, Άνεργοι Ν. Ηρα-

κλείου, ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου, Λοιποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. 
Ηρακλείου.
Στο Γ.Ν. Χανίων στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: Γ.Ν. 
Χανίων, Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, Θεραπευ-
τήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων, Ναυτικό Νοσοκομείο Κρή-
της, Γηροκομείο Χανίων, Φυλακές Χανίων, Λοιποί Φορείς Ιδιω-
τικού Δικαίου Ν. Χανίων, Άνεργοι Ν. Χανίων, Δήμοι Ν. Χανίων, 
ΙΚΑ Ν. Χανίων.
Στο Γ.Ν. Ρεθύμνου στο οποίο ψηφίζουν οι Νοσηλευτές των: 
Γ.Ν. Ρεθύμνου, Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ρεθύμνου, Λοι-
ποί Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου Ν. Ρεθύμνου, ΙΚΑ Ν. Ρεθύμνου, 
Άνεργοι Ν. Ρεθύμνου, Δήμοι Ν. Ρεθύμνου.
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πΑΡΕΜβΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. γΙΑ ΤΗΝ ΕπΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕπΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕπΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥγΙΕΙΝΗΣ 
ΕΡγΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΝπΙΔ πΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟγΙΟ

Όλοι οι νοσηλευτές το δικαιούνται  

Σ ύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 
οικ.2/16519/0022 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ Β΄465/24/02/2012) 

περί του καθορισμού του επιδόματος επικίν-
δυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 
του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/
Α/27-10-2011), καθορίζεται το μηνιαίο επί-
δομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 
για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς 
υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορι-
σμένου χρόνου (ΙΔΑΧ – ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού ανά κα-
τηγορία ως εξής:

α)  Κατηγορία Α’ σε εκατόν πενήντα (150) 
ευρώ.

Στην κατηγορία Α’ περιλαμβάνονται οι κά-
τωθι ειδικότητες:

α)  Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρε-
σίας, εργαστηρίων και καθαριότητας, 
οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε 

ακτινολογικούς θαλάμους και εμφα-
νίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθενο-
φόρων – διασώστες και οι συντηρητές 
πειραματόζωων των Νοσοκομείων, 
των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας 
της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμε-
σης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων 
Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγεί-
ας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας 
και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία 
υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία. 
Οι Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκο-
μείων και Κλινικών.

β)  Οι απασχολούμενοι στην Α` Ζώνη του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών 
Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελ-
ληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 
(Ε.Ε.Α.Ε.).

γ)  Το προσωπικό που απασχολείται στη 
συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, 
διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορ-

ριμμάτων σε συνεργεία συντήρησης και 
επισκευής των μέσων καθαριότητας και 
με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδο-
καθαριστές, οι εργάτες αφοδευτηρίων, 
οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι 
εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι 
καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνί-
τες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές 
μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές 
και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και 
εκδορείς ζώων και πτηνών, οι εναερίτες 
ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες 
αποχέτευσης, οι οδηγοί ανοιχτών φορ-
τηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού 
βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφο-
ρείων και οι χειριστές μηχανημάτων 
έργου.

δ)  Το προσωπικό των σωφρονιστικών και 
αναμορφωτικών καταστημάτων του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
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ΕπΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. πΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥπΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

Επανασχεδιασμός και ενημέρωση  

Σ ας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου 
4272/2014, τα Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ.) της Ε.Ν.Ε. επα-
νασχεδιάζονται ως ακολούθως: 

1ο Π.Τ. Αττικής και Νήσων του Αιγαίου με έδρα την Αθήνα, 
2ο Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
3ο Π.Τ. Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννή-

σου με έδρα την Πάτρα,
4ο Π.Τ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Νομοί Φθιώτιδας, Φωκί-

δας, Ευρυτανίας και Ευβοίας) με έδρα τη Λάρισα και
5ο Π.Τ. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους 
νοσηλευτές της αρμοδιότητάς σας ότι στις 3 Νοεμβρίου θα διενερ-
γηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των Περιφερειακών Συμβουλί-
ων και των Αντιπροσώπων της ΕΝΕ στο 1ο, 3ο και 5ο Π.Τ, ενώ στις 4 
Νοεμβρίου στο 2ο και 4ο. 

Επιπροσθέτως και με δεδομένο ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι έχουν μόνον τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη, σας 
ενημερώνουμε ότι οι κατάλογοι των εκλογέων θα καταρτιστούν 15 
μέρες πριν τις εκλογές.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ε)  Οι οδηγοί ειδικών οχημάτων μεταφο-
ράς πυρομαχικών και ειδικών εύφλε-
κτων καυσίμων.

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, το επί-
δομα του άρθρου 15 του Νόμου 4024/2011 
αφορά μόνον τους μόνιμους και δόκιμους 
πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ – ΙΔΟΧ) του Δη-
μοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού 
και όχι τους απασχολουμένους σε ΝΠΙΔ, 
ήτοι σε φορείς ιδιωτικού δικαίου.

Είναι γεγονός, ότι το παραπάνω φαινόμενο 
πλήττει τους νοσηλευτές που απασχολούνται 
σε φορείς υπό την μορφή ΝΠΙΔ, κατά παρά-
βαση της αρχής της ισότητας και της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων.

Με άλλα λόγια η Ε.Ν.Ε. υποστηρίζει, ότι 
όλοι οι νοσηλευτές που ασκούν εν τοις 
πράγμασι το νοσηλευτικό επάγγελμα, παρέ-
χοντας νοσηλεία σε ασθενείς, δικαιούνται 
να λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής απασχόλησης. Οποιαδήποτε 
αντίθετη πρακτική συνιστά δυσμενή διάκρι-
ση, ερχόμενη σε πλήρη αντίθεση με θεμε-
λιώδεις συνταγματικούς κανόνες και δικαι-
ώματα των εργαζομένων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 
1 του Συντάγματος: «Ο σεβασμός και η προ-
στασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν 
την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 Συντ.: «Οι Έλ-
ληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου». Σύμφω-
να με το άρθρο 22 παρ. 1 Συντ.: «Η εργασία 
αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το 
Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συν-
θηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και 
για την ηθική και υλική εξύψωση του εργα-
ζομένου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. 
Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή 
άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής 
για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας». Σύμ-

φωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 Συντ.: «Τα δικαι-
ώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέ-
λους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του 
κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την 
εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργα-
να υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανε-
μπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. 
Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις 
μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι 
κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά 
το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα 
αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε από το 
Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει 
επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την 
αρχή της αναλογικότητας».

Συνεπώς, δεν επιτρέπεται από το Σύνταγ-
μα η διαφορετική μεταχείριση ουσιωδώς 
ομοίων καταστάσεων, ακόμη και εάν αυτή 
προβλέπεται από πράξεις του Νομοθέτη 
ή της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης, δι-
ότι στην περίπτωση αυτή η δράση των εν 
λόγω οργάνων αντίκειται στο Σύνταγμα 
(ΣτΕ 2860/93 ΤοΣ 20.441, ΑΠ 423/92 ΕλΔ 
35.1021, ΑΠ(Ολ) 7/93 ΕΔΚΑ 36.164, ΑΠ(Ολ) 
1/91 ΔΕΝ 47.87, ΑΠ(Ολ) 913/80 ΤοΣ 7.708), 
πλην αν η διαφορετική μεταχείριση δεν είναι 
αυθαίρετη, αλλά επιβάλλεται από λόγους 
δημοσίου συμφέροντος (ΣτΕ 1661/1980, 
ΑΠ(Ολ) 1336/85, ΑΠ 43/87, ΑΠ 5/82). Η συν-
δρομή των λόγων δημοσίου συμφέροντος 
που δικαιολογούν τη διαφορετική μεταχεί-
ριση υπόκειται στον έλεγχο των Δικαστη-
ρίων, τα οποία, κατά πάγια νομολογία, κρί-
νοντας αντισυνταγματική την εξαίρεση και 
εφόσον πρόκειται για παροχή προβλεπόμε-
νη από το νόμο που καθιέρωσε την εξαίρε-
ση, επιδικάζουν την παροχή και σε αυτούς 
οι οποίοι αυθαιρέτως εξαιρέθηκαν από την 
καταβολή της (ΑΠ 550/2001, ΑΠ 1542/2001 
ΕΕργΔ 2002.363, ΑΠ 779/1999, ΟλΑΠ 
15/1999 ΝοΒ 2000.456, ΟλΑΠ 12/1997 ΝοΒ 
1998.40, ΑΠ 456/1999 ΕλΔνη 1999.1726, ΑΠ 

462/1999 ΕλΔνη 40.1727, ΣτΕ 466/1999, ΑΠ 
1806/1986 ΕΔΚΑ 1987.731).

Με βάση τις ως άνω διατάξεις του εθνι-
κού Συντάγματος, έχει παγιωθεί νομολογία 
σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται δι-
αφορετική (δυσμενής) μεταχείριση εργαζο-
μένων έναντι άλλων, οι οποίοι εργάζονται 
με όμοιους όρους και συνθήκες εργασίας 
(λ.χ. Α.Π. 1666/2001, ΔΕΝ 2002.307, ΑΠ 
635/1993, ΕΕΔ 1994.430, ΑΠ 211/1992, 
ΔΕΝ 1992.672). Έτσι, η αρχή της ίσης με-
ταχείρισης δεν απαγορεύει μόνο την άνιση 
μεταχείριση μεμονωμένων εργαζομένων, 
αλλά και την άνιση μεταχείριση κατηγοριών 
εργαζομένων (Λεβέντης, ΝοΒ 1992.53, Ζερ-
δελής, Ατομικές εργασιακές σχέσεις, σελ. 
190 και ΔΕΝ 1997.1313, Κουκιάδης, Ατομικές 
εργασιακές σχέσεις, σελ. 665, Γεωργιάδου, 
Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομέ-
νων, σελ. 99).

Μάλιστα, έχει κριθεί ότι η εργαζόμενη με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου η οποία 
παρέχει «όχι μόνο την ίδια αλλά ποιοτικώς 
υπέρτερη εργασία» από τους συναδέλφους 
της με σχέση δημοσίου δικαίου, έχει αξίωση 
ίσης μεταχείρισης (Εφ.Αθ. 3282/1996, ΔΕΝ 
1997.78).

Εκ των ανωτέρω παρατηρήσεων καθίστα-
ται σαφές, ότι δεν μπορεί να γίνεται δεκτή 
οποιαδήποτε μορφή δυσμενούς διάκρισης 
εις βάρος των νοσηλευτών που απασχολού-
νται σε ΝΠΙΔ, οι εργαζόμενοι των οποίων 
έχουν ενταχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο δυνά-
μει των διατάξεων του άρθρου 31 του Νόμου 
4024/2011.

Συμπερασματικά, το νοσηλευτικό προσω-
πικό το οποίο απασχολείται σε Μονάδες του 
ΟΚΑΝΑ, στο ΚΕΕΛΠΝΟ και σε Μονάδες Ψυ-
χοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΝΠΙΔ) που 
αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμ-
ματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», δικαιούται το Επίδομα 
Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
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Τυπορυχείο 

>> Πειραματική θεραπεία 
«φρενάρει» τη μετάσταση 
του καρκίνου σε 
πειραματόζωα
ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ
Επιστήμονες στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων 
ένας ελληνικής καταγωγής, δοκίμασαν με 
επιτυχία σε πειραματόζωα μία νέα μη τοξική 
πειραματική θεραπεία που βασίζεται σε μια 
«εξελιγμένη» πρωτεΐνη και η οποία σταματά 
την εξάπλωση των όγκων (μετάσταση) στις 
περιπτώσεις του καρκίνου του μαστού και των 
ωοθηκών.Οι ερευνητές της Σχολής Μηχανικής 
του Πανεπιστημίου Στάνφορντ της Καλιφόρ-
νια, με επικεφαλής την αναπληρώτρια καθη-
γήτρια εμβιομηχανικής Τζένιφερ Κόχραν, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό 
βιοχημείας «Nature Chemical Biology», χρη-
σιμοποίησαν μία νέα μέθοδο για να σταμα-
τήσουν τη διαδικασία που ωθεί τα καρκινικά 
κύτταρα να φεύγουν από τα αρχικά σημεία 
σχηματισμού του όγκου και να ταξιδεύουν 
μέσω του αίματος σε άλλα μέρη του σώματος. 
Η διαδικασία αυτή, γνωστή ως μετάσταση, 
συχνά αποβαίνει μοιραία για τον ασθενή. Η 
πλειονότητα των καρκινοπαθών που χάνουν 
την μάχη με τον καρκίνο, έχουν κάποια μετα-
στατική μορφή του. Μέχρι σήμερα οι γιατροί 
προσπαθούν να «φρενάρουν» την επιθετική 
μετάσταση με χημειοθεραπεία, όμως η τελευ-
ταία συχνά δεν έχει αποτέλεσμα, ενώ προκα-
λεί και σοβαρές παρενέργειες.

>>Νευροχημικός 
μηχανισμός του εγκεφάλου 
ευθύνεται για το αίσθημα 
απογοήτευσης
ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ
Αμερικανοί επιστήμονες ανακάλυψαν έναν 
νευροχημικό μηχανισμό ελέγχου σε μια πε-

ριοχή του εγκεφάλου, που επεξεργάζεται 
τα αισθήματα απογοήτευσης. Η ανακάλυψη 
ουσιαστικά ισοδυναμεί με την εύρεση ενός 
νευροχημικού αντίδοτου στο αίσθημα της 
απογοήτευσης και μπορεί να οδηγήσει στην 
ανάπτυξη καλύτερων αντικαταθλιπτικών φαρ-
μάκων. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της 
Καλιφόρνια, Σαν Ντιέγκο, με επικεφαλής τον 
καθηγητή νευροεπιστημών και νευροβιολογί-
ας Ρομπέρτο Μαλίνοφ, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό «Science», δήλω-
σαν ότι βρήκαν «μια διαδικασία που αμβλύνει 
την ευαισθησία του εγκεφάλου στα αρνητικά 
συμβάντα της ζωής». Χαρακτήρισαν τον εν 
λόγω μηχανισμό ως «ρεοστατικό διακόπτη» ή 
«ρυθμιστή έντασης», όπως οι διακόπτες που 
ρυθμίζουν πόσο δυνατό είναι το φως. «Το ότι 
μερικοί άνθρωποι βλέπουν μόνιμα τον κόσμο 
σαν ένα μισοάδειο ποτήρι, έχει μια χημική 
βάση στον εγκέφαλο, την οποία ανακαλύψα-
με», δήλωσε ο Ρομπέρτο Μαλίνοφ. 

>>Ο υγιής άνθρωπος 
κουβαλάει πάνω του πέντε 
ιούς
ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Όχι μόνο οι άρρωστοι, αλλά και οι υγιείς άν-
θρωποι «φιλοξενούν» στο σώμα τους ιούς, 
χωρίς όμως κατ’ ανάγκη να αρρωσταίνουν 
εξαιτίας τους, σύμφωνα με μια νέα αμερικα-
νική επιστημονική έρευνα. Η μελέτη είναι η 
πρώτη αναλυτική καταγραφή της ποικιλίας 
των ιών στους υγιείς ανθρώπους και δείχνει 
ότι κατά μέσο όρο ένας υγιής άνθρωπος «με-
ταφέρει» πάνω του πέντε ιούς. Οι ερευνητές 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ουά-
σιγκτον - Σεν Λιούις, με επικεφαλής τον ιολόγο 
και καθηγητή παιδιατρικής Γκρέγκορι Στορτς, 
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιο-
δικό βιολογίας «MED Central Biology», ανέλυ-

σαν γενετικά δείγματα από 102 άτομα ηλικίας 
18 έως 40 ετών, από διάφορα σημεία του σώ-
ματός τους (μύτη, δέρμα, στόμα, γυναικείος 
κόλπος κ.α.)  Η ανάλυση του DNA των δειγμά-
των δείχνει ότι κάθε άνθρωπος έχει ένα ξεχω-
ριστό «αποτύπωμα» ιών. Τουλάχιστον ένας ιός 
εντοπίστηκε στο 92% των ανθρώπων, ενώ με-
ρικοί άνθρωποι είχαν δέκα έως 15 ιούς. 

>>Βρέθηκαν οι ρυθμιστές 
του βιολογικού μας 
ρολογιού
ΠΗΓΗ:ΤΟ ΒΗΜΑ
Ερευνητές στις ΗΠΑ εντόπισαν δύο γονίδια 
τα οποία πιστεύουν ότι είναι αυτά που ελέγ-
χουν ή καλύτερα που ρυθμίζουν το βιολογικό 
ρολόι του ανθρώπου. Η ανακάλυψη θεωρεί-
ται σημαντική επειδή μπορεί να έχει θετικές 
επιπτώσεις όχι μόνο στην αντιμετώπιση δια-
ταραχών του βιολογικού ρολογιού όπως το 
τζετ λαγκ αλλά και στην αντιμετώπιση πολ-
λών ασθενειών και παθήσεων. Οι ερευνητές 
με επικεφαλής τον Αζίζ Σανκάρ, καθηγητή 
Βιοχημείας και Βιοφυσικής του Πανεπιστη-
μίου της Βόρειας Καρολίνας, κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι τα γονίδια Clock και BMAL1 
είναι εκείνα που ενεργοποιούν τη λειτουρ-
γία του μηχανισμού του κιρκαδικού ρυθμού 
και στη συνέχεια αναλαμβάνουν δράση τα 
άλλα δύο γονίδια που τον ελέγχουν και τον 
ρυθμίζουν σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου. 
Τα γονίδια Cryptochrome, Period σύμφωνα 
με τους ερευνητές παράγουν συνεχώς τις 
απαραίτητες πρωτεΐνες για να λειτουργεί 
ομαλά ο κιρκαδικός ρυθμός. Στο τέλος του 
24ωρου οι πρωτεΐνες που παράγουν τα δύο 
γονίδια διασπώνται στον οργανισμό και 
ενεργοποιούνται τότε τα γονίδια Clock και 
BMAL1 εκ νέου για να κάνουν επανεκκίνηση 
στον μηχανισμό. 

>> Γιατί κάθε πρόσωπο είναι μοναδικό
ΠΗΓΗ:ΤΟ ΒΗΜΑ
Τα πρόσωπα των ανθρώπων διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από ό,τι διαφέρουν 
τα χέρια, τα πόδια ή άλλα ανατομικά χαρακτηριστικά μας. Γιατί συμβαίνει αυτό; Επειδή 
οι άνθρωποι έχουν εξελιχθεί να αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλο με την όραση, και όχι 
από την οσμή όπως άλλα είδη, δείχνει μελέτη στις ΗΠΑ. Όπως αναφέρει η βρετανι-
κή εφημερίδα The Independent, ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο 
Μπέρκλεϊ εξέτασαν την ποικιλομορφία των ανθρώπινων προσώπων σε μια βάση δεδο-
μένων του αμερικανικού στρατού, στην οποία έχουν καταχωρηθεί ανατομικές μετρή-
σεις του προσωπικού. Ο Μάικλ Σίαν, μέλος της ομάδας που υπογράφει τη μελέτη στην 
επιθεώρηση Nature Communications, επισημαίνει :«Οι άνθρωποι είναι εντυπωσιακά 
καλοί στο να αναγνωρίζουν πρόσωπα. Υπάρχει μάλιστα μια περιοχή του εγκεφάλου 
που ειδικεύεται σε αυτή τη λειτουργία» λέει ο ερευνητής. «Η μελέτη μας δείχνει ότι 
η φυσική επιλογή έκανε τους ανθρώπους μοναδικούς και εύκολα αναγνωρίσιμους». 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
Δρακοπούλου Μαριάννα, Χριστοδούλου Ελένη
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>> Τα ξαδέλφια μας οι 
χιμπατζήδες «γεννημένοι 
δολοφόνοι»
ΠΗΓΗ:ΤΟ ΒΗΜΑ
Ο άνθρωπος και ο χιμπατζής είναι ίσως τα 
μόνα είδη ζώων που εξαπολύουν συντονι-
σμένες επιθέσεις σε άτομα του είδους τους. 
Η ανάλυση παρατηρήσεων που συγκεντρώ-
θηκαν τις τελευταίες δεκαετίες δείχνει τώρα 
να διαψεύδει τη θεωρία ότι οι χιμπατζήδες 
γίνονται βίαιοι μόνο όταν ο άνθρωπος διατα-
ράξει τα ενδιαιτήματά τους. Όπως και εμείς, 
οι συγγενείς μας φαίνεται ότι είναι γεννημέ-
νοι δολοφόνοι. Οι χιμπατζήδες είναι γνωστό 
ότι επιτίθενται σε ανταγωνιστικές ομάδες και 
συχνά σκοτώνουν τα ενήλικα αρσενικά και τα 
βρέφη. Πολλές φορές μάλιστα γίνονται κανί-
βαλοι και καταβροχθίζουν τα θύματά τους.
H τελευταία μελέτη στο περιοδικό Nature 
«έρχεται ως απάντηση σε έναν αυξανόμενο 
αριθμό σχολιαστών που ισχυρίζονται ότι η 
βία στους χιμπατζήδες προκαλείται από τις 
ανθρώπινες παρεμβάσεις» αναφέρουν σε 
ανακοίνωσή τους οι 30 ερευνητές που συμ-
μετείχαν στην έρευνα. Το συμπέρασμα της 
δημοσίευσης είναι ότι η βία στους χιμπατζή-
δες οφείλεται σε «προσαρμοστικές προσαρ-
μογές» που εμφανίστηκαν στην πορεία της 
εξέλιξης. Με άλλα λόγια, οι χιμπατζήδες στρέ-
φονται στη βία για να απαλλαγούν από αντα-
γωνιστές και να εξασφαλίσουν περισσότερη 
τροφή, χώρο ή σεξουαλικούς συντρόφους.
Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα που συ-
γκεντρώθηκαν σε διάστημα 50 ετών από 19 
κοινότητες χιμπατζήδων στην Αφρική, στις 
οποίες καταγράφηκαν συνολικά 152 περι-
στατικά φόνου.

>>Ανακαλύφθηκε ο 
«κόμβος» του ύπνου
ΠΗΓΗ:ΤΟ ΒΗΜΑ
Επιστήμονες ανακάλυψαν την περιοχή στον 
εγκέφαλο η οποία ελέγχει πόσο βαθιά κοι-
μόμαστε. Το κύκλωμα που προάγει τον ύπνο 
εντοπίστηκε στο εγκεφαλικό στέλεχος και πι-
στεύεται ότι αποτελεί «κλειδί» σχετικά με το 
αν ένα άτομο κοιμάται καλά το βράδυ ή όχι. 
Οι αμερικανοί ερευνητές ελπίζουν ότι η ανα-
κάλυψή τους θα οδηγήσει σε καινούργιες, 
ριζοσπαστικές θεραπείες για την αϋπνία και 
άλλες διαταραχές του ύπνου. Η ανακάλυψη 
ανήκει σε ειδικούς της Ιατρικής Σχολής του 
Χάρβαρντ και της Σχολής Ιατρικής και Βιο-
ϊατρικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του 
Μπάφαλο. Πρόκειται για τον δεύτερο μόλις 
«κόμβο» του ύπνου που εντοπίζεται στον 
εγκέφαλο των θηλαστικών, η λειτουργία του 
οποίου φαίνεται να είναι απαραίτητη για την 
παραγωγή του βαθέος ύπνου. 

>>Οι περισπασμοί στη 
δουλειά βλάπτουν την 
απόδοση
ΠΗΓΗ:ΤΟ ΒΗΜΑ
Οι συχνές διακοπές την ώρα που είμαστε 
συγκεντρωμένοι σε μια δουλειά μπορεί να 
τινάξουν στον αέρα την απόδοσή μας αφού 
ακόμη και όταν διαρκούν μόλις 60 δευτερό-
λεπτα «σβήνουν» τη βραχυπρόθεσμη μνήμη 
μας αναγκάζοντάς μας να αρχίζουμε κάθε 
φορά ξανά από την αρχή. Αυτό ανακάλυψε 
αμερικανική μελέτη η οποία αποδεικνύει 
για πρώτη φορά πειραματικά κάτι που οι επι-
στήμονες υποπτεύονταν εδώ και καιρό.  Τα 
ευρήματα θεωρούνται σημαντικά τόσο για 
τους εργαζομένους όσο και για τους εργο-
δότες, ιδιαίτερα σε μια εποχή που ο «επικοι-
νωνιακός βομβαρδισμός» από τηλέφωνα, 
e-mail, μηνύματα και άλλα σχετικά εντείνε-
ται, ενώ οι απαιτήσεις για «multitasking», 
ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών, 
αυξάνονται διαρκώς.

>>Η οικονομική ανάπτυξη 
«οδηγεί στην εξαφάνιση 
γλωσσών»
ΠΗΓΗ:ΤΟ ΒΗΜΑ
Από τις 7.000 διαφορετικές γλώσσες που 
έχουν αναγνωριστεί σε όλο τον πλανήτη, 
πολλές κινδυνεύουν να χαθούν για πάντα 
λόγω της οικονομικής ανάπτυξης, υποστη-
ρίζει διεθνής ομάδα ερευνητών. Εν μέσω 
της παγκοσμιοποίησης, μια γλώσσα εκτιμά-
ται ότι εξαφανίζεται κάθε δύο εβδομάδες. 
Ελάχιστοι άνθρωποι γνωρίζουν για μειονο-
τικές γλώσσες όπως η έγιακ στην Αλάσκα, 
της οποίας ο τελευταίος ομιλητής πέθανε το 
2008, ή τα ουμπίκ στην Τουρκία, που εξαφα-
νίστηκαν οριστικά το 1992, λέει η Τατσούγια 
Αμάνο του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, 
πρώτη συγγραφέας της δημοσίευσης στην 
επιθεώρηση «Proceedings of the Royal 
Society B». Η ομάδα της Αμάνο αξιοποίησε 
δεδομένα από το Ethnologue, την πληρέ-
στερη βάση δεδομένων για τις αναγνωρι-
σμένες γλώσσες όλου του κόσμου, και εξέ-
τασε πιθανούς συσχετισμούς ανάμεσα στην 
απώλεια γλωσσών και διάφορους παράγο-
ντες όπως η γεωγραφία κάθε περιοχής και 
το ακαθάριστο εθνικό προϊόν κάθε χώρας. 
Από όλες τις παραμέτρους που εξετάστη-
καν, η οικονομική ανάπτυξη παρουσίαζε τη 
στενότερη σχέση με την απώλεια γλωσσών. 
Το φαινόμενο αφορά όλο τον κόσμο, φαί-
νεται όμως ότι είναι εντονότερο στη Βόρεια 
Αμερική, την Αυστραλία και ορισμένες ανα-
πτυσσόμενες περιοχές όπως η περιοχή των 
Ιμαλαΐων.

  >>Αποκρυπτογραφείται 
το μυστήριο της 
σχιζοφρένειας
ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Νέα μελέτη από την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον-Σεν Λιούις 
υποστηρίζει ότι η σχιζοφρένεια δεν είναι 
μια ενιαία νόσος, αλλά σύνθεση από οκτώ 
γενετικά διαφορετικές παθήσεις. Κάθε 
μία έχει το δικό της «προφίλ» συμπτωμά-
των άρα-υποστηρίζουν οι ερευνητές- δεν 
πρέπει η θεραπεία να είναι ενιαία για 
όλους τους ασθενείς αλλά πιο εξατομι-
κευμένη. Οι ερευνητές, που έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό πε-
ριοδικό ψυχιατρικής «American Journal 
of Psychiatry», ανέλυσαν τις γενετικές 
επιρροές σε 4.200 ανθρώπους με σχιζο-
φρένεια και σε 3.800 υγιείς με αποτέλε-
σμα να καταλήξουν σε οκτώ ξεχωριστές 
«συστάδες» γονιδίων κινδύνου. Μεταξύ 
άλλων βρήκαν σε μερικούς ασθενείς με 
παραισθήσεις και ψευδαισθήσεις, μια 
ομάδα διακριτών γενετικών παραγόντων 
κινδύνου που αλληλεπιδρούν, έτσι ώστε 
να δημιουργήσουν την κατά 95% πιθα-
νότητα εμφάνισης σχιζοφρένειας. Σε 
μια άλλη ομάδα ασθενών με διαταραχές 
λόγου και συμπεριφοράς, εντοπίστηκε 
μια διαφορετική «συστάδα» γενετικών 
παραγόντων, που ανεβάζουν στο 100% 
τον κίνδυνο σχιζοφρένειας. Συνολικά οι 
αμερικανοί επιστήμονες εντόπισαν 42 
τέτοιες ομάδες γονιδίων και ευελπιστούν 
ότι θα μπορούν να συμβάλλουν αποφασι-
στικά πλέον στην πρόληψη και θεραπεία 
της νόσου.
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Επιµέλεια: Γιακουμάκη Ειρήνη Νοσηλεύ-
τρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής 
Υγιεινής της Σχολής Θετικών Επιστηµών 
του ΕΚΠΑ, Μπεκρή Έλενα Νοσηλεύτρια 
ΑΤΕΙ,ΜSc «Διαχείριση Κρίσεων Υγείας - Διε-
θνής Ιατρική», ΠΓΝ Αττικής «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ-
ΠΟΥΛΕΙΟ» Ν.Ιωνίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 10 - 11 2014
> 2η Πανελλήνια Επιστημονική 
Εκδήλωση «Εξελίξεις στην Ψυχιατρική 
Θεραπευτική 2014», 3/10 -5/10/2014, 
Λάρισα, Website: http://www.eumedline.
eu/post/Synedria-Elladas-2014

> «Σύγχρονες απόψεις στην κλινική 
διαχείριση των παραγόντων 
καρδιαγγειακού κινδύνου» 03/10/2014 - 
05/10/2014, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SIKYON COAST, 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, website: http://www.
congressworld.gr/sinedria.php

> Εξελίξεις στη Θεραπεία της Αρτηριακής 
Θρόμβωσης, 03/10/2014 - 04/10/2014, 
Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Grand Hotel, 
website: http://www.congressworld.gr/
sinedria.php 

> Περιφερειακό Συνέδριο Τομέα Κρήτης 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
«Νεότερες εξελίξεις στην Καρδιολογία», 
03/10/2014 - 05/10/2014, Ξενοδοχείο 
MINOS MARE, Ρέθυμνο, website: http://
www.congressworld.gr/sinedria.php

> ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
«Προλαμβάνονταςτα καρδιαγγειακά 
νοσήματα. Δύσκολες κλινικές 
περιπτώσεις», 03/10/2014 - 05/10/2014, 
Κοινοτικό Θέατρο Γαλαξιδίου « 
Παρθεναγωγείο», website: http://www.
congressworld.gr/sinedria.php

> Επείγουσες Καταστάσεις στην Αίθουσα 
Τοκετών, 4/10-5/10/2014, Θεσσαλονίκη, 
Website: http://www.eumedline.eu/post/
Synedria-Elladas-2014

> 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής 
Χειρουργικής, 10-12/10/2014, 
Θεσσαλονίκη, Website: http://www.
eumedline.eu/post/Synedria-Elladas-2014

> 17ο ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 10-12/10/2014, 
Λάρισα, Website: http://www.eumedline.
eu/post/Synedria-Elladas-2014

> 3ο Forum Παιδιατρικής του 
Θεραπευτηρίου Metropolitan, 
11/10/2014, Πειραιά, Website: http://

www.eumedline.eu/post/Synedria-
Elladas-2014

> 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιπιδιολογίας 
Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακή Νόσου, 
16/10/2014 - 18/10/2014, Ξενοδοχείο 
Divani Caravel, Αθήνα, website: http://
www.congressworld.gr/sinedria.php

> 22ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 
16-19/10/2014, Ηράκλειο Κρήτης, Website: 
http://www.eumedline.eu/post/Synedria-
Elladas-2014

> 35ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 23-25/10/2014, Αθήνα, 
Website: http://www.eumedline.eu/post/
Synedria-Elladas-2014

> 8η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΚΟΓΙ, 
24/10/2014 - 26/10/2014, Ξενοδοχείο 
KALAVRITA CANYON, Καλάβρυτα, website: 
http://www.congressworld.gr/sinedria.
php

> 3ο Σεμινάριο Αιματολογίας «Από το 
κλινικοεργαστηριακό εύρημα στην 
αιματολογική διάγνωση και θεραπεία», 
24/10/2014 - 26/10/2014, Ιωάννινα, 
Ξενοδοχείο Grand Serai, website: http://
www.congressworld.gr/sinedria.php

> 16η Επιστημονική Ημερίδα «Ελάτε να 
κάνουμε ΜΑΖΙ ιατρείο- Η Αντιμετώπιση 
των Καρδιομεταβολικών Παραγόντων 
Κινδύνου: Σύγχρονες Συστάσεις», 
25/10/2014 - 25/10/2014, Σπάρτη, 
MANIATIS HOTEL, website:  http:// 
www.congressworld.gr/sinedria.php

> ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
«ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. ΑΠΟ ΤΗ 
ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ», 
25/10/2014 - 25/10/2014, Κτήριο 
ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ «Μεγάλο Αρσενάλι», 
Χανιά, website: http:// 
www.congressworld.gr/sinedria.php

> ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
«ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. ΑΠΟ ΤΗ 
ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ», 
25/10/2014 - 25/10/2014, Ξενοδοχείο 
«Mediterranean», Ρόδος, website: http://
www.congressworld.gr/sinedria.php

> 13o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Β’ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 31/10/2014 
- 01/11/2014, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, website: http:// 
www.congressworld.gr/sinedria.php

> 3η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΗΜΕΡΙΔΑ, 01/11/2014 , ΑΘΗΝΑ - ΜΕΓΑΛΟ 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», 
website: http://www.congressworld.gr/
sinedria.php

> International MSUS Basic-level Course, 
06/11/2014 - 08/11/2014, Ξενοδοχείο 
Royal Olympic, Αθήνα, website: http://
www.congressworld.gr/sinedria.php

> 2ο Χειμερινό Σχολείο με θέμα: 
Θρόμβωση-Αντιθρομβωτικά Φάρμακα. 
Από την Παθοφυσιολογία στην Κλινική 
Πράξη, 07/11/2014 - 09/11/2014, 
Ξενοδοχείο KALAVRITA CANYON, 
Καλάβρυτα, website: http://www.
congressworld.gr/sinedria.php

> 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ», 
7-9/11/2014, Αθήνα, Website: http:// 
www.eumedline.eu/post/Synedria-
Elladas-2014

> Νεφρολογικό Συμπόσιο Κεντρικής 
Ελλάδος 2014, 28-30/11/2014, Λάρισα, 
Website: http://www.eumedline.eu/post/
Synedria-Elladas-2014

> 8ο (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΛΗΨΗ 
& ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ», 
21/11/2014 - 22/11/2014, ΠΟΡΤΑΡΙΑ, 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PORTARIA, website: http://
www.congressworld.gr/sinedria.php

> ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΠΦΥ 2014, 28/11/2014 - 30/11/2014, 
Ξενοδοχείο ANEMOLIA, Αράχωβα, website: 
http://www.congressworld.gr/sinedria.
php

> Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Διαταραχές 
της οξεοβασικής ισορροπίας και 
των ηλεκτρολυτών», 28/11/2014 - 
29/11/2014, Πάτρα, Συνεδριακό & 
Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου 
Πατρών, website: http://www.
congressworld.gr/sinedria.php

> 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ», 
28/11/2014 - 28/11/2014, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΤΖΑΝΕΙΟ», website: http://www.
congressworld.gr/sinedria.php?b=2&j=34

> 17η Επιστημονική Ημερίδα «Ελάτε να 
κάνουμε ΜΑΖΙ ιατρείο- Η Αντιμετώπιση 
των Καρδιομεταβολικών Παραγόντων 
Κινδύνου: Σύγχρονες Συστάσεις», 
29/11/2014 , website: http://www.
congressworld.gr/sinedria.php?b=2&j=34
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ΝΙΚΟΛΟ ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ
Ο Ηγεμόνας  

Επιμέλεια: Δημήτρης Πιστόλας 

Ο Νικολό Μακιαβέλλι γεννήθηκε στην Φλωρεντία στις 
23 Μαΐου 1469 κα πέθανε στις 22 Ιουνίου 1527. Κα-
ταγόταν από αριστοκρατική και ιστορική οικογένεια. 

Εισήλθε στη δημόσια υπηρεσία της Φλωρεντίας σε νεαρή 
ηλικία και το 1498 στην αρχιγραμματεία της Φλωρεντινής 
Δημοκρατίας. Στάλθηκε πολλές φορές ως απεσταλμένος στη 
Γερμανία, την Γαλλία, τη Ρώμη και σε διάφορα πριγκιπάτα και 
κρατίδια.

Ο Μακιαβέλλι πρέσβευε ότι καλύτερο πολίτευμα επί μονί-
μου βάσεως και μακροπροθέσμως είναι η δημοκρατία. Αλλά, 
λόγω των ιστορικών περιστάσεων, των επεμβάσεων ξένων, 
του κατακερματισμού των εσωτερικών δυνάμεων και δυνα-
τοτήτων, υποστήριξε την απολυταρχία με έναν ηγεμόνα ευ-
έλικτο, που να μπορεί να μετέρχεται όλα τα μέσα, νόμιμα 
και άνομα, έντιμα και ανέντιμα, ειρηνικά και βίαια, ηθικά και 
αμοραλιστικά, για την επίτευξη των σκοπών του. Αυτή η αντί-
ληψη και θεωρία χαρακτηρίστηκε και καθιερώθηκε ως «μα-
κιαβελλισμός».

Το 1512 οι Μέδικοι κατέλαβαν με την υποστήριξη του Βατι-
κανού και των Ισπανών την εξουσία στη Φλωρεντία, το πρώ-
το μέλημα τους η απομάκρυνση από τις δημόσιες υπηρεσίες 
όλων των μη φιλομεδίκων ένας εξ αυτών και ο Μακιαβέλλι ο 
οποίος εξορίστηκε από τη Φλωρεντία. Αδιάφθορος και ανεπί-
ληπτος, δεν είχε φροντίσει να βάλει κάτι στην άκρη για ώρα 
ανάγκης. Έτσι γνώρισε τη φτώχεια σ΄ όλο της το μεγαλείο.

Ο Μακιαβέλλι είναι ο συγγραφέας της κωμωδίας Μανδραγόρας, που καυτηριάζει τη φθορά των ηθών στη Φλωρεντία και τη διαφθορά 
της Εκκλησίας. Έγραψε και ποιήματα και τραγούδια καρναβαλικά. Αλλά τα  πολιτικά του συγγράμματα θεωρούνται ως τα σημαντικότε-
ρα. Έγραψε ακόμη πρεσβευτικά απομνημονεύματα και βιβλίο περί της τέχνης του πολέμου. Υπήρξε ένας άκρως πραγματιστής πολιτικός 
και πολιτικός φιλόσοφος. Η Ρωμαϊκή Εκκλησία καταδίκασε τα συγγράμματά του και τα ανέγραψε στον κατάλογο απαγορευμένων βιβλί-
ων, που για πρώτη φορά εμφανίστηκε και δημοσιοποιήθηκε το 1559. Οι εχθροί του Μακιαβέλλι τον δαιμονοποίησαν, κατατάσσοντας το 
όνομά του ως συνώνυμο του Σατανά.

Το ταφικό μνημείο του Νικολό Μακιαβέλλι στο Ιταλικό «Πάνθεον» στον ναό της Santa Croce, στη γενέτειρά του Φλωρεντία, φέρει την 
επιγραφή : TANTO NOMINI NULLUM PAR ELOGIUM,που σημαίνει: Σε τόσο μεγάλο όνομα, κανένα ισάξιο εγκώμιο.




