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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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ΕΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
[ΦΥΛΛΟ 72]

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΤΙ ΘΑ ΛΕΓΑΤΕ ΓΙΑ ΜΑΝΑΤΖΕΡΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ  
ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ;  

ΚΙ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!   

Η ΠΦΥ αποκλειστικά 
στα χέρια

των νοσηλευτών 

ENEKA
Επιβήτορες  

της εξουσίας  
Οφείλουμε πρώτα να γίνουμε σοφοί 
και έπειτα να διεκδικήσουμε την κα-
θηγεσία. Σήμερα στην σύγχρονη Ελ-
ληνική πραγματικότητα προχωρούμε 
ανάποδα. Μόνη ελπίδα φωτός, αν και 
προχωρούμε ανάποδα, να γίνουμε σο-
φοί έστω και μετά την κατάκτηση θέ-
σεων και αξιωμάτων που ανήκουν στη 
σε αυτή.

Δυστυχώς σήμερα οι ανυπόμονοι ξαφ-
νιάζουν με αποφάσεις και έργα, που 
μπορεί μεν να λάμπουν για ένα μικρό 
χρονικό διάστημα, μα στη συνέχεια 
εξαφανίζονται χωρίς στην ουσία να 
αφήσουν στο πέρασμα τους κάποιο 
σημάδι προόδου και κατάκτησης υπέρ 
του συνολικού συμφέροντος.

 Η σύγχρονη Ελληνική ιστορία είναι 
γεμάτη από τέτοια παραδείγματα, εί-
ναι γεμάτη από περιπτώσεις ανθρώ-
πων όπου κατείχαν - κατέχουν  θέσεις 
εξουσίας και διαχειριζόταν – διαχειρί-
ζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τις 
τύχες, τις περισσότερες φορές, των 
πολιτών της χώρας μας....

Μ ε αφορμή το πρόσφατο ενδιαφέ-
ρον για τη νοσηλευτική του Κανα-
δά, τόσο από τον Υπουργό Υγείας 

κ. Κουρουμπλή που άνοιξε το διάλογο, όσο 
και από την Ε.Ν.Ε. με την απάντηση που 
έδωσε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 215/3-3-2015 
έγγραφό της, ευχάριστα είναι τα νέα που 
έρχονται να συμπληρώσουν την εικόνα του 
νοσηλευτή στη διεθνή κοινότητα.

Εκπομπή του ICI Radio του Οντάριο στον 
Καναδά είχε ως θέμα τη λειτουργία ιδιωτι-
κών κλινικών που πλέον παρέχουν υπηρεσί-

ες χωρίς γιατρούς και που η διοίκηση-δια-
χείριση γίνεται από νοσηλευτές. Θέμα της 
εκπομπής στο Οντάριο, κοντά στα σύνορα 
με το Κεμπέκ, δύο νοσηλεύτριες που λει-
τουργούν μια ιδιωτική κλινική χωρίς καθό-
λου γιατρούς να εργάζονται εκεί. Αυτός ο 
τύπος κλινικής είναι οργανωμένος με γνώ-
μονα την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 
είναι ευρέως διαδεδομένος στον Καναδά, 
ενώ το μάνατζμεντ ανήκει αποκλειστικά 
στους νοσηλευτές που έχουν αναλάβει την 
επιχειρηματική πρωτοβουλία. 

 Συνέχεια στη σελ. 3

 Σελ. 4
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα, 
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e-mail: info@enne.gr
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Δηµήτριος Σκουτέλης
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γιάννης Μπατής
Υπεύθυνος ιστοσελίδας

www.enne.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 

Δηµήτριος Σκουτέλης 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
IRIS Α.Ε.B.E.

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.

 
Δηµήτριος Πιστόλας

Αντιπρόεδρος Α’

Απόστολος Κωτσής
Αντιπρόεδρος Β’

Αριστείδης Δάγλας
Γενικός Γραµµατέας

Κωνσταντία Μπελαλή
Αναπληρωτής Γραµµατέας

Λάµπρος Μπίζας
Ταµίας

Γεώργιος Δόντσιος
Οργανωτικός Γραµµατέας

Μέλη:
Γεώργιος Αβραµίδης
Γεώργιος Δραχτίδης

Συµεών Μπάρκας
Παναγιώτης Κοσκινάς

Γεώργιος Ίντας
Γεώργιος Ποντισίδης
Γεώργιος Αρβανίτης
Αριστείδης Μάρκου

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Παράνομη και καταχρηστική 
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) έχει 
επανειλημμένως τονίσει, ότι η συστηματική 
ανάθεση αλλότριων καθηκόντων σε νοση-
λευτές είναι ενέργεια παράνομη, που πα-
ραβιάζει σαφείς διατάξεις, που διέπουν την 
άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος.
Ειδικότερα, τα επαγγελματικά δικαιώμα-
τα και καθήκοντα των νοσηλευτών περι-
γράφονται με σαφήνεια στις διατάξεις του 
Προεδρικού Διατάγματος 351/1989. Από 
την διατύπωση των παραπάνω διατάξεων 
προκύπτει αναμφίβολα, ότι τα νοσηλευτικά 
καθήκοντα συνδέονται στενά με την παρο-
χή υπηρεσιών φροντίδας και υγείας προς 
τους νοσηλευομένους ασθενείς. Μεταξύ, 
δε, των ως άνω υπηρεσιακών καθηκόντων 
δεν συμπεριλαμβάνονται διοικητικής ή πά-
σης άλλης φύσεως ενέργειες... Σελ. 6

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Μετάταξη για οικογενειακούς λόγους 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ.2 του Νόμου 4223/2013, «Επιτρέπεται η, μετά 
την παρέλευση διετίας από το διορισμό του, μετάθεση, μετάταξη του νοσηλευτικού και πα-
ραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Υγειονομικές 
Περιφέρειες και Φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας, μετά από γνώμη των οι-
κείων υπηρεσιακών συμβουλίων των Φορέων προέλευσης και υποδοχής».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, η αίτηση της κυρίας Παπαδοπούλου είναι νόμιμη και η 
αποδοχή της είναι νομικώς εφικτή, εφόσον έχουν συμπληρωθεί δύο έτη υπηρεσίας από τον 
διορισμό της. Πλην όμως η αποδοχή της εν λόγω αίτησης μετάταξης δεν είναι υποχρεωτική 
για την διοίκηση, δοθέντος ότι ο νομοθέτης κάνει χρήση του όρου «επιτρέπεται», αφήνοντας 
στη διοίκηση ένα ευρύ πεδίο διακριτικής ευχέρειας. Βέβαια, σε περίπτωση απόρριψης της 
σχετικής αίτησης θα πρέπει πάντα να παρατίθεται σαφής και ειδική αιτιολογία...  Σελ.9

ΑΣΠΑΙΤΕ 
Μοριοδότηση  
πιστοποιητικού επιμόρφωσης 
ετήσιας διάρκειας   
Κατά το άρθρο 85 του Ν. 3528/2007 όπως 
ίσχυσε μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 
3868/2010 και τον Ν.4115/2013 και προ της 
τροποποίησης του από τον Ν. 4275/2014- 
(θεωρούμε ότι δυνάμει των διατάξεων του 
ΥΚ υπό αυτή τη μορφή η μοριοδότηση που 
τέθηκε υπόψιν μας, δεδομένων και των σχε-
τικών τελικών διατάξεων του Ν. 4275/2014):
«3. Η επιλογή των προϊσταμένων Τμήμα-
τος, Αυτοτελούς Γραφείου ή αντίστοιχου 
επιπέδου οργανικής μονάδας γίνεται από 
το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159 
βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται ως ακο-
λούθως: α. Επαγγελματικά - Τεχνικά προσό-
ντα.... Σελ. 8
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25 ΜΑΡΤΙου 1821
Ημέρα Ανεξαρτησίας και της μεγαλύτερης Αιμοδοσίας στην 
Ελλάδα…
Χρόνια πολλά σε όσους και όσες θα εορτάσουν και σε όλους μας.
«Αυτή η μέρα όντως είναι μεγάλη και θαυμαστή, συγκλονιστική, μοναδική, μεγαλειώδης. 
Όντως, είναι τόση η χαρά, τόση η συγκίνηση από την καλοσύνη του Θεού απέναντι στους 
ανθρώπους, ώστε να μας επισκεφθεί ο ίδιος μέσω της Θεοτόκου Μαρίας διαλέγοντας το 
χειρότερο, «ίνα του χείρονος μεταλαβών» όπως ψάλλεται στα ωραία δοξαστικά «μεταδω 
μοι του βελτίονος». Μετέλαβε το χειρότερο, δηλαδή τον πεσμένο άνθρωπο με όλες του 
τις ταλαιπωρίες και τα βάσανα, ήπιε και αυτό το πικρό ποτήριο και έδωσε σε εμάς το πο-
τήριο της ζωής, έδωσε σε εμάς τη θεία του χάρη, το καλύτερο. Πήρε λοιπόν το χειρότερο 
ο Χριστός μας από εμάς και μας πρόσφερε το καλύτερο. Αυτό αν το σκεφτούμε λιγάκι μας 
συγκινεί ιδιαίτερα...  Σελ. 14



Μάρτιος 2015 3

Επιβήτορες της εξουσίας  
Γράφει ο Δημήτριος Πιστόλας, Αντιπρόεδρος Ε.Ν.Ε. 

Ο φείλουμε πρώτα να γίνουμε σοφοί και έπειτα να δι-
εκδικήσουμε την καθηγεσία. Σήμερα στην σύγχρονη 
Ελληνική πραγματικότητα προχωρούμε ανάποδα. 

Μόνη ελπίδα φωτός, αν και προχωρούμε ανάποδα, να γίνου-
με σοφοί έστω και μετά την κατάκτηση θέσεων και αξιωμά-
των που ανήκουν στη σε αυτή.

Δυστυχώς σήμερα οι ανυπόμονοι ξαφνιάζουν με αποφά-
σεις και έργα, που μπορεί μεν να λάμπουν για ένα μικρό χρο-
νικό διάστημα, μα στη συνέχεια εξαφανίζονται χωρίς στην 
ουσία να αφήσουν στο πέρασμα τους κάποιο σημάδι προό-
δου και κατάκτησης υπέρ του συνολικού συμφέροντος.

 Η σύγχρονη Ελληνική ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια πα-
ραδείγματα, είναι γεμάτη από περιπτώσεις ανθρώπων όπου 
κατείχαν - κατέχουν  θέσεις εξουσίας και διαχειριζόταν – δι-
αχειρίζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τις τύχες, τις πε-
ρισσότερες φορές, των πολιτών της χώρας 
μας. Έλαμψαν για μικρά ή μεγάλα χρονικά 
διαστήματα με την αλαζονεία τους επιβάλ-
λοντας τα προσωπικά τους θέλω, καταπιέ-
ζοντας με την κατάχρηση της εξουσίας, τα 
συλλογικά θέλω. Επιβήτορες της εξουσίας 
συναντούμε σε όλα τα επίπεδα, τόσο στο 
ανώτατο πολιτικό επίπεδο, όσο και στο 
χώρο ενός δημοτικού σχολείου ή ενός κα-
φενείου. Γνωστοί είναι, άλλωστε, σήμερα 
τέτοιου είδους  επιβήτορες, που ασκούν βία (λεκτική, σωμα-
τική) - βλέπε γαλακτοκομική σχολή Ιωαννίνων -, στους ποιο 
αδύνατους εντός εισαγωγικών συμπολίτες μας.

Δυστυχώς, οι μεγάλοι άρπαγες είναι αυτοί που επιμένουν 
να καταρρίπτουν τους κοινωνικούς κανόνες. Είναι αυτοί που 
μπορούν να συγκριθούν με το κυρίαρχο αρσενικό μιας αγέ-
λης λιονταριών. Η αγέλη επιμερίζεται το κουραστικό έργο 
της σύλληψης του θηράματος και το κυρίαρχο αρσενικό παίρ-
νει την καλύτερη μερίδα του γεύματος. Το κυρίαρχο λιοντά-
ρι έχει την εξουσία μα και την απληστία. Στις ημέρες μας οι 
επιβήτορες της εξουσίας έχουν ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής.

Μόνη ελπίδα, όσοι  σιωπηλά χωρίς φαντασμαγορικούς 
ναρκισσισμούς, μοχθούν, αντιμετωπίζοντας τις περισσότε-
ρες φορές όλες τις πόρτες κλειστές, αυτοί μπορούν να ωφε-
λήσουν ανοίγοντας τους δρόμους του μέλλοντος.  

Την ευθύνη φυσικά φέρουμε όλοι εμείς που τις περισσό-
τερες φορές με την παθητική μας στάση ανεχόμαστε τέτοιου 
είδους τακτικές και πολιτικές. Είναι η ώρα την τύχη, τουλάχι-
στον, του κλάδου μας να την διαχειριστούμε μόνοι μας. Δεν 
χρειαζόμαστε διαφόρων είδών επιβήτορες.

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

editorial
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
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Το κυρίαρχο λιοντάρι έχει την εξουσία 
μα και την απληστία. Στις ημέρες μας 

οι επιβήτορες της εξουσίας έχουν 
ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής.
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M ε αφορμή το πρόσφατο ενδιαφέρον για τη νοσηλευτική 
του Καναδά, τόσο από τον Υπουργό Υγείας κ. Κουρου-
μπλή που άνοιξε το διάλογο, όσο και από την Ε.Ν.Ε. με 

την απάντηση που έδωσε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 215/3-3-2015 
έγγραφό της, ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται να συμπληρώ-
σουν την εικόνα του νοσηλευτή στη διεθνή κοινότητα.

Εκπομπή του ICI Radio του Οντάριο στον Καναδά είχε ως θέμα 
τη λειτουργία ιδιωτικών κλινικών που πλέον παρέχουν υπηρεσίες 
χωρίς γιατρούς και που η διοίκηση-διαχείριση γίνεται από νοση-
λευτές. Θέμα της εκπομπής στο Οντάριο, κοντά στα σύνορα με το 
Κεμπέκ, δύο νοσηλεύτριες που λειτουργούν μια ιδιωτική κλινική 
χωρίς καθόλου γιατρούς να εργάζονται εκεί. Αυτός ο τύπος κλινι-
κής είναι οργανωμένος με γνώμονα την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας, είναι ευρέως διαδεδομένος στον Καναδά, ενώ το μάνα-
τζμεντ ανήκει αποκλειστικά στους νοσηλευτές που έχουν αναλά-
βει την επιχειρηματική πρωτοβουλία. 

Το Κοινοτικό Κέντρο Υγείας 
Temiskaming (CSCT) απαριθμεί 460 
ασθενείς, βασισμένο σε ένα μικρό 
χωριό (Vriginiatown), απασχολεί ως 
προσωπικό μόνο την υποδοχή και τρεις 
ειδικευμένους νοσηλευτές. Στο πρό-
τυπο αυτό Κέντρο Υγείας, βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας και των ρυθμιστι-
κών διατάξεων του Καναδικού επιμελητηρίου τους, οι νοσηλευτές 
μπορούν και να διαγιγνώσκουν, να παρέχουν αυτόνομα ολοκλη-
ρωμένη και επαρκή φροντίδα, να ασκούν θεραπευτική διαχείριση 
προβλημάτων υγείας με φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές 
παρεμβάσεις και διαδικασίες, να παραγγέλλουν, να εκτιμούν και 
αξιολογούν διαγνωστικές δοκιμασίες, εργαστηριακές εξετάσεις και 
ακτινογραφίες για σκοπούς που έχουν να κάνουν με την εκτίμηση, 
τη διάγνωση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση (screening tests) 
ή/και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των πελατών – ασθενών τους, 
να συνταγογραφούν να διακινούν και να πωλούν φάρμακα και υλικά 
που έχουν το δικαίωμα στη συνταγογράφησή τους, ενώ σε αυτά τα 
Κέντρα Υγείας μπορούν αν λαμβάνουν χώρα και μικροχειρουργικές 
επεμβάσεις.  Φυσικά, στο CSCT εκτελούν και εκπαιδευτικό έργο για 
τους φοιτητές του Πανεπιστημίου του Κεμπέκ.

Η φροντίδα υγείας παρέχεται ολιστικά και καλύπτει πλήρως 
όλο το φάσμα της παθολογίας με ασθενείς από 0 έως και 100 
ετών, περιλαμβάνοντας από τη φροντίδα εγκύων μέχρι τη βοή-
θεια των ανθρώπων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους αλλά και 
κατά το τέλος αυτής. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός των 
εβδομαδιαίων συναντήσεων τηλεϊατρικής, που οργανώνονται με 
τη βοήθεια ειδικών στο Τορόντο και βοηθούν τους ασθενείς στο 
πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας κερδίζοντας χρόνο και χρή-
μα για όλους, ενώ όπου κρίνεται απαραίτητο γίνεται παραπομπή 

των ασθενών σε γιατρό.
Η αποτελεσματικότητα των κλινικών αυτών εκτιμάται ιδιαίτε-

ρα από τους ασθενείς και το γενικό πληθυσμό της περιοχής, ο 
οποίος δηλώνει ικανοποιημένος, αφού αποφεύγει τις μακρινές 
μετακινήσεις σε πόλη και την ταλαιπωρία του μεγάλου νοσοκο-
μείου κερδίζοντας επιπλέον σε χρόνο και χρήμα. Αντιθέτως, με 
το Κοινοτικό Κέντρο Υγείας απολαμβάνει υψηλού επιπέδου υπη-
ρεσίες υγείας, χωρίς πρόβλημα στην πρόσβαση ή στο να κλείσει 
ραντεβού και αντιμετωπίζεται ανθρώπινα στους κόλπους μιας 
μεγάλης οικογένειας μέλος της οποίας είναι και ο οικογενειακός 
νοσηλευτής.

Τα παραπάνω, δεν αποτελούν σενάριο επιστημονικής φαντα-
σίας, όσο και αν για την ελληνική πραγματικότητα φαντάζουν 
αποκύημα μυθοπλασίας. Δεν είναι ιδιαίτερα ορατό, αν η εν λόγω 
τακτική είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης της νοσηλευτικής επιστή-

μης, της προώθησης από τους νοση-
λευτές αυτής της εξέλιξης, της ωριμό-
τητας μιας διαφορετικής κοινωνικής 
δομής ή της κατανόησης από πλευράς 
πολιτικής ηγεσίας για τα οικονομικά 
και κοινωνικά οφέλη της αυτόνομης 
δραστηριότητας των νοσηλευτών στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας 
της κοινότητας με σκοπό την προαγω-

γή της δημόσιας υγείας. Είναι όμως ηλίου φαεινότερο, ότι η αυ-
τόνομη επαγγελματική δραστηριότητα των νοσηλευτών υπάρχει 
σε πολλές από τις χώρες του αναπτυγμένου κόσμου και όχι απλά 
υπάρχει, λειτουργεί κιόλας. Λειτουργεί, με θετικά αποτελέσματα 
στην ανάπτυξη υγιούς κοινωνικού ιστού σε ένα πλαίσιο μέριμνας 
ενός κράτους πρόνοιας της βιοψυχοκοινωνικής οντότητας του 
ατόμου και της οικογένειας του. Λειτουργεί με τεράστια οικονο-
μικά οφέλη, τόσο για τα ασφαλιστικά ταμεία από τη φθηνότερη 
παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έναντι της πανάκριβης 
νοσοκομειακής, όσο και για τον κεντρικό κρατικό μηχανισμό από 
την πάταξη της «μαύρης», «αδήλωτης» και ως εκ τούτου «αφο-
ρολόγητης» και αμφιβόλου ποιότητας παρεχόμενης φροντίδας 
υγείας, που στη χώρα μας ασκείται στις μέρες μας χωρίς κανένα 
έλεγχο μεταξύ άλλων επαγγελματιών και από άτομα αμφιβόλου 
επαγγελματικής ιδιότητας, γνώσεων και δεξιοτήτων.  

Χρέος μας λοιπόν, να επισημάνουμε στον Υπουργό Υγείας 
κ. Κουρουμπλή που έχει ήδη δηλώσει προτίμηση στο Καναδικό 
μοντέλο, όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα της ανάπτυξης στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, μέσα από την αξιοποίηση του οι-
κογενειακού νοσηλευτή και της ανάπτυξης της ελεύθερης επαγ-
γελματικής νοσηλευτικής δραστηριότητας στην κοινότητα. 

Χρέος και της πολιτείας, να πράξει επιτέλους τα δέοντα προς 
όφελος του ελληνικού λαού και της δημόσιας υγείας. 

ΤΙ ΘΑ ΛΕΓΑΤΕ ΓΙΑ ΜΑΝΑΤΖΕΡΣ ΝοΣΗΛΕυΤΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΤΡουΣ; 
ΚΙ οΜΩΣ υΠΑΡΧουΝ!  

Η ΠΦΥ αποκλειστικά 
στα χέρια των νοσηλευτών 

Γράφει ο Λάμπρος Μπίζας 

η αυτόνομη επαγγελματική 
δραστηριότητα των νοσηλευτών 
υπάρχει σε πολλές από τις χώρες 

του αναπτυγμένου κόσμου
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Σ  ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
10 παρ. 2 του Νόμου 3754/2009, 
«Από την ημερομηνία πρόσληψης 

του και για μία πενταετία το προσωπικό 
των ως άνω κατηγοριών και κλάδων δεν 
επιτρέπεται να απομακρυνθεί από τη θέση 
στην οποία διορίστηκε για οποιονδήποτε 
λόγο και με οποιαδήποτε διαδικασία (από-
σπαση, μετάταξη, μετάθεση)».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις νεότερες 
διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 του Νό-
μου 4223/2013, «Δεν επιτρέπεται η με-
τάθεση, η μετάταξη και η απόσπαση, του 
νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπι-
κού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., πριν πα-

ρέλθει διετία από το διορισμό του».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, 

με τις νεότερες διατάξεις του Νόμου 
4223/2013 καταργήθηκε το γενικό κώλυ-
μα της πενταετίας όσον αφορά τις υπηρε-
σιακές μεταβολές του νοσηλευτικού προ-
σωπικού και διατηρήθηκε το κώλυμα της 
διετίας από τον διορισμό και μόνον από 
τον διορισμό. 

Εν προκειμένω, ωστόσο, δεν χωρεί η 
επίκληση της θεωρίας που εκλαμβάνει 
την μετάταξη ως οιονεί διορισμό, δοθέ-
ντος ότι η συγκεκριμένη θεωρία εφαρμό-
ζεται πρωτίστως, με βάση σχετικά πάγια 
νομολογιακά πορίσματα, μόνο επί των 

απαιτουμένων προσόντων για την διενέρ-
γεια της μετάταξης.

Ως εκ τούτο, απουσία σχετικής ρητής 
νομοθετικής διάταξης, ερμηνευτικώς δεν 
μπορεί να γίνει δεκτό, ότι απαγορεύεται 
η διενέργεια μετάταξης προ της παρό-
δου διετίας από προγενέστερη μετάταξη. 
Σημειωτέον εν προκειμένω, ότι επειδή 
ακριβώς η μετάταξη αποτελεί δικαίωμα 
του υπαλλήλου, οποιαδήποτε διάταξη 
που ενδεχομένως περιορίζει το εν λόγω 
δικαίωμα θα πρέπει υποχρεωτικώς να ερ-
μηνεύεται στενά, ώστε να μην φτάνει στο 
σημείο να αναιρεί ή να θίγει τον πυρήνα 
του συγκεκριμένου δικαιώματος.  

Μετάταξη μετά διετίας
από μετάταξη 

Εκπαιδευτικές 
άδειες - Αναστολή 

χορήγησηςΟ  μολογουμένως οι υπηρεσιακές μεταβολές της απόσπα-
σης και της μετάταξης είναι διαφορετικές μεταξύ τους, 
παρουσιάζοντας εξατομικευμένα χαρακτηριστικά.

Βασικό στοιχείο της διάκρισής τους είναι η χρονική τους ισχύς. 
Ειδικότερα, ενώ η απόσπαση αποτελεί εκ της φύσεώς της μια υπη-
ρεσιακή μεταβολή προσωρινής χρονικής ισχύος, που στοχεύει στην 
κάλυψη παροδικών υπηρεσιακών αναγκών, το μέτρο της μετάταξης 
αποτελεί μια πάγια μεταβολή, που ακολουθεί τον υπάλληλο ενδεχο-
μένως μέχρι και το πέρας της υπαλληλικής του σταδιοδρομίας. 

Πέραν της ως άνω διαφορετικής φύσεώς τους, οι δύο παρα-
πάνω υπηρεσιακές μεταβολές δεν ασκούν άμεση επιρροή η μια 
στην άλλη, υπό την έννοια ότι ένας υπάλληλος που τελεί σε καθε-
στώς απόσπασης δύναται να αιτηθεί και να επιτύχει την μετάταξή 
του σε θέση άλλου κλάδου.

Βέβαια σε μια τέτοια περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των 
υπηρεσιακών αναγκών που συνδέονται με την θέση στην οποία 
μετατάχθηκε ο υπάλληλος, είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις η 
ανάκληση της απόσπασης. Η αναφορά σε προϋποθέσεις γίνεται 
προκειμένου περί ειδικών μορφών απόσπασης, όπως για παρά-
δειγμα της απόσπασης για συνυπηρέτηση με ένστολο, η οποία 
τυγχάνει ειδικής προστασίας από την κείμενη νομοθεσία, που 
καθιστά ανέφικτη την ανάκλησή της.

Αντιστρόφως, πάλι, ουδέν νομικό κώλυμα υφίσταται καταρ-
χήν για την διατήρηση της απόσπασης σε περίπτωση μετάταξης, 
υπό τον αυτονόητο όρο ότι ο υπάλληλος θα πρέπει πάντα να εκτε-
λεί τα καθήκοντα του κλάδου στον οποίο ανήκει. Με άλλα λό-
για, ένας νοσηλευτής που μετατάσσεται σε θέση διοικητικού δεν 
μπορεί, πλέον, να εκτελεί νοσηλευτικό έργο, αλλά τα υπηρεσια-
κά του καθήκοντα θα πρέπει να είναι αμιγώς διοικητικής φύσεως.   

Σ ύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρ-
θρου ένατου του Νόμου 4057/2012, όπως αυτές αντικα-
ταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 

4210/2013, «Δεν χορηγούνται άδειες και παρατάσεις αδειών 
υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 και 
του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 για τη συμμετοχή του υπαλ-
λήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης 
μέχρι τις 31.12.2014. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν 
θίγει την ισχύ αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης που έχουν χο-
ρηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σύμφωνα 
με τις ανωτέρω διατάξεις».

Ενόψει των παραπάνω διατάξεων καθίσταται σαφές, ότι μέ-
χρι και τις 31-12-2014 ουδείς δημόσιος υπάλληλος δύναται να 
λάβει εκπαιδευτική άδεια. 

Μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας και μη υπαρχούσης 
σχετικής πρόβλεψης, καθίσταται επιτρε-
πτή η χορήγηση εκπαιδευτικών αδει-
ών. Υπογραμμίζεται, βέβαια, ότι 
η χορήγηση εκπαιδευτικής 
άδειας δεν αποτε-
λεί υποχρέωση της 
διοίκησης, η οποία 
ενεργεί στο πλαίσιο 
διακριτικής ευχέρει-
ας, πέραν της εξαί-
ρεσης των υποτρό-
φων του Ι.Κ.Υ. 

Μετάταξη
Απόσπαση
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Η  Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος 
(Ε.Ν.Ε.) έχει επανειλημμένως το-
νίσει, ότι η συστηματική ανάθεση 

αλλότριων καθηκόντων σε νοσηλευτές 
είναι ενέργεια παράνομη, που παραβιάζει 
σαφείς διατάξεις, που διέπουν την άσκη-
ση του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Ειδικότερα, τα επαγγελματικά δικαιώ-
ματα και καθήκοντα των νοσηλευτών περι-
γράφονται με σαφήνεια στις διατάξεις του 
Προεδρικού Διατάγματος 351/1989. Από 
την διατύπωση των παραπάνω διατάξεων 
προκύπτει αναμφίβολα, ότι τα νοσηλευ-
τικά καθήκοντα συνδέονται στενά με την 
παροχή υπηρεσιών φροντίδας και υγείας 
προς τους νοσηλευομένους ασθενείς. Με-
ταξύ, δε, των ως άνω υπηρεσιακών καθη-
κόντων δεν συμπεριλαμβάνονται διοικητι-
κής ή πάσης άλλης φύσεως ενέργειες.

Με άλλα λόγια, η συστηματική και 
επί μακρόν απασχόληση νοσηλευτών σε 
διοικητικής φύσεως καθήκοντα, όπως 
είναι και η απασχόληση στο θυρωρείο ή 
σε τηλεφωνικό κέντρο, συνιστά ανάθεση 
αλλότριων καθηκόντων, που κρίνεται ως 
παράνομη και καταχρηστική.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες εκφεύγουν 
του συνήθους κύκλου των υπηρεσιακών κα-
θηκόντων των νοσηλευτών και αποτελούν 
σε κάθε περίπτωση αλλότρια καθήκοντα εν 
σχέσει με τον κλάδο των νοσηλευτών.

Σημειωτέον εν προκειμένω, ότι τα υπη-
ρεσιακά καθήκοντα των νοσηλευτών, ως 
επιστημόνων του χώρου της υγείας, είναι 
ενιαία ανεξαρτήτως του φορέα απασχό-
λησης ή της νομικής φύσεώς του. Με άλλα 
λόγια, τα καθήκοντα των νοσηλευτών 
είναι κοινά ανεξαρτήτως του αν απασχο-
λούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκο-
μεία, σε ασφαλιστικούς φορείς σε κέντρα 
υγείας ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, 
ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
30 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα 
(Νόμος 3528/2007), ο υπάλληλος είναι 
υποχρεωμένος να εκτελεί μόνον τα κα-
θήκοντα του κλάδου και της ειδικότητάς 
του, άρα όχι και αλλότρια καθήκοντα, τα 
οποία δύνανται να του ανατεθούν μόνον 
σε περίπτωση επιτακτικής υπηρεσιακής 
ανάγκης και για περιορισμένο χρονικό δι-
άστημα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
οικείου προϊσταμένου.

Με άλλα λόγια, προκειμένου η ανάθεση 
αλλότριων καθηκόντων να είναι σύννομη, 
θα πρέπει η εξυπηρετούμενη υπηρεσιακή 
ανάγκη να είναι ανεπίδεκτη αναβολής λόγω 
του επείγοντος χαρακτήρα της, αλλά και 
να υπάρχει αδυναμία κάλυψης της εν λόγω 
ανάγκης με άλλο τρόπο, δηλαδή ανυπαρξία 
ή πρόσκαιρη αδυναμία αρμοδίου υπαλλή-
λου για να αντιμετωπισθεί η ανάγκη.

Εν προκειμένω, η ανάθεση σε νοση-
λευτές της εκτέλεσης διοικητικής φύσεως 
καθηκόντων στο ΚΥ Καρλοβάσου γίνεται 
άνευ χρονικού προσδιορισμού και άνευ 
παραθέσεως της απαιτούμενης κατά νόμο 
αιτιολογίας. Και μόνον λόγω των παραπά-
νω η επίμαχη πράξη αποβαίνει παράνομη 
και ανακλητέα.

Επιπλέον, ουδόλως μνημονεύεται ως 
δικαιολογητική βάση κάποια επιτακτική 
ανάγκη, που δεν μπορεί να καλυφθεί με 
άλλο τρόπο. Απουσία, δε, επιτακτικής ανά-
γκης, ελλείπουν και οι ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την έκδοση της επίμαχης 
πράξης, η οποία και για τον λόγο αυτό απο-
βαίνει ομοίως παράνομη και ακυρωτέα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επιση-
μανθεί, ότι η επίκληση των ελλείψεων σε 
προσωπικό δεν μπορεί να αποτελέσει τη 
νόμιμη αιτιολογία για την ανάθεση αλλό-
τριων καθηκόντων, δοθέντος ότι οι ελλεί-
ψεις προσωπικού συνιστούν ένα διαρκές 
και διαχρονικό φαινόμενο και όχι μια 
έκτακτη περίσταση.

Εν προκειμένω, λοιπόν, η συστηματι-
κή και επί μακρόν ανάθεση σε νοσηλευ-
τές αλλότριων καθηκόντων δεν μπορεί 
να υποστηριχθεί ότι οφείλεται σε επεί-
γουσες συνθήκες μη προβλεφθείσες, 
στοιχείο που την καθιστά αυτομάτως πα-
ράνομη.

Η ΣυΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΛΛοΤΡΙΩΝ ΚΑΘΗΚοΝΤΩΝ

Παράνομη και καταχρηστική 

Είναι γεγονός, ότι η ολοήμερη και εύρυθμη λειτουργία 
των νοσοκομείων, ειδικότερα, δε, των οικείων νοσηλευ-
τικών υπηρεσιών στηρίζεται, μεταξύ άλλων, και στο θε-

σμό του εφημερεύοντος νοσηλευτή.
Ο συγκεκριμένος νοσηλευτής, από την στιγμή που ορίζεται 

ως εφημερεύων, επιφορτίζεται επί της ουσίας με το έργο της 
διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του τομέα ευθύνης 
του, έχοντας την αυτονόητη υποχρέωση αφενός να συντονίζει 
την δράση της υπηρεσίας, αφετέρου να επιλαμβάνεται κάθε 
προβλήματος που ανακύπτει κατά την παροχή υπηρεσιών υγεί-
ας στους νοσηλευομένους ασθενείς.

Με άλλα λόγια ο ρόλος του εφημερεύοντος νοσηλευτή 
είναι από την φύση του επιτελικός και σχετίζεται με τον διοι-
κητικό συντονισμό της υπηρεσίας και των υπαλλήλων και την 
επίλυση κάθε σχετικού προβλήματος.

Ενόψει του ως άνω επιτελικού ρόλου του καθίσταται σα-

φές, ότι ο εφημερεύων νοσηλευτής αδυνατεί εν τοις πράγμασι 
να παρέχει και υπηρεσίες νοσηλείας, εκτελώντας νοσηλευτι-
κές πράξεις επί ασθενών παράλληλα με την εκτέλεση των επι-
τελικών καθηκόντων του. 

Υποστηρίζεται, δηλαδή, ότι όταν ένας υπάλληλος επιφορτί-
ζεται με την εκτέλεση ειδικής φύσεως καθηκόντων, όπως είναι 
και αυτά του εφημερεύοντος νοσηλευτή, κατά το χρόνο εκτέ-
λεσης των συγκεκριμένων καθηκόντων θα πρέπει να απαλλάσ-
σεται από την παράλληλη εκτέλεση και των συνήθων υπηρε-
σιακών καθηκόντων του. Σε διαφορετική περίπτωση υφέρπει 
ο πραγματικός κίνδυνος να υπάρξει τουλάχιστον πλημμελής 
εκτέλεση αμφοτέρων των καθηκόντων. Είναι, δε, προφανές, 
ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να αποφεύγεται ειδικώς σε υπηρε-
σίες όπως τα νοσοκομεία, η αποτελεσματική και επιτυχής λει-
τουργία των οποίων συνδέεται άρρηκτα με την διασφάλιση του 
υπέρτατου αγαθού της υγείας.  

ΕΦΗΜΕΡΕΥΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

editorial
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξεις

ζωή - αναψυχή

απόψεις

άρθρα / επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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Η  Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ήδη από την πρώτη στιγμή 
θεσπίσεως του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιει-
νής εργασίας υποστήριξε την άποψη, ότι δικαιούχοι του 

εν λόγω επιδόματος θα πρέπει να είναι όλοι οι νοσηλευτές που 
παρέχουν εν τοις πράγμασι νοσηλευτικές υπηρεσίες σε χώρους 
απασχόλησης που δικαιολογούν την καταβολή του.

Σε συνέχεια διαρκών πιέσεων η ΕΝΕ επέτυ-
χε την έκδοση της πλέον πρόσφατης υπ’αριθμ. 
2/53212/0022/15-07-2014 Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης (Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας προσωπικού νομικών προ-
σώπων ιδιωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ΦΕΚ Β΄ 2012), σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της οποίας «1. Καθορίζουμε το μηνιαίο 
επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργα-
σίας για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου και ορισμένου χρόνου των 
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης ως εξής: 

α) Κατηγορία Α’ σε εκατόν πε-
νήντα (150) ευρώ 

β) Κατηγορία Β’ σε εβδομήντα 
(70) ευρώ 

γ) Κατηγορία Γ’ σε τριάντα πέ-
ντε (35) ευρώ. 

2. Στην κατηγορία Α’ περιλαμ-
βάνονται οι κάτωθι ειδικότητες: 

Το προσωπικό που απασχο-

λείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επι-
στασία, καταστροφή απορριμμάτων, σε συνεργεία συντήρησης 
και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, 
καθώς και οι οδοκαθαριστές οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι εργά-
τες επεξεργασίας λυμάτων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι 

εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, 
οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές 

μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρ-
μάρων, οι σφαγείς και εκ-δορείς ζώων και πτηνών, οι 
εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες αποχέ-
τευσης, οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορ-
τηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορεί-
ων, οι χειριστές μηχανημάτων έργου, οι νοσηλευτές και 
νοσοκόμοι». 

Όπως σαφώς προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξε-
ων, οι νοσηλευτές που απασχολούνται σε ΝΠΙΔ 

των Ο.Τ.Α., είτε με σύμβαση ορισμένου, 
είτε με σύμβαση αορίστου χρόνου, δι-
καιούνται να λαμβάνουν το επίδομα 

της κατηγορίας Α΄ (150,00 ευρώ) του 
άρθρου 15 του Νόμου 4024/2011.

 Επισημαίνεται, ότι η εν λόγω 
ρύθμιση καταλαμβάνει μόνον τα 

ΝΠΙΔ των ΟΤΑ και όχι λοιπά ΝΠΙΔ 
που δεν ανήκουν σε ΟΤΑ.

 Η Ε.Ν.Ε. δεσμεύεται 
ότι θα συνεχίσει τις προσπάθει-
ες, ώστε στο τέλος ουδείς νο-
σηλευτής να εξαιρείται από την 
καταβολή του επίμαχου επιδό-
ματος.

ΒΑΕ ΟΤΑ ΝΠΙΔ

A ναφορικά με την δυνατότητα ενός δημοσίου υπαλλή-
λου να αναχωρεί για εγκατάσταση σε άλλη χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας παράλληλα την ορ-

γανική του θέση, επισημαίνονται τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 2 του Δη-

μοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Στους υπαλλήλους επιτρέπεται 
η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως 
πέντε (5) ετών, ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρε-
σιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους». 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των αμέσως επόμε-
νων παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 51 του Δημοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα, « 3. Υπάλληλος, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο 
εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου, νομικού προ-
σώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα 
ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή 
οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πά-

ρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμη-
ματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία. 

4. Στον υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, 
χορηγείται μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου 
άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία μπορεί να 
παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μία ακόμα πενταετία. Αν 
ο υπάλληλος δεν εμφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα μέσα σε 
δύο (2) μήνες από τη λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτή-
θηκε αυτοδικαίως από την υπηρεσία». 

Στις παραπάνω διατάξεις αναφέρονται περιοριστικώς οι 
περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες ο υπάλληλος δύναται να 
βρίσκεται επί μακρόν στο εξωτερικό, διατηρώντας όμως την 
οργανική του θέση και την δημοσιοϋπαλληλική του ιδιότητα. 

Όλες οι ως άνω περιπτώσεις συνδυάζονται με χορήγηση 
άδειας άνευ αποδοχών. 

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

editorial
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξεις

ζωή - αναψυχή

απόψεις

άρθρα / επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις



Μάρτιος 20158

Kατά το άρθρο 85 του Ν. 3528/2007 όπως ίσχυσε μετά 
την τροποποίησή του από τον Ν. 3868/2010 και τον 
Ν.4115/2013 και προ της τροποποίησης του από τον Ν. 

4275/2014- (θεωρούμε ότι δυνάμει των διατάξεων του ΥΚ υπό 
αυτή τη μορφή η μοριοδότηση που τέθηκε υπόψιν μας, δεδομέ-
νων και των σχετικών τελικών διατάξεων του Ν. 4275/2014):

«3. Η επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος, Αυτοτελούς Γρα-
φείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας γίνεται από 
το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159 βάσει κριτηρίων που 
αξιολογούνται ως ακολούθως: α. Επαγγελματικά - Τεχνικά προσό-
ντα....Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνι-
κό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και 
άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς 
και αυτή που παρέχεται από Πανεπι-
στήμια ή Τ.Ε.Ι., ή από το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το 
Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Δια-
βαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοί-
κησης ή από το Ίδρυμα Ποιμαντικής 
Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχι-
επισκοπής Αθηνών και αποδεικνύεται 
με αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 50 
μόρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα 
(1) μόριο με ανώτατο όριο τα 50 μό-
ρια). Στην πιστοποιημένη επιμόρφωση 
που μοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω 
περιλαμβάνονται και τα πιστοποιητικά 
επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων 
σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου 
που έχουν αποκτηθεί μέχρι 15.5.2009 
(ημερομηνία έναρξης πιστοποιημέ-
νης επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».

 Για την ερμηνεία των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα μετά 
την τροποποίηση τους από τον Ν. 3839/2010 εξεδόθη η υπ’ αριθ. 
αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ. 8652 /16-4-2010 εγκύ-
κλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης. Σε αυτήν, στο σχετικό πίνακα, αναφέρεται 
ρητώς ότι ο αριθμός μορίων της επιμόρφωσης από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
ή άλλες σχολές του Δημοσίου, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή το Δι-
αβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης είναι «μέχρι 50 μόρια 
-1 μόριο ανά ημέρα επιμόρφωσης»

 Στις προϊσχύσασες μορφές του το άρθρο 85 είχε ως ακολούθως:
«3. Η επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος, Αυτοτελούς Γραφεί-

ου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας γίνεται από το Υπη-
ρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159 βάσει κριτηρίων που αξιολο-
γούνται ως ακολούθως: α. Επαγγελματικά - Τεχνικά προσόντα.... Η 
πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχο-
λές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστή-
μια ή Τ.Ε.Ι, ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το 
Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσι-
ας Διοίκησης και αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 
50 μόρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο με ανώτατο όριο 
τα 50 μόρια). Στην πιστοποιημένη επιμόρφωση που μοριοδοτείται 
κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνονται και τα πιστοποιητικά επιμόρ-
φωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου 
που έχουν αποκτηθεί μέχρι 15.5.2009 (ημερομηνία έναρξης πιστο-
ποιημένης επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Σχετικά είχε εκδοθεί η υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.17/1034/ 
8267/17-6-2008 εγκύκλιος του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών στην οποία αναφέ-
ρεται: «Στην περίπτωση που καλείστε 
να μοριοδοτήσετε βάσει των διατάξε-
ων του άρθρου 85 του Υπαλληλικού 
Κώδικα υπό κρίση υπαλλήλους που 
διαθέτουν τίτλους σπουδών της ΣΕΛΕ-
ΤΕ ή της ΑΣΠΑΙΤΕ, θα πρέπει να εξετά-
ζετε, μεταξύ άλλων, τη διάρκεια των 
εν λόγω προγραμμάτων. Εάν δηλαδή 
πρόκειται για προγράμματα δύο εξα-
μήνων, τότε πρόκειται για επιμορφω-
τικά προγράμματα που δεν οδηγούν 
στην απόκτηση τίτλου σπουδών τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου 
ο τίτλος ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ είναι κατ’ 
ουσίαν ένα πιστοποιητικό επιμόρφω-
σης και ως τίτλος επιμόρφωσης θα μο-
ριοδοτηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις παραγράφους 1α,2α και 3α του άρθρου 85».
 Όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο αυτή, καίτοι αυτή εξεδόθη 

υπό το καθεστώς προϊσχύσαντος δικαίου, εξακολουθούν να είναι 
εφαρμοστέα, δεδομένου ότι η εν λόγω διάταξη δεν υπέστη σημα-
ντικές τροποποιήσεις.

 Συνεπεία των ανωτέρω προκύπτει ότι μοριοδοτείται ως επαγ-
γελματικό- τεχνικό προσόν για την επιλογή σε θέση Προϊσταμένου 
Τμήματος η επιμόρφωση στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Το προσόν αυτό, όπως μας αναφέρει 
η ερωτώσα δε μοριοδοτήθηκε καθόλου, καθώς στο εν λόγω πεδίο 
έλαβε μόνον 10 μόρια – προφανώς μόνο από τη δεκαήμερη επι-
μόρφωσή της στο ΕΚΔΔΑ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
85 παρ. 3 όμως, μοριοδοτείται και η πιστοποιημένη επιμόρφωση 
που παρέχεται από το άλλες σχολές του Δημοσίου, όπως είναι η 
ΑΣΠΑΙΤΕ, προσόν το οποίο φαίνεται να μην ελήφθη υπόψιν, παρά 
το ότι προσκομίστηκε το υπ’ αριθ. πρωτ. 927/198/25-6-2014 «πι-
στοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας».

Μοριοδότηση πιστοποιητικού 
επιμόρφωσης ετήσιας διάρκειας 

της ΑΣΠΑΙΤΕ

μοριοδοτείται ως 
επαγγελματικό- τεχνικό  
προσόν για την επιλογή  
σε θέση Προϊσταμένου 

Τμήματος

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

editorial
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξεις

ζωή - αναψυχή

απόψεις

άρθρα / επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις



Μάρτιος 2015 9

Aναφορικά με την παροχή διευκολύνσεων των υπαλλήλων 
που απασχολούνται με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο 
δημόσιο τομέα επισημαίνονται τα ακόλουθα. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1§1 του Νόμου 
1483/1984, «Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού εφαρμόζονται 
στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή 
σχέση έμμισθης εντολής, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις. 
Αφορούν τους εργαζόμενους και των δύο φύλων, που έχουν υπο-
χρεώσεις προς εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της 
οικογενείας τους που έχουν ανάγκη τις φροντίδες ή την υποστή-
ριξή τους, ώστε να διευκολύνεται η προετοιμασία τους για την 
είσοδο στην απασχόληση, η διατήρησή της, καθώς και η επαγγελ-
ματική τους εξέλιξη».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§1 του 
ιδίου ως άνω Νόμου, «Ο γονέας που έχει τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο 
εργασίας στον ίδιο εργοδότη δικαιούται να λάβει γονική άδεια 
ανατροφής του παιδιού, στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της 
άδειας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τρι-
ών και μισό (3 1/2) ετών. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η 
διάρκειά της μπορεί να φθάσει τους τρεις και μισό (3 1/2) μήνες 
για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, με βάση τη σειρά 
προτεραιότητας των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε 
ημερολογιακό έτος. 

Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για τους 
απασχολούμενης στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, που γίνεται εξαιτίας 

της άσκησης του δικαιώματος για λήψη γονικής άδειας ανατρο-
φής, είναι άκυρη».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, η διάρκεια της άδειας ανα-
τροφής τέκνου για υπάλληλο ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου που απασχολείται στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ αγγίζει τους 3,5 
μήνες κατ’ανώτατο όριο. 

Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τους υπαλλήλους του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 33 του οικείου Εσω-
τερικού Κανονισμού Λειτουργίας. 

Σ ύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 54 παρ.2 του Νόμου 
4223/2013, «Επιτρέπεται η, μετά 

την παρέλευση διετίας από το διορισμό 
του, μετάθεση, μετάταξη του νοσηλευ-
τικού και παραϊατρικού προσωπικού των 
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., σε Νοσοκομεία 
του Ε.Σ.Υ., Υγειονομικές Περιφέρειες και 
Φορείς εποπτευόμενους από το Υπουρ-
γείο Υγείας, μετά από γνώμη των οικείων 
υπηρεσιακών συμβουλίων των Φορέων 
προέλευσης και υποδοχής».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, η 
αίτηση της κυρίας Παπαδοπούλου είναι 
νόμιμη και η αποδοχή της είναι νομικώς 
εφικτή, εφόσον έχουν συμπληρωθεί δύο 

έτη υπηρεσίας από τον διορισμό της. 
Πλην όμως η αποδοχή της εν λόγω αί-
τησης μετάταξης δεν είναι υποχρεωτική 
για την διοίκηση, δοθέντος ότι ο νομο-
θέτης κάνει χρήση του όρου «επιτρέπε-
ται», αφήνοντας στη διοίκηση ένα ευρύ 
πεδίο διακριτικής ευχέρειας. Βέβαια, σε 
περίπτωση απόρριψης της σχετικής αί-
τησης θα πρέπει πάντα να παρατίθεται 
σαφής και ειδική αιτιολογία.

Περαιτέρω υπογραμμίζεται, ότι η 
ύπαρξη και η επίκληση σοβαρών οικογε-
νειακών λόγων οπωσδήποτε συνεκτιμά-
ται, πλην όμως και πάλι δεν υποχρεώνει 
την διοίκηση να ικανοποιήσει την υπο-
βληθείσα αίτηση.

Διαφορετικό είναι το ζήτημα της μη 
προώθησης μιας αίτησης μετάταξης στο 
καθ’ ύλην αρμόδιο υπηρεσιακό συμβού-
λιο, προκειμένου αυτό να γνωμοδοτή-
σει. Στην περίπτωση, μάλιστα, που έχουν 
ήδη προωθηθεί στο υπηρεσιακό συμ-
βούλιο συναφείς αιτήσεις, που υποβλή-
θηκαν μεταγενέστερα, τότε αναμφίβολα 
ανακύπτει ζήτημα πειθαρχικής ευθύνης 
παντός εμπλεκομένου υπαλλήλου, δο-
θέντος ότι σύμφωνα με την περίπτωση 
ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα συνι-
στά πειθαρχικό παράπτωμα «η αδικαιο-
λόγητη προτίμηση νεότερων υποθέσεων 
με παραμέληση παλαιότερων».    

Άδεια ανατροφής - Ιδιωτικός Τομέας

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
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Τελικά ξεχνάμε όταν προσπαθούμε να 
θυμηθούμε
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η ίδια η προσπάθεια που κάνουμε για να θυμηθούμε κάτι, ευ-
θύνεται που ξεχνάμε τόσα άλλα πράγματα, σύμφωνα με μια νέα 
βρετανική επιστημονική έρευνα, που έρχεται να φωτίσει ένα από 
τα μεγάλα μυστήρια: Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε τόσο εύκολα, από 
τον κωδικό πρόσβασης του παλιού υπολογιστή τους έως το όνομα 
ενός παλιού συμμαθητή τους; Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν 
μια σειρά από πειράματα μνήμης με μια ομάδα 24 εθελοντών, κα-
θώς και μαγνητική απεικόνιση του εγκεφάλου τους. Οι ερευνητές, 
αφού αρχικά εντόπισαν τα διακριτά νευρωνικά «αποτυπώματα» 
συγκεκριμένων αναμνήσεων, διαπίστωσαν ότι η ενθύμηση κά-
ποιου πράγματος οδηγεί στο να εξασθενεί η μνήμη άλλων «αντα-
γωνιστικών» πραγμάτων. Ουσιαστικά, ο εγκέφαλος καταπιέζει 
ενεργητικά άλλες μνήμες, προκειμένου να φέρει στο προσκήνιο 
κάποια συγκεκριμένη μνήμη. Η όλη διαδικασία αποκαλείται μηχα-
νισμός «προσαρμοστικής απώλειας μνήμης». 

Ο «σκοπός στη ζωή» προστατεύει την καρδιά
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι άνθρωποι που νιώθουν έντονα ότι έχουν ένα σκοπό στη ζωή 
τους, αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγ-
γειακά αίτια (έμφραγμα ή εγκεφαλικό), ενώ μειώνουν γενικότερα 
τις πιθανότητες πρόωρου θανάτου, σύμφωνα με μια νέα αμερι-
κανική επιστημονική έρευνα. Όσο λιγότερο αισθάνεται κανείς 
ότι έχει κάποιο σκοπό να επιτελέσει στη ζωή του, τόσο περισσό-
τερο κινδυνεύει η καρδιά και γενικά η υγεία του. Οι ερευνητές 
ανέλυσαν στοιχεία από δέκα σχετικές έρευνες (μεταανάλυση), 
οι οποίες αφορούσαν συνολικά πάνω από 137.000 άτομα.  Όσοι 
λένε «ναι» στη ζωή επειδή έχουν έναν σκοπό, κινδυνεύουν κατά 
μέσο όρο 19% λιγότερο να πεθάνουν από έμφραγμα ή εγκεφαλι-
κό, ενώ έχουν επίσης 23% μικρότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου 
από οποιαδήποτε αιτία.

Σκύλος κάνει διαγνώσεις καρκίνου καλύτερα 
και από γιατρούς
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Λέγεται Φράνκι και δεν εί-
ναι γιατρός, αλλά σκύλος, 
παρ’ όλα αυτά κάνει με τη 
μύτη του διαγνώσεις καρκί-
νου τόσο πετυχημένα, που 
έχει αφήσει άφωνους τους 
επιστήμονες.
Αμερικανοί ερευνητές του 
Πανεπιστημίου Ιατρικών Επι-
στημών του Αρκάνσας, με 
επικεφαλής τον δρα Ντό-
ναλντ Μπόντενερ, παρου-
σίασαν τον αξιοθαύμαστο 
τετράποδο «συνεργάτη» 
τους στο ετήσιο συνέ-
δριο της Ενδοκρινολο-
γικής Εταιρείας των 
ΗΠΑ, σύμφωνα με 
το BBC. Ο Φράνκι 
μπορεί να «μυρίσει» 
τον καρκίνο του θυρε-
οειδούς σε ανθρώπους που ποτέ πριν δεν 
έχουν διαγνωστεί με τη νόσο. Οι δοκιμές με 34 καρκινοπαθείς 
έδειξαν ότι ο σκύλος είχε ποσοστό επιτυχίας 88% στις διαγνώσεις 
του για ύπαρξη όγκου. Υπήρξαν δύο περιπτώσεις ψευδώς θετικές 
και άλλες δύο ψευδώς αρνητικές. Αν και δεν θεωρείται πιθανό ότι 
οι σκύλοι θα αξιοποιηθούν ευρέως ως διαγνωστικά «εργαλεία» 
στο μέλλον, όμως, οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι θα ανακαλύ-
ψουν τις χημικές ουσίες που οι σκύλοι μπορούν να μυρίσουν σε 
έναν καρκινοπαθή, πράγμα που θα οδηγήσει σε νέου τύπου δια-
γνωστικές εξετάσεις με τη χρήση ειδικών συσκευών που λέγονται 
«ηλεκτρονικές μύτες».
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Όσο πιο φυτοφάγος είναι κανείς, τόσο λιγότερο 
κινδυνεύει από καρδιά και εγκεφαλικό
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι άνθρωποι που είναι σε μεγάλο βαθμό φυτοφάγοι (αλλά όχι κατ’ ανάγκη απο-
κλειστικά), τρώνε δηλαδή περισσότερα προϊόντα φυτικής προέλευσης, κινδυ-
νεύουν λιγότερο να πεθάνουν από την καρδιά τους ή από εγκεφαλικό, σε σχέ-
ση με όσους τρώνε κατά προτίμηση τροφές ζωικής προέλευσης, σύμφωνα 

με μια νέα επιστημονική έρευνα με ελληνική συμμετοχή. 
Οι ερευνητές (μεταξύ των οποίων η Ιωάννα Τζουλάκη), με 
επικεφαλής την επιδημιολόγο Καμίλ Λασάλ της Σχολής 
Δημόσιας Υγείας του Imperial College του Λονδίνου, που 
έκαναν τη σχετική ανακοίνωση σε αμερικανικό καρδιο-

λογικό συνέδριο, ανέλυσαν στοιχεία σχετικά με τη διατροφή 
και τον τρόπο ζωής 451.250 Ευρωπαίων από δέκα χώρες.  Όπως 

διαπιστώθηκε, όσοι ακολουθούσαν μια περισσότερο φυτοφαγική δια-
τροφή (τουλάχιστον το 70% όσων έτρωγαν, ήταν φυτικής προέλευσης), είχαν 

κατά μέσο όρο 20% μικρότερο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου, σε σχέση με 
όσους ήσαν οι λιγότερο φυτοφάγοι (το φαγητό τους που ήταν φυτικής προέλευ-
σης, δεν ξεπερνούσε το 45% της συνολικής διατροφής τους).
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Οι παχύσαρκες γυναίκες κινδυνεύουν 
περισσότερο από καρκίνο
ΠΗΓΗ:REAL.gr
Οι παχύσαρκες γυναίκες έχουν κατά μέσο όρο 40% μεγαλύτερη πι-
θανότητα να εμφανίσουν στη διάρκεια της ζωής τους κάποια μορφή 
καρκίνου σχετική με το πάχος τους, σε σχέση με τις γυναίκες που 
έχουν κανονικό βάρος, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονι-
κή έρευνα. Η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο μιας γυναίκας να εμ-
φανίσει τουλάχιστον επτά είδη καρκίνου: του εντέρου, του μαστού, 
της χοληδόχου κύστης, της μήτρας, των νεφρών, του παγκρέατος και 
του οισοφάγου. Σύμφωνα με τις στατιστικές, τις οποίες έδωσε στη 
δημοσιότητα η βρετανική ερευνητική οργάνωση για θέματα καρκί-
νου Cancer Research UK, μια παχύσαρκη γυναίκα έχει περίπου μία 
πιθανότητα στις τέσσερις να αναπτύξει κάποιον από αυτούς τους 
καρκίνους. Η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου με διάφο-
ρους τρόπους και ένας από αυτούς έχει να κάνει με την αυξημένη 
παραγωγή των ορμονών οιστρογόνων (που τροφοδοτούν την ανά-
πτυξη του καρκίνου) στα κύτταρα του λίπους στο σώμα. Παχύσαρκη, 
θεωρείται μια γυναίκα με δείκτη σωματικής μάζας (αναλογία βάρους 
προς ύψος) πάνω από 30, ενώ μεταξύ 25 έως 30 είναι υπέρβαρη.

Κίνδυνος καρκίνου από το φως τη νύχτα
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ 
Όσοι θέλουν να προστατευθούν από νοσήματα όπως ο καρκίνος, θα 
πρέπει να μάθουν να κοιμούνται χωρίς φως τη νύχτα και με τα κινητά 
τους μακριά από το υπνοδωμάτιο, συνιστά ένας αμερικανός ειδικός. 
Απαραίτητο είναι ακόμα να μάθουν να εκτιμούν το ημίφως, φροντί-
ζοντας να ακολουθούν τον φυσικό φωτισμό της ημέρας όταν αυτό 
είναι εφικτό, ούτως ώστε να προετοιμάζεται νωρίς ο οργανισμός για 
τον βραδινό ύπνο. Όλ’ αυτά είναι απαραίτητα διότι ο τεχνητός φωτι-
σμός τις ώρες που ο οργανισμός ξέρει ότι είναι νύχτα, διαταράσσει το 
βιολογικό ρολόι του οργανισμού και μακροπρόθεσμα του προκαλεί 
βλάβες, οι οποίες σχετίζονται με προβλήματα υγείας όπως ο καρκί-
νος, ο διαβήτης, η κατάθλιψη, ακόμα και η παχυσαρκία, προειδοποι-
εί ο δρ Ρίτσαρντ Στήβενς, καθηγητής Υγείας της Κοινότητας στο Πα-
νεπιστήμιο του Κονέκτικατ (UConn).  «Όσο σημαντικός είναι ο ύπνος 
για την ευεξία, άλλο τόσο είναι η έκθεση στο σκοτάδι το βράδυ», 
γράφει. «Αν, όμως, η σημασία του ύπνου επιτέλους έχει περάσει ως 
μήνυμα στην σκέψη και στην καθημερινή πρακτική του κόσμου, η 
σημασία του σκότους εξακολουθεί να υποτιμάται απ’ όλους».

Ανακαλύφθηκε γονίδιο που κάνει μοναδικό 
τον ανθρώπινο εγκέφαλο
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ 
Γερμανοί επιστήμονες ανακάλυψαν ένα γονίδιο που φαίνεται να έχει 
παίξει ρόλο κλειδί στην αύξηση του μεγέθους και της πολυπλοκότητας 
του ανθρώπινου εγκεφάλου, κάνοντάς τον να ξεχωρίζει στο ζωικό βα-
σίλειο. Το εν λόγω γονίδιο με την ονομασία ARHGAP11B είναι ιδιαίτερα 
ενεργό στα βλαστοκύτταρα του ανθρώπινου εγκεφάλου, ρυθμίζοντας 
έτσι τον πολλαπλασιασμό των εγκεφαλικών κυττάρων (νευρώνων) στον 
νεοφλοιό, στην περιοχή εκείνη που είναι ζωτική για τη λογική, τη γλώσ-
σα και την αισθητηριακή αντίληψη. Το γονίδιο, έχει επίσης εντοπιστεί 
στα «ξαδέρφια» μας, τους Νεάντερταλ, καθώς και στους μυστηριώδεις 
Ντενίσοβαν, ένα άλλο παρακλάδι των σύγχρονων ανθρώπων από τη Σι-
βηρία, αλλά δεν υπάρχει στο DNA των χιμπατζήδων ή των τρωκτικών. 
Έτσι, πιστεύεται ότι εμφανίστηκε στο πρώιμο στάδιο της ανθρώπινης 
εξέλιξης, λίγο αφ’ ότου οι μακρινοί ανθρωπίδες πρόγονοί μας και οι πί-
θηκοι ακολούθησαν πλέον διαφορετικά εξελικτικά μονοπάτια.

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό σας όταν 
ερωτεύεστε;
Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Νομίζατε πως ο έρωτας είναι καθαρά ένα ζήτημα που αφορά 
στην καρδιά; Κι όμως, οι επιστήμονες ξέρουν καλά πως ο έρω-
τας περνά... και από τον εγκέφαλο. Η μελέτη που διεξήγαγε 
το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας σε 100 
άτομα, ανάμεσά τους κάποια που ισχυρίστηκαν πως δεν είναι 
ερωτευμένα, αλλά και κάποια που δήλωσαν πολύ ερωτευμένα 
με το σύντροφό τους, έχει ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Συ-
γκεκριμένα, υπεβλήθησαν σε μαγνητική τομογραφία (fMRI) η 
οποία κατέγραψε την εγκεφαλική δραστηριότητα, ανιχνεύο-
ντας τις μεταβολές στη ροή του αίματος. Το ενδιαφέρον είναι 
πως έδειξε διαφορές σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζο-
νται με την αγάπη, αλλά και στον κερκοφόρο πυρήνα, ο οποίος 
σχετίζεται με τον έρωτα.

Περισσότερος θηλασμός ως μωρό σημαίνει 
μεγαλύτερη εξυπνάδα και περισσότερα 
χρήματα ως ενήλικος
Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Μπερνάρντο Λέσα Χόρτα του 
Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου του Πελότας παρακολούθησαν σχε-
δόν 3.500 νεογέννητα επί 30 χρόνια. Όπως είπε ο Μπερνάρντο Χόρτα, 
«οι επιπτώσεις του θηλασμού στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και στη 
νοημοσύνη του παιδιού είναι καλά στοιχειοθετημένες, όμως μέχρι σή-
μερα, ήταν ασαφές κατά πόσο αυτή η επίπτωση συνεχίζεται σε βάθος 
χρόνου. Η έρευνά μας παρέχει τις πρώτες ενδείξεις ότι ο παρατεταμέ-
νος θηλασμός όχι μόνο βελτιώνει τη νοημοσύνη έως τουλάχιστον την 
ηλικία των 30 ετών, αλλά επίσης έχει ευρύτερες επιπτώσεις σε ατομι-
κό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς βελτιώνει το επίπεδο μόρφωσης και 
εισοδήματος».Οι επιστήμονες έκαναν τεστ νοημοσύνης σε περίπου 
3.500 άτομα ηλικίας 30 ετών και παράλληλα συνέλλεξαν στοιχεία για 
το μορφωτικό επίπεδο καθενός και την οικονομική κατάστασή του. 
Στη συνέχεια, συσχέτισαν αυτά τα στοιχεία με το αν κάθε άνθρωπος 
είχε θηλάσει ως μωρό και για πόσο καιρό. Η στατιστική ανάλυση απο-
κάλυψε ότι υπάρχει σαφής σχέση ανάμεσα στη χρονική διάρκεια του 
θηλασμού και στις κατοπινές επιδόσεις του ατόμου (εξυπνάδα, μόρ-
φωση, εισοδήματα). Σε κάθε περίπτωση, τα ενδιαφέροντα ευρήματα 
πρέπει να επιβεβαιωθούν και από άλλη μελέτη.



Μάρτιος 201512
Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

editorial
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξεις

ζωή - αναψυχή

απόψεις

άρθρα / επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

 2nd European Sping School Pulmonary 
Circulation & Right Ventricular
Ημερομηνία: 04/05/2015 - 10/05/2015
Χώρος: Anthemus Sea
Πόλη: Χαλκιδική
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Triaena 
Tours & Congress A.E.
Τηλέφωνο: 2107499300
Email: info@triaenatours.gr
Website: www.triaena.gr

14o Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο
Ημερομηνία: 07/05/2015 - 10/05/2015
Χώρος: International Convention Center
Πόλη: Κως
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Travel & Congress
Τηλέφωνο: 2310 889244
Email: diastasi@diastasitravel.gr
Website: www.diastasitravel.com

6o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής 
Βιοχημείας-2ο Συμπόσιο Εργαστηριακής 
Αιματολογίας-Αιμοδοσίας
Ημερομηνία: 07/05/2015 - 09/05/2015
Χώρος: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
ASCENT LTD
Τηλέφωνο: 2107213225
Email: siorasgs@otenet.gr
Website: www.peib.gr

8o Πανελλήνιο &7ο Πανευρωπαϊκό 
Επιστημονικό &Επαγγελματικό 
Νοσηλευτικό Συνέδριο
Ημερομηνία 07 – 10 /05/ 2015
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Γραμματεία Συνεδρίου: 
info@enne2015.gr
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
 
11o Πανελλήνιο Συνέδριο 
Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής
Ημερομηνία: 08/05/2015 - 10/05/2015
Χώρος: Αίγλη Ζαππείου
Πόλη: Αθήνα

Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής 
Χειρουργικής και Άλλων Επεμβατικών 
Τεχνικών Επαγγελματίας Οργανωτής / 
PCO: AFEA S.A.
Τηλέφωνο: 210 3668854
Email: info@laparoscopy2015.gr
Website: www.laparoscopy2015.gr

15o Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας – 
Σύγχρονα Θέματα Ογκολογίας
Ημερομηνία: 08/05/2015 - 10/05/2015
Χώρος: The Met Hotel
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής 
Ογκολογίας (ΕΕΑΟ) - Εταιρεία 
Ιατροβιολογικής ‘Ερευνας του Καρκίνου
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: E.T.S. 
Events & Travel Solutions
Τηλέφωνο: 210 9880032
Email: ets@otenet.gr, ets@events.gr
Website: www.events.gr
 
Peritoneal Surface Malignacy Disease 
Experts Meeting
Ημερομηνία: 08/05/2015 - 09/05/2015
Χώρος: Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Εταιρεία Εκπαίδευσης στην 
Ογκολογία και Απεικόνιση «Ιπποκράτης»
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
Global Events ΕΠΕ
Τηλέφωνο: 2310/247734-43
Email: chryssa@globalevents.gr
Website: www.globalevents.gr

Πανελλήνια Ενημερωτική Εκδήλωση για 
τη Θαλασσαιμία 2015
Ημερομηνία: 08/05/2015 - 10/05/2015
Χώρος: Theoxenia
Πόλη: Καλαμάτα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
Era Ltd
Τηλέφωνο: 210 3634944
Email: info@era.gr
Website: www.era.gr

2o Πανελλήνιο Γηριατρικό Συνεδρίο στην 
ΠΦΥ
Ημερομηνία: 14/05/2015 - 17/05/2015
Χώρος: Κάστρο Κυλλήνης
Πόλη: Κυλλήνη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: E-VIP 
EVENTS & CONGRESSES
Website: www.e-vip.com.gr

4th International Congress on 
Neurobiology, Psychopharmacology & 
Treatment Guidance
Ημερομηνία: 14/05/2015 - 17/05/2015
Χώρος: Dessole Hermes Hotel
Πόλη: Αγ. Νικόλαος
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
International Society of Neurobiology & 
Psychopharmacology
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
Global Events ΕΠΕ
Τηλέφωνο: 2310 247734-43
Email: chryssa@globalevents.gr
Website: www.globalevents.gr, 
www.psychiatry.gr

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ημερομηνία: 15/05/2015 - 16/05/2015
Χώρος: Αμφιθέατρο του 251 Γ.Ν.Α.
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Στρατιωτικής 
Εντατικής Ιατρικής «Ο Χείρων»
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
ICB
Τηλέφωνο: 210 4122250
Email: info@icb.gr
Website: www.icb.gr/congress.asp?c_
id=36&lng=2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Προκλήσεις 
και Διλήμματα στα Μεταβολικά 
Νοσήματα και την Εσωτερική Παθολογία
Ημερομηνία: 15/05/2015 - 16/05/2015
Χώρος: Ξενοδοχείο Limneon Golden
Πόλη: Καστοριά
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ/CONFERRE LTD
Τηλέφωνο: 2651068610
Email: info@conferre.gr
Website: www.internal-medicine.gr, 
www.conferre.gr

Επιµέλεια:  
Γιακουμάκη Ειρήνη Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της 
Σχολής Θετικών Επιστηµών του ΕΚΠΑ,  
Μπεκρή Έλενα Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ,ΜSc «Διαχείριση Κρίσεων Υγείας - Διεθνής Ιατρική», 
ΠΓΝ Αττικής «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ν.Ιωνίας
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11η Επιστημονική Συνάντηση Ελληνικής 
Εταιρείας Αλγολογίας
Ημερομηνία: 16/05/2015
Χώρος: Sirene Blue
Πόλη: Πάρος
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Era Ltd
Τηλέφωνο: 210 3634944
Email: info@era.gr
Website: www.era.gr

1ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Ο 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ημερομηνία:16/05/2015
Χώρος: 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ 
(Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.)
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
PREMIUM CONGRESS & SOCIAL EVENTS 
SOLUTIONS
Τηλέφωνο : 2310226250
Email: premium.conf@gmail.com
Website: www.premium-events.
gr/2015_16-5.html

13ο Συμπόσιο Εντατικής Ιατρικής 
Ενόπλων Δυνάμεων
Ημερομηνία: 22/05/2015 - 23/05/2015
Χώρος:ΩΑμφιθέατρο του 251 Γ.Ν.Α
Πόλη: Αθήνα
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
Innovative Conventions Bureau
Email: info@icb.gr
Website: www.armyicu.gr

9ο Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας 
Μεταγγισιοθεραπείας
Ημερομηνία: 22/05/2015 - 23/05/2015
Χώρος:Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Era Ltd
Τηλέφωνο: 210 3634944
Email: info@era.gr, Website: www.era.gr

17η ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕ.Δ..ΚΑ, «Περιφερικές 
Νευροπάθειες και Σύνδρομα 
Υπερχρησίας»
Ημερομηνία: 23/05/2015
Χώρος: Νέο Δημαρχείο Δράμας
Πόλη: Δράμα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
PREMIUM CONGRESS & SOCIAL EVENTS 
SOLUTIONS

Τηλέφωνο: 2310226250
Email: premium.conf@gmail.com
Website: www.premium-events.
gr/2015_23-5.html

29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & 9η 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 28/05/2015 - 30/05/2015
Χώρος: Royal Olympic Hotel
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
SYNTHESIS GROUP SA
Τηλέφωνο: 2109609400
Email: asoubasakou@synthesis-group.gr

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού 
Κολλεγίου Γενικών Ιατρών
Ημερομηνία: 29/05/2015 - 01/06/2015
Χώρος: Hotel Elite City Resort
Πόλη: Καλαμάτα
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: E-VIP 
EVENTS & CONGRESSES
Website: www.collegegp.gr/

Από την Washington στο Πόρτο 
Χέλι: Ανασκόπηση από το «American 
Academy Neurology Meeting 2015» για 
την πολλαπλή σκλήρυνση»
Ημερομηνία: 29/05/2015 - 01/06/2015
Χώρος: Ξενοδοχείο AKS
Πόλη: Πόρτο Χέλι
Τηλέφωνο: 210 6897552 - 3
Website: www.gkad.gr/

Τι νεότερο στα Ιδιοπαθή και άλλα Σπάνια 
Διάμεσα Νοσήματα του Πνεύμονα
Ημερομηνία: 30/05/2015
Χώρος: The Met Hotel
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Era Ltd
Τηλέφωνο: 210 3634944
Email: info@era.gr
Website: www.era.gr

ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 2015 
EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
«Καρδιαγγειακές Παθήσεις –
Διαγνωστική και Θεραπευτική 
προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής 
υπέρτασης και των συνυπαρχόντων 
παραγόντων κινδύνου»
Ημερομηνία: 29/05/2015 - 01/06/2015
Πόλη: Ξενοδοχείο «Dolphin Bay», ΣΥΡΟΣ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης (ΕΕΥ
Website: www.congressworld.gr

10o Πανελλήνιο Πολυθεματικό 
Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ΠΦΥ 2015
Ημερομηνία: 29/05/2015 - 01/06/2015
Πόλη/Χώρος: Ξενοδοχείο AKS HYNITSA 
BAY, ΧΥΝΙΤΣΑ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και 
Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας 
Website: www.congressworld.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 05/06/2015 - 07/06/2015
Πόλη/Χώρος: Χαλκιδική, Ξενοδοχείο 
PORTO CARRAS
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ 
Website: www.congressworld.gr 

Κλινικό Φροντιστήριο «Κλινικά 
Περιστατικά Διαβήτης, Υπέρταση, 
Λοιμώξεις»
Ημερομηνία: 05/06/2015 - 07/06/2015
Πόλη/Χώρος: Ξενοδοχείο CAVO SPADA, 
Χανιά
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ιατρική 
Εταιρεία Αθηνών 
Website: www.congressworld.gr

7ο Συνέδριο Βορειοανατολικού Αιγαίου
Ημερομηνία: 19/06/2015 - 21/06/2015
Πόλη/Χώρος: ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ 
ΜΑΡΟΥΛΑ, ΛΗΜΝΟΣ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία 
Website: www.congressworld.gr

«Αντιμετωπίζοντας τα καρδιαγγειακά 
νοσήματα. Δύσκολες κλινικές 
περιπτώσεις»
Ημερομηνία: 19/06/2015 - 21/06/2015
Πόλη/Χώρος: Ξενοδοχείο Styga, 
Ζαρούχλα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 
Website: www.congressworld.gr

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ημερομηνία: 25/06/2015 - 27/06/2015
Πόλη/Χώρος: Ξενοδοχείο «Elite», 
Καλαμάτα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου 
για Αγγειακά Νοσήματα ( Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.)
Website: www.congressworld.gr
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X ρόνια πολλά σε όσους και 
όσες θα εορτάσουν και σε 
όλους μας.

«Αυτή η μέρα όντως είναι μεγά-
λη και θαυμαστή, συγκλονιστική, 
μοναδική, μεγαλειώδης. Όντως, 
είναι τόση η χαρά, τόση η συγκί-
νηση από την καλοσύνη του Θεού 
απέναντι στους ανθρώπους, ώστε 
να μας επισκεφθεί ο ίδιος μέσω 
της Θεοτόκου Μαρίας διαλέγοντας 
το χειρότερο, «ίνα του χείρονος 
μεταλαβών» όπως ψάλλεται στα 
ωραία δοξαστικά «μεταδω μοι του 
βελτίονος». Μετέλαβε το χειρότε-
ρο, δηλαδή τον πεσμένο άνθρωπο 
με όλες του τις ταλαιπωρίες και 
τα βάσανα, ήπιε και αυτό το πικρό 
ποτήριο και έδωσε σε εμάς το πο-
τήριο της ζωής, έδωσε σε εμάς τη 
θεία του χάρη, το καλύτερο. Πήρε 
λοιπόν το χειρότερο ο Χριστός μας 
από εμάς και μας πρόσφερε το κα-
λύτερο. Αυτό αν το σκεφτούμε λι-
γάκι μας συγκινεί ιδιαίτερα, μας 
συγκλονίζει και μας ρίχνει στο φι-
λότιμο. Εκεί που κάνουμε πολλές 
φορές την προσπάθεια να κατηγο-
ρήσουμε κάποιους άλλους, ή και 
τον ίδιο τον Χριστό, αρχίζουμε και 
κατηγορούμε τον εαυτό μας. Και 
όταν τον κατηγορούμε, τότε αθω-
ώνεται. Αθωώνεται ο εαυτός μας 
όταν τον κατηγορούμε. Ενώ όταν 
ψάξουμε να δούμε τις πταίει, και 
γυρίζουμε ένα γύρο, ο εαυτός μας 
τότε ενοχοποιείται.
   Θα μου πείτε, είναι λογικά όλα 
αυτά; Όχι, δεν είναι λογικά, είναι 

 25 Μαρτίου 1821
Ημέρα Ανεξαρτησίας και της  

μεγαλύτερης
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υπερλογικά. Η πολλή λογική μας χάλασε, αδελφοί μου. 
Και βάλαμε την άγια πίστη σε σχήματα και προσχήματα. 
Σε σκέψεις και σε συλλογισμούς και σε παζάρια. Κι αυτό 
μας χάλασε. Κι απορούμε και θαυμάζουμε πως εκείνοι οι 
πολέμαρχοι του 1821 τα έβαλαν με την Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία και τους συμμάχους της, την Ιερά Συμμαχία 
και τους υπόλοιπους, που ήταν όλοι τους εχθρικοί προς 
την Ελλάδα. Και εννοώ τις κυβερνήσεις των και όχι τους 
λαούς, από τους οποίους προέκυψε και προεκλήθη κύμα 
φιλελληνισμού και πολλοί ήλθαν εδώ και πολέμησαν για 
την Ελλάδα. Γιατί είδαν ότι οι Έλληνες πολεμάνε για κάτι 
υψηλό,  για κάτι μεγάλο, για κάτι ωραίο, για την Ελλάδα 
και την Ορθοδο-
ξία».
   Διπλή γιορτή 
λοιπόν για τους 
απανταχού Έλ-
ληνες. Και είναι 
χρέος μας να κά-
νουμε λόγο για 
τους ήρωες και 
Νεομάρτυρες αυ-
τής της εποχής 
και να ευχόμαστε 
να τους πάρουμε 
κάτι από την λε-
βεντιά και το φρό-
νημα. Ονόματα 
όπως Θεόδωρος 
Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς , 
Μάρκος Μπότσα-
ρης, Γεώργιος 
Καραϊσκάκης και 
τόσοι άλλοι, εί-
ναι αναπόσπαστο 
κομμάτι από τις 
αιματοβαμμένες σελίδες της ένδοξης ιστορίας του Ελλη-
νικού Έθνους.
Κάποτε στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη πήγε και μίλησε ο 
λαμπρός εκείνος γραμματέας του, ο Φωτάκος, ο Φώτιος 
Χρυσανθόπουλος και του ανέφερε πως κάτι άλλοι οπλαρ-
χηγοί, και τους ανέφερε ονομαστικώς, είναι εναντίον 
του. Και λένε πως δεν προσέφερε τίποτα στην υπόθεση 
αυτή της επαναστάσεως. Και ο ανεξίκακος γέρος του Μω-
ριά απάντησε: «Aστους να λένε βρε παιδί μου, καμώσου 
πως δεν άκουσες και πως δεν μου είπες τίποτε. Γιατί τώρα 
που βουλήθηκε ο Θεός να ελευθερωθούμε, να μη μας το 
χαλάσουν αυτοί». Αυτό είναι πολύ υπέροχο και διδακτι-
κό. Γιατί και σε μας έρχονται άνθρωποι και λένε το ένα 
και το άλλο για τους άλλους. Ότι είπαν για μας, ότι μας 
κατηγόρησαν, και το ένα και το άλλο. Και πως είναι συ-
νήθως η δική μας συμπεριφορά; Αμέσως πικραινόμαστε, 
εξοργιζόμαστε- δεν είναι κι εύκολο βέβαια- και θέλουμε 
να ζητήσουμε το λόγο, αν είναι δυνατόν εκείνη την ώρα, 
και να βάλουμε τάχα τα πράγματα στη θέση τους. Λέτε 
πως κι ο Θοδωράκης δεν μπορούσε να τα βάλει στη θέση 
τους με την παλληκαριά και την παρρησία και τη δύναμη 
που είχε; Κι όμως τα άφηνε κάποιες φορές. Τι να καθήσει 
τώρα, να πάει να ζητήσει το λόγο από τους οπλαρχηγούς, 
γιατί είπατε έτσι; Kαι τι θα γινότανε; Χειρότερο θα γινό-

τανε. Άστους λέει, τώρα που έβαλε την υπογραφή του ο 
Θεός να λευτερώσουμε την πατρίδα να μη μας το χαλά-
σουν. Αυτό είναι μεγαλοψυχία, αυτό είναι σοφία, γι αυτό 
ονομάστηκε και Γέρος του Μοριά. Γέροντες ονομάζονταν 
και ονομάζονται οι πατέρες της ερήμου, οι ασκητές και 
οι όσιοι που έχουνε δύναμη πνευματική και χάρη πολλή 
και σοφία και σύνεση. Άστους λέει. Γιατί στην Ελλάδα τι 
γίνεται συνήθως, αδελφοί μου; Ό,τι καλό φτιάχνει ο ένας 
έρχεται ο άλλος και το χαλάει. Τάχα να φτιάξει καλύτε-
ρο και ποτέ καλό δε βλέπουμε. Κι αυτό ισχύει πιο πολύ 
για τους κυβερνώντας, αλλά και για όλους μας. Έφτια-
ξε ο άλλος κάτι καλό, κράτησε το βρε και πάνω σε αυτό 

φτιάξε και συ 
επιπλέον. Να 
π ρ ο χ ω ρ ή σ ο υ -
με μπροστά, 
να πάμε καλύ-
τερα. Να οι-
κ ο δ ο μ ή σ ο υ μ ε 
ένα μέλλον 
λ α μ π ρ ό τ ε ρ ο . 
Και να δώ-
σουμε και το 
π α ρ ά δ ε ι γ μ α . 
Αυτό λοιπόν, 
από το Θοδω-
ράκη μας εί-
ναι πάρα πολύ 
ωφέλιμο. Ας 
το κρατήσου-
με στην ψυχή 
μας. Και σαν 
έρχονται τέ-
τοια περιστα-
τικά στη ζωή 
μας -και δυ-

στυχώς έρχονται πολλά- ας προσπαθούμε, δεν είναι εύ-
κολο, ας προσπαθούμε όσο γίνεται, κι όσο μπορούμε, να 
το εφαρμόζουμε. Ας κρατήσουμε από το Θοδωράκη την 
ανεξικακία και τη μεγαλοψυχία, τη βαθιά του πίστη και 
τη μεγάλη του ταπεινοφροσύνη και τη φιλοπατρία του. 
Ήταν φιλόθεος, φιλάνθρωπος και φιλόπατρις ο Θεόδω-
ρος Κολοκοτρώνης. Και κάποτε που τον ρωτούσαν σε ποιο 
κόμμα ανήκει, στο Γαλλικό, στο Ρωσικό ή στο Αγγλικό, 
είπε: Εγώ δεν είμαι ούτε γαλλόφιλος, ούτε ρωσόφιλος, 
ούτε αγγλόφιλος, παρά μόνο είμαι θεόφιλος, φίλος του 
Θεού, ανήκω στο κόμμα του Θεού, ανήκω στην εκκλησία 
του Χριστού. Αγαπώ την πατρίδα μου την Ορθόδοξη και 
τη ένδοξη. Και τα δίνω όλα για αυτήν. Πόσο εμψυχώνεται 
λοιπόν ο άνθρωπος από αυτά, πόσο η ψυχή του γεμίζει 
και ύστερα βγαίνει έξω και θέλει να κάνει και εκείνος 
αγώνα. Να αγαπά το Θεό, να αγαπά την πατρίδα, να αγα-
πά τους ανθρώπους, να διορθώνει τον εαυτό του, να γί-
νεται καλύτερος και να γεμίζει από τη χάρη αυτής της 
αγάπης και αυτού του μεγαλείου». 

(αποσπάσματα από το βιβλίο του αρχιμανδρίτη π. Ανανία 
Κουστένη, Λόγοι Α’, Εκδόσεις Αρμός).             




