
Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102
166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr

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 79]

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ENEKA
Άμεση ανάγκη 
η πρόσληψη 

Νοσηλευτικού 
Προσωπικού

Όταν η σχέση νοσηλευτών προς 
ασθενείς στο χώρο των νοσοκο-

μείων είναι δυσανάλογη (σε χειρουρ-
γικές και παθολογικές κλινικές με 
βάση το νόμο της Καλιφόρνια των ΗΠΑ 
αναλογεί 1 νοσηλευτής προς 6 ασθε-
νείς, ενώ στην χώρα μας η αναλογία 
αυτή παραμένει ένα μεγάλο ερωτημα-
τικό), όταν η σχέση στελέχωσης των 
νοσηλευτικών τμημάτων μεταξύ νο-
σηλευτών προς βοηθούς νοσηλευτές, 
δεν είναι η ανάλογη και όταν η σχέση 
εργασίας είναι ορισμένου χρόνου, σε 
συσχέτιση με τις αορίστου χρόνου 
συμβάσεις, η ασφάλεια των ασθενών 
κινδυνεύει, πάντα με βάση στοιχεία 
αξιόπιστων ερευνητών παγκοσμίου 
φήμης. 

      Άμεση, χωρίς χρονοβόρες διαδικασί-
ες, είναι η ανάγκη για πρόσληψη χι-
λιάδων νοσηλευτών, που αποτελεί την 
μοναδική λύση στο τεράστιο  πρόβλη-
μα της υποστελέχωσης του νοσηλευτι-
κού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας... 

Σε κλίμα ιδιαίτερης χαράς και συγκίνησης ετελέσθη, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015, στο 
Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, στη Σπάρ-
τη, η 8η Τελετή Ορκωμοσίας του Τμήματος Νοσηλευτικής, του Πανεπιστημίου Πελοπον-

νήσου. 
Κοσμητεύοντος του Καθηγητή κ. Γεωργιάδη Κωνσταντίνου, Κοσμήτορα της Σχολής και Προ-

εδρευούσης της Αναπλ. Καθηγήτριας κ. Ζυγά Σοφίας, Προέδρου του Τμήματος, ορκίστηκαν 62 
προπτυχιακοί φοιτητές, 25 μεταπτυχιακοί και 4 διδάκτορες. 

Στις πρώτες θέσεις βρέθηκαν οι καθηγητές και το προσωπικό του Τμήματος Νοσηλευτικής, 
συγκινημένοι και χαρούμενοι για την επιτυχία των φοιτητών τους. Πλήθος συγγενών και φίλων 
κατέκλεισε το αμφιθέατρο, προκειμένου να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους τους, τη μέρα που 
οι κόποι και οι θυσίες τους δικαιώθηκαν, με την απόκτηση του Πτυχίου. Ο Φοιτητικός Σύλλογος 
του Τμήματος δώρισε από μία αναμνηστική κούπα σε κάθε απόφοιτο. 

Στη διάρκεια της τελετής αναγνώστηκε επιστολή του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου, Καθηγητή κ. Μασσέλου Κωνσταντίνου, ο οποίο συνεχάρη τους αποφοίτους του 
Τμήματος για την επιτυχία τους. Στο λόγο του, ο Κοσμήτορας της Σχολής, στάθηκε στην καλή 
λειτουργία του Τμήματος και στο αξιόλογο έργο που συντελείται, αναφερόμενος εκτενώς στο 
πρόγραμμα σπουδών και στις προοπτικές που προσφέρει το επάγγελμα του Νοσηλευτή. Η κ. 
Πρόεδρος αποχαιρέτησε τους φοιτητές με εγκάρδια λόγια και τις καλύτερες ευχές της για μέλ-
λον των αποφοίτων.  Σελ. 4-5
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«Να κάνετε 
 την υπέρβαση 
στη ζωή σας!»

8η τελετή ορκωμοσίασ του τμήματοσ 
Νοσήλευτίκήσ του ΠαΝεΠίστήμίου  ΠελοΠοΝΝήσου 

 Συνέχεια στη σελ. 3
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
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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
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Πιστόλας Δηµήτριος

Μέλος Δ.Σ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
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Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε.
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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

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
Τι προβλέπει 
ο νομοθέτης  
Αναφορικά με το ζήτημα 
της αναγνώρισης του χρό-
νου προϋπηρεσίας στον 
δημόσιο ή τον ιδιωτικό 
τομέα άλλου κράτους – 
μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης επισημαίνονται τα 
εξής.
Σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 παρ. 4 του 
Νόμου 4024/2011, «Οι 
υπάλληλοι που έχουν πριν 
από το διορισμό ή την 
πρόσληψή τους αποδε-
δειγμένη προϋπηρεσία στο 
δημόσιο τομέα των κρατών 
- μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε όργανα και 
οργανισμούς της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, η οποία έχει 
διανυθεί με τα ίδια ή αντί-
στοιχα τυπικά προσόντα 
της κατηγορίας στην οποία 
ανήκουν κατά το χρόνο 
της ένταξης, μπορούν να 
την αναγνωρίσουν για τη 
βαθμολογική και μισθο-
λογική τους ένταξη, μετά 
τη μονιμοποίησή τους ή τη 
συνέχιση της απασχόλησής 
τους, μέχρι επτά (7) έτη 
κατ’ ανώτατο όριο, ύστερα 
από ουσιαστική κρίση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 
Ως πραγματική δημόσια 
υπηρεσία... Σελ. 6

ΕΝΕΧΕΙΡΟ 
Δώρο Ζωής... 
«Η δωρεά οργάνων, ιστών και κυττάρων μετά θάνατον και οι συναφείς μεταμοσχεύσεις συ-
νιστούν την ιδεώδη συνύπαρξη ανάμεσα στον αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό, που έχει ως επί-
κεντρο τον Άνθρωπο και στην Χριστιανική Διδασκαλία, η οποία συμβολίζει εμφαντικώς την 
Αγάπη και την Αλληλεγγύη» τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, 
σε μήνυμά του με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, ημέρα εορτασμού των 
Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, Προστατών της Μεταμόσχευσης.
«Οι μεταμοσχεύσεις, οι οποίες αποτελούν μιαν από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της ιατρι-
κής στον 20ο αιώνα, επιτρέπουν την αποκατάσταση των λειτουργιών του σώματος και την 
επιστροφή του λήπτη σε μια φυσιολογική ζωή, όπως ταιριάζει στον προορισμό του Ανθρώ-
που και στην εκπλήρωση της κατά τον προορισμό του αποστολής του», σημειώνει ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας και καταλήγει... Σελ. 15

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
Ανάκληση άδειας  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 4 του Νόμου 
3252/2004, «Για την έκδοση από τις κατά τόπους Νομαρχίες της 
άδειας άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος, οι νοσηλευτές 
οφείλουν να συμπεριλάβουν, μεταξύ των δικαιολογητικών, και βε-
βαίωση εγγραφής στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε.».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, βασική πλέον προϋπόθεση 
για την έκδοση άδειας – βεβαίωσης άσκησης του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος αποτελεί η προηγούμενη εγγραφή στα μητρώα 
της Ε.Ν.Ε.. Πλην όμως θα πρέπει να διευκρινισθεί, ότι ο νομο-
θέτης απαιτεί απλώς την βεβαίωση εγγραφής και όχι βεβαίω-
ση περί του οικονομικώς τακτοποιημένου, ήτοι της μη οφειλής 
ετήσιων εισφορών προς την Ε.Ν.Ε... Σελ. 7

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ 
Χρειάζονται ρεαλιστικές και βιώσιμες λύσεις    
Προσφάτως ετέθησαν σε ισχύ μια σειρά νομοθετημάτων, κα-
τόπιν ανάληψης σχετικών μνημονιακών δεσμεύσεων, δυνάμει 
των οποίων τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης κυριολεκτικά 
εκτοξεύονται μέχρι και του 67ου έτους. Οι εργαζόμενοι καλού-
νται επί της ουσίας να υπερβάλουν των ανθρωπίνων δυνατοτή-
των τους και να εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
μέχρι τελικής πτώσεως και σωματικής και ψυχικής κατάρρευ-
σης... Σελ. 8

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ 
Σαφές κανονιστικό πλαίσιο    
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 2716/1999, 
«Οι Μονάδες ή προγράμματα όπου παρέχονται υπηρεσίες ψυχο-
κοινωνικής αποκατάστασης για ενήλικες, παιδιά ή εφήβους είναι 
τα οικοτροφεία, οι Ξενώνες, τα Προστατευμένα Διαμερίσματα 
και οι Φιλοξενούσες Οικογένειες». 
Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου ως 
άνω άρθρου, Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας 
και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, οι αρχές, η 
στελέχωση, καθώς και κάθε λεπτομέρεια...Σελ. 9
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Άμεση ανάγκη η πρόσληψη 
Νοσηλευτικού Προσωπικού για 

την εύρυθμη λειτουργία των 
Νοσηλευτικών ίδρυμάτων  

Γράφει ο Δημήτρης Πιστόλας 

Όταν η σχέση νοσηλευτών προς ασθενείς 
στο χώρο των νοσοκομείων είναι δυσα-
νάλογη (σε χειρουργικές και παθολογικές 

κλινικές με βάση το νόμο της Καλιφόρνια των ΗΠΑ 
αναλογεί 1 νοσηλευτής προς 6 ασθενείς, ενώ στην 
χώρα μας η αναλογία αυτή παραμένει ένα μεγάλο 
ερωτηματικό), όταν η σχέση στελέχωσης των νοση-
λευτικών τμημάτων μεταξύ νοσηλευτών προς βοη-
θούς νοσηλευτές, δεν είναι η ανάλογη και όταν η σχέ-
ση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου, σε συσχέτιση με 
τις αορίστου χρόνου συμβάσεις, η 
ασφάλεια των ασθενών κινδυνεύ-
ει, πάντα με βάση στοιχεία αξιόπι-
στων ερευνητών παγκοσμίου φή-
μης. 

Άμεση, χωρίς χρονοβόρες δια-
δικασίες, είναι η ανάγκη για πρό-
σληψη χιλιάδων νοσηλευτών, που 
αποτελεί την μοναδική λύση στο 
τεράστιο πρόβλημα της υποστελέχωσης του νοσηλευτικού προ-
σωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Στις μέρες μας η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού είναι 
αισθητή στα περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας 
και, μάλιστα, στην πλειονότητα των τμημάτων τους (κλινικές, 
ΜΕΘ, χειρουργεία, επείγοντα περιστατικά). Η έλλειψη αυτή είναι 
τόσο μεγάλη, που διαταράσσει την ποιότητα της παρεχόμενης 
νοσηλευτικής φροντίδας σε μέγιστο βαθμό. Έτσι, παρά την προ-
θυμία και την υπερπροσπάθεια των ήδη υπαρχόντων αλλά ολιγά-
ριθμων νοσηλευτών, τα αποτελέσματα της έλλειψης του προσω-
πικού είναι εμφανή και συνίστανται:
•  στην αύξηση των νοσηλευτικών λαθών, απλών έως και επικίνδυ-

νων για την ζωή των ασθενών
•  στην αύξηση της επαγγελματικής πίεσης, με αποτέλεσμα την 

σημαντική αύξηση προσωπικών προβλημάτων υγείας του νοση-
λευτικού προσωπικού (οργανικών και ψυχολογικών)

•  στη συσσώρευση δεκάδων χρεωστούμενων δεδουλευμένων 
ημερών

•  στην απογοήτευση από το νοσηλευτικό επάγγελμα και απομά-
κρυνση με κάθε τρόπο από αυτό.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) η σχέση νοσηλευτών είναι πάνω 
από δέκα (10) ανά χίλιους (1000) κατοίκους, ενώ στην χώρα μας 
είναι με βάση πτωχά υπάρχοντα στοιχεία το πολύ τρεις (3) νοση-
λευτές ανά χίλιους (1000) κατοίκους. Στην Ε.Ε. η αναλογία ιατρών 

προς νοσηλευτές είναι ένας (1) προς δύο (2) αντίστοι-
χα, ενώ στην χώρα μας είναι δύο (2), τρεις (3) ή και τέσ-
σερις (4) ιατροί προς ένα (1) νοσηλευτή. Λαμβάνοντας, 
λοιπόν, υπόψιν τα ανωτέρω στοιχεία δεν χρειάζονται 
ειδικές γνώσεις για να βγάλει κανείς το συμπέρασμα 
ότι, το πρόβλημα της έλλειψης του νοσηλευτικού προ-
σωπικού είναι σοβαρό και ανάγεται σε Εθνικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, οι άνεργοι 
νοσηλευτές της χώρας μας είναι περίπου επτά χιλιά-
δες (7000), ενώ οι κενές οργανικές θέσεις στο Ε.Σ.Υ., 

με βάση μελέτη που έγινε με 
στοιχεία που προέρχονταν από 
τις Νοσηλευτικές Διευθύνσεις 
των νοσοκομείων, ξεπερνούν 
τις δεκαπέντε χιλιάδες (15000). 
Εύκολα καταλαβαίνει κανείς και 
ας γίνει επιτέλους κατανοητό στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο, ότι η άμε-
ση πρόσληψη νοσηλευτών, δεν 

αποτελεί κομματική ενέργεια αλλά εθνική ανάγκη. Με την άμεση 
πρόσληψη θα ενισχυθεί το Ε.Σ.Υ. και θα είναι σε θέση να προσφέ-
ρει:
• ποιότητα στην παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα,
• άμεση αναγνώριση προβλημάτων, αλλά και άμεση αντιμετώπιση 
αυτών,
• μείωση των ημερών νοσηλείας των ασθενών,
• ικανοποίηση των ασθενών αλλά και των οικογενειών τους,
• ικανοποίηση του ίδιου του νοσηλευτικού προσωπικού,
• μείωση των νοσηλειών.

Το επάγγελμα του νοσηλευτή, όπως παγκοσμίως είναι γνωστό, 
κατατάσσεται στα δυσκολότερα και πιο ψυχοφθόρα επαγγέλματα. 
Στην χώρα μας δε, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι επάγγελμα χαμηλού 
κοινωνικού κύρους με τις χαμηλότερες οικονομικές, ηθικές και κοι-
νωνικές απολαβές. Στο χώρο των νοσοκομείων, μετά τους ιατρούς, 
αυτοί που κατέχουν τους υψηλότερους τίτλους σπουδών είναι οι νο-
σηλευτές. Όλοι πτυχιούχοι ΤΕΙ ή Πανεπιστημίων, οι περισσότεροι με 
ειδικότητα, πολλοί με μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών, 
οι περισσότεροι με πολλές εργασίες και παρακολουθήσεις διεθνών 
και παγκόσμιων συνεδρίων και σεμιναρίων. Παρόλα αυτά η Ελληνική 
πολιτεία, το Ελληνικό κράτος αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να αποδώσει 
«τα του καίσαρος τω καίσαρι και τα του θεού τω θεώ».

Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ανάγκη να αφυπνιστούμε, να κινητο-
ποιηθούμε να φωνάξουμε ότι υπάρχουμε και απαιτούμε.
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νοσηλευτικού προσωπικού είναι σοβαρό  

και ανάγεται σε Εθνικό επίπεδο
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8η ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

«Να κάνετε την υπέρβαση  
στη ζωή σας!»

Κοσμητεύοντος του Καθηγητή κ. 
Γεωργιάδη Κωνσταντίνου, Κοσμή-
τορα της Σχολής και Προεδρευ-

ούσης της Αναπλ. Καθηγήτριας κ. Ζυγά 
Σοφίας, Προέδρου του Τμήματος, ορκί-
στηκαν 62 προπτυχιακοί φοιτητές, 25 με-
ταπτυχιακοί και 4 διδάκτορες. 

Στις πρώτες θέσεις βρέθηκαν οι κα-
θηγητές και το προσωπικό του Τμήματος 
Νοσηλευτικής, συγκινημένοι και χαρού-
μενοι για την επιτυχία των φοιτητών τους. 
Πλήθος συγγενών και φίλων κατέκλεισε 
το αμφιθέατρο, προκειμένου να σταθεί 
δίπλα στους ανθρώπους τους, τη μέρα 
που οι κόποι και οι θυσίες τους δικαιώ-
θηκαν, με την απόκτηση του Πτυχίου. Ο 
Φοιτητικός Σύλλογος του Τμήματος δώρι-

σε από μία αναμνηστική κούπα σε κάθε 
απόφοιτο. 

Στη διάρκεια της τελετής αναγνώστη-
κε επιστολή του Πρύτανη του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου, Καθηγητή κ. Μασ-
σέλου Κωνσταντίνου, ο οποίο συνεχάρη 
τους αποφοίτους του Τμήματος για την 
επιτυχία τους. Στο λόγο του, ο Κοσμήτο-
ρας της Σχολής, στάθηκε στην καλή λει-
τουργία του Τμήματος και στο αξιόλογο 
έργο που συντελείται, αναφερόμενος 
εκτενώς στο πρόγραμμα σπουδών και 
στις προοπτικές που προσφέρει το επάγ-
γελμα του Νοσηλευτή. Η κ. Πρόεδρος 
αποχαιρέτησε τους φοιτητές με εγκάρ-
δια λόγια και τις καλύτερες ευχές της για 
μέλλον των αποφοίτων. Μεταξύ άλλων 

ανέφερε:
«...Αγαπητά μου παιδιά, πιστεύω ότι 

όλα αυτά τα χρόνια η συνεργασία μας 
ήταν γόνιμη και εποικοδομητική. Το πα-
νεπιστήμιό μας αποτέλεσε πεδίο διακί-
νησης ιδεών με όλες τις διαφωνίες και τις 
αντιπαραθέσεις που αυτές συνεπάγονται. 
Δανειζόμενη μια φράση του Ευάγγελου 
Παπανούτσου θα σας πω ότι όλοι οι συ-
νάδελφοι καθηγητές αισθανθήκαμε ότι 
ήμασταν συνεργάτες, συνερευνητές και 
συμπαραστάτες σας, κατεβαίνοντας από 
την έδρα, για να χαρούμε το ανέβασμά 
σας...».

«...Παιδιά μου, ως επιστήμονες να θέ-
τετε τον εαυτό σας και την επιστημονική 
σας γνώση στην εξυπηρέτηση των συ-

Σε κλίμα ιδιαίτερης χαράς και συγκίνησης ετελέσθη,  
την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015, στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών 

Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, στη Σπάρτη,  
η 8η Τελετή Ορκωμοσίας του Τμήματος Νοσηλευτικής,  

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
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νανθρώπων σας. Να μοχθείτε καθημε-
ρινά για επινοήσεις που θα απαλλάξουν 
τον άνθρωπο από τον πόνο, διαθέτοντας 
χρόνο για να πετύχετε τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ασθενών. Να κάνετε 
την υπέρβαση στη ζωή σας! Να θυμάστε 
ότι είστε οι επιστήμονες με την κοινωνι-
κή πανοπλία – είστε οι επιστήμονες – άν-
θρωποι...».

Τέλος, ο λόγος πέρασε στον Πρόεδρο 
του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος 
Νοσηλευτικής, κ. Ιωάννου Βασίλειο, ο 
οποίος με τη σειρά του ευχήθηκε τα κα-
λύτερα στο νέο ξεκίνημα των αποφοί-
των. Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«...Κλείνει κι ένα άλλο κεφάλαιο. 
Αυτό της ζωής σας στη Σπάρτη. Όταν μας 

ανακοινώθηκε ότι θα έρθουμε στη Σπάρ-
τη, άλλοι ευχαριστηθήκαμε και άλλοι 
δυσανασχετήσαμε... Σήμερα όμως είναι 
μέρα για χαρά και όχι για λύπη. Σήμερα οι 
κόποι και οι θυσίες σας δικαιώνονται και 
όπως λένε, ξεκινάει η υπόλοιπη ζωή σας. 
Συγχαρητήρια!»

Το πέρας της Τελετής, ακολούθησε 
το πάρτι που οργάνωσε ο Φοιτητικός 
Σύλλογος του Τμήματος, προς τιμή των 
συναδέλφων του, σε κεντρικό μαγαζί 
της πόλης. Με εύφορη διάθεση, καθηγη-
τές, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές 
αποχαιρέτησαν τους αποφοίτους με την 
υπόσχεση να διατηρηθεί άρρηκτη η σχέ-
ση που ανέπτυξαν αυτά τα χρόνια, παρά 
την απόσταση που θα υπάρξει.

«...παιδιά μου, ως 
επιστήμονες να θέτετε 

τον εαυτό σας και την 
επιστημονική σας γνώση 

στην εξυπηρέτηση των 
συνανθρώπων σας. να 

μοχθείτε καθημερινά 
για επινοήσεις που 

θα απαλλάξουν τον 
άνθρωπο από τον πόνο, 

διαθέτοντας χρόνο για 
να πετύχετε τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των 
ασθενών. Να κάνετε την 

υπέρβαση στη ζωή σας! 
να θυμάστε ότι είστε 

οι επιστήμονες με την 
κοινωνική πανοπλία 

– είστε οι επιστήμονες – 
άνθρωποι...»
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Αναφορικά με 
το ζήτημα της 
αναγνώρισης 

του χρόνου προϋπη-
ρεσίας στον δημόσιο 
ή τον ιδιωτικό τομέα 
άλλου κράτους – μέ-
λους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης επισημαίνο-
νται τα εξής.

Σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 
6 παρ. 4 του Νόμου 
4024/2011, «Οι υπάλληλοι που 
έχουν πριν από το διορισμό ή την πρό-
σληψή τους αποδεδειγμένη προϋπη-
ρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών 
- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
όργανα και οργανισμούς της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί με 
τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα 
της κατηγορίας στην οποία ανήκουν 
κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν 
να την αναγνωρίσουν για τη βαθμο-
λογική και μισθολογική τους ένταξη, 
μετά τη μονιμοποίησή τους ή τη συ-
νέχιση της απασχόλησής τους, μέχρι 
επτά (7) έτη κατ’ ανώτατο όριο, ύστε-
ρα από ουσιαστική κρίση του Υπηρε-
σιακού Συμβουλίου. 

Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία 
νοείται κάθε υπηρεσία που έχει δια-
νυθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέ-
ση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δι-
καίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία 
που, με βάση ειδικές διατάξεις, ανα-
γνωρίζεται ως πραγματική δημόσια 
υπηρεσία για βαθμολογική και μισθο-
λογική εξέλιξη. 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκ-
δίδεται ύστερα από πρόταση των 
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, μπορεί να προβλέ-
πεται η αναγνώριση για βαθμολογική 
και μισθολογική ένταξη και της προ-
ϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα των 

κρατών - μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
μέχρι επτά (7) έτη, κατ’ ανώ-
τατο όριο και υπό τις προϋποθέ-
σεις που ορίζονται στο εδάφιο πέμπτο 
της παρούσας παραγράφου. 

Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται 
ο τρόπος και οι προϋποθέσεις ανα-
γνώρισης αντίστοιχης προϋπηρεσί-
ας και για τους υπηρετούντες, κατά 
την έναρξη ισχύος του διατάγματος, 
υπαλλήλους και ρυθμίζεται κάθε 
αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμο-
γή της διάταξης του προηγούμενου 
εδαφίου. 

Σωρευτικά η αναγνώριση προϋπη-
ρεσίας από το δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα, καθώς και από θέσεις αιρετών 
ή μετακλητών δημοσίων υπαλλήλων, 
δεν δύναται να ξεπερνά τα επτά (7) 
έτη».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, 
ο νομοθέτης διακρίνει μεταξύ της 
αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον δη-
μόσιο τομέα και αυτής στον ιδιωτικό 
τομέα. Για μεν, λοιπόν, την προϋπη-
ρεσία στον δημόσιο τομέα απαιτείται 
εκφορά ουσιαστικής κρίσης από το 
οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, για δε 
την προϋπηρεσία στον ιδιωτικό το-
μέα προβλέπεται η έκδοση σχετικού 
ΠΔ, η οποία, όμως, μέχρι και σήμε-
ρα, ουδέποτε έλαβε χώρα, οπότε το 
συγκεκριμένο ζήτημα παραμένει μη 
ρυθμισμένο. 
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

τι προβλέπει  
ο νομοθέτης

Διαθεσιμότητα 
κινητικότητα

Ομολογουμένως η φημολογία περί 
κλεισίματος νοσοκομείων καλά 
κρατεί, πλην όμως μέχρι και σή-

μερα δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις 
ή πληροφορίες περί του ποια ακριβώς 
νοσοκομεία ενδέχεται να κλείσουν ή να 
συγχωνευτούν.

Σε κάθε περίπτωση η Ένωση Νοσηλευ-
τών Ελλάδος, κατόπιν διαρκών πιέσεων 
προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, 
έχει διασφαλίσει ότι δεν θα χαθεί ούτε 
μια οργανική θέση νοσηλευτή. Πράγματι, 
με την πρόσφατη διαδικασία της διαθεσι-
μότητας – κινητικότητας ουδείς νοσηλευ-
τής απολύθηκε.

Επί της ουσίας, λοιπόν, σε περίπτωση 
κλεισίματος ενός νοσοκομείου καταρ-
γούνται μεν οι οικείες οργανικές θέσεις, 
οι νοσηλευτές τίθενται σε προσωρινό κα-
θεστώς διαθεσιμότητας και εν συνεχεία, 
κατά το στάδιο της κινητικότητας, τοπο-
θετούνται στους νέους φορείς απασχόλη-
σης.

Με άλλα λόγια η μετακίνηση στο νέο 
φορέα δεν γίνεται αυτομάτως αλλά μοι-
ραία περνάει από την οδό της προσωρινής 
διαθεσιμότητας.

Τέλος, σε περίπτωση διενέργειας 
εθνικών εκλογών παραδοσιακά παύουν 
οι υπηρεσιακές μεταβολές ένα μήνα προ 
της ορισθείσας ημερομηνίας διεξαγωγής 
τους.



Νοέμβριος 2015 7

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

Επί του ζητήματος της μετα-
φοράς της μη χορηγηθείσας 
κανονικής αδείας στο επόμε-

νο έτος, λόγω λήψεως αναρρωτικής 
άδειας επισημαίνονται τα εξής: 

Σύμφωνα με την πλέον πρό-
σφατη υπ’ αριθμ. 167/2014 Γνωμο-
δότηση του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους, η λήψη εκ μέρους 
δημοσίου υπαλλήλου εντός συγκε-
κριμένου έτους άδειας μητρότητας 
ως και αναρρωτικής άδειας λόγω 
κύησης, κατά τρόπον ώστε το υπο-
λειπόμενο μετά τη λήξη των αδειών 
αυτών χρονικό διάστημα μέχρι το 
τέλος του έτους να μην επαρκεί για 
τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής 
άδειας, που δικαιούται η υπάλλη-
λος αυτή, δημιουργεί υποχρέωση 

στην υπηρεσία να χορηγήσει την εν 
λόγω άδεια εντός του αμέσως επό-
μενου ημερολογιακού έτους. 

Το ζήτημα αν η λήψη άδειας 
ανατροφής τέκνου εντός συγκεκρι-
μένου έτους, υπό τα αυτά ως άνω 
χρονικά δεδομένα, δημιουργεί ή όχι 
την ίδια υποχρέωση στην υπηρεσία, 
παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια 
του ΝΣΚ, λόγω διαμόρφωσης δύο 
ισόψηφων γνωμών. 

Έκτοτε δεν έχει εισέτι υπάρξει 
εκφορά γνώμης εκ μέρους της Ολο-
μέλειας του ΝΣΚ. 

Σημειωτέον, ότι η ως άνω Γνω-
μοδότηση έχει γίνει δεκτή από τον 
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης, όπως αναφέρεται στην σχετική 
υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ Φ/69/61/
οικ. 28373/10-11-2014 Εγκύκλιο της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης.  

ανάκληση άδειας 
ασκήσεως επαγγέλματος

Κανονική άδεια - 
ΝΣΚ 167/2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 31 παρ. 4 του Νόμου 
3252/2004, «Για την έκδοση από 

τις κατά τόπους Νομαρχίες της άδειας 
άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλμα-
τος, οι νοσηλευτές οφείλουν να συμπερι-
λάβουν, μεταξύ των δικαιολογητικών, και 
βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Περιφε-
ρειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε.».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, βα-
σική πλέον προϋπόθεση για την έκδοση 
άδειας – βεβαίωσης άσκησης του νοση-
λευτικού επαγγέλματος αποτελεί η προη-
γούμενη εγγραφή στα μητρώα της Ε.Ν.Ε.. 
Πλην όμως θα πρέπει να διευκρινισθεί, 
ότι ο νομοθέτης απαιτεί απλώς την βε-
βαίωση εγγραφής και όχι βεβαίωση περί 
του οικονομικώς τακτοποιημένου, ήτοι 
της μη οφειλής ετήσιων εισφορών προς 
την Ε.Ν.Ε.. 

Οπωσδήποτε, εφόσον εκδίδεται 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος άνευ 
προηγούμενης εγγραφής στα μητρώα 
της Ε.Ν.Ε., η συγκεκριμένη άδεια, ως δι-
οικητική πράξη παρανόμως εκδοθείσα, 
χρήζει ανακλήσεως από την αρχή που την 
εξέδωσε. Υπογραμμίζεται, ότι κάθε διοι-
κητική πράξη, άρα και η ως άνω άδεια, 
ανακαλείται από την εκδούσα αρχή ή 
από την αρχή που έχει καταστεί αρμόδια 
για την έκδοσή της (άρθρο 21 του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας). 

Κατά συνέπεια, εφόσον η Ε.Ν.Ε. δεν 
φέρει την αρμοδιότητα έκδοσης της 
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, αδυνα-
τεί να την ανακαλέσει. Αυτό που μπορεί 
να πράξει, σε περίπτωση διαπίστωσης 
παρανόμως εκδοθείσας άδειας, είναι να 
ενημερώσει σχετικώς την αρμόδια αρχή, 
ήτοι την Περιφέρεια.  

Βαρέα και νοσηλευτές 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929 Απόφασης του 
Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β’ 2778/02/12/2011, Βαριές 
και ανθυγιεινές εργασίες), ως βαριές και ανθυγιεινές εργασίες ανά χώρο απα-

σχόλησης και ανά ειδικότητα έχουν οριστεί, μεταξύ άλλων, και οι εξής : στα Νοσηλευ-
τικά Ιδρύματα, Κλινικές, Μικροβιολογικά και Βιοχημικά Εργαστήρια και στις Υγειονο-
μικές Μονάδες Ασφαλιστικών Οργανισμών οι Νοσοκόμοι-νοσηλευτές, παρασκευαστές 
και βοηθοί αυτών, θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών, Συντηρητές 
Πειραματόζωων, Συσκευαστές ορρών-εμβολίων, παρασκευαστές τραπέζης αίματος, βι-
ολόγοι εργαστηρίων παροχής Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και οι αντίστοιχες ειδικότητες 
των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία και οι καθαρίστριες.

Επιπλέον, οι νοσηλευτές του δημόσιου τομέα είναι και δικαιούχοι, τουλάχιστον στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία, του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 
του άρθρου 15 του Νόμου 4024/2011. 

Όλες οι παραπάνω πρόσφατες εξελίξεις αποτέλεσαν τον καρπό παρατεταμένων 
πιέσεων της Ε.Ν.Ε. προς τις εκάστοτε ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας και των τυχόν συ-
ναρμόδιων υπουργών. 

δημιουργεί υποχρέωση 
στην υπηρεσία να 
χορηγήσει την εν 

λόγω άδεια εντός του 
αμέσως επόμενου 

ημερολογιακού έτους
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Χρειάζονται ρεαλιστικές  
και βιώσιμες λύσεις

Π ροσφάτως ετέθησαν σε 
ισχύ μια σειρά νομοθετη-
μάτων, κατόπιν ανάληψης 

σχετικών μνημονιακών δεσμεύσεων, 
δυνάμει των οποίων τα όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης κυριολεκτικά εκτο-
ξεύονται μέχρι και του 67ου έτους. 
Οι εργαζόμενοι καλούνται επί της 
ουσίας να υπερβάλουν των ανθρωπί-
νων δυνατοτήτων τους και να εξακο-
λουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους μέχρι τελικής πτώσεως και σω-
ματικής και ψυχικής κατάρρευσης.

Το χειρότερο, όμως, είναι ότι η 
συγκεκριμένη απάνθρωπη επιλογή 
δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ κλάδων 
και κατηγοριών, δεν διακρίνει με 
βάση την φύση των παρεχομένων 
υπηρεσιών, παρά υπαγάγει το σύ-
νολο του απασχολούμενου προσω-
πικού, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, 
στο ίδιο εξουθενωτικό καθεστώς, 
κατά προφανή παραβίαση της αρχής 
της ισότητας.

Δυστυχώς, στο ως άνω πλαίσιο 
εντάσσονται και οι νοσηλευτές των 
δημόσιων νοσοκομείων, οι οποίοι 
καίτοι εργάζονται κάτω από ήδη 
αντίξοες συνθήκες, επιφορτιζόμενοι 
με υπέρμετρο όγκο εργασίας ένεκα 
των ελλείψεων σε προσωπικό, τώρα 
πλέον υποχρεώνονται να παρατεί-
νουν το μαρτύριό τους, θέτοντας σε 
μια πραγματική δοκιμασία τις αντο-
χές τους μέχρι και του 67ου έτους της 
ηλικίας τους. 

Προφανώς οι εμπνευστές της εν 
λόγω ρύθμισης αδυνατούν να αντι-
ληφθούν, ότι η απόλυτα ασφαλής 
και αποτελεσματική για τους ασθε-
νείς άσκηση του νοσηλευτικού επαγ-
γέλματος ουδόλως συμβαδίζει με 
την φυσική και ψυχική εξουθένωση 
των νοσηλευτών, η οποία βρίσκεται 
σε πλήρη εξέλιξη τουλάχιστον την 
τελευταία δεκαετία στην χώρα μας. 

Οι κυβερνώντες, προφανώς, 
αδυνατούν να κατανοήσουν, ότι το 

νοσηλευτικό επάγγελμα συνδυάζει 
επιστημονικές γνώσεις και τεχνική 
κατάρτιση και απαιτεί διαρκή σω-
ματική και πνευματική εγρήγορση, 
ώστε να διασφαλίζεται η υψηλού 
επιπέδου παροχή υπηρεσιών υγείας 
και φροντίδας προς τους νοσηλευο-
μένους ασθενείς. 

Ενόψει τούτων ευλόγως διερω-
τώμεθα, άραγε ποια νοσηλεύτρια 
και ποιος νοσηλευτής θα αντέξει να 
απασχολείται υπό τις τρέχουσες συν-
θήκες σε ελληνικό δημόσιο νοσοκο-
μείο μέχρι το 67ο έτος της ηλικίας; 
Η απάντηση είναι προφανής, όπως 
εμφανείς είναι και οι συνέπειες της 
ακολουθούμενης πολιτικής στον 
χώρο της υγείας, με την δημιουργία 
ενός υπερπληθυσμού ιατρών και 
ενός ισχνού νοσηλευτικού προσω-
πικού. Το αποτέλεσμα είναι πλήθος 
ανέργων νοσηλευτών να εξωθούνται 
σε υποχρεωτική μετανάστευση, δο-
θέντος ότι η ελληνική πολιτεία ουδέν 
πράττει προς την κατεύθυνση των 
απαραίτητων προσλήψεων νοσηλευ-
τικού προσωπικού. Οι πρόσφατες, 
δε, προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, ενόψει 
του εξαιρετικά μικρού αριθμού των 
προκηρυχθεισών θέσεων νοσηλευ-
τών, μάλλον επιχειρούν απλώς να 
δημιουργήσουν εντυπώσεις και όχι 
να λύσουν το πρόβλημα. 

Ο χώρος της υγείας, όμως, και οι 
ακολουθούμενες πολιτικές δεν μπορεί 
να στηρίζονται σε αμιγώς επικοινωνια-
κού τύπου παίγνια, αλλά χρειάζονται 
ρεαλιστικές και βιώσιμες λύσεις για 
την αντιμετώπιση των υπαρκτών και 
γνωστών προβλημάτων. 

Για τους λόγους αυτούς η Ένωση 
Νοσηλευτών Ελλάδος δηλώνει με 
τον πλέον απερίφραστο τρόπο την 
αντίθεσή της με τις νέες συνταξιο-
δοτικές ρυθμίσεις και δεσμεύεται 
να αγωνιστεί για ανατροπές, που θα 
βελτιώσουν τη νοσηλευτική καθημε-
ρινότητα στους χώρους εργασίας.

Η Ένωση Νοσηλευτών 
Ελλάδος δηλώνει με τον 

πλέον απερίφραστο τρόπο 
την αντίθεσή της με τις 
νέες συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις και 
δεσμεύεται να αγωνιστεί 

για ανατροπές, που 
θα βελτιώσουν 
τη νοσηλευτική 

καθημερινότητα στους 
χώρους εργασίας.    
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Σ ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
9 του Νόμου 2716/1999, «Οι Μονά-
δες ή προγράμματα όπου παρέχονται 

υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 
για ενήλικες, παιδιά ή εφήβους είναι τα οι-
κοτροφεία, οι Ξενώνες, τα Προστατευμένα 
Διαμερίσματα και οι Φιλοξενούσες Οικογέ-
νειες». 

Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, Με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας 
και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουρ-
γού καθορίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος 
οργάνωσης και λειτουργίας, οι αρχές, η στε-
λέχωση, καθώς και κάθε λεπτομέρεια εφαρ-
μογής του παρόντος, εντός έξι (6) μηνών από 
της δημοσιεύσεως.

Κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω διατά-
ξεων εξεδόθη η υπ’αριθμ. Υ5β/οικ.1962 
Απόφαση της Υφυπουργού Υγείας & Πρό-
νοιας (ΦΕΚ Β’1268/19.11.2000). Σύμφωνα 
με το άρθρο 3 παρ. 3 της ως άνω απόφασης, 
προϋπόθεση για την χορήγηση σχετικής 
άδειας είναι «Να έχει οριστεί ο Επιστημονι-
κός Υπεύθυνος της προτεινόμενης Μονάδας, 
ο οποίος πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη 
εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνων στην δι-
εύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων Ψυ-
χικής Υγείας ή Μονάδων και Προγραμμάτων 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγ-
γελματικής επανένταξης ή τουλάχιστον δετή 
εργασιακή εμπειρία σε ανάλογες Μονάδες. 
Ειδικά για τις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγεί-
ας (ΚΜΨΥ), ο Επιστημονικά Υπεύθυνος, πρέ-
πει να είναι ψυχίατρος με δετή τουλάχιστον 
κλινική εμπειρία σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας 
(ΚΨΥ), ή 2ετή εργασιακή εμπειρία σε Κινητή 
Μονάδα».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
ως άνω υπουργικής απόφασης, για την χο-
ρήγηση της άδειας λειτουργίας μιας τέτοιας 
μονάδας απαιτείται να επιβεβαιώνεται ο 
ορισμός του Επιστημονικού Υπευθύνου με 
τα συγκεκριμένα προσόντα που περιγράφο-
νται στις προϋποθέσεις για την Χορήγηση 
άδειας ίδρυσης Μονάδων Ψυχικής Υγείας 
(άρθρο 3, παρ. 3 της παρούσας).

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 της 
ως άνω υπουργικής απόφασης, Ο φορέ-
ας οφείλει να πληρεί καθ` όλη την περίοδο 
λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας τις 
προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας λει-
τουργίας (άρθρο 7 της παρούσας). Για οποια-
δήποτε αλλαγή οφείλει να ενημερώνει την 

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας εκ των προτέρων ή άμε-
σα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι τυχόν 
αλλαγές επικυρώνονται από την Διεύθυνση 
Ψυχικής Υγείας εντός μηνός.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 
της ως άνω απόφασης, «Στο πλαίσιο της 
αρμοδιότητάς της σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 9, περ. γ του Ν. 2716/99, η Τομεακή Επι-
τροπή Ψυχικής Υγείας του Τομέα στον οποίο 
λειτουργεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας κατά το 
άρθρο 11 του ίδιου νόμου, παρακολουθεί 
την τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που 
προκύπτουν από την άδεια λειτουργίας της 
μονάδας (παρ. 10 και 11 της παρούσας) και 
αξιολογεί την Μονάδα». 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 10 της υπ’αριθμ. Α3α/οικ.876 
Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Υγείας & πρόνοιας (ΦΕΚ Β’ 661/23.5.2000), 
ομοίως εκδοθείσα κατ’εξουσιοδότηση των 
διατάξεων του Νόμου 2716/1999, «1 . Με 
απόφαση του διοικούντος οργάνου του φο-
ρέα, στον οποίο ανήκει η Μονάδα Ψυχοκοι-
νωνικής Αποκατάστασης ή το Πρόγραμμα 
Προστατευμένου Διαμερίσματος, ορίζεται 
Επιστημονικός Υπεύθυνος σε κάθε Μονάδα 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ή Πρόγραμ-
μα Προστατευμένων Διαμερισμάτων. Ο Επι-
στημονικός Υπεύθυνος ορίζεται με κριτήρια 
τη γνώση και εμπειρία του και την αποδοχή 
των αρχών που διατυπώνονται στο Κεφάλαιο 
Α` της παρούσας, αποδεικνυομένων κυρίως 
από την ενεργό συμμετοχή του σε αντίστοιχες 

δράσεις Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Ο 
Επιστημονικός Υπεύθυνος προέρχεται από 
τις ειδικότητες που συνθέτουν και στελεχώ-
νουν την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα.

2. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει την 
ευθύνη συντονισμού και υλοποίησης του έρ-
γου της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομά-
δας, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, την 
επιστημονική ευθύνη για τη λειτουργία της 
Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 
και του Προγράμματος Προστατευμένου Δι-
αμερίσματος γενικότερα και τη διασύνδεσή 
της με τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας και την 
Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας του  το-
μέα που ανήκει η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης ή το Πρόγραμμα Προστα-
τευμένου Διαμερίσματος. Τo αυτό πρόσωπο 
μπορεί να ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυ-
νος σε περισσότερες από μία Μονάδες Ψυχο-
κοινωνικής Αποκατάστασης ή Προγράμματα 
Προστατευμένων Διαμερισμάτων του ιδίου 
φορέα».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, εκ 
του κείμενου κανονιστικού πλαισίου ρυθμί-
ζεται το ζήτημα της επιλογής επιστημονικά 
υπεύθυνου στις μονάδες ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης, καθώς και το ζήτημα του 
ελέγχου της λειτουργίας αντίστοιχων μο-
νάδων από την αρμόδια Τομεακή Επιτροπή 
Ψυχικής Υγείας, έργο της οποίας προφα-
νώς αποτελεί και ο έλεγχος του ορισμού ως 
επιστημονικά υπευθύνων των προσώπων 
εκείνων που πληρούν τις προϋποθέσεις που 
τάσσονται ως άνω.   

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ 

σαφές κανονιστικό πλαίσιο
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Ε ξώδικο απέστειλε η Ένωση Νοση-
λευτών-τριών Ελλάδος» (Ε.Ν.Ε.) 
κατά του Ανώτατου Συμβούλιου 

Επιλογής Προσωπικού, για τα προβλήματα 
που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υποβολής 
αιτήσεων, με αφορμή σχετική προκήρυξη 
που έληγε την 1η Δεκεμβρίου. 

«Όπως γνωρίζετε, 1η Δεκεμβρίου 2015 
λήγει η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρο-
νικών αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυ-
ξη 5Κ, διά της οποίας έχουν μεταξύ άλλων 
προκηρυχθεί θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής. Στην 
προκήρυξη αυτή συμμετέχει τεράστιος 
αριθμών μελών μας.

Ήδη από την Παρασκευή 27/11 η πρό-
σβαση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ είναι 
αδύνατη κατά τις περισσότερες ώρες της 
ημέρας, ενώ ανάλογα προβλήματα είχαν 
προκύψει και τις πρώτες ημέρες υποβολής 
των αιτήσεων, όπως μας αναφέρουν καθη-
μερινά εκατοντάδες μέλη μας που προσπα-
θούν να υποβάλλουν την αίτηση. 

Σε κάθε προσπάθεια εισαγωγής, το 
αποτέλεσμα είναι αυτό το μήνυμα: «Σύστη-
μα απασχολημένο / System busy. Ο Server 
αυτή την στιγμή παρουσιάζει μεγάλο φόρτο 
και δεν μπορεί να σας εξυπηρετήσει. Παρα-
καλούμε ανοίξτε άλλο πρόγραμμα περιή-
γησης (Internet Explorer, Firefox, Chome, 
Safari, Opera, κ.α.) και συνδεθείτε από 
εκεί. Εναλλακτικά, δοκιμάστε αργότερα». 
Το πρόβλημα παραμένει και κατά την είσο-
δο από άλλα προγράμματα περιήγησης και 
παρατηρείται καθόλη τη διάρκεια της ημέ-
ρας και της νύχτας.

Επιπροσθέτως, όλο το Σαββατοκύριακο 
ήταν εκτός λειτουργίας το σύστημα της Γενι-
κής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημά-
των, οπότε ήταν αδύνατη η εισαγωγή στην 
εφαρμογή του e- παραβόλου.

Επειδή είναι υποχρέωσή μας, ως το 
επαγγελματικό επιμελητήριο και το θεσμι-
κό όργανο προάσπισης των δικαιωμάτων 
των Νοσηλευτών της χώρας (δυνάμει του 
Νόμου 3252/2004), όπως σας καταγγεί-
λουμε την ανωτέρω απαράδεκτη κατάστα-
ση και να απαιτήσουμε την εξεύρεση άμε-
σης λύσης.

Επειδή, δεδομένης της παρόδου 6 ολό-
κληρων ετών από την προηγούμενη προκή-
ρυξη για Νοσηλευτές, αλλά και λόγω των 

γνωστών τοις πάσι τραγικών ελλείψεων στα 
Νοσοκομεία και της τεράστιας ανεργίας 
στον κλάδο, ήταν αναμενόμενη η μεγάλη 
συμμετοχή και ο πρώτος που έπρεπε να το 
γνωρίζει είναι ο φορέας διεξαγωγής του δι-
αγωνισμού.

Επειδή ήταν υποχρέωσή σας να δια-
θέτετε σύστημα τεχνολογικά επαρκές, το 
οποίο να μπορεί να υποστηρίξει την μεγάλη 
επισκεψιμότητα και την είσοδο στο σύστη-
μα χιλιάδων χρηστών ταυτοχρόνως.

Επειδή αποτελείτε το κατά νόμον μο-
ναδικό αρμόδιο όργανο για την πρόσληψη 
προσωπικού του Δημοσίου κατά τον Ν. 
2190/1994.

Επειδή είναι παράνομο και αντισυνταγ-
ματικό να αποστερείται μεγάλος αριθμός 
πολιτών τη δυνατότητα συμμετοχής σε δι-
αγωνισμούς πρόσληψης προσωπικού χωρίς 
καμία δική του υπαιτιότητα, λόγω ανεπάρ-
κειας του συστήματος και των τεχνικών μέ-
σων.

Επειδή από το συνολικό διάστημα των 
15 ημερών που είχαν οι υποψήφιοι στη δι-
άθεσή τους για την υποβολή των αιτήσεων 
τουλάχιστον πέντε από αυτές, δεν ήταν καν 

δυνατή η είσοδος στο σύστημα.
Επειδή είναι επιβεβλημένο να παρα-

σχεθεί η νόμιμη δυνατότητα σε όλους τους 
υποψηφίους που το επιθυμούν να συμμετά-
σχουν στο διαγωνισμό.

Γία τουσ λοΓουσ αυτουσ
και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου 
δικαιώματός μας.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ ΕΝΤΟΝΩΣ για την απα-
ράδεκτη κατάσταση και την ταλαιπωρία 
χιλιάδων μελών μας και σας καλούμε όπως 
προβείτε άμεσα σε απόφαση παράτασης 
της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών 
αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 5Κ, 
τουλάχιστον πέντε ημερών, με ταυτόχρο-
νη αναβάθμιση του τεχνικού συστήματος, 
ώστε να μην παρατηρηθούν ανάλογα φαι-
νόμενα, καθώς και σε αντίστοιχη παράταση 
της προθεσμίας αποστολής των δικαιολο-
γητικών. 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να 
επιδώσει νομίμως την παρούσα προς αυτό 
στον οποίο απευθύνεται, προς γνώσιν του 
και για τις νόμιμες συνέπειες», αναφέρει η 
εξώδικος δήλωση της Ε.Ν.Ε.. 
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Eξώδικο της Ένωσης νοσηλευτών 
ελλάδος κατά του ανωτάτου 

συμβουλίου επιλογής προσωπικού 



Νοέμβριος 2015 11

Ο Σύλλογος Νοσηλευτών Αιτωλοακαρνανίας καταγγέλλει 
την επίθεση σε συνάδελφό μας νοσηλευτή από συνοδό 
νοσηλευόμενης που έλαβε χώρα την Πέμπτη 26 Νοεμ-

βρίου 2015 στο Νοσοκομείο Αγρινίου και συγκεκριμένα στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών.

Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε απερίφραστα την απαρά-
δεκτη και αναίτια επίθεση αυτή εις βάρος του συναδέλφου μας 
και εφιστούμε την προσοχή για μια φορά ακόμη στη Διοίκηση του 
Νοσηλευτικού Ιδρύματος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι νοσηλευτές του Νοσοκομείου μας.

Συγκεκριμένα, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου εκτυ-
λίχθηκε το συμβάν, οι νοσηλευτές έρχονται καθημερινά σε επαφή 
με κάθε περιθωριακό άτομο που επισκέπτεται για διαφόρους λό-
γους το νοσοκομείο. Ειδικά στο τμήμα των επειγόντων περιστατι-

κών, όπου η πλειοψηφία των νοσηλευτών είναι γυναίκες στις απο-
γευματινές και νυχτερινές βάρδιες, η επικινδυνότητα αυξάνεται. 
Δυστυχώς, φτάσαμε στο σημείο να χρειαζόμαστε ασφάλεια και 
περιφρούρηση για να κάνουμε το αυτονόητο (την εργασία μας). 

Λόγω ότι τέτοιου είδους περιστατικά συμβαίνουν ολοένα και 
συχνότερα τα τελευταία χρόνια, καλούμε τη Διοίκηση και το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου να μεριμνήσει, ώστε να αυξη-
θεί το προσωπικό ασφαλείας, ειδικά στο ευαίσθητο και επικίνδυνο 
για τους νοσηλευτές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, σε 24ωρη 
βάση.

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Μπακέλας Ιωάννης                     Κόκκιος Θεοδόσιος
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

απαράδεκτη και αναίτια επίθεση

Αίτηση μετάταξης – χρονικό σημείο υποβολής

Σ ύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 69 παρ. 1 του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα, «Μετάταξη 

υπαλλήλου σε κενή θέση άλλου κλάδου 
της ίδιας κατηγορίας του ίδιου Υπουρ-
γείου ή της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή 
του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου 
δικαίου αντίστοιχα, επιτρέπεται είτε με 
πρωτοβουλία της υπηρεσίας είτε μετά από 
αίτηση του υπαλλήλου, ύστερα από γνώμη 
του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου 
στον οποίο μετατάσσεται».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 73 παρ. 3 του Δημοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα, «Οι αιτήσεις μετατάξεων 
των άρθρων 69 και 70 υποβάλλονται στην 
αρμόδια υπηρεσία προσωπικού κατά τους 
μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους 
και συνεξετάζονται από το οικείο υπηρεσι-
ακό συμβούλιο».

Κατά συνέπεια, οι αιτήσεις για μετάτα-
ξη σε θέση κλάδου της ίδιας κατηγορίας 
υποβάλλονται κατά τους μήνες Μάρτιο 
και Οκτώβριο εκάστου ημερολογιακού 
έτους.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του Νόμου 
4024/2011, «Από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου, κατά τη διάρκεια εφαρ-
μογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής επιτρέπε-
ται η μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλου, 

περιλαμβανομένων των μετατάξεων των 
άρθρων 69, 70 και 72 του Υπαλληλικού 
Κώδικα, και χωρίς να υπάρχει κενή οργα-
νική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή τον 
φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, με 
ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κα-
τέχει ο υπάλληλος».

Ενόψει των παραπάνω διατάξεων η 
αίτηση μετάταξη δύναται να υποβληθεί 

ακόμη και στην περίπτωση που ο φορέας 
υποδοχής δεν διαθέτει αντίστοιχη κενή 
οργανική θέση, δοθέντος ότι ο μετατασ-
σόμενος έχει την δυνατότητα μεταφοράς 
της θέσης του. Και στην περίπτωση αυτή, 
ελλείψει ειδικής νομοθετικής πρόβλε-
ψης, εφαρμόζονται οι προαναφερθείσες 
διατάξεις του άρθρου 73 του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα.   
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«Ό πως γνωρίζετε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλε-
ξανδρούπολης είναι το μοναδικό τριτοβάθμιο Νο-
σοκομείο στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης και αποτελεί σημείο αναφοράς, καθώς πα-
ρέχει υπηρεσίες υγείας σε όλους τους κατοίκους της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και όχι μόνο. Στο νοσοκομείο, 
εκτός των βασικών κλινικών, λειτουργούν ογκολογική, νευροχει-
ρουργική, αγγειοχειρουργική και καρδιοχειρουργική κλινική, οι 
οποίες προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες υγείας.

Από την ημέρα μετεγκατάστασης από το παλαιό νοσοκομείο 
στις σημερινές εγκαταστάσεις, η στελέχωση του Νοσοκομείου με 
το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό μέχρι και σήμερα έχει φθίνου-
σα πορεία, ενώ ο όγκος των εξυπηρετούμενων πολιτών αύξουσα. 
Το πρόβλημα έχει οξυνθεί με την οικονομική κρίση και την υπογρα-
φή των μνημονίων, τα οποία οδήγησαν 
στην αποχώρηση πολλών επαγγελμα-
τιών υγείας από το σύστημα υγείας 
λόγω συνταξιοδότησης, αλλά και στην 
αυξημένη προσέλευση στο ΕΣΥ ασθε-
νών χαμηλού και μέσου εισοδήματος, 
οι οποίοι παλαιότερα μπορούσαν και 
απευθυνόταν στον ιδιωτικό τομέα.

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Πα-
νεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξαν-
δρούπολης, έκτος του ότι ήταν ήδη 
υποστελεχωμένη, όταν έγινε η μετε-
γκατάσταση το 2002 στο νέο κτίριο 
(δυναμικότητας 684 κλινών), έκτοτε 
έχει απολέσει επιπλέον 20% του ανθρώπινου δυναμικού της. Η μη 
αντικατάστασή του με τις απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού έχει επιδεινώσει το πρόβλημα. Έχουμε φτάσει πλέον σε 
μη ανεκτά επίπεδα στελέχωσης και εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις, 
πιθανότατα θα υπάρξουν προβλήματα εύρυθμης και ασφαλούς 
λειτουργίας του οργανισμού.

Συγκεκριμένα θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας, στη Νοσηλευτι-
κή υπηρεσία υπηρετούν 510 εργαζόμενοι, όλων των κλάδων (Π.Ε, Τ.Ε, 
Δ.Ε, και Υ.Ε) και ειδικοτήτων. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανεπτυγμένες 
κλίνες του νοσοκομείου, που είναι 524 και τους αποδεκτούς δείκτες 
στελέχωσης, (1,91 ανά θέση για τις Μονάδες εντατικής θεραπείας και 
1,82 για τα υπόλοιπα νοσηλευτικά τμήματα), η νοσηλευτική υπηρεσία 
θα έπρεπε να αριθμεί 740 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό (Π.Ε, Τ.Ε, 
Δ.Ε ), χωρίς να προσμετράτε το προσωπικό υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης (Νοσοκόμοι, τραυματιοφορείς, κ.τ.λ). 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος, της 
υποστελέχωσης της νοσηλευτικής υπηρεσίας, το οποίο μεταφρά-

ζεται, σε 8303 χρωστούμενες ήμερες άδειας και 4298 ημέρες 
χρωστούμενων ρεπό. Οι εργαζόμενοι προκείμενου να μην δημι-
ουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του 
νοσοκομείου, αναγκάζονται να δουλεύουν με ένα ρεπό την εβδο-
μάδα, διπλοβάρδιες (απόγευμα και την επομένη πρωί-νύκτα) χωρίς 
επαρκή ανάπαυση, μη τηρώντας την νομοθεσία που επιβάλει δω-
δεκάωρη ανάπαυση μεταξύ των βαρδιών. Δυστυχώς, οι εργαζόμε-
νοι νοσηλευτές δεν μπορούν να συνεχίζουν να εργάζονται υπό αυ-
τές τις συνθήκες, καθώς η επαγγελματική εξουθένωση είναι πλέον 
προ των πυλών εάν δεν είναι ήδη παρούσα.

Προκείμενου να βοηθήσουμε στην επίλυση του προβλήματος 
προτείνονται τα παρακάτω:

• Άμεση ενίσχυση της νοσηλευτικής υπηρεσίας με το απαραίτη-
το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό.

•  Πρόσληψη επικουρικού προσω-
πικού έως ότου διεκπεραιωθούν οι μό-
νιμες προσλήψεις.

• Άμεση λειτουργία του Τμήματος 
Επειγόντων Περιστατικών σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία (αυτόνομο 
τμήμα), που αυτομάτως συνεπάγεται 
λιγότερες εισαγωγές, αποσυμφόρηση 
των κλινικών, αλλά και λιγότερες εξε-
τάσεις και φυσικά κόστος.

• Συγχώνευση ομοειδών κλινικών 
λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες πλη-
ρότητας. Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμ-
φωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, απο-

δοτική κλινική θεωρείται αυτή, που εμφανίζει πληρότητα άνω του 
75%. Η συγχώνευση των ομοειδών κλινικών αναμένεται να αποφέ-
ρει εξοικονόμηση νοσηλευτικού προσωπικού, με αποτέλεσμα την 
αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά κυρίως 
την δυνατότητα χορήγησης χρωστούμενων αδειών και ρεπό στο 
νοσηλευτικό προσωπικό. Επισημαίνεται ότι στο νοσοκομείο με 524 
ανεπτυγμένες κλίνες λειτουργούν 51 τμήματα, ενώ σε αντίστοιχα 
τριτοβάθμια νοσοκομεία τα λειτουργούντα τμήματα είναι πολύ λι-
γότερα. 

Πεποίθησή μας αποτελεί η αναβάθμιση του συστήματος υγείας 
και η διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου υγείας των συμπο-
λιτών μας. Η υποβάθμιση των δομών δεν αποτελεί λύση σε συνθή-
κες κρίσης. Λύση αποτελεί η αναβάθμιση και η παροχή ποιοτικότε-
ρων υπηρεσιών υγείας, σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότερη 
οργάνωσή τους.

Παρακαλούμε όπως επιληφθείτε τις απαραίτητες ενέργειες 
για άμεση επίλυση του προβλήματος.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και συνεργα-
σία», αναφέρει η επιστολή. 

Επιστολή συλλόγου νοσηλευτών εθνικού συστήματος υγείας νομού  
Έβρου προς τον υπουργό Υγείας 

σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης
Επιστολή προς τον υπουργό Υγείας απέστειλε ο Σύλλογος Νοσηλευτών Νομού Έβρου, 

καταγράφοντας τις σοβαρές ελλείψεις Νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και προτάσεις 
για την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου.

Έχουμε φτάσει πλέον σε μη 
ανεκτά επίπεδα στελέχωσης και 
εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις, 

πιθανότατα θα υπάρξουν 
προβλήματα εύρυθμης και 
ασφαλούς λειτουργίας του 

οργανισμού.
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Ό πως είναι ήδη γνωστό, το νοση-
λευτικό προσωπικό διακρίνεται 
σε δύο μεγάλους κλάδους. Ο 

ένας κλάδος είναι αυτός των Νοσηλευτών, 
που περιλαμβάνει υπαλλήλους των κατηγο-
ριών ΠΕ και ΤΕ. Ο έτερος κλάδος είναι αυτός 
των Βοηθών Νοσηλευτών, που περιλαμβάνει 
υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ.

Ευθύς εξαρχής και εκ των ανωτέρω εισα-
γωγικών παρατηρήσεων διαφαίνεται η πρό-
δηλη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών κλά-
δων, που έγκειται στο διαφορετικό γνωστικό 
τους υπόβαθρο, ως αποτέλεσμα του εντελώς 
διαφορετικού επιπέδου των σπουδών τους. 

Η διαφορά αυτή αποτυπώνεται, εξάλλου, 
με σαφή τρόπο και στην κείμενη νομοθεσία. 
Ειδικότερα, ο επαγγελματικός τίτλος του νο-
σηλευτή απονέμεται μόνον στους αποφοίτους σχολών της ανώτα-
της εκπαιδευτικής βαθμίδας (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) κατά την ρητή πρόβλεψη 
των διατάξεων του άρθρου 5 του Νόμου 1579/1985. Περαιτέρω, 
τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων φέρουν τον επαγγελματικό 
τίτλο του νοσηλευτή περιγράφονται στο ΠΔ 351/1989. Επιπλέ-
ον, μόνον οι νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ δύνανται κατ’ άρθρον 103 του 
Νόμου 2071/1992 να καταλαμβάνουν τις θέσεις ευθύνης των νο-
σηλευτικών υπηρεσιών των νοσοκομείων όλης της χώρας. Τέλος, 
για τους φέροντες τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή ο νο-
μοθέτης έχει προβλέψει την σύσταση ειδικού νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου που λειτουργεί ως επαγγελματικός σύλλογος, 
προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής αυτών στα μητρώα 
του. Πρόκειται για την Ένωση Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλά-
δος (Ε.Ν.Ε. – ΝΠΔΔ), που συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων του 
Νόμου 3252/2004. 

Αντιστρόφως, οι ανήκοντες στο νοσηλευ-
τικό προσωπικό της κατηγορίας ΔΕ φέρουν 
τον επαγγελματικό τίτλο του Βοηθού Νοση-
λευτή, ενώ τα επαγγελματικά τους δικαιώ-
ματα περιγράφονται στις διατάξεις του ΠΔ 
210/2001 και είναι σαφώς διαφορετικά από 
εκείνα των νοσηλευτών. 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω παρατηρή-
σεων η Ε.Ν.Ε. θεωρεί τουλάχιστον αδιανό-
ητη την μισθολογική εξίσωση των Βοηθών 
Νοσηλευτών ΔΕ με τους Νοσηλευτές ΠΕ και 
ΤΕ. Μια τέτοια εξομοίωση θίγει τον πυρήνα 
της αρχής της ισότητας, που απαιτεί την δια-
φορετική μεταχείριση άνισων καταστάσεων. 
Επί των ζητημάτων, μάλιστα, τούτων υπάρχει 
πλούσια και σταθερή νομολογία των Διοικη-
τικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, που συστηματικώς αποκρούει την εξομοίωση υπαλ-
λήλων διαφορετικών κλάδων και κατηγοριών, τόσο εξ απόψεως 
επαγγελματικών δικαιωμάτων, όσο και εξ απόψεως μισθολογικής 
μεταχείρισης.

Κατά το μέρος τούτο η Ε.Ν.Ε. δικαιολογημένα διατηρεί ισχυρές 
ενστάσεις ως προς τη νομική βασιμότητα της περί του αντιθέτου 
άποψης και συνιστά την δέουσα επιφυλακτικότητα έναντι όσων 
υπόσχονται ή εξαγγέλλουν ότι δύνανται να επιτύχουν δικαστικώς 
την μισθολογική εξομοίωση των παραπάνω κλάδων εργαζομένων 
στα δημόσια νοσοκομεία. Εξάλλου, μια τέτοια δικαστική εξέλιξη 
θα σήμαινε την πλήρη και ριζική ανατροπή της πάγιας μέχρι σήμε-
ρα νομολογίας επί αντίστοιχων ζητημάτων με ταυτόχρονη επιβά-
ρυνση του κρατικού προϋπολογισμού σε μια περίοδο οικονομικής 
κρίσης. 

Οι έχοντες νου και γνώση ας σταθμίσουν όλα τα παραπάνω…              
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ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

αδιανόητη η μισθολογική εξίσωση

Αναγνώριση προϋπηρεσίας από το ΑΣΕΠ

Σ ύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 18 παρ. 2 περ. Β΄ του Νό-
μου 2190/1994, η εμπειρία στο 

αντικείμενο της θέσης μοριοδοτείται με 
επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνο-
λική εμπειρία μέχρι εξήντα (60) μήνες. 

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση 
με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου 
στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή 
άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή 
έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμε-
νο του τίτλου σπουδών ή με το αντικεί-
μενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την 
απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών 
με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη 

διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις 
περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται 
άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη 
λήψη της άδειας.

Με βάση τα παραπάνω και, ειδικώς, 
για την εμπειρία στην άσκηση της νοση-
λευτικής θα πρέπει να προσκομίζεται 
σχετική σύμβαση εργασίας ή έργου, εκ 
της οποίας να προκύπτει η απασχόληση 
του ενδιαφερομένου με το νοσηλευτικό 
έργο ή με συναφές προς τούτο έργο. 
Επιπλέον, η εν λόγω εμπειρία λαμβάνε-
ται υπόψη, εφόσον αφορά την εργασία 
που παρασχέθηκε σε χρονική περίοδο 
μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών 

νοσηλευτικής. 
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω διατά-

ξεων η κυρία Κ. ΤΣΙΚΑΡΗ έχει συμφέρον 
να εμφανίζεται ως  παρέχουσα υπηρεσί-
ες νοσηλευτικής, διότι αν ενδιαφέρεται 
για συμμετοχή σε μελλοντική προκήρυ-
ξη του ΑΣΕΠ θα μπορεί να επικαλεστεί 
την εν λόγω εργασιακή εμπειρία της και 
να λάβει επιπλέον μόρια. 

Η απάντηση αυτή δίδεται ενόψει του 
ότι δεν μπορεί να ερμηνευθεί διαφορε-
τικά το ερώτημα περί του αν θα έχουν 
ισχύ τα ένσημα αργότερα. Εάν παρά 
ταύτα υπονοείται κάτι άλλο, παρακα-
λούμε όπως διευκρινισθεί δεόντως.
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«Η δωρεά οργάνων, ιστών και 
κυττάρων μετά θάνατον και 
οι συναφείς μεταμοσχεύ-

σεις συνιστούν την ιδεώδη συνύπαρξη 
ανάμεσα στον αρχαίο Ελληνικό Πολιτι-
σμό, που έχει ως επίκεντρο τον Άνθρω-
πο και στην Χριστιανική Διδασκαλία, η 
οποία συμβολίζει εμφαντικώς την Αγάπη 
και την Αλληλεγγύη» τονίζει ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπου-
λος, σε μήνυμά του με αφορμή την Πα-
νελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, ημέ-
ρα εορτασμού των Αγίων Αναργύρων, 
Κοσμά και Δαμιανού, Προστατών της 
Μεταμόσχευσης.

«Οι μεταμοσχεύσεις, οι οποίες απο-
τελούν μιαν από τις μεγαλύτερες κατα-
κτήσεις της ιατρικής στον 20ο αιώνα, 
επιτρέπουν την αποκατάσταση των λει-
τουργιών του σώματος και την επιστρο-
φή του λήπτη σε μια φυσιολογική ζωή, 
όπως ταιριάζει στον προορισμό του Αν-
θρώπου και στην εκπλήρωση της κατά 
τον προορισμό του αποστολής του», ση-
μειώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και 
καταλήγει:

«Έτσι οι μεταμοσχεύσεις συνδυά-
ζουν, αρμονικώς, την ρήση του Μενάν-
δρου ’’ως χαρίεν έστ’ άνθρωπος, όταν 
άνθρωπος η’’ και την ευαγγελική επιτα-
γή ’’αγαπάτε αλλήλους’’».

Δώρο Ζωής
Δώρο Ζωής για 5 συνανθρώπους μας, 
ανάμεσα τους και ένα 15χρονο παιδί, 
χάρισε με το θάνατό της 37χρονη δότρια 
οργάνων από την Πάτρα.
Η δωρεά πραγματοποιήθηκε στο Π.Γ.Ν. 
Πάτρας την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2015. 
Η άτυχη γυναίκα κατέληξε από εγκεφα-
λική αιμορραγία. Μετά την επιβεβαίωση 
του εγκεφαλικού θανάτου, η οικογένεια 
της βρήκε το ψυχικό σθένος να χαρίσει 
το μεγαλύτερο δώρο σε πέντε ασθενείς, 
που έχρηζαν μεταμόσχευσης.
Άμεσα ενημερώθηκε ο Ε.Ο.Μ. και το Γρα-

Η καρδιά της δότριας από χθες χτυπά 
ξανά σε μια 29χρονη γυναίκα, η οποία 
βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη εδώ 
και 2,5 χρόνια, τέλος οι πνεύμονες μετα-
μοσχεύθηκαν σε ασθενή στο Ανόβερο 
της Γερμανίας.
Για την άμεση και επιτυχή μεταφορά των 
μοσχευμάτων στη Θεσσαλονίκη και στη 
Γερμανία ήταν ιδιαίτερα σημαντική η 
συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας και ειδικά τον Aερολιμε-
νάρχη του Aεροδρομίου Αράξου. Για την 
μεταφορά της χειρουργικής ομάδας και 
των μοσχευμάτων στη Θεσσαλονίκη δια-
τέθηκε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος. 
Αξιοσημείωτη υπήρξε η σοβαρότητα, η 
συνέπεια και η διάθεση προσφοράς, που 
επέδειξε όλο το εμπλεκόμενο στη διαδι-
κασία ιατρικό και νοσηλευτικό προσω-
πικό. Αξίζει επίσης, να υπογραμμιστεί η 
πολύτιμη συνεργασία της Διευθύντριας 
– Τοπικής Συντονίστριας και των ιατρών 
της ΜΕΘ, των Χειρουργών και του Διοι-
κητή του Π.Γ.Ν. Πατρών. Ενώ για ακόμη 
μια φορά το ΕΚΑΒ Πάτρας και Αθήνας 
ανταποκρίθηκε με αμεσότητα και υπευ-
θυνότητα.
Ο Πρόεδρος του ΕΟΜ κος Καραμπίνης 
αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο ΕΟΜ ευ-
χαριστεί θερμά όλους, όσοι συνέβαλαν 
σε αυτή τη «γέφυρα ζωής» και ιδιαίτερα 
την οικογένεια της δότριας για την πράξη 
αυτή ανθρωπισμού και γενναιοδωρίας. Η 
Δωρεά Οργάνων απαιτεί μεγαλοψυχία 
και ευαισθησία, ενώ αποτελεί πράξη 
που τιμά τη μνήμη της εκλιπούσης και 
εξυψώνει ηθικά την οικογένεια της. Σε 
μια περίοδο που η Δωρεά οργάνων στην 
Ελλάδα βρίσκεται σε τρομερή ύφεση 
και δεν υποστηρίζεται από το υπάρχον 
σύστημα υγείας, τέτοια περιστατικά άρι-
στης συνεργασίας ιατρών και επαγγελ-
ματιών υγείας, μας δίνουν την ελπίδα ότι 
οι μεταμοσχεύσεις μπορούν να ανακάμ-
ψουν προς όφελος των ασθενών συναν-
θρώπων μας».

«ή δωρεά οργάνων συνιστά ιδεώδη 
συνύπαρξη ανάμεσα στον αρχαίο 

Πολιτισμό και στη Χριστιανική 
Διδασκαλία»

φείο Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων Βο-
ρείου Ελλάδας, το οποίο ανάλαβε όλες 
τις διαδικασίες συντονισμού της λήψης 
των οργάνων και ανεύρεσης των κατάλ-
ληλων ληπτών, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη 
και Ευρώπη. Η όλη διαδικασία από την 
στιγμή της έναρξης μέχρι και την πλήρη 
ολοκλήρωση της, διήρκησε περίπου 40 
ώρες.
Στο χειρουργείο προσήλθαν ομάδες ια-
τρών από το Ανόβερο της Γερμανίας για 
την αφαίρεση των πνευμόνων, από το 
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για 
την καρδιά, το Ιπποκράτειο Θεσσαλονί-
κης για το ήπαρ, ενώ οι νεφροί αφαιρέ-
θηκαν από τους χειρουργούς του Π.Γ.Ν. 
Πάτρας.
Ένα 15χρονο παιδί από τη Θεσσαλονίκη 
και ένας άνδρας 48 ετών από την Αθήνα, 
ο οποίος βρισκόταν σε αιμοκάθαρση για 
15 ολόκληρα χρόνια, μεταμοσχεύθηκαν 
με τους 2 νεφρούς, ενώ το ήπαρ δόθηκε 
σε άνδρα 64 ετών από τη Θεσσαλονίκη. 




