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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 80]

ΔΕκΕΜβριΟΣ 2015

ENEKA
Μια πρωτοφανής 

επιλογή...  

Με αφορμή σχέδιο νόμου, που τιτ-
λοφορείται «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολο-
γικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων», παρατηρούνται 
τα εξής: 

Ευθύς εξαρχής θα πρέπει να παρα-
τηρηθεί, ότι το συγκεκριμένο νομοσχέ-
διο κατετέθη αιφνιδιαστικά στη Βουλή 
των Ελλήνων στις 12-12-2015, όπως προ-
κύπτει και από την ιστοσελίδα της Βου-
λής, χωρίς να έχει προηγηθεί το στάδιο 
της δημόσιας διαβούλευσης.

Φαίνεται πως οι κυβερνώντες δεν 
θεωρούν ότι τα υψίστης σημασίας ζη-
τήματα που ρυθμίζονται δια του ως άνω 
νομοσχεδίου χρήζουν διαβούλευσης με 
την κοινωνία, αφού άπαντα έχουν συμ-
φωνηθεί προηγουμένως με τους «Θε-
σμούς».

Ωστόσο, πέραν τούτων, το νομο-
σχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις εντε-
λώς απαξιωτικές για τον κλάδο των 
νοσηλευτών. Ειδικότερα, στο άρθρο 16 
προσδιορίζεται το ύψος του επιδόματος 
θέσης. Ενώ, λοιπόν, το εν λόγω επίδομα 
για όλους ανεξαιρέτως τους προϊσταμέ-
νους τμημάτων ορίζεται στο ποσό των 
290 ΕΥΡΩ...

Το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ πέρασε στην ιστορία, «ρίχνοντας την αυ-
λαία» των εργασιών του στο πανέμορφο Καρπενήσι της ορεινής Ευρυτανίας.

Η θαυμάσια αυτή ρουμελιώτικη γωνιά στους πρόποδες του Τυμφρηστού, πηγή έμπνευ-
σης του υπέροχου διηγήματος «Τα ψηλά βουνά» του Ζαχαρία Παπαντωνίου, υποδέχτηκε και φι-
λοξένησε τις χιλιάδες των συνέδρων απ’ όλη την Ελλάδα, μέλη της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ και όχι μόνο, οι 
οποίοι έδωσαν δυναμικό παρόν σ’ αυτή την ετήσια επαγγελματική και επιστημονική συνάντησή 
μας και τίμησαν με τη συμμετοχή τους την κορυφαία ετήσια επιστημονική εκδήλωση της Ομο-
σπονδίας μας. 

Η «καρδιά» της ελληνικής νοσηλευτικής κοινότητας χτύπησε με δυνατό παλμό για ακόμη μία 
χρονιά, από τις 11 ως τις 13 Δεκεμβρίου 2015, παρέχοντας στους συνέδρους τη δυνατότητα της 
παρακολούθησης ενός άρτιου επιστημονικού προγράμματος και παράλληλα της συμμετοχής 
τους σ’ ένα γόνιμο διάλογο με ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, όπου τέθηκαν επί τάπητος και 
συζητήθηκαν τα καίρια προβλήματα του επαγγέλματός μας.

Χαιρετίζοντας την πολυπληθή τελετή έναρξης, την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κή-
ρυξε ο Δρ. Παπανικολάου Νικόλαος, Γενικός Γιατρός, Συντονιστής Διευθυντής ΠΕΔΥ, Κ.Υ. Δυτ. 
Φραγκίστας. Η εναρκτήρια ομιλία του είχε ως τίτλο «Η ανάκτηση της θέσης της Πρωταρχικής 
Φροντίδας της Υγείας (ΠΦΥ) σε περίοδο κρίσης».  Σελ. 8
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Aθρόα η συμμετοχή!
16ο Πανελλήνιο Συνεδριο τήΣ ΠαΣυνο-εΣυ

 Συνέχεια στη σελ. 3
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
IRIS Α.Ε.B.E.
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Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις
του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρε-
ωτικά την εφηµερίδα. Χειρόγραφα, δηµοσιευ-
µένα ή µη, δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η
ανατύπωση ή εκµετάλλευση µέρους ή όλου του
κειµένου χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

 
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

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Δυναμική  
κινητοποίηση 
των νοσηλευτών 
Η αντίδραση της ΠΑΣΥΝΟ 
– ΕΣΥ για το νομοσχέδιο 
που έφερνε αλλαγές 
στο μισθολόγιο υπήρξε 
άμεση και κάλεσε όλους 
τους Νοσηλευτές σε 
συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας, αύριο Τρίτη 15/12, 
έξω από το Υπουργείο 
Υγείας στις 10.00 π.μ., 
ώστε η επίμαχη διάταξη 
να ανακληθεί άμεσα. 
Η κινητοποίηση είχε ως 
αποτέλεσμα τη συνάντη-
ση της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ με 
την ηγεσία του υπουρ-
γείου Υγείας, η οποία 
δεσμεύτηκε ότι δεν θα 
υπάρξει μείωση στο επί-
δομα των Προϊσταμένων 
Τμημάτων των Νοσηλευ-
τικών Υπηρεσιών των 
Νοσοκομείων. Τελικά η 
πρόθεση της ηγεσίας του 
Υπουργείου είναι να μην 
υπάρξει καμία διάκριση, 
και το επίδομα να παρα-
μείνει στο ύψος των 250€ 
για όλους τους Προϊστα-
μένους Τμημάτων στον 
δημόσιο τομέα, είτε είναι 
νοσηλευτές είτε όχι. Πρό-
ταση της ομοσπονδίας 
μας... Σελ. 4

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  
Προέχει η δημόσια Υγεία 
Προσφάτως και δη στις 30-12-2015 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’α-
ριθμ. 51 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας παρατάθηκε η ισχύς της 
υπ’αριθμ. 33/2006 Πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) περί της αναστολής διορισμών και 
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, με δικαιολογητική βάση την ανάγκη περιστολής, λόγω των 
δημοσιονομικών συνθηκών, των δαπανών στο δημόσιο, στα ΝΠΔΔ στους ΟΤΑ και στα ΝΠΙΔ 
που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
 Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με την ως άνω ΠΥΣ ανεστάλη ο διορισμός και η πρόσλη-
ψη του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ κλπ. Κατ’ εξαίρεση 
διορισμός και πρόσληψη επιτρέπεται μόνον ύστερα από έγκριση ειδικής Επιτροπής, αποτε-
λουμένης από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τον 
Υπουργό Οικονομικών...   Σελ. 5

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
BLS-AED-2016  
Το 1ο ΠΤ Αττικής και Νήσων του Αιγαίου της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) σε συνέχεια της συνεργασίας με την Ελληνική 
Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (ΕΕΕΠΦ) και 
το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σω-
τηρία», διοργανώνει σειρά σεμιναρίων με θέμα «Βασική Υποστήρι-
ξη της Ζωής με Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή».
Τα σεμινάρια είναι διάρκειας περίπου 6 ωρών και είναι πιστοποιη-
μένα από το European Resuscitation Council (ERC). Tο κόστος ανά 
συμμετέχοντα ορίστηκε στα 17 ευρώ και περιλαμβάνει...  Σελ. 5

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
Δικαίωση των θέσεων της Ε.Ν.Ε.     
Είναι γεγονός, ότι η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος είχε ξεκινήσει 
προ μηνών μια αγωνιώδη προσπάθεια εμπέδωσης της πλέον 
ορθής ερμηνευτικής προσέγγισης των διατάξεων του άρθρου 
21 του Νόμου 2946/2001, ώστε να επιτραπούν οι αποσπάσεις 
συζύγων ενστόλων ακόμη και προ της παρόδου της διετούς δο-
κιμαστικής περιόδου, κατά παράκαμψη της γενικής απαγόρευ-
σης του άρθρου 68§9 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. 
Η Ε.Ν.Ε., παρεμβαίνοντας εγγράφως σε κάθε περίπτωση απα-
γόρευσης των εν λόγω αποσπάσεων με το πρόσχημα της δοκι-
μότητας, είχε επανειλημμένως τονίσει, ότι οι επίμαχες διατά-
ξεις του άρθρου 21 του Νόμου 2946/2001...  Σελ. 6

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 
Έτοιμοι για αγώνα και ανατροπές    
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.
Το χειρότερο, όμως, είναι ότι η συγκεκριμένη απάνθρωπη επι-
λογή δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ κλάδων...  Σελ. 7
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ»

Μια πρωτοφανής επιλογή...   
Γράφει ο Δημήτρης Πιστόλας 

Με αφορμή σχέδιο νόμου, που 
τιτλοφορείται «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανεί-

ων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», παρα-
τηρούνται τα εξής: 

Ευθύς εξαρχής θα πρέπει να παρατη-
ρηθεί, ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο 
κατετέθη αιφνιδιαστικά στη Βουλή των 
Ελλήνων στις 12-12-2015, όπως προκύ-
πτει και από την ιστοσελίδα της Βουλής, χωρίς να έχει 
προηγηθεί το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης.

Φαίνεται πως οι κυβερνώντες δεν θεωρούν ότι τα 
υψίστης σημασίας ζητήματα που ρυθμίζονται δια του 
ως άνω νομοσχεδίου χρήζουν διαβούλευσης με την 
κοινωνία, αφού άπαντα έχουν συμφωνηθεί προηγου-
μένως με τους «Θεσμούς».

Ωστόσο, πέραν τούτων, το νομοσχέδιο περιλαμ-
βάνει διατάξεις εντελώς απαξιωτικές για τον κλάδο 
των νοσηλευτών. Ειδικότερα, στο άρθρο 16 προσ-
διορίζεται το ύψος του επιδόματος θέσης. Ενώ, λοι-
πόν, το εν λόγω επίδομα για όλους ανεξαιρέτως τους 
προϊσταμένους τμημάτων ορίζεται στο ποσό των 290 
ΕΥΡΩ, δηλαδή αυξάνεται κατά 50 ευρώ, ειδικώς για 
τους προϊσταμένους τμημάτων των Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών των Νοσοκομείων μειώνεται στο ποσό 
των 150 ΕΥΡΩ (μείωση 40%)!

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ομολογουμένως δεν 
έχει καμία λογική εξήγηση και φέρεται να απαξιώνει 
εν τοις πράγμασι την ελληνική νοσηλευτική κοινότη-
τα, χωρίς να αναγνωρίζει την τεράστια καθημερινή 
προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο. Η ρύθμιση εί-
ναι εντελώς άδικη, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι ένας 
προϊστάμενος τμήματος της Διοικητικής Υπηρεσίας 
ενός νοσοκομείου θα λαμβάνει υψηλότερο επίδομα 
θέσης από το νοσηλευτή που προΐσταται ενός τμήμα-
τος της νοσηλευτικής υπηρεσίας.

Αυτή είναι, άραγε, η αναγνώριση που επεφύλασ-
σε η Ελληνική (και για πρώτη φορά αριστερά) Πολι-
τεία έναντι του μόχθου των Ελλήνων νοσηλευτών, 
που καλούνται σε καθημερινή βάση να κρατούν ανοι-
χτά και όρθια τα δημόσια νοσοκομεία, εργαζόμενοι 
κάτω από εξοντωτικές συνθήκες απασχόλησης σε 
υποστελεχωμένα τμήματα ;

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι αυτή η δυσμενής με-
ταχείριση των νοσηλευτών δεν έχει ιστορικό προη-
γούμενο στην πορεία των μισθολογικών ρυθμίσεων 

στη χώρα μας. Για πρώτη φορά εισάγεται 
διάταξη σε νομοσχέδιο, που καθιερώνει 
δυσμενή μισθολογική αντιμετώπιση των 
νοσηλευτών! Αντί, λοιπόν, η σημερινή 
κυβέρνηση να ενισχύσει τους διαχρονι-
κά αδικημένους και κακοπληρωμένους 
νοσηλευτές, αναλογικά πάντα με το έργο 
που προσφέρουν, επιλέγει να τους αδι-
κήσει με την σειρά της, χωρίς να τους 
εξασφαλίζει τουλάχιστον ισότιμη μετα-
χείριση με τους λοιπούς κλάδους εργα-

ζομένων στο δημόσιο τομέα.
Πρόκειται για μια πρωτοφανή επιλογή, που φα-

νερώνει πρωτίστως την άγνοια των κυβερνώντων εν 
σχέσει με τη νοσηλευτική καθημερινότητα εντός των 
δημόσιων νοσοκομείων. Το πλέον, όμως, λυπηρό στοι-
χείο, είναι ότι το επίμαχο νομοσχέδιο προσυπογρά-
φεται και από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας ! Άραγε ο 
αξιότιμος κύριος Υπουργός της Υγείας, που θέτει την 
υπογραφή του επί του νομοσχεδίου, δεν γνωρίζει ή 
δεν αναγνωρίζει την προσφορά των νοσηλευτών ;

Επιπλέον, αυτό που μας εξοργίζει ακόμη περισσό-
τερο, είναι η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την 
επίμαχη ρύθμιση. Εκεί διαβάζουμε τα εξής χαρακτη-
ριστικά: «Με τις διατάξεις του άρθρου 16 καθορίζεται 
το επίδομα θέσης ευθύνης, το οποίο για τους προϊστα-
μένους διοίκησης προσαυξάνεται κατά 14% περίπου 
μεσοσταθμικά, σε σχέση με το σημερινό ισχύον, προ-
κειμένου αφενός να ενισχυθεί περισσότερο το απο-
τέλεσμα της μισθολογικής αποσυμπίεσης, αφετέρου 
να επιβραβευθεί μισθολογικά η ευθύνη των θέσεων 
αυτών». Δηλαδή, οι προϊστάμενοι των νοσηλευτικών 
τμημάτων όχι μόνο δεν χρήζουν μισθολογικής επι-
βράβευσης, αλλά τιμωρούνται κιόλας, κρινόμενοι 
προφανώς ως ανεπαρκείς, ώστε να απαιτείται ειδικώς 
γι’ αυτούς η μείωση του επιδόματος!

Με βάση τα παραπάνω καλέσαμε τους εμπνευ-
στές της συγκεκριμένης επαίσχυντης διάταξης, όπως 
την αποσύρουν άμεσα, τονίζοντας ότι οι νοσηλευτές 
δεν θα ανεχτούν τέτοιου είδους απαξιωτικές συμπε-
ριφορές, που προσβάλλουν την αξιοπρέπειά τους, 
μειώνουν την αξία της προσφοράς τους και θίγουν το 
κύρος του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Μετά την άμεση παρέμβαση όντως η διάταξη διορ-
θώθηκε παρόλα αυτά όμως το επίδομα θέσης ευθύ-
νης παρέμεινε στα 250 ευρώ για το νοσηλευτικό προ-
σωπικό ενώ για το διοικητικό έφτασε στα 290 ευρώ 
για άλλη μια φορά ο εμπαιγμός κορυφώνεται έναντι 
των νοσηλευτών. 
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ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ 

δυναμική κινητοποίηση 
των νοσηλευτών στη ζωή σας!»

Η κινητοποίηση είχε ως αποτέλεσμα τη συνάντηση της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ με την 
ηγεσία του υπουργείου Υγείας, η οποία δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρξει 
μείωση στο επίδομα των Προϊσταμένων Τμημάτων των Νοσηλευτικών 

Υπηρεσιών των Νοσοκομείων. Τελικά η πρόθεση της ηγεσίας του Υπουργείου 
είναι να μην υπάρξει καμία διάκριση, και το επίδομα να παραμείνει στο ύψος 
των 250€ για όλους τους Προϊσταμένους Τμημάτων στον δημόσιο τομέα, είτε 
είναι νοσηλευτές είτε όχι. Πρόταση της ομοσπονδίας μας, ήταν να παραμείνει το 
επίδομα στα 290€ για όλους όπως αρχικώς είχε προβλεφθεί. Επίσης, σε δεύτε-
ρο χρόνο, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση 
της αδικίας στο θέμα των υπερωριών και αργιών, καθώς και άλλων εργασιακών 
θεμάτων των νοσηλευτών.

Η αντίδραση της ΠΑΣΥΝΟ 
– ΕΣΥ για το νομοσχέδιο 

που έφερνε αλλαγές 
στο μισθολόγιο υπήρξε 

άμεση και κάλεσε όλους 
τους Νοσηλευτές σε 

συγκέντρωση διαμαρτυρίας, 
αύριο Τρίτη 15/12, έξω από 

το Υπουργείο Υγείας στις 
10.00 π.μ., ώστε η επίμαχη 

διάταξη να ανακληθεί 
άμεσα. 
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Το 1ο ΠΤ Αττικής και Νήσων του Αιγαίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος 
(Ε.Ν.Ε.) σε συνέχεια της συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας 
Προνοσοκομειακής Φροντίδας (ΕΕΕΠΦ) και το Κέντρο Επαγγελματικής Κα-

τάρτισης (ΚΕΚ) του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», διοργανώνει σειρά σεμιναρίων με θέμα 
«Βασική Υποστήριξη της Ζωής με Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή».

Τα σεμινάρια είναι διάρκειας περίπου 6 ωρών και είναι πιστοποιημένα από το 
European Resuscitation Council (ERC). Tο κόστος ανά συμμετέχοντα ορίστηκε στα 
17 ευρώ και περιλαμβάνει: 

•  Εγχειρίδιο από το ERC στην Ελληνική γλώσσα, Πιστοποιητικό ανανήπτη από το 
ERC, Catering

• Γραφική ύλη κατά την διάρκεια του σεμιναρίου.
Όλα τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του ΚΕΚ του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η 
Σωτηρία», ημέρα Σάββατο σε δύο ομάδες των 30 ατόμων (60 άτομα ημερησίως), 
ως εξής: 08:00 - 14:00 η πρωινή ομάδα και 14:00 – 20:00 η απογευματινή ομάδα.

Ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων είναι οι ακόλουθες:
• 30/01/2016 BLS Ανανηπτών
• 27/02/2016 BLS Ανανηπτών
• 19/03/2016 Τραύμα*
• 23/04/2016 BLS Ανανηπτών
• 28/05/2016 BLS Ανανηπτών

* Για την εκπαίδευση στο σεμινάριο Τραύματος το κόστος ανά συμμετέχοντα ανέρ-
χεται στα 40 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι νοσηλευτές. Λόγω του περιορισμένου αριθ-
μού συμμετεχόντων θα τηρηθεί αυστηρά, σειρά προτεραιότητας μεταξύ των οικο-
νομικά τακτοποιημένων μελών της Ε.Ν.Ε.

Δήλωση συμμετοχής συμπληρώνεται και αποστέλλεται στην Ε.Ν.Ε. μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@enne.gr ή φαξ στο 2103648049. Για 
τη δήλωση συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστο-
σελίδα της Ε.Ν.Ε. www.enne.gr ή καλέστε το 2103648044.

«διεξαγωγή   
α’ Κύκλου Σεμιναρίων  

BLS-AED-2016»

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Προέχει η  
δημόσια υγεία 

Προσφάτως και δη στις 30-12-2015 δη-
μοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως η υπ’αριθμ. 51 Πράξη του 

Υπουργικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας 
παρατάθηκε η ισχύς της υπ’αριθμ. 33/2006 
Πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) περί 
της αναστολής διορισμών και προσλήψεων 
στο Δημόσιο Τομέα, με δικαιολογητική βάση 
την ανάγκη περιστολής, λόγω των δημοσιονο-
μικών συνθηκών, των δαπανών στο δημόσιο, 
στα ΝΠΔΔ στους ΟΤΑ και στα ΝΠΙΔ που ανήκουν 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με την ως άνω 
ΠΥΣ ανεστάλη ο διορισμός και η πρόσληψη του 
πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των 
ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ κλπ. Κατ’ εξαίρεση διορισμός 
και πρόσληψη επιτρέπεται μόνον ύστερα από 
έγκριση ειδικής Επιτροπής, αποτελουμένης 
από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τον Υπουργό 
Οικονομικών.

Με βάση την πιο πάνω εξέλιξη, η Ένωση Νο-
σηλευτών Ελλάδος διατυπώνει τον έντονο προ-
βληματισμό της εν σχέσει με την τύχη τόσο των 
τρεχουσών διαδικασιών πρόσληψης νοσηλευ-
τικού προσωπικού, όσο, κυρίως με την εξαγ-
γελθείσα προκήρυξη, δυνάμει της οποίας ανα-
μένεται να υπάρξει μια πολυάριθμη είσοδος 
νοσηλευτών στο ΕΣΥ, μετά από πολλά χρόνια 
μιας διαρκούς αποδυνάμωσης των νοσηλευτι-
κών υπηρεσιών όλων των νοσοκομείων και λοι-
πών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Υπογραμμίζεται, ότι η ανάγκη διορισμού 
ικανού αριθμού νοσηλευτών έχει πλέον κατα-
στεί επιτακτική, η συγκεριμένη, δε, ανάγκη, 
κατά την αποψή μας, καθώς και με βάση την 
κοινή λογική, προφανώς και υπερτερεί της 
ανάγκης περιστολής της δημόσιας δαπάνης. Κι 
αυτό γιατί το δημόσιο και κοινωνικό αγαθό της 
υγείας, που μπορεί να διασφαλιστεί μόνον με 
την εύρυθμη λειτουργία άρτια στελεχωμένων 
δομών υγείας, σαφώς υπερτερεί οιωνδήποτε 
αναγκών δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ενόψει των ανωτέρω ερωτάται η ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας, εάν η νέα υπ’αριθμ. 51/30-
12-2015 ΠΥΣ αναμένεται να επηρεάσει τον σχε-
διασμό των διορισμών νοσηλευτών κατά το 
έτος 2016, και σε καταφατική περίπτωση, πώς 
και με ποιον συγκεκριμένο τρόπο θα αντιμετω-
πιστεί το μείζον πρόβλημα των υποστελεχωμέ-
νων νοσηλευτικών υπηρεσιών.   
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Η Ε.Ν.Ε., παρεμβαίνοντας εγγράφως σε κάθε περίπτωση 
απαγόρευσης των εν λόγω αποσπάσεων με το πρόσχημα 
της δοκιμότητας, είχε επανειλημμένως τονίσει, ότι οι επί-

μαχες διατάξεις του άρθρου 21 του Νόμου 2946/2001 είναι αφενός 
ειδικές, αφετέρου εκτελεστικές της συνταγματικής επιταγής περί 
της ανάγκης προστασίας του θεσμού του γάμου και της οικογένειας. 
Ως εκ της φύσεώς τους αυτής υπερισχύουν των γενικών διατάξεων 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. 

Λόγω της διαρκούς και επίμονης άρνησης των αρμοδίων διοικη-
τικών οργάνων να δεχθούν την ως άνω ερμηνευτική εκδοχή, η Ε.Ν.Ε. 
συνέταξε σχετικό υπόμνημα προς την Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, παρουσιάζοντας με 
τον πλέον πειστικό και τεκμηριωμένο τρόπο τις θέσεις της. 

Η απόλυτη δικαίωση των θέσεων της ΕΝΕ προήλθε από το υπ’α-
ριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42/4969/20002/12-10-2010 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, όπου αναφέρεται 
χαρακτηριστικώς, ότι «με τις ανωτέρω διατάξεις (εννοείται αυτές 
του άρθρου 21 του Ν.2946/2001) εισάγεται εξαίρεση ως προς την 
απόσπαση υπαλλήλων από τις διατάξεις του Υ.Κ., ή τυχόν άλλες δια-
τάξεις, δεδομένου ότι σε συνδυασμό προς την επιταγή του άρθρου 
21 του Συντάγματος οι διατάξεις αυτές είναι προστατευτικές για την 
οικογένεια και ως εκ τούτου θεωρούνται ειδικές και επομένως κατι-
σχύουν, κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, των διατάξεων της παρ. 

9 του άρθρου 68 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) που απα-
γορεύουν την απόσπαση του υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το 
διορισμό του.

Κατά συνέπεια, οι αποσπάσεις υπαλλήλων για συνυπηρέτηση, 
βάσει του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 και της παρ. 2 του άρθρου 7 
του ν. 287/1976, δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της παρ. 9 του 
άρθρου 68 του ν. 3528/2007 και μπορούν να διενεργούνται». 

Η παραπάνω εξέλιξη αποτελεί πράγματι δικαίωση της πολύμη-
νης προσπάθειας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε., που υπο-
στήριξε με υπευθυνότητα και σταθερότητα την παραπάνω ερμηνευ-
τική εκδοχή των συγκεκριμένων νομοθετικών διατάξεων. 

Η Ε.Ν.Ε., ευρισκόμενη πάντα στο πλευρό των νοσηλευτών, θα 
φροντίσει για την ενημέρωση όλων των αρμοδίων φορέων επί του 
ζητήματος των αποσπάσεων συζύγων ενστόλων, ευελπιστώντας για 
την από μέρους τους ορθή πλέον ερμηνεία και εφαρμογή των διατά-
ξεων του άρθρου 21 του Νόμου 2946/2001. 

Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι κατ’αναλογία θα πρέπει να γίνει δε-
κτό, ότι η ίδια ερμηνευτική προσέγγιση αρμόζει και στις πλέον πρό-
σφατες διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 4 του Νόμου 4223/2013, που 
επιτρέπουν την κατά προτεραιότητα απόσπαση με σκοπό τη συνυ-
πηρέτηση με ένστολο.

Προς αυτή την κατεύθυνση η Ε.Ν.Ε. ήδη επιδιώκει την έκδοση 
σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΗ - ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ - ΔΟΚΙΜΟΣ

δικαίωση των θέσεων της ε.ν.ε. 

Είναι γεγονός, ότι η Ένωση 
Νοσηλευτών Ελλάδος είχε 
ξεκινήσει προ μηνών μια αγωνιώδη 
προσπάθεια εμπέδωσης της πλέον 
ορθής ερμηνευτικής προσέγγισης 
των διατάξεων του άρθρου 21 
του Νόμου 2946/2001, ώστε να 
επιτραπούν οι αποσπάσεις συζύγων 
ενστόλων ακόμη και προ της 
παρόδου της διετούς δοκιμαστικής 
περιόδου, κατά παράκαμψη της 
γενικής απαγόρευσης του άρθρου 
68§9 του Δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα. 
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ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Έτοιμοι για αγώνα και ανατροπές

Προσφάτως ετέθησαν σε ισχύ μια 
σειρά νομοθετημάτων, κατόπιν 
ανάληψης σχετικών μνημονια-

κών δεσμεύσεων, δυνάμει των οποίων 
τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης κυριο-
λεκτικά εκτοξεύονται μέχρι και του 67ου 
έτους. Οι εργαζόμενοι καλούνται επί της 
ουσίας να υπερβάλουν των ανθρωπίνων 
δυνατοτήτων τους και να εξακολουθούν 
να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέχρι τε-
λικής πτώσεως και σωματικής και ψυχικής 
κατάρρευσης.

Το χειρότερο, όμως, είναι ότι η συγκε-
κριμένη απάνθρωπη επιλογή δεν κάνει 
διακρίσεις μεταξύ κλάδων και κατηγορι-
ών, δεν διακρίνει με βάση την φύση των 
παρεχομένων υπηρεσιών, παρά υπαγά-
γει το σύνολο του απασχολούμενου προ-
σωπικού, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, 
στο ίδιο εξουθενωτικό καθεστώς, κατά 
προφανή παραβίαση της αρχής της ισό-
τητας.

Δυστυχώς στο ως άνω πλαίσιο εντάσ-
σονται και οι νοσηλευτές των δημόσιων 
νοσοκομείων, οι οποίοι καίτοι εργάζο-
νται κάτω από ήδη αντίξοες συνθήκες, 
επιφορτιζόμενοι με υπέρμετρο όγκο 
εργασίας ένεκα των ελλείψεων σε προ-
σωπικό, τώρα πλέον υποχρεώνονται να 
παρατείνουν το μαρτύριό τους, θέτοντας 
σε μια πραγματική δοκιμασία τις αντοχές 
τους μέχρι και του 67ου έτους της ηλικί-
ας τους. 

Προφανώς οι εμπνευστές της εν λόγω 
ρύθμισης αδυνατούν να αντιληφθούν, 
ότι η απόλυτα ασφαλής και αποτελε-
σματική για τους ασθενείς άσκηση του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος 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 επάγ-
γελμα συνδυάζει επιστημονικές γνώσεις 
και τεχνική κατάρτιση και απαιτεί διαρ-
κή σωματική και πνευματική εγρήγορση, 
ώστε να διασφαλίζεται η υψηλού επιπέ-
δου παροχή υπηρεσιών υγείας και φροντί-
δας προς τους νοσηλευομένους ασθενείς. 

Ενόψει τούτων ευλόγως διερωτώμε-
θα, άραγε ποια νοσηλεύτρια και ποιος 
νοσηλευτής θα αντέξει να απασχολείται 
υπό τις τρέχουσες συνθήκες σε ελληνικό 

δημόσιο νοσοκομείο μέχρι το 67ο έτος 
της ηλικίας. Η απάντηση είναι προφα-
νής, όπως εμφανείς είναι και οι συνέπει-
ες της ακολουθούμενης πολιτικής στον 
χώρο της υγείας, με την δημιουργία ενός 
υπερπληθυσμού ιατρών και ενός ισχνού 
νοσηλευτικού προσωπικού. Το αποτέλε-
σμα είναι πλήθος ανέργων νοσηλευτών 
να εξωθούνται σε υποχρεωτική μετανά-
στευση, δοθέντος ότι η ελληνική πολιτεία 
ουδέν πράττει προς την κατεύθυνση των 
απαραίτητων προσλήψεων νοσηλευτι-
κού προσωπικού. Οι πρόσφατες, δε, προ-
κηρύξεις του ΑΣΕΠ, ενόψει του εξαιρετι-
κά μικρού αριθμού των προκηρυχθεισών 
θέσεων νοσηλευτών, μάλλον επιχειρούν 

απλώς να δημιουργήσουν εντυπώσεις 
και όχι να λύσουν το πρόβλημα. 

Ο χώρος της υγείας, όμως, και οι ακο-
λουθούμενες πολιτικές δεν μπορεί να 
στηρίζονται σε αμιγώς επικοινωνιακού 
τύπου παίγνια, αλλά χρειάζονται ρεαλι-
στικές και βιώσιμες λύσεις για την αντι-
μετώπιση των υπαρκτών και γνωστών 
προβλημάτων. 

Για τους λόγους αυτούς η ΠΑΣΥΝΟ-
ΕΣΥ δηλώνει με τον πλέον απερίφραστο 
τρόπο την αντίθεσή της με τις νέες συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και δεσμεύεται 
να αγωνιστεί για ανατροπές, που θα βελ-
τιώσουν τη νοσηλευτική καθημερινότητα 
στους χώρους εργασίας.

Προφανώς οι εµπνευστές 
της εν λόγω ρύθµισης 

αδυνατούν να 
αντιληφθούν, ότι η 

απόλυτα ασφαλής και 
αποτελεσµατική για 

τους ασθενείς άσκηση 
του νοσηλευτικού 

επαγγέλµατος ουδόλως 
συµβαδίζει µε την φυσική 

και ψυχική εξουθένωση 
των νοσηλευτών



Δεκέμβριος 20158

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

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Aθρόα η συμμετοχή!
Επιμέλεια: Σοφία Τάνη

Το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ πέρασε στην ιστο-
ρία, «ρίχνοντας την αυλαία» των εργασιών του στο πανέμορφο 
Καρπενήσι της ορεινής Ευρυτανίας.

Η θαυμάσια αυτή ρουμελιώτικη γωνιά στους πρόποδες του Τυμ-
φρηστού, πηγή έμπνευσης του υπέροχου διηγήματος «Τα ψηλά βου-
νά» του Ζαχαρία Παπαντωνίου, υποδέχτηκε και φιλοξένησε τις χιλιά-
δες των συνέδρων απ’ όλη την Ελλάδα, μέλη της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ και όχι 
μόνο, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό παρόν σ’ αυτή την ετήσια επαγγελ-

ματική και επιστημονική συνάντησή μας και τίμησαν με τη συμμετοχή 
τους την κορυφαία ετήσια επιστημονική εκδήλωση της Ομοσπονδίας 
μας. 

Η «καρδιά» της ελληνικής νοσηλευτικής κοινότητας χτύπησε με 
δυνατό παλμό για ακόμη μία χρονιά, από τις 11 ως τις 13 Δεκεμβρίου 
2015, παρέχοντας στους συνέδρους τη δυνατότητα της παρακολού-
θησης ενός άρτιου επιστημονικού προγράμματος και παράλληλα της 
συμμετοχής τους σ’ ένα γόνιμο διάλογο με ουσιαστική ανταλλαγή 
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απόψεων, όπου τέθηκαν επί τάπητος και συζητήθηκαν τα καίρια 
προβλήματα του επαγγέλματός μας.

Χαιρετίζοντας την πολυπληθή τελετή έναρξης, την έναρξη 
των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο Δρ. Παπανικολάου Νικό-
λαος, Γενικός Γιατρός, Συντονιστής Διευθυντής ΠΕΔΥ, Κ.Υ. Δυτ. 
Φραγκίστας. Η εναρκτήρια ομιλία του είχε ως τίτλο «Η ανάκτηση 
της θέσης της Πρωταρχικής Φροντίδας της Υγείας (ΠΦΥ) σε περί-
οδο κρίσης».

Το Συνέδριό μας, τίμησαν με την παρουσία τους: ο Περιφε-
ρειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασσιός, ο Αιδεσιμολο-
γιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Χρυσαφογεώργος, ο 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Φθιώτιδας κ. Δημήτριος Βέττας, οι Αναπληρώ-
τριες Καθηγήτριες του Τμήματος Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Αθήνας, κ. 
Μάρθα Κελέση και κ. Ευγενία Βλάχου, καθώς και Διευθύντριες 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας πολλών νοσοκομείων ανά την επικρά-
τεια-φυσικά και του Γ.Ν. Καρπενησίου κυρία Μάρθα Ζαγκότση. 
Χαιρετισμούς απέστειλαν και αρκετοί βουλευτές, όπως και οι το-
μεάρχες υγείας, από τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Χρήστος Κέλλας και 
από το Ποτάμι κ. Μπαργιώτας Κώστας. 

Τους χαιρετισμούς διαδέχθηκαν οι βραβεύσεις προσώπων 
που έχουν συμβάλει σημαντικά στην εξέλιξη της νοσηλευτικής 
επιστήμης και τέχνης. Ειδικότερα βραβεύτηκε η κ. Χρυσούλα 
Τσουκαλά, τέως Διευθύντρια Ν.Υ του Γ.Ν. Λαμίας, η κ. Ευαγγελία 
Παπαπασχάλη, πρώην πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του ΣΥΝΟ 
Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Φωκίδας και η κ. Μαρία Δροσίνη, πα-
λαιό μέλος της ΠΑΣΥΝΟ, εν ενεργεία νοσηλεύτρια του Γ.Ν. Καρ-
πενησίου. Και οι τρεις συναδέλφισσες με την παρουσία τους στο 
χώρο της Υγείας, πραγματικά κόσμησαν τους χώρους όπου ερ-
γάστηκαν και εργάζονται, αποτελώντας φωτεινά παραδείγματα 
ήθους, αυταπάρνησης και μεγαλοψυχίας που οι νεότεροι ευελ-
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πιστούν να ακολουθήσουν. Τις ευχαριστούμε από 
καρδιάς.

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου 
περιελάμβανε μεγάλη ποικιλία θεμάτων που άπτο-
νται της εργασιακής νοσηλευτικής μας καθημερι-
νότητας, τόσο στις προφορικές ανακοινώσεις που 
έλαβαν χώρα, όσο και στις αναρτημένες. 

Δόθηκαν εξέχουσες διαλέξεις, όπως: «Ηθική 
Παρενόχληση στον εργασιακό χώρο και οι επιπτώ-
σεις της στην επαγγελματική ζωή των νοσηλευτών» 
από την κ. Μαρία Καραχριστιανού, Νοσηλεύτρια, 
M.Sc., Προϊσταμένη Νοσηλευτικού Τομέα Γενικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικο-
λάου», «Νόσος Alzheimer, τρόποι προσέγγισης, δι-
δασκαλίας και ευαισθητοποίησης ευρέος κοινού» 
από τον κ. Νίκο Ε. Δέγλερη, Νευρολόγο-Ψυχίατρο, 
Συντονιστή Κοινωνικού Ιατρείου Alzheimers’ Πει-
ραιά - ΕΚΨΥΕ, Πρόεδρο Κλάδου Ψυχο-Γηριατρικής 
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΨΕ), «Κί-
νητρα και αντικίνητρα στη διοίκηση νοσηλευτικών 
υπηρεσιών», από τον κ. Λάμπρο Δημητρογιάννη, 
Ψυχολόγο, M.Sc., τέως Διοικητή Νοσοκομείου Άρ-
γους.

Αμείωτο διατηρήθηκε το ενδιαφέρον των συ-
ναδέλφων και κατά τη διάλεξη του νομικού συμ-
βούλου της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, του κ. Αλέξη Παραρά, με 
τίτλο «Νομοθετική Επικαιρότητα επί ημερών Μνη-
μονίου ΙΙΙ». 

Τις εντυπώσεις κέρδισαν, επίσης, οι δυο διαλέ-
ξεις της δεύτερης συνεδριακής ημέρας: «Η ανα-
γκαία μεταρρύθμιση του κράτους και ο ρόλος του 
προσωπικού», από τον κ. Κωνσταντίνο Παπαδη-
μητρίου, Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ΕΚΔΔΑ και 
«Η επιμόρφωση ως καθοριστικός παράγοντας δια-
μόρφωσης των στάσεων και των αντιλήψεων των 
Επαγγελματιών Υγείας», από τον κ. Χαράλαμπο 
Πλατή, Υπεύθυνο Σπουδών και Έρευνας, Εθνική 
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Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣ-
ΣΔΑ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΑ), Συνεργαζόμενο Επιστημονι-
κό Προσωπικό (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου (Ε.Α.Π.).

Ακόμη, σημείο αναφοράς του συνεδρίου, όπως 
είθισται κάθε χρόνο, υπήρξε το στρογγυλό τραπέζι 
του Προεδρείου της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, με τίτλο «Ο Επαγ-
γελματίας Νοσηλευτής στη σύγχρονη πραγματικό-
τητα». 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν τρία κλινι-
κά φροντιστήρια με συμμετοχή παρακολούθησης 
πέραν της αναμενόμενης. Το πρώτο, «Μηχανισμοί 
άμυνας που αναπτύσσουν οι ασθενείς κατά την νο-
σηλεία τους», από την κυρία Παρασκευή Μπακέλ-
λα, Νοσηλεύτρια, M.Sc., Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. 
Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα». Το δεύτερο, «Το φαι-
νόμενο του εθισμού των εφήβων στο διαδίκτυο, 
καθώς και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα παι-
διά και οι έφηβοι από την ανεξέλεγκτη χρήση του 
διαδικτύου», από την κυρία Αγορίτσα Κουλούρη, 
Νοσηλεύτρια, M.Sc., Ph.D., Προϊσταμένη Νοση-
λευτικής Υπηρεσίας, Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας και 
από τον κύριο Τζαννή Πολυκανδριώτη, Νοσηλευ-
τή, MSc, 3ο Ψυχιατρικό Τμήμα Εισαγωγών, Ψ.Ν.Α. 
«Δαφνί». Το τρίτο είχε ως τίτλο «Μόνιμος Καθετή-
ρας Ουροδόχου Κύστεως - Εφαρμογή Ορθής Πρα-
κτικής και Διαχείρισης Προβλημάτων Βασισμένης 
σε Ενδείξεις», από τις κυρίες Ειρήνη Θεολογίδου, 
Νοσηλεύτρια, Κ.Υ. Αμυνταίου, Συνεργάτις- Εκπαι-
δεύτρια Π.Φ.Υ. και Γενικής Ιατρικής Α.Π.Θ., και Μα-
ρία Στάιου, Νοσηλεύτρια, M.Sc., Ph.D.(c), Τ.Ε.Π, Γ.Ν. 
Φλώρινας «Ελένη Θ. Δημητρίου».

Εξαιρετικής συμμετοχής και παρακολούθησης 
έτυχε και το δορυφορικό συμπόσιο που πραγματο-



Δεκέμβριος 2015 13

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

ποιήθηκε με θέμα «Μεταμορφώνοντας την καθη-
μερινή κλινική πρακτική στη θεραπευτική αντιμε-
τώπιση του HER2+ καρκίνου του μαστού», από τις 
κυρίες Μάρθα Κελέση και Ευγενία Βλάχου, Ανα-
πληρώτριες Καθηγήτριες του Τμήματος Νοσηλευτι-
κής ΑΤΕΙ Αθήνας. 

Πραγματοποιήθηκαν, επιπλέον, σημαντικά 
στρογγυλά τραπέζια, με αναφορές στις τρέχουσες 
αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στον τομέα της υγεί-
ας και δη της νοσοκομειακής πραγματικότητας, τα 
οποία μονοπώλησαν και κέντρισαν το ενδιαφέρον 
των συναδέλφων, όπως: «Οι τρέχουσες Ευρωπα-
ϊκές και Ελληνικές εξελίξεις στη διαχείριση των 
χρονίων ασθενειών», «Πρόληψη Κινδύνων για την 
Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο στο Σχολικό Πλη-
θυσμό. Νοσηλευτικές Δράσεις στην Κοινότητα», 
«Κλινικά–Νομικά ζητήματα στην περίπτωση Ανθε-
κτικής Σχιζοφρένειας». 

Άπαντες οι νοσηλευτές της χώρας που τίμησαν 
με την παρουσία τους το Συνέδριό μας, κατέστησαν 
σαφή τη σύμπλευσή τους με το δρόμο που χαράζει 
η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ: το δρόμο της ενότητας, του ήθους 
και της δυναμικής κλαδικής καταξίωσης που μας 
αρμόζει ως επιστήμονες υγείας.

Οι νοσηλευτές ομονόησαν στις κατευθύνσεις 
που θέτει σήμερα η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στον πολυπόθητο 
τομέα της υγείας και ως μια γροθιά συναινούν στη 
συνέχιση του αγώνα, από κάθε θέση που μπορεί 
να μάχεται ο καθένας από μας, συνάδελφος νοση-
λευτής του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σε τούτη 
τη «δύσκολη» χρονική συγκυρία που βιώνουμε εν 
μέσω κρίσης. Η ανταλλαγή απόψεων, επαγγελματι-
κών εμπειριών και τοποθετήσεων ήταν όπως πάντα 
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εποικοδομητική, καθώς συζητήθηκαν όλα τα κρίσιμα σύγχρονα 
κλαδικά ζητήματα.

Επιπρόσθετα, οι νοσηλευτές απέδειξαν με την αθρόα συμμε-
τοχή τους πως στηρίζουν και ενισχύουν την ομοιοεπαγγελματική 
κλαδική τους υποστήριξη, μέσω της οποίας βρίσκουν τον καλύτε-
ρο εκφραστή της συνδικαλιστικής τους φωνής. Με το πέρασμα του 
χρόνου οι συνάδελφοι συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο 
πως η απεμπλοκή από τα «παλαιάς κοπής» συνδικαλιστικά «γρα-
νάζια» του παρελθόντος αποτελεί πλέον μονόδρομο και επιτακτι-
κή ανάγκη. 

Η συνοχή της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ εξακολουθεί να παραμένει άρρη-
κτη, αποτελώντας εγγύηση επαγγελματικής συνειδητότητας, θέ-
λησης κοινωνικών διεκδικήσεων και δυναμικής παρουσίας στην 
ευρύτερη ελληνική κοινωνία.

Οι θέσεις μας παραμένουν σταθερές στο διάβα των πολιτικών 

ηγεσιών της χώρας και συσπειρώνουν τους νοσηλευτές: η διατήρη-
ση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της υγείας, η ενίσχυση του 
ΕΣΥ με προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών, η αξιοκρατία στην ιεραρ-
χική εξέλιξη, η υλική και ηθική στήριξη του νοσηλευτικού επαγγέλ-
ματος και η εδραίωση της ακομμάτιστης κλαδικής αυτοεκπροσώπη-
σης και αυτοοργάνωσης. 

Μόνο μέσα από τη συνειδητοποίηση της ανάγκης για την ομοι-
οεπαγγελματική μας συνοχή, μπορούμε να τοποθετήσουμε κοινω-
νικά τη Νοσηλευτική και τους Νοσηλευτές της χώρας μας εκεί που 
τους αρμόζει ως επιστήμονες υγείας: πολύ ψηλά!  Ανανεώνουμε 
την υπόσχεση για την αντάμωσή μας σε ένα χρόνο από τώρα, με το 
ραντεβού μας στην Καλαμάτα στις 19-22 Μαΐου 2016, στο 9ο Πανελ-
λήνιο & 8ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοση-
λευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, να προηγείται.

Θα είμαστε όλοι εκεί!  
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