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ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 
Του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Ένωση Νοσηλευτών-
Νοσηλευτριών Ελλάδος», που εδρεύει στην Αθήνα, Βασ. Σοφίας 47 και 

εκπροσωπείται νόµιµα  

 

 
ΠΡΟΣ 

 
 1. Συµβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας- Πρωτοβάθµια Επιτροπή, Αστροναυτών 2 

Μαρούσι, τηλ 210 68 99 331-2, fax 210 68 95 711 

2. Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Πανεπιστηµίου & Αµερικής 5, 10564 

Αθήνα, τηλ 213-1502300, 213-1502301, 213-1502390  Fax: 210-3319881 

3. Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, Διεύθυνση Εποπτείας 
ΜΜΕ, Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα, τηλ. 213 - 1318350-1, 210 - 

9098350-1, Φαξ: 213 - 1318353, 210 - 9098353  

4. Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα, fax 210 38 43 549 

5. Γενική Γραµµατεία Ισότητας φύλων, Δραγατσανίου 8, τηλ. 21 3151 1156 

 
 Κοιν. και προς το  Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας που εδρεύει στην Αθήνα,  
Ολυµπιονίκη Χρ. Μάντικα 7, Αχαρναί, τηλ.  213 214 6700  
Φαξ 213 214 6740  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. 
Ταχ. Δ/ση       :Β. Σοφίας 47 
 Τ.Κ.                 :106 76  Αθήνα 
Τηλ .                :210- 3648044 
Φαξ                 :210- 3648049     
Email               : info@enne.gr 

Πληροφορίες: A. Δάγλας 

 
 

                 Αθήνα, 06/06/2016 
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   Με αφορµή την παγκόσµια ηµέρα αιµοδοσίας – 14 Ιουνίου, δηµιουργήθηκε και 

προβάλλεται ήδη για λογαριασµό του ΕΚΕΑ και κατ’ εντολή του διαφηµιστικό σποτ, το 

οποίο έχει αλµατώδη και ραγδαία διάδοση και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις 

ιστοσελίδες ανάρτησης βίντεο (youtube) και είναι αναρτηµένο στην επίσηµη 

ιστοσελίδα του ΕΚΕΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ekea.gr, στην κατηγορία 

«Νέα» µε τίτλο: «Τώρα µπορείς και εσύ να γίνεις ήρωας» 

   Στο διαφηµιστικό αυτό σποτ, από το λεπτό 00:36 ως το 01:16 εµφανίζεται ιατρός 

που πραγµατοποιεί καρδιοπνευµονική ανάταξη- απινίδωση µε την «αρωγή» δύο 

Νοσηλευτριών, µε όλως προκλητική εµφάνιση, που έχουν µάλιστα προσκολληθεί 

στον ιατρό, τον θωπεύουν, τον απαλλάσσουν από το (περιττό) «βάρος» του 

στηθοσκοπίου και γενικώς τον κοιτούν µε λάγνο ύφος, όλο υποσχέσεις για την 

«ανταµοιβή» που του αξίζει, λόγω του ότι έσωσε µια ανθρώπινη ζωή, ενώ εκείνος 

ήδη λύνει τη γραβάτα του. Η εµφάνιση των Νοσηλευτριών είναι όµοια µε την 

εµφάνιση πρωταγωνιστριών ερωτικού περιεχοµένου- ανοικτά τα πάνω κουµπιά της 

νοσηλευτικής ρόµπας, εσώρουχα σε κοινή θέα, κόκκινες γόβες, µαλλιά και µακιγιάζ 

έντονο κλπ- ενώ η αφήγηση µε παρόµοιο ύφος και η αναφορά της φράσης «µπορεί 

να µην έγινες γιατρός, όπως σου έλεγε η µαµά», σε συνδυασµό µε το γεµάτο φθόνο 

βλέµµα του πρωταγωνιστή, ολοκληρώνουν την εικόνα της φτήνιας και της 
χαµηλής αισθητικής. 
 Όλα αυτά µάλιστα, µε «εντολέα»- πελάτη της διαφηµιστικής εταιρίας που 

δηµιούργησε το σποτ όχι κάποιο ιδιώτη µε σκοπό την αύξηση των πωλήσεων, αλλά 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ υπαγόµενο στην εποπτεία του 

Υπουργείου Υγείας, το οποίο ασκεί µεταξύ άλλων και δηµόσια εξουσία, µε σκοπό την 

προώθηση της εθελοντικής αιµοδοσίας!. 

  Ξεπερνώντας το αίσθηµα απύθµενης ντροπής που βιώνουµε από χτες, 

εποπτευόµενοι από το ίδιο Υπουργείο µε το ΕΚΕΑ και υπηρετώντας τον ίδιο 

χώρο, τον πολύπαθο χώρο της Υγείας, έχουµε νόµιµη υποχρέωση να 
υπερασπιστούµε την τιµή και την αξιοπρέπεια των χιλιάδων επιστηµόνων 
Νοσηλευτών και Νοσηλευτριών που εκπροσωπούµε, των Νοσηλευτών µε τα 

µεταπτυχιακά και τα διδακτορικά που ξεπερνούν κάθε µέρα τον εαυτό τους, 

εργαζόµενοι σε άθλιες συνθήκες, των Νοσηλευτών που µε τεράστιες ελλείψεις υλικών 

και προσωπικού στηρίζουν το ΕΣΥ, (κατά πρόσφατη οµολογία και του Αν. 

Υπουργού Υγείας, τρίτου εξ υµών- που τους κάλεσε δηµόσια «να βάλουν πλάτη» 
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µέχρι την επίλυση των τεράστιων προβληµάτων) και των Νοσηλευτών που 

αγωνίζονται καθηµερινά στον ιδιωτικό τοµέα και σε κάθε µετερίζι, χωρίς κανένας 
µισθός  (και δη ο κατώτατος) να µπορεί να αποτελέσει επαρκή ανταµοιβή για 
την προσφορά και το έργο τους. 
  Η ανωτέρω διαφήµιση αποτελεί κατάφωρη προσβολή του νοσηλευτικού 
επαγγέλµατος, καθώς µεταδίδει ξεκάθαρα ένα απόλυτα σεξιστικό µήνυµα, 

υποβιβάζοντας τον επιστήµονα Νοσηλευτή και Νοσηλεύτρια σε πρωταγωνιστές 

ερωτικής ταινίας και αρµόδιο µόνο να κρατά το στηθοσκόπιο του ιατρού.  Η εµφάνιση 

και η όλη παρουσίαση των Νοσηλευτριών της διαφήµισης είναι όλως εξευτελιστική και 

προσβλητική και τα µηνύµατα που µεταδίδονται στο κοινό µας θίγουν ανεπανόρθωτα. 

 Μετά από πολύχρονους αγώνες για την  άρση των διαφόρων στερεοτύπων και 

την επιστηµονική καταξίωση του πολύπαθου χώρου των πτυχιούχων Νοσηλευτών- 

τριων, είναι αν µη τι άλλο αναχρονιστικό να εµφανίζονται εν έτει 2016, µε εντολή και 
ευθύνη νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου του χώρου της δηµόσιας Υγείας 
(!!!) οι Νοσηλεύτριες ως όλως επικουρικού χαρακτήρα µέλη της οµάδας 

επαγγελµατιών υγείας, χωρίς προσωπικότητα και ρόλο επαγγελµατία υγείας, αλλά µε 

προκλητική εµφάνιση και µοναδική αποστολή την «ανταµοιβή» του ήρωα Ιατρού για 

την επιτυχία του, µε σαφή υπονοούµενα σεξουαλικής φύσης.  

   Σε περίπτωση που δεν έχει ακόµα γίνει κατανοητό και δεν το αντιλαµβάνεστε, 

καίτοι θα έπρεπε εκ του θεσµικού σας ρόλο και µόνον, σας υπενθυµίζουµε ότι οι 

Νοσηλευτές και οι Νοσηλεύτριες είναι Επιστήµονες του χώρου της Υγείας, 
αγωνιζόµενοι καθηµερινά µε πενιχρά µέσα και αστείους µισθούς υπό αντίξοες 

συνθήκες για την καλύτερη δυνατή φροντίδα και στήριξη των ασθενών, καταρτισµένοι 

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, µε πλουσιότατα βιογραφικά και πλέον 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ των φύλων και όχι πρωταγωνίστριες  ερωτικών ταινιών, ούτε 
απλοί εργαλειοδότες! 
  Είναι εποµένως ανεπίτρεπτο να σπιλώνεται η τιµή και η υπόληψη ενός  

ολόκληρου κλάδου, στο βωµό της δηµιουργίας εντυπώσεων και «ντόρου» υπό τη 

δήθεν επίφαση της προώθησης της εθελοντικής αιµοδοσίας. 

  Εφόσον δε στη συγκεκριµένη περίπτωση οµιλούµε για νοµικό πρόσωπο 
δηµοσίου δικαίου, τίθενται πολύ σοβαρά ζητήµατα νοµιµότητας. 
   Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ελληνικού Κώδικα Διαφήµισης-Επικοινωνίας  

«Όλες οι διαφηµίσεις πρέπει να είναι νόµιµες, ευπρεπείς, έντιµες και να λένε την 

αλήθεια» και «Όλες οι διαφηµίσεις πρέπει να δηµιουργούνται µε πνεύµα κοινωνικής 
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ευθύνης». Κατά το άρθρο 2: «Οι διαφηµίσεις δεν πρέπει να περιέχουν δηλώσεις ή 

οπτικές/ακουστικές παραστάσεις που προσβάλλουν τα ήθη και τις επικρατούσες 

αντιλήψεις ευπρέπειας.» Κατά το άρθρο 4: «Οι διαφηµίσεις πρέπει να σέβονται την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και δεν πρέπει να περιέχουν ή να υπαινίσσονται καµιά 

µορφή διάκρισης, όπως µεταξύ άλλων τη φυλή, την εθνικότητα, την καταγωγή, τη 

θρησκεία, το φύλο, την ηλικία, την αναπηρία ή τη σεξουαλική ταυτότητα.» 

  Κατά το άρθρο 12: «Οι διαφηµίσεις δεν πρέπει να δυσφηµούν, να 
υποβαθµίζουν ή να επιδιώκουν να γελοιοποιήσουν κανένα άτοµο ή οµάδα 
ατόµων, άλλους διαφηµιζόµενους, εταιρεία, οργάνωση, βιοµηχανική ή εµπορική 

δραστηριότητα, επάγγελµα ή προϊόν.» 

  Τέλος, κατά το άρθρο 23: «Η ευθύνη για την τήρηση των κανόνων αυτού του 

κώδικα ανήκει στους διαφηµιζόµενους των οποίων τα προϊόντα διαφηµίζονται, στις 

διαφηµιστικές εταιρίες, στους εκδότες, στους ιδιοκτήτες των µέσων ή εντολοδόχους 

τους. Οι διαφηµιζόµενοι υπέχουν τη γενική ευθύνη για τις διαφηµίσεις των προϊόντων 

τους.» 

 Επειδή είναι προφανής η ευθεία παραβίαση όλων των ανωτέρω διατάξεων του 

Ελληνικού Κώδικα Διαφήµισης και κυρίως του άρθρου 12, µιας και πρόκειται για 
άµεση και καταφανέστατη δυσφήµιση και εξευτελισµό ενός επαγγέλµατος και 
ενός ολόκληρου κλάδου. 
  Επειδή είναι εκ του Νόµου επιβεβληµένη η απόσυρση του ανωτέρω 
διαφηµιστικού σποτ, άλλως η τροποποίηση αυτού, µε αφαίρεση των 
επίµαχων- προσβλητικών σκηνών. 
 Επειδή πρόκειται για περίπτωση παράνοµης ενέργειας νοµικού προσώπου που 

ασκεί δηµόσια εξουσία και πρέπει να επιβληθούν οι νόµιµες διοικητικές ή άλλες 

κυρώσεις. 

  Επειδή είναι απαραίτητη η επανόρθωση του σοβαρότατου πλήγµατος στην τιµή 

και την υπόληψη των Νοσηλευτών και Νοσηλευτριών της χώρας, δια κάθε 

πρόσφορου µέσου και δη δια άµεσης έκδοσης από το ΕΚΕΑ  ανακοίνωσης προσιτής 

σε όσα ακριβώς µέσα είναι προσιτό και το προσβλητικότατο σποτ, στην οποία θα 

ζητείται δηµοσίως συγγνώµη από τους χιλιάδες επιστήµονες Νοσηλευτές και 

Νοσηλεύτριες. 

  Επειδή είναι γεγονός ότι οι Νοσηλευτές είναι υπάλληλοι και των δύο 
φύλων. 
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  Επειδή λόγω της ταχύτατης διάδοσης του σποτ- µε πρωτοβουλία του ΕΚΕΑ- και 

της ραγδαίας εξάπλωσης των εσφαλµένων, αναχρονιστικών και προσβλητικών 

µηνυµάτων που µεταδίδει, είναι επιβεβληµένη η άµεση επέµβαση εκάστου εξ 
υµών, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, για την αποκατάσταση της ηθικής 

τάξης και της νοµιµότητας.  

 Επειδή δεν είναι ανεκτό νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου να προβαίνουν σε 

τέτοια, πρωτοφανή ατοπήµατα και να γελοιοποιούν έναν ολόκληρο επαγγελµατικό 

κλάδο.  
 Επειδή έχουµε σχετική υποχρέωση προάσπισης των δικαιωµάτων των 

Νοσηλευτών. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ 
ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ 

Διαµαρτυρόµενοι εντόνως για την προσβολή και τον  υποβιβασµό του 
Νοσηλευτικού Επαγγέλµατος, 

 
 ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ 

όπως έκαστος στα πλαίσια των εκ του Νόµου αρµοδιοτήτων του λάβει σοβαρά 

υπόψιν τα ανωτέρω καταγγελλόµενα και προβεί σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια για 

την άµεση απαγόρευση κυκλοφορίας του ανωτέρω διαφηµιστικού σποτ ή για την 
τροποποίησή του και την περικοπή των επίµαχων δευτερολέπτων/σκηνών στα 

οποία εµφανίζονται οι Νοσηλεύτριες µε τον ιατρό αλλά και για την επιβολή κυρώσεων 

στο ΕΚΕΑ, αποκαθιστώντας τη θιγείσα τιµή και υπόληψη των Νοσηλευτών της χώρας 

µε κάθε πρόσφορο µέσον. 

 
 

                             Για το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ν.Ε 
 
 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραµµατέας 
                                                                         
  
       Δηµήτρης Σκουτέλης                                   Αριστείδης Δάγλας                        
 

 
 
 


