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(ΦΥΛΛΟ 91)
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2016

Η καρδιά της υγείας
χτύπησε στα Καλάβρυτα
από 2-4 Δεκέμβρη

Το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ πέρασε στην ιστορία, διενεργούμενο σε έναν προορισμό
απαράμιλλου φυσικού κάλλους, με βαριά ιστορική
κληρονομιά κι ένα όνομα ιδιαιτέρως σημαντικό και
πασίγνωστο σε κάθε μέρος της χώρας, τα ιστορικά
Καλάβρυτα.
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Η καρδιά της υγείας χτύπησε στα
Καλάβρυτα από 2-4 Δεκέμβρη
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Βασιλίσσης Σοφίας 47
Τ.Κ. 106 76 Αθήνα,
Τηλ.: 210 3648044, Fax: 210 3617859
e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Σκουτέλης / Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Παντελής Στεργιάννης
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημήτριος Πιστόλας / Αντιπρόεδρος Α΄Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Απόστολος Κωτσής / Αντιπρόεδρος Β΄Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Αριστείδης Δάγλας / Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Κωνσταντία Μπελαλή / Αναπληρωτής Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Λάμπρος Μπίζας / Ταμίας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Γεώργιος Δόντσιος / Οργανωτικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.

Συνέχεια στη σελ. 06

»

Συνέντευξη της
ΚορίναςΛιούτα,
Προέδρου του
Αστικού Μη
Κερδοσκοπικού
Σωματείου «ΘΕΛΩ»

Μέλη:
Γεώργιος Αβραμίδης
Γεώργιος Δραχτίδης
Συμεών Μπάρκας
Παναγιώτης Κοσκινάς
Γεώργιος Ίντας
Γεώργιος Ποντισίδης
Γεώργιος Αρβανίτης
Αριστείδης Μάρκου
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Γερόλυμος Βασίλης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
www.enne.gr
Γιάννης Μπατής

Συνέχεια στη σελ. 03

»

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Δημήτριος Σκουτέλης
ο
ο Πανελλήνιο
ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Πανευρωπαϊκό
ΣΑΒΒΑΣ Ι. ΓΑΒΡΑΣ
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Β’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
www.enne.gr

www.enne2017.gr

Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Κοτζιά 16, Περιστέρι,
Τ.Κ. 121 37, Τηλ.: 210 5718423,
Fax: 210 5753246
Ηράκλειο
e-mail: gavras@otenet.gr
2017

Τα ενυπόγραφα άρθα 27 30
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
απηχούν τις απόψεις του υπογράφοντος
µοριοδοτείται
και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά
την εφημερίδα.
23 µονάδες
Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μή,
δεν επιστρέφονται.
Απαγορεύεται η ανατύπωση
ή εκμετάλλευση μέρους
ή όλου του κειμένου χωρίς
την έγγραφη άδεια του εκδότη.
Το Συνέδριο
από την Ε.Ν.Ε. µε είκοσι τρεις

Ηράκλειο

2017

27 30
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής
Εκπαίδευσης

Η ιστοσελίδα του
συνεδρίου θα
ενηµερώνεται αυτόµατα
µε όλες τις σηµαντικές
πληροφορίες.

Εγγραφές - Οργάνωση - Γραµµατεία
Τρεµπεσίνας 32, 121 36 Περιστέρι,
Τηλ.: 210 5244760, 210 5740083, Fax: 210 5740084
E-mail: info@enne2017.gr, www.enne2017.gr

ο
ο Πανελλήνιο
Πανευρωπαϊκό
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10ο Πανελλήνιο
9ο Πανευρωπαϊκό
Επιστημονικό &
Επαγγελματικό
Νοσηλευτικό
Συνέδριο

Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

Συνέχεια στη σελ. 14

»
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Συνέντευξη της Κορίνας Λιούτα,
Προέδρου του Αστικού Μη
Κερδοσκοπικού Σωματείου «ΘΕΛΩ»

Α

 Αγαπητή κα Λιούτα, είστε μια αγαπητή συνάδελφος με
έντονη κοινωνική δραστηριότητα που προωθεί τον εθελοντισμό
και την Συμβουλευτική στον χώρο της Υγείας και χαιρόμαστε
πραγματικά για αυτή σας τη δράση που τιμά τον κλάδο μας. Θα
θέλαμε να μας πείτε τί είναι το Αστικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «ΘΕΛΩ»του οποίου είστε Πρόεδρος.
 «ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΛΗΤΕΟ ΜΠΟΡΕΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟ» είναι το
κεντρικό μήνυμα του Φορέα μας.Είμαστε ένα νεοσύστατο Αστικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία
“ΘΕΛΩ” που παρέχει αφιλοκερδώς υπηρεσίες διαμεσολάβησης
και συμβουλευτικής στο χώρο της Υγείας,της Πρόνοιας και της
Κοινωνικής Ασφάλισης με σχέδιο δράσης σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό με την ίδρυση παραρτημάτων.
 Πότε ιδρύθηκε και πού έχει Έδρα;
 Το “ΘΕΛΩ” ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2015 και έχει έδρα στο
Μαρούσι Αττικής. Σύντομα στις 7/1/17 θα κάνουμε και την επίσημη παρουσίαση του “ΘΕΛΩ” στο ΜΟΝΕΥ SHOW στο ξενοδοχείο Hilton.
 Από ποιους ιδρύθηκε;
 Ο σύλλογος μας ιδρύθηκε από μέλη με Όραμα που θέλουν
να προωθήσουν τον Εθελοντισμό και την Κοινωνική Προσφορά
στο χώρο της Υγείας τα οποία αν και δεν προέρχονται όλα από
το χώρο της υγείας,σίγουρα έχουν Όνειρα, Αγάπη και Αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο.
 Ποιος είναι ο βασικός στόχος του “ΘΕΛΩ”;
 Ο βασικότερος στόχος του «ΘΕΛΩ» είναι η κοινωνική
προσφορά και η διαμεσολάβηση στον τομέα της σχέσης των
Πολιτών με τους Φορείς της Πολιτείας στους τομείς κυρίως
της Υγείας και της Πρόνοιας,προκειμένου να επιλύονται και
να διευκολύνονται θέματα που απαιτούν γνώση,εμπειρία και
αμεσότητα στο χειρισμό τους.
 Ποιοι είναι οι σκοποί του;
 Συνοπτικά οι σκοποί μας εκφράζονται μέσα από 3 Λέξεις
που σηματοδοτούν τις δράσεις και το έργο που θέλουμε να
προσφέρουμε:
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: για την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας με την προαγωγή του εθελοντισμού των μελών του
ΘΕΛΩ, τόσο απλών πολιτών αλλά κυρίως επιστημόνων υγείας
(ιατρών, νοσηλευτών και υγειονομικών).
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ: αισθανόμαστε και νιώθουμε τον πόνο του

συνανθρώπου μας μέσα από τα δικά του μάτια και προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε να αισθανθεί πιο ασφαλής μέσα σε
ένα σύστημα που νοιώθει αμήχανος και ανασφαλής,προσφέροντας ένα πλαίσιο ψυχολογικής υποστήριξης.
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: για τη στρατηγική διαχείριση των συγκρούσεων στις διαπροσωπικές σχέσεις, προκειμένου να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες από αυτές. Βρίσκουμε λύσεις
αποτελεσματικές, δημιουργικές και εναλλακτικές, ώστε να
ωφελούνται στον μεγαλύτερο βαθμό οι πολίτες που καθημερινά χρησιμοποιούν το σύστημα υγείας, αλλά και οποιαδήποτε
άλλη δομή και υπηρεσία είναι απαραίτητη.
 Σε ποιους απευθύνεται και πώς σκέφτεστε να αναπτυχθείτε;
 Απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες της Ελλάδας και του
εξωτερικού, οι οποίοι έχουν ανάγκη βοήθειας ανθρωπιστικής,
επισιτιστικής, συμβουλευτικής δικτύωσης, πρόσβασης στην
Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια περίθαλψη,
ΑΜΕΑ, συλλόγους, σωματεία ασθενών, στην«κοινότητα και
γειτονιά», στους ΟΤΑ, ΜΚΟ, σε μετανάστες και σε πληγείσες
περιοχές με το πρόγραμμα «Διαχείρισης Κρίσεων και τονΔιευκολυντή Υγείας» (Μental Health Facilitator – MHF)
Η ανάπτυξη μας θα βασισθεί στη σύναψη μνημονίων συνεργασίας και συμπράξεων με ΜΚΟ, συλλόγους, σωματεία
αλληλεγγύης, κοινωνικούς φορείς και εταίρους, κρατικά και
δημόσια νοσοκομεία, ΜΗΝ (Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας)
Υπουργεία, ΚΕΠΑ Περιφέρεια κ.α., με δράσεις έρευνας, διορ-
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γάνωση φιλανθρωπικών γκαλά, συνεργασίες με ελεγκτικούς
μηχανισμούς, Βουλή των Ελλήνων, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO), φορείς κι οργανώσεις της κοινωνικής
οικονομίας, WHO, OHE, ΚΛΠ.
 Ποιος είναι ο επόμενος στόχος που θέτετε;
 Συνεχείς συνεργασίες και συμπράξεις στα πλαίσια της δικτύωσης και δημιουργίας υποστηρικτικών δομών, ειδικά για
ευαίσθητες και ευπαθείς ομάδες σε όλη τη Χώρα.
Τώρα βρισκόμαστε στην φάση οργάνωσης του Φορέα μας,
αλλά ήδη καθημερινά προσφέρουμε άτυπα τις υπηρεσίες μας
γιατί οι ανάγκες στον τομέα αυτό είναι πάρα πολλές.
 Επαγγελματικά απασχολείστε στο χώρο της υγείας. Εργαστήκατε ως Νοσηλεύτρια σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
και μετέπειτα διατελέσατε Προϊσταμένη στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας στη Μονάδα υγείας Αμαρουσίου. Αποτέλεσε
αυτό αφετηρία για την ίδρυση του Συλλόγου σας ;
 Είμαι πραγματικά υπερήφανη για τον επαγγελματικό χώρο
στον οποίο βρίσκομαι που πιστεύω ότι αποτελεί και το βασικότερο Πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίζεται όλο το σύστημα
Υγείας.Ο χώρος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπου
εργάζομαι επί 25 συναπτά έτη έχει ευρεία δράση και προσφορά και είναι ο Πρώτος, από τους τρεις Πυλώνες Υγειονομικής
Περίθαλψης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θεωρώ ότι οι Νοσηλευτές και το Υγειονομικό προσωπικό είναι οι στυλοβάτες
και αφανείς ήρωες που στηρίζουν το ύψιστο αγαθό της Υγείας των Πολιτών και δυστυχώς πολλές φορές αυτή η συμβολή
τους σκόπιμα υποβαθμίζεται και αδικείται. Η συμβουλευτική
καθοδήγηση, η πρόληψη και προαγωγή της υγείας του ασφαλισμένου αποτελούν εφαλτήρια ενός δομημένου συστήματος
Υγείας, με στοχευμένη διαμεσολάβηση και παραπομπή του σε
κατάλληλους δρόμους επίλυσης των προβλημάτων τους και
πιστεύω ότι σίγουρα η εμπειρία μου στο χώρο αυτό συνετέλεσε στην δημιουργία αυτού του Φορέα.
 Ο χώρος της υγείας έχει πληγεί από την οικονομική κρί-
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ση.Θεωρείτε ότι τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία;
 Η οικονομική Κρίση σαφώς και έχει δημιουργήσει επιπτώσεις εκτός από την Υγεία των Ανθρώπων και στο Σύστημα Υγείας.
Το μεγάλο πρόβλημα στον τομέα της υγείας είναι ότι ενώ οι ανάγκες αυξάνονται, οι παροχές και οι πόροι μειώνονται. Κι αυτό που
εντείνει την δυσκολία στην κατεύθυνση αυτή, είναι η υπερπροσπάθεια που πρέπει να καταβάλλουν οι άνθρωποι που υπηρετούν
την Υγεία το ιατρικό, νοσηλευτικό και υγιεινομικό προσωπικό, οι
οποίοι δίνουν έναν τεράστιο αγώνα καθημερινά για να ανταπεξέλθουν με λιγότερα μέσα και λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό.
Κι αυτό ας μην το ξεχνάμε, πρέπει να το αναγνωρίζουμε και
χαίρομαι που ο απλός κόσμος που έρχεται σε επαφή μετο σύστημα Υγείας το αναγνωρίζει και το εκτιμά. Μονάχα που το Φιλότιμο δεν επαρκεί…
Σε αυτή την κατεύθυνση το ΘΕΛΩ θα αγωνιστεί σε όλα τα επίπεδα για να διεκδικεί από κάθε αρμόδια αρχή και την Ελληνική Πολιτεία, να μάχεται και να αγωνίζεται για καλύτερες
συνθήκες και δυνατότητες παροχής υπηρεσιών ΥΓΕΙΑΣ με
αξιοπρέπεια για τον Έλληνα και την Ελληνίδα που χρειάζεται υποστήριξη συναισθηματική, ηθική και Συμβουλευτική στο
πολυδαίδαλο πολλές φορές σύστημα ΥΓΕΙΑΣ της χώρας μας,
που σαφώς έχει πολλά κενά και ατέλειες που χρήζουν άμεσης
βελτίωσης ειδικά στον τομέα της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
 Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε προς τους
αναγνώστες συναδέλφους μας ως πρόεδρος του «ΘΕΛΩ»;
 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ είναι η δημιουργία ενός εξανθρωπισμένου
δικτύου και υπηρεσιών, χωρίς κανένα πνεύμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΡΙΧΝΕΙ ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Ένα συντονισμένο ΘΕΛΩ με ένα εγγυημένο ΜΠΟΡΩ για τοΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ
ΑΓΑΘΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ σε όλα τα επίπεδα του
Κοινωνικού Βίου. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα σε όλους τους
Συναδέλφους μας με μια προτροπή και ένα κάλεσμα για τον
καινούργιο χρόνο: ΜΑΖΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

Βιογραφικό
Εργάζεται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας από το 1993.
Σπούδασε στο ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ κι εργάστηκε ως
Εξειδικευμένη Νοσηλεύτρια Νεφρολογίας στη Μονάδα Τεχνητού
Νεφρού στο 6o Θεραπευτήριο του ΙΚΑ. Στη συνέχεια μετατέθηκε
στη Μονάδα υγείας Αμαρουσίου, δομή της Πρωτοβάθμιας με τη
διοικητική μορφή αρχικά ως ΙΚΑ, μετέπειτα ως ΕΟΠΥΥ κ τέλος ως
ΠΕΔΥ ( Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας).
Με τον ρόλο της ως Προϊσταμένη απο το 2003, έχει διαγράψει
μια μακρά πορεία με έργο στη Δομή όπου αποδεικνύεται από τον
ατομικό/υπηρεσιακό της φάκελο και φυσικά από την οργάνωση
και λειτουργία της Δομής στο Μαρούσι στην πορεία των χρόνων.
Έχει:
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο –
ΜSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας(τελειόφοιτος),
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) –
«Χρηματοδοτικά εργαλεία και μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ενω-

σης και άλλων διεθνων φορέων»
Εκπαίδευση και πιστοποίηση στο πρόγραμμα «Διαχείρισης Κρίσεων και Συγκρούσεων» (MHF- Μental Health Facilitator)
Σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το πρόγραμμα
DIN (Diploma in Negotiations) – Δίπλωμα στη Διαμεσολάβηση
και την απόκτηση Διαπίστευσης στη Διαμεσολάβηση.(σε εξέλιξη)
Κοινωνική και Πολιτική Δράση:
Πρόεδρος του Αστικού Μη κερδοσκοπικού συλλόγου “ΘΕΛΩ” με
στόχο την κοινωνική προσφορά στον τομέα της σχέσης των Πολιτών με τους φορείς της Υγείας.
Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων στον μη κερδοσκοπικό σύλλογο
σκελετικής υγείας «Πεταλούδα»
Υποψήφια δημοτική σύμβουλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του
2014, στον συνδυασμό «Μαρούσι Ανθρώπινη Πόλη» με επικεφαλής τον Γιώργο Πατούλη.Υπεύθυνη Β4 ΝΟΔΕ της Νέας Δημοκρατίας για τον Τομέα Κοινωνικών Θεμάτων.
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Παρέμβαση του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ.
του Νομού Αττικής για τη Συμμετοχή
θεραπευτικής ομάδας στο πρόγραμμα
βαρδιών των Ενδονοσοκομειακών τμημάτων
– Εξωτερικών δομών Ψ.Ν.Α.

Ο

Ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων – ΕΣΥ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ.) του Νομού Αττικής, με έγγραφό του προςτη
Διοικήτρια του ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» επισημαίνει τα ακόλουθα:
Στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης της ψυχικής ασθένειας, η θεραπευτική σχέση και το θεραπευτικό περιβάλλον, κατέχουν καθοριστικό ρόλο στην θεραπεία και στη ψυχοκοινωνική αποκατάσταση του ασθενή. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο στο
χώρο της ψυχικής υγείας, ότι η θεραπευτική σχέση και το θεραπευτικό περιβάλλον, αποτελούν έννοιες αλληλένδετες, οι οποίες επηρεάζουν την έκβαση τη θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή.
Όπως σας είναι γνωστό, λόγω της μεγάλης έλλειψης επαγγελματιών υγείας το θεραπευτικό περιβάλλον των ασθενών, τόσο στις
εσωτερικές δομές, όσο και στις δομές αποκατάστασης, επηρεάζεται αρνητικά. Η προαναφερόμενη κατάσταση πλήττει κυρίως
το νοσηλευτικό προσωπικό του Ψ.Ν.Α., το οποίο καλείται να ανταποκριθεί σε όλο και περισσότερες ανάγκες, υπό αντίξοες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.
Οι ασθενείς κατά το πρωινό ωράριο είναι απασχολημένοι με δραστηριότητες και υποχρεώσεις τόσο εντός των δομών, όσο και
εκτός (εργοθεραπεία Ψ.Ν.Α., συναντήσεις με τους θεράποντες ιατρούς, κλινικές εξετάσεις κλπ). Δραστηριότητες στις οποίες το
νοσηλευτικό προσωπικό συμβάλλει καθοριστικά για την πραγματοποίησή τους. Αντιθέτως, τις απογευματινές ώρες, παρουσιάζεται διαχρονικά ένα δυσαναπλήρωτο κενό, σε ότι αφορά τη δημιουργική απασχόληση των ασθενών και την εφαρμογή προγραμμάτων για τη βελτίωση δεξιοτήτων και την αποφυγή της ιδρυματοποίησης. Το νοσηλευτικό προσωπικό στην απογευματινή
βάρδια αποτελείται αποκλειστικά από ένα άτομο για τις εξωνοσοκομειακές δομές (ξενώνες, οικοτροφεία) και με δυσκολία δύο
άτομα για τα νοσηλευτικά τμήματα και είναι επιφορτισμένο παράλληλα με αλλότρια καθήκοντα (πχ. προετοιμασία – διανομή φαγητού κλπ). Η υφιστάμενη κατάσταση δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση ούτε τη δημιουργία της θεραπευτικής σχέσης, ούτε
και εξιδανικεύει το θεραπευτικό περιβάλλον, καθώς λόγω του μεγάλου όγκου ασθενών αλλά και των ιδιαίτερων αναγκών του,
το νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορεί να ανταπεξέλθει επαρκώς για να καλύψει τη δημιουργική απασχόληση των ασθενών σε
όλες τις βάρδιες (απογεύματα, σαββατοκύριακα, αργίες κλπ), πάρα τις φιλότιμες προσπάθειες.
Για τους ως άνωθεν λόγους, προτείνουμε την ένταξη μελών της διεπιστημονικής ομάδας (π.χ. εργοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων) στην απογευματινή βάρδια (14:00μμ – 22:00μμ), όπως εξάλλου προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία
(ενδεικτικά, ΦΕΚ Β/661/2000).
Η προσαρμογή αυτή, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε να βελτιωθεί το θεραπευτικό περιβάλλον εντός των δομών, προς
όφελος των ασθενών.
Παράλληλα, οι ασθενείς θα καλύπτουν δημιουργικά τον απογευματινό ελεύθερο χρόνο τους και η διεπιστημονική ομάδα θα λειτουργεί σε πιο διευρυμένο και αποτελεσματικό πλαίσιο.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Αβραμίδης

Η Γεν. Γραμματέας
Ελένη Ντάτση
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Η καρδιά της υγείας χτύπησε στα
Καλάβρυτα από 2-4 Δεκέμβρη
Επιμέλεια: Λένα Αλμπάνη

Το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ πέρασε στην ιστορία, διενεργούμενο σε έναν προορισμό απαράμιλλου φυσικού κάλλους, με βαριά ιστορική κληρονομιά κι ένα όνομα ιδιαιτέρως σημαντικό και πασίγνωστο σε κάθε
μέρος της χώρας, τα ιστορικά Καλάβρυτα.

Η

Η θαυμάσια αυτή ιστορική και συνάμα μαρτυρική πόλη της
Πελοποννήσου φιλοξένησε εκαντοντάδες συνέδρους 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 επιστημονική εκδήλωση της Ομοσπονδίας
μας. Πιστή στο ραντεβού της «η καρδιά» της ελληνικής νοσηλευτικής κοινότητας χτύπησε με δυνατό παλμό για ακόμη μια
χρονιά, από τις 2 ως τις 4 Δεκεμβρίου 2016, παρέχοντας στους
συνέδρους τη δυνατότητα της παρακολούθησης ενός άρτιου
επιστημονικού προγράμματος με επαγγελματικά και επιστημονικά θέματα υψηλής αξίας και εγκυρότητας.
Την πολυπληθή τελετήέναρξης στην κατάμεστη αίθουσα του
συνεδριακού κέντρου του ξενοδοχείου Καλάβρυτα Canyon,
τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένες προσωπικότητες
του νοσηλευτικού, ιατρικού και πολιτικού κόσμου: Η κ. Φωτεινή
Κουλούρη εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, ο Δήμαρχος
Καλαβρυτων κ. Γεώργιος Λαζουράς, η Δημοτική σύμβουλος
κ. Παπαναγιώτου Ευτυχία, ο βουλευτής ΝΔ Νομού Αρκαδίας
κ. Κώστας Βλάσης, η κ. Ιωάννα ΣφυρήΑναπληρώτρια ΔιοικήτριαΝοσοκομείουΚαλαβρύτων, η ΔΝΥ του Γ.Ν. Καλαβρύτων
κυρία Έφη Γκουβάτσου,η κ. Βασιλική Γεωργιοπούλου ΔιοικήτριαΓενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»,
ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας Θριάσιο κ.
Κωνσταντίνος Παλαιορούτης, ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαβρύτων, Αντιπύραρχος κ. Χαράλαμπος Γιαννάκης,
ο καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, τ. Κοσμήτωρ ΕΣΔΥ, κ.
Ιωάννης Κυριόπουλος, ο Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου,κ.
Σωτήριος Κοιλιάς, ο Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας ΚαρδιοαναπνευστικήςΑναζωογόνησης κ Θεόδωρος Ξάνθος, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Αθήνας,
κ. Μάρθα Κελέση, οι καθηγήτριες Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Αθήνας

κ.κ. Γεωργία Φασόη, Ευγενία Βλάχου και Άννα Καυγά, καθώς
και Διευθύντριες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας πολλών νοσοκομείων της χώρας. Χαιρετισμούς απέστειλαν και αρκετοί βουλευτές
και πολιτικοί.
Χαιρετίζοντας την πολυπληθή τελετή έναρξης, την έναρξη των
εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο κ. Ερμείδης Χαρίλαος, Πρόεδρος Ένωσης Θυμάτων ΚαλαβρυτινούΟλοκαυτώματος. Η εναρκτήρια ομιλία του είχε ως τίτλο «Βαρβαρότητα - Ολοκαύτωμα
Καλαβρύτων 13/12/1943 και Ανθρωπισμός» και προκάλεσε
έντονη συγκίνηση καθώς αναφέρθηκε στις βιαιότητεςπου βίωσαν οι κάτοικοι της πόλης απότα γερμανικά αντίποινα κατά τη
διάρκεια της κατοχής.
Τους χαιρετισμούς διαδέχθηκε η συμβολική βράβευση του κ.
Ερμείδη ως ελάχιστου φόρου τιμής στους εκτελεσθέντες.
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου περιελάμβανε μεγάλη ποικιλία θεμάτων που άπτονται της εργασιακής νοσηλευτικής μας καθημερινότητας, τόσο στις προφορικές ανακοινώσεις που έλαβαν χώρα, όσο και στις αναρτημένες.
Δόθηκαν εξέχουσες διαλέξεις, όπως: «Η εποχή της αυτονομίας, τα δικαιώματα στη ψυχική υγεία, Τα δικαιώματα του ασθενούς με άνοια» απο την κ. Κουλούρη Τ. Φωτεινή, Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, και «Κάθετη ή οριζόντια προσέγγιση στην υγεία: η
αναζήτηση της ολοκλήρωσης» απο τον κ. Ιωάννη Κυριόπουλου
Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας, τ. Κοσμήτωρ ΕΣΔΥ.
Μεγάλο ενδιαφέρονπαρουσίασαν οι διαλέξεις από τους νομικούς της Ομοσπονδίας που αφορούσαν επαγγελματικά θέματα
όπως: «Νομοθετικές εξελίξεις στο Νοσηλευτικό Επάγγελμα»
απο την κ. Ελένη Παπαγεωργίου, «Τρέχοντα Ζητήματα του Νοσηλευτικού κλάδου: Ιεραρχία - Αξιολόγηση - Υγιεινή και Ασφάλεια - Υπηρεσιακές Μεταβολές» απο τον κ. Αλέξιο Παραρά και
«Συνταξιοδοτικές και Ασφαλιστικές Εξελίξεις από 01/01/2016
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έως και σήμερα» από τον κ. Διονύσιο Ρίζο.
Ακόμη, σημείο αναφοράς του συνεδρίου, όπως είθισται κάθε
χρόνο, υπήρξε το στρογγυλό τραπέζι του Προεδρείου της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ όπου έγινε και η παρουσίαση του ημερολογίου απο
τον κ. Γεώργιο Αβραμίδη με έργαενοίκων των ξενώνων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δαφνί».
Τις εντυπώσεις κέρδισε επίσης και η Στρογγυλή Τράπεζα με
θέμα: «Παρακίνηση Νοσηλευτικού προσωπικού και βελτίωση
της ποιότητας φροντίδας υγείας» απο τις κυρίες Κανέλλα Αραποστάθη, Βασιλική Κουτελιάρη, Ελισάβετ Μπαστούνη, Αγγελική
Δούλου, Ευδοκία Δημητροπούλου του Γεν. Νοσοκομείου Καλαμάτας.
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Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επτά κλινικά φροντιστήρια με
συμμετοχή παρακολούθησης πέραν της αναμενόμενης. Τα δυο
πρώτα πραγματοποιήθηκαν την πρώτη μέρα έναρξης του συνεδρίου: « Βιωματικό εργαστήρι Διαχείρισης του συνδρόμου της
Ηθικής Παρενόχλησης στο χώρο εργασίας «Mobbing» απο τον
κ. Άρη Υφαντή και «Μόνιμος Καθετήρας Ουροδόχου Κύστεως
– Εφαρμογή Ορθής Πρακτικής και Διαχείρισης Προβλημάτων
Βασισμένης σε Ενδείξεις» από τις κυρίες Ειρήνη Θεολογίδου,
και Μαρία Στάιου.
Ακολούθησαντην επόμενημέρα τα υπόλοιπαπέντε κλινικά φροντιστήρια με εξίσου ενδιαφέρουσαθεματολογία:
Αυτόπου κράτησεαμείωτο το ενδιαφέρον των συναδέλφων ήταν
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το κλινικό φροντιστήριο από την ομάδα της Ε.Κ.Α.Ν με θέμα:
«Ανάγνωση βασικού Ηλεκτροκαρδιογραφήματος» από τους κυρίους : Χαράλαμπος Λεβέντης, Αναστασία Πατσάκη, Απόστολος
Δεληγάκης, Αφροδίτη Αγγελινά, Δημήτριος Μπαρουξής, Χριστίνα Πασαλή, Λυδία Βαλλιανάτου.
Ακολούθησαν το «Εθισμός στο διαδίκτυο, Cyberbullying, Παρεμβάσεις και Προγράμματα Πρόληψης» με τις κ. Αγορίτσα
Κουλούρη, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας, MSc, PhD, Προϊσταμένη Ν/Υ, Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας και Σταυρούλα Ζησοπούλου, Νοσηλεύτρια Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, «Τα μυστικά μιας
καλής παρουσίασης» απο τις κ. Λυδία Βαλλιανάτου, Νοσηλεύτρια. MS(c). Instructor ILS, ALS. Αιμοδυναμικό και Ηλεκτροφυ-
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σιολογικό Εργαστήριο. Γ.Ν.Α. “Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ”
, Χριστίνα Πασαλή, Νοσηλεύτρια, PGDip(ED), MSc, MSHCM(c),
PhD(c). Director CPR/AED, ILS, ALS & ACLS. Αιμοδυναμικό και
Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Ε. “Θριάσιο”, Αναστασία
Πατσάκη,Νοσηλεύτρια, Msc, PhD, Μονάδα Εμφραγμάτων Γ.Ν.Α.
“Κοργιαλένειο- Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.”, Director CPR/AED, ILS, ALS
& ACLS.,καθώς και το πολύ χρήσιμο για την επαγγελματική μας
καθημερινότητα στο χώρο του νοσοκομείου «Τεχνικές Αποτελεσματικής Επικοινωνίας στις Υπηρεσίες Υγείας» με τις κυρίες :
Μαρία Μπουραζάνη, Νοσηλεύτρια, MSc, A.O.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Μάρθα Κελέση, Αν. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ, Γεωργία Φασόη, Νοσηλεύτρια, Γ.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
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και τέλος το εξίσου ενδιαφέρον « Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα
ΗΠΟΝΗ: Ο Αλγόριθμος FRAX ως Κλινικό Εργαλείο Εκτίμησης
του Κινδύνου Κατάγματος στους Ηλικιωμένους» από τις κυρίες
Ευγενία Βλάχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας, Μαρία Μηλάκα, Νοσηλεύτρια M.Sc., ΠΕΔΥ ΜΥ
Περιστερίου και Αγορίτσα Κουλούρη, Νοσηλεύτρια Ψυχικής
Υγείας, MSc, PhD, Προϊσταμένη Ν/Υ, Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.
Άπαντες οι νοσηλευτές της χώρας που τίμησαν με την παρουσία
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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.
Η ανταλλαγή απόψεων, επαγγελματικών εμπειριών και τοποθετήσεων ήταν όπως πάντα εποικοδομητική, καθώς συζητήθηκαν
όλα τα κρίσιμα σύγχρονα κλαδικά ζητήματα.
Επιπρόσθετα, οι νοσηλευτές απέδειξαν με την αθρόα συμμε-
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τοχή τους πως στηρίζουν και ενισχύουν την ομοιοεπαγγελματική κλαδική τους υποστήριξη, μέσω της οποίας βρίσκουν τον
καλύτερο εκφραστή της συνδικαλιστικής τους φωνής. Με το
πέρασμα του χρόνου οι συνάδελφοι συνειδητοποιούν ολοένα
και περισσότερο πως η απεμπλοκή από τα «παλαιάς κοπής»
συνδικαλιστικά «γρανάζια» του παρελθόντος αποτελεί πλέον
μονόδρομο και επιτακτική ανάγκη.
Η συνοχή της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ εξακολουθεί να παραμένει άρρηκτη, αποτελώντας εγγύηση επαγγελματικής συνειδητοποίησης,
βούλησης κοινωνικών διεκδικήσεων και δυναμικής παρουσίας
στην ελληνική κοινωνία. Οι θέσεις μας παραμένουν σταθερές
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ανεξάρτητα των κυβερνήσεων χώρας διαχρονικά και συσπειρώνουν τους νοσηλευτές στις πάγιες αρχές μας για τη διατήρηση
του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της υγείας, την ενίσχυση
του ΕΣΥ με προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών, την αξιοκρατία
στην ιεραρχική εξέλιξη, την υλική και ηθική στήριξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος και την εδραίωση της ακομμάτιστης
κλαδικής αυτοεκπροσώπησης και αυτοοργάνωσης.
Και βέβαια, η αποτύπωση όλων των παραπάνω εξαιρετικών
στιγμών θα ήταν φτωχότερη, αν δεν τις αποτύπωνε ο μάγος του
είδους, εκλεκτός συνάδελφος και συνήθης ύποπτος, Γιώργος
Τζιτζίκος.
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Ο ΔΟΚΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ;

Α

Αναφορικά με την χορήγηση ειδικής άδειας για παρακολούθηση συνεδρίων και λοιπών επιστημονικών εκδηλώσεων επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59§2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), άδειες μικρής χρονικής διάρκειας «μπορεί να χορηγούνται για
συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και
κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα,
στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή
κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία». Σύμφωνα,
δε, με την παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, «οι
άδειες των προηγούμενων παραγράφων χορηγούνται
από τον οικείο υπουργό ή τη διοίκηση του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, κατά περίπτωση,
μετά από γνώμη του άμεσου προϊσταμένου του υπαλλήλου, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο
υπάλληλος μετέχει στο διαγωνισμό ή τις λοιπές δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες
που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή
του υπαλλήλου».
Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, ο νομοθέτης του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα καθιερώνει ρητώς
την δυνατότητα ή άλλως το δικαίωμα υπέρ των υπαλλήλων για την χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε συνέδριο
ή λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις. Η εν λόγω άδεια είναι ειδική και δεν χαρακτηρίζεται ως εκπαιδευτική.
Ενόψει της ως άνω ειδικής της φύσεως δεν μπορεί να
θεωρηθεί ότι απαγορεύεται η χορήγησή της σε δόκιμο
υπάλληλο.
Εξάλλου, κατά την πλέον έγκυρη ερμηνεία και ανάλυση
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και δη των ρυθμίσεων
του άρθρου 40 προκύπτει, ότι οι άδειες που αδυνατεί να
λάβει ο δόκιμος υπάλληλος είναι η άδεια άνευ αποδοχών και η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης (βλέπε Α.Ι.
Τάχος – Ι.Λ. Συμεωνίδης, Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα, Γ΄ Έκδοση, σελ. 530).
Εκ τούτων έπεται, ότι είναι εφικτή η χορήγηση ακόμη και
σε δόκιμο υπάλληλο μικρής χρονικής διάρκειας άδειας
για την συμμετοχή του σε συνέδριο, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 59 του Υπαλληλικού Κώδικα.
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Άμεση παρέμβαση της ΕΝΕ ενάντια
στην άνιση μεταχείριση των
Νοσηλευτών του ΚΕΕΛΠΝΟ

Η

Η ΕΝΕ με έγγραφο προς τον πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ και τον
Αναπλ. Υπουργό Υγείας κο Πολάκη, αντιδρά στην άνιση μεταχείριση των Νοσηλευτών του ΚΕΕΛΠΝΟ και επισημαίνει τα
κάτωθι:
Σε συνέχεια προηγούμενων εγγράφων καταγγελιών μας ως
προς την συνεχή παραβίαση της αρχής της ισότητας και την
ειδικότερη έκφανση αυτής, την αρχή της ίσης μεταχείρισης
των εργαζομένων, αναφορικά με τους Νοσηλευτές που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία και σε άλλους φορείς παροχής
υπηρεσιών υγείας δυνάμει συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου (όπως πχ δια της μη καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας), ως το θεσμικό όργανο προάσπισης των δικαιωμάτων των Νοσηλευτών σας επισημαίνουμε
τα ακόλουθα:
1. Προσφάτως γίναμε αποδέκτες καταγγελιών αιφνίδιας και
αντισυμβατικής μείωσης των αποδοχών που προβλέπονταν στη
σύμβαση εργασίας των Νοσηλευτών και δια του υπ’ αριθ. Πρωτ
1114-21/11/2016 εγγράφου μας προς το ΚΕΕΛΠΝΟ, σας αναφέραμε άμεσα το γεγονός προκειμένου να επιληφθείτε αρμοδίως
και καταλλήλως, διότι πρόκειται για σοβαρή παραβίαση της
Νομοθεσίας εις βάρος των Νοσηλευτών.
2. Μας καταγγέλθηκε από μέλη μας, ότι παρά την ρητή πρόβλεψη στη σύμβαση εργασίας περί εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου (Ν. 4354/2015), δεν τους καταβάλλεται αποζημίωση
για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τη νύχτα, κατά τις
αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες.
Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου 4354/2015,
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα:
«Α. Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου. 1. Η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων,
επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών....2. Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται
ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής: α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία. Για απογευματινή υπερωριακή
εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο... β. Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες. Για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν,
βάσει νόμου είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη

ή εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις
νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο.
3. Η ωριαία αποζημίωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται ως εξής: α) Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το
ωρομίσθιο. β) Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που
παρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το
ωρομίσθιο αυξημένο τριάντα τοις εκατό (30%). γ) Για εργασία
ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες: αα) Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση
με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%). ββ)
Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο
αυξημένο κατά σαράντα πέντε τοις εκατό (45%). Το ωρομίσθιο
ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280) του βασικού
μισθού του μισθολογικού κλιμακίου της εκπαιδευτικής κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου.
Β. Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. 1. Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με
αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που
λειτουργούν, βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε
σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, με τη διαδικασία και
προϋποθέσεις της παραγράφου Α1 του παρόντος. 2. Η ωριαία
αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως εξής:
α) Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το σαράντα
τοις εκατό (40%) του ωρομισθίου. β) Για εργασία ημερήσια ή
νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου.»
Κατά το άρθρο 41 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα: «1. Ο
υπάλληλος έχει δικαίωμα σε μισθό. Ο μισθός καθορίζεται σε
μηνιαία βάση και έχει σκοπό την αξιοπρεπή διαβίωση του
υπαλλήλου. 2. Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες
από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. 3. Η
αξίωση του υπαλλήλου για το μισθό αρχίζει από την ανάληψη
υπηρεσίας....»
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει σαφώς ότι ο υπάλληλος έχει
δικαίωμα καταβολής μισθού για την εργασία που παρείχε και η
αξίωσή του ξεκινά από το χρόνο παροχής της εργασίας αυτής.
Στο μισθό περιλαμβάνεται και η αποζημίωση για την υπερωρι-
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ακή εργασία και την εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου και δεν είναι ανεκτή η κατ’ επιλογή εφαρμογή
ορισμένων μόνο από τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου
και όχι όλων. Η δε αναφορά της «παροχής εργασίας κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες» στις συμβάσεις εργασίας των Νοσηλευτών, δεν οδηγεί σε διαφορετικό συμπέρασμα, δεδομένου
ότι τα Νοσοκομεία λειτουργούν επτά ημέρες την εβδομάδα και
εικοσιτέσσερις ώρες την ημέρα και όλες οι ημέρες και οι ώρες
είναι εργάσιμες.
Αναφορικά επομένως με την υπερωριακή εργασία, την εργασία
κατά τη νύχτα και τις αργίες, σε όσες περιπτώσεις δεν έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη εκ του Νόμου αποζημίωση, το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει παραβιάσει τις συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις του και έχει καταστεί υπερήμερο.
3. Προσφάτως, δυνάμει της υπ’ αριθ. 2/76845/ΔΕΠ /17-10-2016
εγκυκλίου του ΓΛΚ το ΚΕΕΛΠΝΟ, σύμφωνα και με το υπ’ αριθ.
πρωτ. οικ.23323/8-11-2016 έγγραφο του Προέδρου του ΔΣ του
ΚΕΕΛΠΝΟ, αυτό «υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει ως προϋπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη μόνο την προϋπηρεσία σε
Δημόσιους φορείς... »
Στο ίδιο έγγραφο του ΚΕΕΛΠΝΟ αναφέρεται ότι «αποτελούν
προσβολή προς τους ιατρούς και τους Νοσηλευτές οι αμοιβές ευτελισμού των συναδέρφων που επιτελούν ένα άκρως
εξειδικευμένο και όλως απαραίτητο έργο» και απευθύνεται
«υπόμνημα προς τον κ. Υπουργό για άμεση νομοθετική ρύθμιση, ούτως ώστε να γίνει δυνατή η εξομοίωση των αποδοχών
με τις αποδοχές των πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
ιατρών και Νοσηλευτών».
Καταρχάς πρέπει να διευκρινίσουμε ότι προφανώς γίνεται λόγος για εξομοίωση των αποδοχών με τις αποδοχές των μόνιμων
υπαλλήλων των φορέων στους οποίους εργάζονται οι Νοσηλευτές του ΚΕΕΛΠΝΟ, διότι, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν πρόκειται
για εργαζομένους μερικής απασχόλησης αλλά επίσης πλήρους
και αποκλειστικής.
Κατά τα λοιπά, αναγνωρίζοντας την καλή διάθεση και πρόθεση
που συμπυκνώνει το ανωτέρω έγγραφο, με τη σειρά μας δι-

αμαρτυρόμαστε για την άδικη μεταχείριση των Νοσηλευτών
του ΚΕΕΛΠΝΟ, που απασχολούνται με συμβάσεις ιδιωτικού
δικαίου αλλά αμείβονται σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο, με
αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους στον
ιδιωτικό τομέα (που αναγνωρίζεται μισθολογικά κατά την εργατική νομοθεσία). Το παράδοξο είναι ότι η προϋπηρεσία αυτή
αναγνωρίστηκε και ελήφθη υπόψιν για την επιλογή τους, δυνάμει των οικείων προκηρύξεων.
Υπενθυμίζουμε το αυτονόητο: ότι πρόκειται για επιστήμονες
Νοσηλευτές που παρέχουν το ίδιο ακριβώς έργο με τους μόνιμους Νοσηλευτές, σε αντίξοες συνθήκες, καλούμενοι να εργαστούν στα πλέον νευραλγικά τμήματα των Νοσοκομείων, καλύπτοντας τις πολλαπλάσιες από τον αριθμό τους ελλείψεις
των τελευταίων ετών, εργαζόμενοι καθημερινά με αυταπάρνηση και υπερβάλλοντας εαυτόν (όπως όλοι οι Νοσηλευτές της
χώρας που αποτελούν κατά κοινή ομολογία τους στυλοβάτες
του Εθνικού Συστήματος Υγείας).
Είναι επομένως επιβεβλημένη από το Σύνταγμα η ίση
μεταχείρισή τους με τους συναδέλφους τους και η λήψη κάθε
πρόσφορου μέτρου για την εξάλειψη των εις βάρος τους αδικιών και ανισοτήτων.
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ,
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως
έκαστος εντός των αρμοδιοτήτων του προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια- ακόμα και αν αυτή συνίσταται σε πρωτοβουλία
για νομοθετική μεταρρύθμιση- για την αποκατάσταση της νομιμότητας, προκειμένου να λάβουν οι Νοσηλευτές που εργάζονται δυνάμει συμβάσεων με το ΚΕΕΛΠΝΟ τις αποδοχές των
συναδέρφων τους.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης		

Ο Γεν. Γραμματέας
Αριστείδης Δάγλας
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Η καρδιά των Νοσηλευτών μας χτυπάει στην Κρήτη

Με μνημεία που μαρτυρούν τη μακρά και πλούσια ιστορία του, αλλά
και σύγχρονα αξιοθέατα και φιλόξενους κατοίκους, το Ηράκλειο
κρατά τα σκήπτρα της Κρήτης και αντιπροσωπεύει επάξια την ομορφιά, τη ζωντάνια και τον πολιτισμό της.
Η πόλη του Ηρακλείου αποτελεί τη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης και
την τέταρτη, σε πληθυσμό, πόλη της χώρας. Χτισμένη στη βόρεια ακτή
του νησιού με θέα το Κρητικό Πέλαγος, μοιάζει να προστατεύεται από
τα παλιά Ενετικά τείχη, το πιο σημαντικό μνημείο που άφησε η Ενετική
κατοχή, τα οποία υποδηλώνουν το περιπετειώδες παρελθόν της πόλης.
Η ιστορία συνδέει το μέρος με την αρχαιότητα και την Ευρώπη. Στην
Κρήτη, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Δίας, ο πατέρας των
θεών, έφερε την όμορφη νεαρή παρθένα Ευρώπη με την οποία ήταν
ερωτευμένος. Η ρομαντική τους συνεύρεση απέδωσε το γιο τους, το
Μίνωα, του οποίου το όνομα δανείστηκε από όλους τους βασιλιάδες
της Κρήτης, καθώς και τον ιστορικό της πολιτισμό. Κατά τη διάρκεια
των Μινωικών χρόνων το Ηράκλειο ήταν πιθανότατα το λιμάνι της Κνωσού, το λίκνο του Μινωικού πολιτισμού (2000-1450 π.Χ.).
Κατά τον 9ο μ.Χ. αιώνα οι Άραβες κατέλαβαν την Κρήτη και ίδρυσαν
στη θέση του Ηρακλείου μια νέα πόλη που ονόμασαν RabdhalKhandak
(Κάστρο του χάνδακος). Το όνομα Χάνδακας χρησιμοποιείται ακόμα
από πολλούς κατοίκους της πόλης του Ηρακλείου.
Κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα, η πόλη περιήλθε στα χέρια των Βενετών. Η Ενετική περίοδος διήρκεσε τεσσερισήμισι αιώνες και ήταν η
περίοδος μεγάλης προόδου για την πόλη σε ότι αφορά την ανάπτυξη σε
τομείς, όπως το εμπόριο, η αρχιτεκτονική, η λογοτεχνία και η τέχνη γενικότερα. Ο παγκοσμίως γνωστός ζωγράφος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (El Greco) γεννήθηκε στο Ηράκλειο όπου και εργάστηκε αρχικά.

Πολλά Ενετικά μνημεία υπάρχουν ακόμα στο Ηράκλειο, όπως τα παλαιά τείχη τα οποία περιβάλουν το παλαιό μέρος της πόλης, το φρούριο
στο λιμάνι της πόλης (Κούλες), η Λότζια, η κρήνη του Μοροζίνη κ.α.
Το 1898 το νησί της Κρήτης ανέκτησε την αυτονομία του από την Οθωμανική αυτοκρατορία και το 1912 ενώθηκε με την Ελλάδα.
Όποιος έρχεται στο Ηράκλειο, γνωρίζει το φημισμένο μουσείο Μινωικής τέχνης και το παλάτι της Κνωσού. Επιπλέον, το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου θεωρείται σαν ένα από τα καλύτερα στο είδος του
σε ολόκληρο τον κόσμο.
Το μεγαλύτερο και λαμπρότερο κέντρο του Μινωικού πολιτισμού, η
Κνωσός, βρίσκεται 5 χιλιόμετρα νότια από το ιστορικό κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Στον χώρο, στην ανατολική πλευρά εκτός λόφου,
όπου βρίσκονται σήμερα τα λαμπρά ερείπια της μινωικής Κνωσού,
έχουν βρεθεί ίχνη νεολιθικής εγκατάστασης που χρονολογούνται από
το 6000 π.X.
Γι’αυτούς που λατρεύουν τη λογοτεχνία, το Ηράκλειο σίγουρα αποτελεί
ένα πόλο έλξης. Εδώ ο Νίκος Καζαντζάκης, ένας από τους πιο διάσημους Έλληνες συγγραφείς του 20ου αιώνα, γεννήθηκε, ανατράφηκε
και έζησε για πάρα πολλά χρόνια. Ενταφιάστηκε σε ένα μικρό οχυρό
πάνω σε ένα λόφο, πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης. Ένα ενδιαφέρον
μέρος αποτελεί το μουσείο που είναι αφιερωμένο σε αυτόν στο χωριό
Μυρτιά (15 χιλιόμετρα νότια από την πόλη του Ηρακλείου).
Έτσι, το Ηράκλειο είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη, που ευελπιστούμε
να κατακλυστεί από χιλιάδες Νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας
στις 27 του Απρίλη, σε μια καθιερωμένη πλέον συνάντηση γεμάτη
ζωντάνια και παλμό.
Σας περιμένουμε.
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