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Editorial 
Καιρός να σταματήσει 
η χρηματοδότηση των 

σωματείων της ΠΟΕΔΗΝ από 
τους Νοσηλευτές
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καιρός να 
σταματήσει η 

χρηματοδότηση 
των σωματείων 

της ποέδην  
από τους 

νοσηλευτές

Τ ο 1983 με βάση τα οριζόμενα από το Ν. 1264/82, 
ουσιαστικά άρχισαν να δημιουργούνται τα πρωτο-
βάθμια σωματεία των νοσοκομείων που αποτέλε-

σαν στη συνέχεια την ΠΟΕΔΗΝ. Τα δύο δομικά στοιχεία 
των σωματείων αυτών, δηλαδή ο κομματικός προσανα-
τολισμός των παρατάξεων που τα αποτελούσαν και ο 
ετερόκλητος χαρακτήρας τους από πλευράς επαγγελμα-
τικών χαρακτηριστικών των μελών τους, τα κατέστησαν a 
posteriori, βραδυφλεγείς βόμβες στα θεμέλια της συνα-
δελφικής αλληλεγγύης, της επαγγελματικής ιδιαιτερότη-
τας και της αξιοκρατικής ανάδειξης των υπαλλήλων σε 
επιτελικές θέσεις της ιεραρχίας.

Διαχρονικά, πολλά πρωτοβάθμια σωματεία της ΠΟ-
ΕΔΗΝ, λειτούργησαν με τρόπο ομιχλώδη αναφορικά με 
τις εργασιακές διεκδικήσεις και διαδραμάτισαν το ρόλο 
του θαλάμου απορρόφησης των κραδασμών της όποιας 
κοινωνικής εκτόνωσης, με αντίτιμο την εξαργύρωση της 
συγκεκριμένης δράσης με θέσεις ραστώνης και αεργίας 
για τα προβεβλημένα στελέχη τους, κάτι αντίστοιχο με τα 
πάλαι ποτέ σοβιέτ…

Τα σωματεία αυτά λοιπόν, ετερόκλητα μορφώματα 
συγκεκριμένων κυβερνητικών επιδιώξεων, παντού και 
πάντοτε επιδίωξαν και πολλάκις κατόρθωσαν να συνδι-
οικήσουν με τις κομματικά διορισμένες διοικήσεις των 
ιδρυμάτων, κάνοντας σημεία και τέρατα, τόσο εις βάρος 
των εργαζομένων που υποτίθεται ότι εκπροσωπούσαν, 
όσο και εις βάρος της κοινής λογικής και κυρίως της 
συλλογικής μας αισθητικής. 

Ο κλάδος των Νοσηλευτών, αποτελούμενος κατά συ-
ντριπτική πλειοψηφία από γυναίκες, φαντάζει διαχρονι-
κά ως ο πλέον αδικημένος από αυτή τη μορφή του «λα-
ϊκίστικου» συνδικαλισμού, αφήνοντας τα σκήπτρα της 
διοίκησης των σωματείων σε μάγειρες, τραπεζοκόμους, 
υδραυλικούς, παρασκευαστές και άλλες άσχετες με αυ-
τόν ειδικότητες.

Το αποτέλεσμα, είναι γνωστό σε όλους μας: Οι νοση-
λευτές, παρότι αποφοιτούν από την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, ανήκουν στο «λοιπό προσωπικό» των νοσοκο-
μείων, ενώ οι βιολόγοι, οι βιοχημικοί κτλ, με τα ίδια έτη 
σπουδών, πέρασαν στους «επιστήμονες», τόσο μισθολο-

αριστείδης δάγλας
πρόεδρος πασυνο-έσυ
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γικά, όσο και από την άποψη του κοινωνικού status. 
Στον αντίποδα, το 2006 ιδρύθηκε η πλέον αντι-

προσωπευτική ομοσπονδία των Νοσηλευτών, η ΠΑ-
ΣΥΝΟ-ΕΣΥ, ξεκινώντας με 3 πρωτοβάθμια σωματεία, 
δεχόμενη βέλη από πολλές πλευρές. Αρκετοί μάλιστα 
έχασαν τον ύπνο τους, διαισθανόμενοι το επερχόμενο 
τέλος του κομματικού συνδικαλισμού στο χώρο των 
νοσηλευτών. Πράγματι, με βασικά στοιχεία το ενιαίο 
ψηφοδέλτιο και την ομοιοεπαγγελματική μας ιδιαιτε-
ρότητα, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ κέρδισε γρήγορα την εμπι-
στοσύνη των νοσηλευτών μας, με αποτέλεσμα σήμερα 
να αριθμεί 32 πρωτοβάθμια σωματεία και συνεχώς να 
τα αυξάνει με ρυθμό εντυπωσιακό.

Το προσεχές διάστημα θα κριθεί και η τύχη του 
αιτήματος της ομοσπονδίας μας για είσοδό της στην 
ΑΔΕΔΥ, γεγονός που θα διαλύσει κάθε κατευθυνόμε-
νη τεθλασμένη άποψη περί αντιπροσωπευτικότητας 
στον κλάδο των νοσηλευτών.

Με βάση τα παραπάνω, η παραμονή μας στα σωμα-
τεία της ΠΟΕΔΗΝ, όχι μόνο είναι περιττή, αλλά άκρως 
ζημιογόνος για το σύνολο των νοσηλευτών, μιας και 
με δικά μας χρήματα (36 € ετησίως) ενισχύουμε μια 
οργάνωση εχθρικά διακείμενη, τόσο απέναντι στην 
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, όσο κι απέναντι στην ΕΝΕ.

Προσωπικά, έχω προ πολλού διαγραφεί από το 
πρωτοβάθμιο σωματείο του νοσοκομείου που εργά-
ζομαι, γιατί δεν ήθελα να έχω την ένοχη σκέψη ότι 
χρηματοδοτώ αυτούς που οργανωμένα σχεδιάζουν τη 

διάλυση των δικών μας αντιπροσωπευτικών φορέων, 
αυτούς που προσφάτως συνέργησαν με την ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας προκειμένου να ποδηγετήσουν τις 
εκλογικές διαδικασίες της ΕΝΕ και να επιβάλλουν το 
δικό τους αρχέγονο σκοτάδι, στο δικό μας, νέο φως. 

Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε, ότι πάρα πολλοί 
εργαζόμενοι, υφίστανται οικονομική παρακράτηση 
από τα σωματεία της ΠΟΕΔΗΝ, χωρίς ποτέ να έχουν 
κάνει σχετική αίτηση ή δήλωση, όπως πολλές φορές 
έχουμε ακούσει και διαπιστώσει στις επισκέψεις μας 
στα νοσοκομεία. Επειδή λοιπόν το «συνδικαλίζεσθαι» 
είναι δικαίωμα και όχι υποχρέωση, θα σας παρό-
τρυνα να αναζητήσετε τις δηλώσεις που έχετε κάνει 
(αν έχετε κάνει), βάσει των οποίων σας κρατούν τα 
γραφεία μισθοδοσίας την εισφορά υπέρ των εν λόγω 
σωματείων. Αν δε τις βρείτε, μπορείτε να προσφύγετε 
αρμοδίως…

Κλείνοντας λοιπόν, για τους παραπάνω λόγους, θε-
ωρώ ότι κανένας νοσηλευτής δεν πρέπει να παραμένει 
και να αιμοδοτεί τα τοπικά σωματεία της ΠΟΕΔΗΝ, για 
τον απλούστατο λόγο ότι τα χρήματά του, γυρίζουν μπού-
μερανγκ εναντίον του. Όλοι οι Νοσηλευτές, μπορούν να 
καλύπτονται συνδικαλιστικά από τα σωματεία της ΠΑΣΥ-
ΝΟ-ΕΣΥ που πλέον απλώνονται σε όλη τη χώρα.

Μη το αμελήσετε! Καταθέστε αιτήσεις διαγραφής 
στα γραφεία μισθοδοσίας, αύριο κιόλας.  

Ξεδοντιάστε αυτούς που επιβουλεύονται το μέλλον 
μας. ❱◗



ΒΑΖΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

π α σ υ ν ο - έ σ υ

O Συλλόγος Νοσηλευτών Ψυχιατρι-
κών Νοσοκομείων ΕΣΥ Ν. Αττικής 
βάζει τέλος στη συνοδεία του Νο-

σηλευτικού Προσωπικού στις διακομι-
δές ασθενών από τα Ψυχιατρικά νοσο-
κομεία στα Γενικά Νοσοκομεία.

Ήρθε καιρός, όπου οι Νοσηλευτές 
μέσα από τα θεσμικά τους όργανα, ση-
κώνουν κεφάλι και καθορίζουν μόνοι 
τους, όπως πρέπει, τα του οίκου τους.   

Ας πάρουν λοιπόν το μήνυμα «κάποιοι βολεμένοι» του ΙΑΤρΟΚΕΝΤρΙ-
ΚΟΥ συστήματος, ευελπιστώντας να προσγειωθούν στην πραγματικότητα, 
που για αρκετό καιρό είχαν «απλώς» απωθήσει και οι οποίοι θέλουν τους 
νοσηλευτές υποτελείς, ότι όχι μόνο δεν είναι, αλλά συνδικαλίζονται, δι-
εκδικούν και κερδίζουν αυτά που τους ανήκουν και παράλληλα είναι σε 
θέση μόνοι τους να καθορίσουν το μέλλον τους.

Ενωμένοι οι Νοσηλευτές σίγουρα είναι σε θέση να καταφέρουν πολ-
λά. Κυρίως όμως, να αναλάβουν της ευθύνη και να κάνουν πράξη τον 
αυτοέλεγχο, την αυτοκυριαρχία και την ανεξαρτησία του κλάδου τους.

Όλοι αυτοί λοιπόν που προσφάτως ενοχλήθηκαν από τις παρεμβάσεις 
του Συλλόγου Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ Ν. Αττικής 
για το συγκεκριμένο θέμα και δεν δίστασαν να προβάλλουν με τον πλέ-
ον απαξιωτικό τρόπο τη δυσαρέσκειά τους, καλό είναι να αναλογιστούν 
το δικό τους ρόλο στο σύστημα ψυχικής υγείας και να προσγειωθούν 
έστω και με δυσκολία στην πραγματικότητα. 

Έτσι, καλό είναι να ασχοληθούν με θέματα που τους αφορούν και 
είναι της αρμοδιότητάς τους, λόγω γνωστικού αντικειμένου και πρώ-

τα από όλα ας ξεκινήσουν με τις 
διαγνώσεις και την αναθεώρησή 
τους, στα πλαίσια του αποστιγμα-
τισμού της ψυχικής ασθένειας. 

Γιατί διαγνώσεις όπως «σχιζο-
φρένεια» κ.α. δεν χωρούν πλέον 
στο «αύριο» της μεταρρύθμισης 
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 
Ας το καταλάβουν και ας ξεκινή-
σουν από αυτό. 

Αντί αυτού όμως, που προς το 
παρόν δεν υπάρχει καμία θεσμική 
αντίδραση, διαπιστώνουμε με το 
DSM V, να γίνεται ψυχιατρικοποί-
ηση των πάντων. 

Μήπως να περιμένουμε, ότι θα 
ακολουθήσει διάγνωση για τον τρό-

τεράστια επιτυχία του συνοΨυνο 

8

Γράφει ο  Γεώργιος αβραμίδης, 
πρόεδρος συνοΨυνο
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πο που γελάει κάποιος, τον τρόπο 
που φλερτάρει, τον τρόπο που τρώ-
ει ή τον τρόπο που κοιμάται; 

Όλα τα περιμένουμε τη στιγμή 
που ακόμη και ο όρος Ανάπτυξη 
και Εκσυγχρονισμός των υπη-
ρεσιών ψυχικής υγείας (Νόμος 
2716/1999), δηλαδή η Μεταρ-
ρύθμιση των υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας, ιατρικοποιήθηκε και αντι-
καταστάθηκε από τον όρο «ψυχι-
ατρική μεταρρύθμιση».

Όρος που σιγά – σιγά υιοθετή-
θηκε από τους πάντες. Τον ιατρο-
κεντρικό μοντέλο δηλαδή, ήρθε 
και «έθαψε», ήρθε και «καπέλω-
σε» το όραμα των επαγγελματι-
ών ψυχικής υγείας και όχι μόνο, 
αλλά και ολόκληρης της κοινω-
νίας για τη μεταρρύθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας. 

Ακόμα και το Νοσηλευτή ψυχι-
κής υγείας τον έχουν αντικατα-
στήσει με τον όρο Ψυχιατρικό 
Νοσηλευτή.
Όσο λοιπόν το ιατροκεντρικό μο-
ντέλο καθορίζει αυτά που ακολου-
θούν, άλλο τόσο είναι υπεύθυνο 
για την αποτυχία του συστήματος.  
Εξάλλου, σε αυτό το σύστημα οι 
ίδιοι είναι πρωταγωνιστές.

Κουραστήκαμε και απογοη-
τευτήκαμε βέβαια να ακούμε 
για «ομάδα», για ισότιμα μέλη 
και άλλα πολλά παρόμοια, όπου 
ωραία ακούγονται στα αυτιά, εύ-
κολα όμως καταρρίπτονται όταν 
με την πρώτη αφορμή ξεχνιούνται 
από τους ίδιους τους διδάσκοντες. 

Βλέποντας να χάνουν την κυρι-
αρχία τους και την επιβλητικότη-
τά τους, επιλέγουν τη λασπολογία 
κατά των θεσμικών οργάνων των 
νοσηλευτών. Επιδιώκουν να χρη-
σιμοποιήσουν παιδαριώδη επι-
χειρήματα ώστε να ανακουφίσουν 
το θυμό τους που πηγάζει από 

τις απολύτως δικαιολογημένες 
παρεμβάσεις των Νοσηλευτών. 
Θυμό που θα έπρεπε, να διαχει-
ριστούν. Δεν είναι όμως σε θέση.  

Ξανά, θα επικαλεστούν τα ίδια, 
προσδοκώντας τα βέλτιστα για 
τους ίδιους, δίνοντας παράλληλα 
ρόλους, οδηγίες, κατευθύνσεις 
σε όλους τους άλλους ώστε να 
περιφρουρήσουν τα δικά τους, 
μέχρι χθες «κεκτημένα».  

Δεν τους περνάει όμως!
Οι Νοσηλευτές ξύπνησαν!
Ναι! Ας το πάρουν χαμπάρι! Οι 

Νοσηλευτές Συνδικαλίζονται, δι-
εκδικούν, αγωνίζονται! Κυρίως 

όμως τα καταφέρνουν!
Ας αποφασίσουν λοιπόν οι θια-

σώτες του συστήματος αν θέλουν 
την πόρτα ανοιχτή ή κλειστή, το 
παράθυρο μισάνοιχτο ή μισόκλει-
στο, απομόνωση ή περιορισμός 
επί κλίνης, τί διάγνωση έχει ο 
ασθενής και τί θεραπεία πραγμα-
τικά έχει ανάγκη και άλλα πολλά 
και έπειτα ας έρθουν να συζητή-
σουν με μας, να δουν τις συμφω-
νίες και τις διαφωνίες μας, που 
είναι πολλές και κυρίως δομικές 
και ύστερα αν επιμένουν να τους 
ενδιαφέρει, ας σχολιάσουν τη 
δράση, τις αρμοδιότητες και τα 
δικαιώματα των νοσηλευτών, κι 
ας μην τους αφορά.

Τι λέει το έγγραφο του υπουρ-
γείου 
«Σε συνέχεια των ανωτέρω σχε-
τικών που αναφέρονται σε διακο-
μιδές ψυχιατρικών ασθενών και 
παρά την ύπαρξη σχετικών κανο-
νιστικών διατάξεων και εγγράφων 
της υπηρεσίας μας εξακολου-
θούν και υφίστανται προβλήματα 
όσον αφορά στην κατανόηση των 
αρμοδιοτήτων και των ρόλων των 
εμπλεκόμενων φορέων και υπη-
ρεσιών στο θέμα της πραγματο-
ποίησης διακομιδών ψυχιατρι-
κών ασθενών. Για το λόγω αυτό 
επισημαίνουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το ισχύον νομο-
θετικό πλαίσιο (άρθρο 7 του Ν. 
1579/85 ΦΕΚ 217/1/85), άρθρο 5 
του Π.Δ. 348/96 (ΦΕΚ 229/Α/96) 
που τροποποιεί το άρθρο 9 του 
Π.Δ. 376/88, το ΕΚΑΒ συνεργά-
ζεται με τις μονάδες παροχής 
υπηρεσιών υγείας της περιφέ-
ρειας του (Νοσοκομεία, Κέντρα 
Υγείας, κ.λ.π.) και είναι αρμόδιο 
να συντονίζει τη δράση και την 
κίνηση όλων των ασθενοφόρων 
αυτοκινήτων, των ειδικών κινη-
τών μονάδων παροχής υπηρε-
σιών υγείας και των άλλων μέ-
σων μεταφοράς και διακίνησης 
ασθενών. Διακομιδές ασθενών 
με ασθενοφόρα αυτοκίνητα 

Ενωμένοι οι Νοσηλευτές σίγουρα είναι σε 
θέση να καταφέρουν πολλά. Κυρίως όμως, να 
αναλάβουν της ευθύνη και να κάνουν πράξη 
τον αυτοέλεγχο, την αυτοκυριαρχία και την 
ανεξαρτησία του κλάδου τους.
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καθώς και διακομιδές χρονίων 
περιστατικών πραγματοποιού-
νται και από τα Νοσοκομεία που 
διαθέτουν ασθενοφόρα με προ-
γραμματισμό του γραφείου κί-
νησης (κεφάλαιο ΙΔ της αριθμ. 
Υ4δ/Γ.Π. οικ. 53080/23-5-05 
(ΦΕΚ 740/Β/1-6-2005) Υπουργι-
κής Απόφασης).
2. Σημειώνεται καμία διακομιδή 
δεν θα γίνεται αν πρώτα δεν έχει 
εξαντληθεί η δυνατότητα αντιμε-
τώπισης του περιστατικού εντός 
του Νοσοκομείου προέλευσης 
ενώ τα ασθενοφόρα αυτοκίνητα 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποι-
ηθούν για καμιά άλλη εργασία 
πλην της διακομιδής ασθενών 
. Σε όλες τις μετακινήσεις υπο-
γράφεται έντυπο παράδοσης-
παραλαβής για κάθε ασθενή.
3 Επιπροσθέτως και σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ.15 του 
άρθρου 66 του Ν. 3984/11 (ΦΕΚ 
150/Α) τα Νοσηλευτικά Ιδρύμα-
τα και Κέντρα Υγείας της Χώρας 
υποχρεούνται να διαθέτουν υπό 
τη συντονιστική αρμοδιότητα του 
ΕΚΑΒ και των παραρτημάτων 
του, τα ασθενοφόρα αυτοκίνητα 
τους καταλλήλως στελεχωμένα 
και εξοπλισμένα, σύμφωνα με 
μηνιαίο πρόγραμμα, το οποίο 
υποβάλλεται, εγκαίρως στο 
ΕΚΑΒ. Για το λόγο αυτόν όλοι 
οι οδηγοί, πληρώματα ασθενο-
φόρων και λοιπό προσωπικό 
των Νοσοκομείων και Κέντρων 
Υγείας που στελεχώνουν τα 
ασθενοφόρα τους, θα εκπαιδεύ-
ονται από το ΕΚΑΒ. Με το πέρας 
κάθε εκπαίδευσης του αντίστοι-
χου οριζόμενου προσωπικού, η 
οποία σημειωτέον είναι συνεχι-
ζόμενη, το προσωπικό αυτό των 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων υπο-
χρεούται να διακομίζει και να 
συνοδεύει τα περιστατικά που 
χαρίζουν διακομιδής.

4. Με τα οριζόμενα στην παρ. 7 της 
αριθμ.Υ4δ/Γ.Π. οικ. Υ4Δ/161698/ 
22-12-10 (ΑΔΑ:4ΙΙωΘ-Σ) εγκυ-
κλίου μας και κατά την πραγ-
ματοποίηση με ασθενοφόρα του 
ΕΚΑΒ, όπως προδήλως και με 
ασθενοφόρα των Νοσοκομείων, 
διανοσοκομειακών διακομιδών 
που χρήζουν συνοδείας γιατρού, 
ο συνοδός γιατρός ορίζεται από 
το Νοσοκομείο που διακομίζει 
το περιστατικό με ευθύνη του Δ/
ντή του τμήματος ή του αντικατα-
στάτη του και να είναι ανάλογης 
ειδικότητας και εμπειρίας προς 
το είδος και την βαρύτητα της 
παθήσεως του διακομιζόμενου 
ασθενούς ώστε να εξασφαλίζε-
ται η αναγκαία υποστήριξη του 
ασθενούς και την διάρκεια της 
διακομιδής του από το ένα Νο-
σοκομείο στο άλλο.
7. Σύμφωνα και με την αριθμ. 
Υ4δ/ 53080/23-5-2005 Υ.Α. όλες 
οι διακομιδές γίνονται με ευ-
θύνη και γραπτή εντολή του Δ/
ντή του τμήματος ή του νόμι-
μου αντικαταστάτη του που νο-
σηλεύεται ο προς μεταφοράς 
ασθενής, οποίος υπογράφει την 

εντολή και σε συνεργασία με 
τον Δ/ντή της ιατρικής υπηρε-
σίας του Νοσοκομείου επιλέγει 
το κατάλληλο πρόσωπο για την 
συνοδεία του περιστατικού. Ει-
δικότερα στο χώρο των ψυχια-
τρικών νοσοκομείων και αφού 
ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα 
των διακομιζόμενων ασθενών, 
κρίνεται σκόπιμο η συνοδεία των 
περιστατικών να προέρχεται από 
το ιατρικό προσωπικό του νοσο-
κομείου, αντίστοιχης ειδικότητας 
με το διακομιζόμενο περιστατικό 
ή και ψυχιάτρου σύμφωνα και 
με τα αναφερόμενα στην παρ.7 
της προαναφερθείσας υπ. Αριθμ. 
Υ4δ /Γ.Π .ο ικ . 1698 /22- 12- 10 , 
εγκυκλίου μας.
6. Τέλος επισημαίνεται για άλλη 
μια φορά ότι θέματα που εκάστο-
τε ανακύπτουν στην λειτουργία 
των Νοσοκομείων, ρυθμίζονται 
με αποφάσεις των Διοικητικών 
Συμβουλίων αυτών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του  άρθρου 2, 
παρ.3 του Ν.1471/84 σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις των άρθρων 
10 και 11 του Π.Δ. 87/86 (ΦΕΚ 
32/Α/86)». ❱◗ 
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Η προβλεπόμενη διάταξη 
για νοσηλεία ενός έτους 
αθροιστικά, σε ψυχιατρικό 

τμήμα κρατικού νοσοκομείου ή 
ψυχιατρικού νοσοκομείου ή μονά-
δας απεξάρτησης αναγνωρισμένη 
από το κράτος, στο προγενέστερο 
διάστημα, της αίτησης εισαγωγής 
στα παραπάνω πλαίσια, προκειμέ-
νου ένας ψυχικά ασθενής να έχει 
τη δυνατότητα να φιλοξενηθεί σε 
μονάδα Ψυχοκοινωνικής αποκα-
τάστασης, έθετε σημαντικό αριθ-
μό ασθενών οι οποίοι είχαν ανά-
γκη για φιλοξενία να στερούνται 
ανταπόκρισης σε αυτό το αίτημα, 
λόγω ότι δεν είχαν συμπληρώσει 
τον προβλεπόμενο χρόνο.

η Ένωση νοσηλευτών έλλάδος 
και ο σύλλογος νοσηλευτών Ψυχι-
ατρικών νοσοκομείων έσυ ν. ατ-
τικής αναγνωρίζοντας το τεράστιο 
πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί 
τόσο για τους ίδιους τους ασθε-
νείς και για τις οικογένειές τους, 
όσο και για τη συνέχιση της λει-
τουργίας των δομών αποκατάστα-
σης, αφού δεν είχαν ασθενείς με 
τη συγκεκριμένη προϋπόθεση να 

φιλοξενήσουν, έγκαιρα επισήμα-
ναν το πρόβλημα στην υφυπουργό 
υγείας και στη διεύθυνση Ψυχι-
κής υγείας, όπου αναγνώρισαν 
το παράδοξο της συγκεκριμένης 
διάταξης και άμεσα προέβησαν 
σε σχετική τροποποίηση, δίνοντας  
πλέον το δικαίωμα σε ασθενείς με 
μικρότερο χρόνο νοσηλείας να φι-
λοξενηθούν σε μΨα. 

έπισημαίνουμε συμπληρωματι-
κά, ότι πριν την τροποποίηση της 
συγκεκριμένης διάταξης, πολλοί 
ασθενείς, ενώ δεν είχαν ανάγκη 
πλέον νοσηλείας, αναγκάζονταν 
να συνεχίζουν τη νοσηλεία τους 
σε ψυχιατρική κλινική, με ότι αυτό 
συνεπάγεται τόσο για την ψυχική 
τους κατάσταση όσο και για τις 
αρνητικές επιπτώσεις στην εύ-
ρυθμη λειτουργία της κλινικής 
λόγω υπερπλήρωσης, περιμένο-
ντας τη συμπλήρωση τους ενός 
έτους ώστε να είναι σε θέση να 
μεταβούν σε έναν ξενώνα ή οικο-
τροφείο και σε ένα πλαίσιο που 
ουσιαστικά είχαν ανάγκη.

πλέον, η αθροιστική νοσηλεία 
του ενός έτους δεν υφίσταται. ❱◗

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΨΥΝΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΟΥΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

η αθροιστική νοσηλεία 
του ενός έτους δεν υφίσταται

Γράφει ο  Γεώργιος αβραμίδης, 
πρόεδρος συνοΨυνο και ορ. Γραμματέας δ.σ. έ.ν.έ.

Πριν την 
τροποποίηση της 
συγκεκριμένης 
διάταξης, πολλοί 
ασθενείς, ενώ 
δεν είχαν ανάγκη 
πλέον νοσηλείας, 
αναγκάζονταν να 
συνεχίζουν τη 
νοσηλεία τους σε 
ψυχιατρική κλινική



12 Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Η Σ    > >    τ ε ύ χ ο ς  2 6 Π Α Σ Υ Ν Ο - Ε Σ Υ

Γράφει η  μαρία κωστίκου,  
πρόεδρος του συνο πιερίας

Σ    τις 21 ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε στην πλάκα λι-
τοχώρου, η 2η έπαγγελματική κ έπιστημονική ημερίδα 
των συνο- πιερίας και πέλλας  με θέμα «νοσηλευτι-

κή: Ένας κόσμος φροντίδας».
  τις εργασίες της ημερίδας μας τίμησαν με την παρουσία 

τους ο διοικητής της 3ης υπέ κος αδνριόπουλος ο υποδι-
οικητής της υπέ κος μπογιατζίδης, οι διοικητές των νο-
σοκομείων κατερίνης, Έδεσσας, κοζάνης και πτολεμαΐδας, 
καθώς και η αντιπεριφερειάρχης πιερίας κα μαυρίδου.

από τους βασικούς ομιλητές της ημερίδας ήταν ο καθηγη-
τής της στοματολογίας της οδοντιατρικής σχολής του απΘ 
κ πρόεδρος της έλληνικής έταιρίας παθολογίας στόματος 
κος μαρκόπουλος αναστάσιος, ο οποίος ανέλυσε το θέμα 
«καρκίνος στόματος: Ένας ύπουλος εχθρός» και ο τ. κο-
σμήτορας της έσδυ και καθηγητής οικονομικών της υγείας 
κος κυριόπουλος, ο οποίος μίλησε για την πΦυ σε σχέση με  
διακήρυξη της «Alma Ata».

η ημερίδα συμπληρώθηκε με ένα πλήθος εργασιών συνα-
δέλφων νοσηλευτών, που ασχολήθηκαν με ποικίλα θέματα 
του κλάδου μας.

παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, 
οι συνάδελφοι υπερέβαλαν εαυτούς και η συμμετοχή τους 
στην ημερίδα ήταν συγκλονιστική και αθρόα ξε-
περνώντας κάθε προσδοκία.

 η  εμπιστοσύνη που δείχνουν οι νοσηλέυτέσ στο 
έργο της πασυνο-έσυ (επιστημονικό και συνδικαλι-
στικό) μας οπλίζει με δύναμη και θάρρος να συνεχί-
σουμε τις προσπάθειες μας για τη θωράκιση του και 
μας καθιστά υπόχρεους να προσπαθούμε ολοένα και 
περισσότερο μαχητικότερα, χωρίς κομματικές ιδεο-
ληψίες, μαζί να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας, 
μαΖι να δώσουμε έλπιδα και προοπτικη στη μα-
χόμενη νοσηλεύτρια στο μαχόμενο νοσηλευτή.

στα δύσκολα χρόνια που έρχονται καλούμε 
ολουσ εσάς να ενδυναμώσετε τις τάξεις  της 
πασυνο-έσυ γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα 
μπορεί να ακούγεται η ΦΩνη μας για τα δίκαια 
αιτήματα του κλάδου μας και τις αυτονόητες απαι-
τήσεις των πολιτών. ❱◗

κοσμοσυρροή στην ημερίδα 
της πασυνο στην κατερίνη
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συνδικαλιστική ημερίδα 
του πασυνο - έσυ  

στο νοσοκομείο «η σΩτηρια»

Στις 8 ιουνίου 2013 διεξή-
χθη με μεγάλη επιτυχία στο 
νοσοκομείο «η σωτηρία» 

η συνδικαλιστική ημερίδα του 
πασυνο – έσυ. μια νέα πρω-
τοβουλία του δ.σ. του συλλόγου 
νοσηλευτών της αττικής και των 
νομών που δεν έχουν ακόμα το-
πικό πρωτοβάθμιο σωματείο. μια 
προσπάθεια εποικοδομητικού δι-
αλόγου μεταξύ των νοσηλευτών 
με σκοπό την διαμόρφωση θέσε-
ων και τρόπου δράσης του πασυ-
νο – έσυ. 

η παρουσίαση της ημερίδας 
έγινε από τη Γραμματέα του πα-
συνο-έσυ  Έλενα μπεκρή. την 
εκδήλωση χαιρέτησαν ο πρόε-
δρος της ομοσπονδίας μας αρι-
στείδης δάγλας, η διευθύντρια 
της νοσηλευτικής διεύθυνσης 
του νοσοκομείου «η σωτηρία» 
κ. Βάϊα Ζαγανά και ο οργανωτι-
κός Γραμματέας της ένέ Γιώργος 
αβραμίδης. ομιλητές ήταν η ανα-
πληρώτρια ταμίας του πασυνο-
έσυ τζένη παρά , η αντιπρόεδρος 
του πασυνο-έσυ Ζωή σάκουλα , 
η ταμίας του πασυνο-έσυ έλευ-
θερία ντάσκα, ο πρόεδρος του 
πασυνο-έσυ νίκος παπανδρέου 
και η δικηγόρος Έλλη μελέμη. 
ακολούθησε ανοικτή συζήτηση 
των νοσηλευτών με μέλη του δ.σ. 
της ομοσπονδίας. 

η παρουσία νοσηλευτικού προ-
σωπικού από όλα σχεδόν τα νο-
σοκομεία της αττικής κατέδειξε 
την ανάγκη και τη θέληση τους 
να συμμετέχουν στην διαμόρφω-
ση του δικού μας «αύριο». ένός 
«αύριο» πέρα από κομματικές 
γραμμές και ταμπέλες, απαλλαγ-
μένο από την εκμετάλλευση της 
ποέδην και των σωματείων των 
εργαζομένων ,  στηριγμένο στις 
πραγματικές ανάγκες των νοση-
λευτών. 

συμπερασματικά, η ημερίδα 
έδειξε τους δρόμους που πρέπει 
να πορευτεί ο συνδικαλισμός του 
«αύριο». να κατοχυρωθεί νομικά 
η νοσηλευτική ως επιστημονικός 
κλάδος με ειδικό μισθολόγιο, να 
συσταθεί ένιαία πανεπιστημιακή 
νοσηλευτική, να θεσμοθετηθεί το 
καθηκοντολόγιο των νοσηλευ-

τών, να αναδιαμορφωθεί το σύ-
στημα εφημεριών του νοσηλευτι-
κού προσωπικού, να καλυφθούν 
οι κενές θέσεις του νοσηλευτικού 
προσωπικού με βάση τα διεθνή 
δεδομένα στη σχέση νοσηλευτών 
ανά κλίνη. πέρα από τις παραπά-
νω διεκδικήσεις η ομοσπονδία 
των νοσηλευτών επιδιώκει την 
κοινωνική αναβάθμιση των μελών 
της καθώς και την επιστημονική 
τους ανέλιξη μέσω κοινωνικών 
εκδηλώσεων και επιστημονικών 
προγραμμάτων συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης. 

τα συγχαρητήρια, ακόμα και 
από νοσηλευτές που ανήκουν σε 
άλλες ομοσπονδίες, για την προ-
σπάθεια και οι ευχές για ανάλογες 
ημερίδες μας δίνουν τη δύναμη να 
συνεχίσουμε με μεγαλύτερη έντα-
ση το έργο μας. ❱◗ 

Γράφει ο νίκος παπανδρέου
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η πασυνο-έσυ απέκτησε 
πιστοποίηση διαχειριστικής 

έπάρκειας

Η ακατάπαυστη ως τώρα δρά-
ση της συνδικαλιστικής μας 
ομοσπονδίας αφορά στην 

περιφρούρηση των εργασιακών 
μας δικαιωμάτων και στη διεκδί-
κηση των κλαδικών μας αιτημάτων. 
σε μια εποχή όμως που «τρέχει» 
κυριολεκτικά, με συνθήκες κοινω-
νικοοικονομικές που συνεχώς με-
ταβάλλονται, προκύπτει η ανάγκη 
για ευρύτερο φάσμα δράσης της 
πασυνο-έσυ, πέραν της αμιγώς 
συνδικαλιστικής περιφρούρησης 
που προσφέρει. 

πριν πολύ λίγο καιρό, μια με-
γάλη καινοτομία έλαβε χώρα από 
την πανελλήνια συνδικαλιστική 
νοσηλευτική ομοσπονδία του έσυ. 
η πασυνο-έσυ, ως δευτεροβάθ-
μια συνδικαλιστική νοσηλευτική 
ομοσπονδία, αποτελεί πλέον έναν 
από τους φορείς που έχουν λάβει 
πιστοποίηση διαχειριστικής έπάρ-
κειας από τον έλοτ (έλληνικό ορ-
γανισμό τυποποίησης).

η πιστοποίηση διαχειριστικής 
έπάρκειας της πασυνο-έσυ συμ-
μορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
προτύπου έλοτ 1429 : 2008 (όπως 
εξειδικεύονται στον οδηγό έλοτ 
1431-3) και η πιστοποίηση ισχύ-
ει προκειμένου για τη διαχείριση 
συγχρηματοδοτούμενων έκπαι-
δευτικών Έργων. κατ’ ουσίαν οι 

νοσηλευτές θα μπορούν να έχουν 
ακόμη μία δυνατότητα, πέραν των 
υπολοίπων: αυτή της συμμετοχής 
σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
κατάρτισης μέσω των έπιχειρησι-
ακών προγραμμάτων συγχρηματο-
δοτούμενων από το έθνικό στρα-
τηγικό πλαίσιο αναφοράς (έσπα) .

η ενέργεια αυτή της πασυνο-
έσυ αποτελεί καινοτόμο προσπά-
θεια στα μέχρι πρότινος γνωστά 
δεδομένα στο χώρο του συνδικα-
λισμού στον κλάδο μας. με την 
κίνησή της αυτή, η πασυνο-έσυ 
αποδεικνύει περίτρανα και με 
το βέλτιστο τρόπο πως «βλέπει» 
μπροστά, μακροπρόθεσμα, διαθέ-
τει όραμα και ιδέες που απλώνο-
νται πέραν των τωρινών δεδομέ-
νων στον κλάδο μας.

οι μέρες μας είναι μέρες εξελί-
ξεων και αλλαγών σε όλα τα επί-
πεδα, πόσο μάλλον στο χώρο της 
υγείας και ιδιαίτερα στα εργασι-
ακά δεδομένα του νοσηλευτικού 
μας κλάδου. η πασυνο-έσυ είναι 
η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική 
ομοσπονδία - «ομπρέλα» για όλα 
τα μέλη της που την εμπιστεύονται. 
η ιστορία των συνεχών αγώνων και 
διεκδικήσεων  των αιτημάτων των 
νοσηλευτών από την ομοσπονδία 
μας έρχονται πλέον να συγκερα-
στούν και με τη δυνατότητα συμ-

Γράφει η  σοφία τάνη,  
μέλος δσ πασυνο-έσυ

Αποτελεί πάγια θέση 
και επιδίωξή μας η 
σωστή ενημέρωση, 
η στήριξη και η 
υποστήριξη με 
όλα τα μέσα που 
διαθέτουμε εκεί 
που προσβάλλονται 
τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των 
συναδέλφων, και εν 
τέλει η ένωση όλων 
των Νοσηλευτών 
της πατρίδας μας 
κάτω από έναν 
ομοιοεπαγγελματικό 
φορέα με ισχυρή 
φωνή.
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μετοχής των νοσηλευτών στα εκπαιδευτικά επιδο-
τούμενα προγράμματα που θα υλοποιηθούν εφεξής 
από την πασυνο-έσυ, καλύπτοντας τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες των μελών της σε όλα τα πρωτοβάθμια σω-
ματεία της ανά την επικράτεια.

σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη να εί-
μαστε συνειδητοποιημένοι, για να μπορέσουμε μέσα 
από την ισχύ της ενώσεώς μας να τοποθετήσουμε τη 
νοσηλευτική  και τους  νοσηλευτές στη χώρα μας 
εκεί που τους αξίζει.

αποτελεί πάγια θέση και επιδίωξή μας η σωστή 
ενημέρωση, η στήριξη και η υποστήριξη με όλα τα 
μέσα που διαθέτουμε εκεί που προσβάλλονται τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των συναδέλφων, και εν 
τέλει η ένωση όλων των νοσηλευτών της πατρίδας 
μας κάτω από έναν ομοιοεπαγγελματικό φορέα με 
ισχυρή φωνή.

καλούμαστε όλοι να στηρίξουμε ως αρωγοί και να 
ενθαρρύνουμε εμπράκτως με τη συμμετοχή μας αυτή 
την καινοτόμο για τα δεδομένα του κλάδου μας ενέρ-
γεια της πασυνο-έσυ. 

καλή αρχή και δύναμη και σ’ αυτή την πρωτοπορια-
κή δραστηριότητα της ομοσπονδίας μας!  ❱◗
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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, συνεπής στο ραντεβού της, αποφάσισε να διενεργήσει το
14ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό της Συνέδριο στην καρδιά της χώρας, στο
πανέμορφο Βουνό των Κενταύρων, το πανέμορφο Πήλιο.

Στις 6 του Δεκέμβρη, η Πορταριά θα υποδεχτεί εκατοντάδες νοσηλευτές
απ’ όλες τις γωνιές της χώρας, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες
της σημαντικότερης ετήσιας μας εκδήλωσης, ανταλλάσσοντας απόψεις,
γνώμες και εμπειρίες. 

Σε μια δύσκολη εθνική συγκυρία, με έναν επαγγελματικό ορίζοντα εξαιρετικά ομιχλώδη και με
την αβεβαιότητα να επικρέμαται πάνω από το μέλλον όλων των πολιτών, η ομοσπονδία μας,
φιλοδοξεί να συσπειρώσει τους νοσηλευτές μας, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να εκφράσουν
πιθανές λύσεις και προσεγγίσιμες προοπτικές για το μέλλον του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Κάθε καινοτόμα πρόταση είναι καλοδεχούμενη, στα πλαίσια του αναπροσανατολισμού του ρόλου
του νοσηλευτή, αναδεικνύοντας όλες εκείνες τις προσοδοφόρες και αποδοτικές παραμέτρους
που επί χρόνια ήταν καλά κρυμμένες στο παρασκήνιο από το ιατροκεντρικό κατεστημένο και
όσους επωφελούνταν από αυτό.

Με πυλώνες τις θέσεις μας για 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, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ φιλοδοξεί να αποτελέσει
και επισήμως την αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια οργάνωση για τους νοσηλευτές, με τη
συμμετοχή της στην ΑΔΕΔΥ, κάτι που θα παρουσιαστεί με λεπτομέρεια στο επικείμενο συνέδριο
της Πορταριάς, όπου και θα παρουσιαστεί το νέο σωματείο μας, αυτό του Συλλόγου Νοσηλευτών
Μαγνησίας.

Με τη βεβαιότητα ότι θα συμμετάσχουν ενεργά και σε αυτό το σημαντικό γεγονός, συνάδελφοι,
συνεργάτες και γενικά προσφιλή πρόσωπα απ’ όλη τη χώρα, σας καλούμε από 6 έως και 8
Δεκεμβρίου στην πανέμορφη Πορταριά.

Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Αριστείδης Δάγλας

Χαιρετισμός Προέδρου
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ΤΣΑΡΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΣΕΤΣΑΚΟΥ-ΜΠΕΛΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΤΡΙΟΡΤΑ ΧΡΥΣΗ
ΤΣΙΠΕΡΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΟΥΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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Επιτροπές

Θεματολογία 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΛΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΖΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΚΑΠΛΑΝΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΑΣΤΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΩΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΙΜΟΣ
ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΑΣΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΤΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΝΤΙΟΥΔΗ ΠΑΓΩΝΑ
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
ΠΑΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΝΤΙΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΖΩΗ
ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΟΥΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΑΟΥΣΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΛΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΝΟΜΙΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Ε.Θ. & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ 
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Οδηγίες για την υποβολή 
Περιλήψεων, Προφορικών και Αναρτημένων Ανακοινώσεων

1. Η περίληψη εργασίας θα πρέπει να αποσταλεί με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
abstracts@pasyno2013.gr και να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα επισυναπτόμενα:
i. το δελτίο υποβολής περίληψης (βρείτε το δελτίο στο www.pasyno2013.gr) 
ii. την περίληψη εργασίας σε αρχείο word .doc 97-2003  που θα περιλαμβάνει τον τίτλο (με κεφαλαια

και bold), τους συγγραφείς (πρώτα το μικρό και μετά το επίθετο), την επαγγελματική ιδιότητα, τα
κέντρα προέλευσης αυτών και το κείμενο της περίληψης.

2. Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας (20/10/13) δεν θα γίνονται δεκτές.

3. Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

4. Ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων που συμμετέχουν σε μια εργασία, θα πρέπει ταυτόχρονα
με την αποστολή της περίληψής του να τακτοποιεί οικονομικά και την εγγραφή του στο Συνέδριο.

5. Στην ανασκόπηση δε μπορούν να συμμετέχουν πάνω απο 3 συγγραφείς ενώ στην ερευνητική 
εργασία πανω από 7 (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται).

6. Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα αποστείλει 
ηλεκτρονικά βεβαίωση παραλαβής στον  υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα.
Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης εντός τριών ημερών παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 210 3215600 ή 2116005600.

7. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους υπευθύνους 
για την αλληλογραφία συγγραφείς το αργότερο μέχρι τις 4/11/13.

8. Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μέχρι την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής (20/10/13). 
Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αυτών.

9. Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από την 
επιστημονική επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.

10. Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Η Γραμματεία του Συνεδρίου είναι στην διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον 
πληροφορία.

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά 
τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 20/10/2013
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Συγγραφή - Σύνταξη

1. Η δομή της περίληψης ερευνητικής εργασίας θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους
ως εξής:
• Εισαγωγή-Σκοπός-Υλικό και Μέθοδος Μελέτης-Αποτελέσματα-Συμπεράσματα
Η δομή της περίληψης ανασκόπησης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους ως εξής:
• Εισαγωγή-Σκοπός-Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας-Συμπεράσματα
Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ο αντίστοιχος τίτλος 
της Π.χ. Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό και Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.
Σε περίπτωση αναρτημένης ανακοίνωσης (poster), ισχύουν τα παραπάνω ανάλογα με την περίπτωση
(ανασκόπηση ή ερευνητική εργασία) ενώ θα πρέπει να αναγράφεται και η σχετική (ενδεικτική) 
βιβλιογραφία. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα της εργασίας τους.

2. Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις.

3. Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) με περιθώρια 2,54 εκ. 
επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά-αριστερά (είναι οι τυπικές διαστάσεις ενός αρχείου word).

4. Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 11 pt., να είναι μορφοποιημένο σε 
μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).

5. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαίους χαρακτήρες, έντονη γραφή (bold) και 
κεντρική στοίχιση.

6. Αμέσως μετά τον τίτλο ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων.

7. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες, και να 
αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο (π.χ. Αντώνης Παπαδόπουλος
και όχι Α. Παπαδόπουλος).

8. Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα αντιστοιχεί
στην ιδιότητα, στο κέντρο προέλευσης καθώς και στην πόλη του εκάστοτε συγγραφέα.
Π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

1. Νοσηλευτής, Γ. Ν. Πάτρας «Ο Αγ. Ανδρέας» 
2. Νοσηλεύτρια, Προίσταμένη, ΜΕΘ, Π. Ν. Ιωαννίνων

9. Το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να ανακοινώσει την εργασία, να είναι υπογραμμισμένο 
(Underlined) και με έντονη γραφή (bold)
π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

10. To κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες και διαγράμματα, με τον όρο ότι
αυτά δεν θα προεξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του κειμένου και ότι το κείμενο δεν θα ξεπερνά
τις 350 λέξεις συνολικά (μόνο κείμενο όχι ονόματα και ιδρύματα).

11. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληρεί τους
παραπάνω όρους.

12. Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως η επιθυμία
των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.

13. Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών
που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις 
περιλήψεις των εργασιών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
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Παρουσίαση Επιστημονικών Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοινώσεων,
σε προφορικές ή αναρτημένες, αναλόγως των αναγκών του Συνεδρίου και του διατιθέμενου χρόνου
και χώρου.

Προφορικές Ανακοινώσεις:

Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε 
απαραιτήτως. 

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (poster)

Όλα τα πλαίσια ανάρτησης θα είναι αριθμημένα και θα υπάρχει σε εμφανές σημείο ονομαστικός /
αριθμητικός κατάλογος. Η ανάρτηση και αφαίρεση των ανακοινώσεων αποτελεί ευθύνη των συγγραφέων
και θα γίνεται με υλικά που θα διατίθενται από την Γραμματεία του Συνεδρίου. 
Οι διαστάσεις κάθε Αναρτημένης Ανακοίνωσης πρέπει να είναι: 120εκ. ύψος Χ 80εκ. πλάτος.

Οι συγγραφείς των εργασιών θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά, πρωτίστως για την αποδοχή και κατόπιν
για τον τρόπο, τον χώρο και τον χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΝΗΝΙΕΣ

Λήξη υποβολής περιλήψεων:
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2013

Ενημέρωση αποδοχής περιλήψεων:
4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2013
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Γενικές Πληροφορίες

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πήλιο, στο ξενοδοχείο Portaria 6-8 Δεκεμβρίου 2013

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλωσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Το Συνέδριο μοριοδοτείται από την ΕΝΕ με 18 μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει Έκθεση Φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και
βιβλίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Συνεδρίου για
περισσότερες πληροφορίες στο 210 3215600

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Η συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου θα επιτρέπεται μόνο σε όσους φέρουν την ειδική κονκάρδα,
η οποία θα δίδεται από την Γραμματεία του Συνεδρίου μαζί με το συνεδριακό υλικό στο χώρο του
Συνεδρίου.

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ   ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
Portaria 110 € 140 € 170 €
Xenia 110 € 140 € 170 €
Montagna Verde 90 € 120 € 150 €
Alkistis 80 € 100 € 120 €

* Οι τιμές είναι κατά άτομο και περιλαμβάνουν: Δύο διανυκτερεύσεις / Πρωινό / Δεξίωση Υποδοχής

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ από 1/08/2013              από 16/10/2013
έως 31/07/2013

έως 15/10/2013 έως 8/12/2013
Μέλη της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 60 € 90 € 120 €
Μη μέλη της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 90 € 120 € 150 €
Φοιτητές (1ο Πτυχίο) 
και άνεργοι Νοσηλευτές ** 30 € 50 € 80 €

*Στο ποσό εγγραφής περιλαμβάνονται:
Παραλαβή συνεδριακού υλικού (τσάντα, μπλόκ, στυλό κτλ) 
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
Διαλείμματα Καφέ

**Οι φοιτητές χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους προσκομίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα ή     
πάσο ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι νοσηλευτές την 
αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.
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Γενικές Πληροφορίες

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η καταβολή της συμμετοχής μπορεί να γίνει με χρέωση πιστωτικής κάρτας ή με κατάθεση στον τραπεζικό
λογαριασμό της εταιρείας FREI. Προσωπικές επιταγές δεν θα γίνονται δεκτές.

Με χρέωση πιστωτικής κάρτας
Visa                 American Express                MasterCard

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA
Αριθμός Λογαριασμού: 120-002320005353
IBAN: GR 29 0140 1200 1200 02320005353

Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, παρακαλείσθε όπως αποστέλλετε φωτοτυπία του
καταθετηρίου στο fax 210 3219296, αναγράφοντας απαραίτητα το ονοματεπώνυμό σας και την ένδειξη
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

- Η φόρμα εγγραφής και πακέτου διαμονής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
www.pasyno2013.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Για μεταφορές από και πρός το ξενοδοχείο και για οποιαδήποτε άλλη τουριστική υπηρεσία,
παρακαλείσθε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Συνεδρίου με email: info@pasyno2013.gr 
ή στα τηλ. 210 3215600 & 211 6005600

FREI S.A. Travel-Congress
Παπαρηγοπούλου 3, Πλατεία Κλαυθμώνος, 105 61 Αθήνα   
Τηλ.: 210 3215600, Fax: 210 3219296
www.frei.gr     e-mail: info@frei.gr

®

S.A. 

TRAVEL – CONGRESS
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Πορταριά

Η Πορταριά, είναι παραδοσιακός οικισμός του νομού Μαγνησίας, χτισμένη στις δυτικές πλαγιές του
Πηλίου, που κατά την Ελληνική μυθολογία ήταν η θερινή κατοικία των θεών και πατρίδα των
Κενταύρων.

Αποτελεί κεφαλοχώρι της περιοχής, καθώς γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη στο παρελθόν και σήμερα
εξακολουθεί  να  διατηρεί  τον  πληθυσμό  της  χάρη  κυρίως  στις  τουριστικές επιχειρήσεις.  
Χαρακτηριστικό  στοιχείο  της  Πορταριάς  είναι  τα  μεγάλα  της  αρχοντικά, θεσσαλομακεδονικού  ρυθμού
με  σκεπή  από  πέτρινες  πλάκες.  Τα  περισσότερα  από  αυτά σήμερα είναι ανακαινισμένα και λειτουργούν
ως ξενώνες.

Ένα  από  τα  μοναστήρια  που  ιδρύθηκαν επί  Βυζαντινής  Αυτοκρατορίας,  ήταν  το μοναστήρι  της
Παναγίας  της  Πορταρέας,  στο  οποίο  η  Πορταριά  οφείλει,  σύμφωνα  με  την επικρατέστερη άποψη,
τη σημερινή της ονομασία.

Την  περίοδο  της  Τουρκοκρατίας  η  περιοχή  του  Πηλίου  αναπτύσσεται  πληθυσμιακά, συγκεντρώνοντας
πληθυσμούς  που  καταφεύγουν  εκεί  από  πεδινότερες  περιοχές.  Τον 18ο αιώνα η Πορταριά έχει
εξελιχθεί ήδη σε ένα σημαντικό εμπορικό και βιοτεχνικό κέντρο της περιοχής, γνωρίζοντας μεγάλη
ανάπτυξη, γεγονός που αποτυπώνεται στα μεγάλα αρχοντικά της,  που  πολλά  διατηρούνται  μέχρι
σήμερα.  Η  Πορταριά  εκείνη  την  περίοδο  φημίζεται κυρίως για τα μεταξωτά υφαντά της και τα μαντήλια
της, καθώς και για το μεγάλο παζάρι της, που ήταν ίσως το σημαντικότερο της Θεσσαλίας.

Η  Πορταριά  υπήρξε  ένα  από  τα  κύρια  κέντρα  της  Θεσσαλικής  επανάστασης  του  1878.  Με την
απελευθέρωση  της  Θεσσαλίας  το  1881,  εντάσσεται  στο  ελληνικό  κράτος  και  ορίζεται έδρα του
δήμου Ορμινίου. Από το 1912 μέχρι το 1998 γίνεται έδρα κοινότητας, ενώ το 1998 ορίζεται έδρα του
διευρυμένου Δήμου Πορταριάς. Από το 2011 ανήκει διοικητικά στον Δήμο Βόλου. Η Πορταριά είναι
σήμερα χαρακτηρισμένος τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, μαζί με τη γειτονική της Μακρινίτσα,
καθώς και χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός.

pasino 2013 ---2-7-13_Layout 1  2/7/2013  3:20 μμ  Page 12



30 π α σ υ ν ο - έ σ υσ υ Γ Χ ρ ο ν ο σ  ν ο σ η λ έ υ τ η σ    > >    τ ε ύ χ ο ς  2 6

Γ  ια ακόμα μια φορά η λευ-
κάδα γέμισε ασφυκτικά με 
νοσηλευτές απ’ όλη τη χώρα. 

με την ανάμνηση της επιτυχίας 
του 2008, ήδη οι προσδοκίες των 
διοργανωτών ήταν αρκετά υψηλές. 
το αποτέλεσμα, δικαίωσε τους πά-
ντες.

η πολυπληθής εκδήλωση της τε-
λετής έναρξης, άρχισε με τη νέα 
Χορωδία λευκάδας και ακολού-
θησαν χαιρετισμοί μεταξύ άλλων, 
από τους κ.κ.: πρωτοπρεσβύτερο 
Γεράσιμο Ζαμπέλη, εκπρόσωπο 
της μητρόπολης λευκάδας, δημή-
τρη τσερέ, φιλόγογο και συγγρα-
φέα, αναστάσιο Γαζή, αντιδήμαρχο 
λευκάδας για θέματα πολιτισμού 

και τουρισμού, Θοδωρή σολδάτο, 
Βουλευτή λευκάδας, στάθη Ζα-
βιτσάνο, δήμαρχο μεγανησίου, 
έλένη αλμπάνη, υποδιοικήτρια 
της 6ης υπέ, σωτήρη σκιαδαρέση, 
πρόεδρο του έπιμελητηρίου, μα-
ριάνθη μεσσήνη, διοικήτρια του 
Γν λευκάδας, αντωνία Ξηρομε-
ρίτη, διευθύντρια της νοσηλευτι-
κής υπηρεσίας του Γν λευκάδας, 
Γιάννη κυριόπουλο, καθηγητή οι-
κονομικών της υγείας, αριστείδη 
δάγλα, πρόεδρο της πασυνο-έσυ 
και δημήτρη σκουτέλη, πρόεδρο 
της ένέ.

την εναρκτήρια ομιλία με τίτλο 
«ο πόνος στη νοσηλευτική, στο δί-
καιο και στη λογοτεχνία» εκφώνη-

σε ο κ. Φώτης λεπίδας, αφήνοντας 
άφωνο το πολυπληθές ακροατήριο 
με το μεστό και άμεσο λόγο του, 
δίδοντας στο ανθρωπιστικό έργο  
των νοσηλευτών φιλοσοφικές 
προεκτάσεις.

μετά την εναρκτήρια ομιλία ακο-
λούθησαν οι βραβεύσεις των τι-
μωμένων προσώπων. πρώτη βρα-
βεύτηκε η κ. αντωνία Ξηρομερίτη, 
διευθύντρια της νοσηλευτικής 
υπηρεσίας του νοσοκομείου λευ-
κάδας για τη συνολική ανθρωπι-
στική της προσφορά, αλλά και για 
τη στήριξή της σε όλες τις προσπά-
θειες της ένέ με αίσθημα ευθύνης 
και κυρίως ανιδιοτέλειας. ακολού-
θως, βραβεύτηκε ο καθηγητής των 

ΔΥΝΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Γέμισε ασφυκτικά η λευκάδα! 
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οικονομικών της υγείας κ. Γιάννης 
κυριόπουλος για την ευκαιρία που 
διαχρονικά πρόσφερε στους νοση-
λευτές να επιμορφωθούν σε με-
ταπτυχιακό επίπεδο στη διοίκηση 
υπηρεσιών υγείας και στη δημόσια 
υγεία, αλλά και για το ότι υπήρξε 
συνεπής σύμμαχος σε κάθε εποι-
κοδομητική προσπάθεια της ένέ. 
τέλος σε σειρά, αλλά όχι και σε 
σπουδαιότητα, βραβεύτηκε ο νομι-
κός σύμβουλος της ένέ κ. αλέξης 
παραράς, κυρίως για το ήθος του 
και για τη συμβολή του στην εδραί-
ωση της ένέ, κυρίως σε εποχές 
που το οικοδόμημά της κλυδωνι-
ζόταν επικίνδυνα από επιθέσεις 
διαφόρων ομάδων με συγκεκριμέ-
να συμφέροντα.

μετά τις βραβεύσεις ακολούθησε 
η δεξίωση έναρξης, με γεύμα στην 
πισίνα του ξενοδοχείου και με τη 
συνοδεία των χορευτικών συγκρο-
τημάτων «πήγασος» και «απόλλων 
καρυάς», που δυστυχώς διακόπηκε 
από τη βροχή και συνεχίστηκε στο 
φουαγέ του ξενοδοχείου.

οι εργασίες του συνεδρίου υπε-
ρέβησαν τις 600 και παρουσιάστη-
καν σε 5 αίθουσες που λειτουρ-
γούσαν παράλληλα στα ξενοδοχεία 
IONIAN BLUE και PORTO GALINI, 
όπου και αναρτήθηκαν τα πολυά-
ριθμα posters. καλύφθηκαν όλες 
οι θεματικές ενότητες με εργασίες 
ποιοτικές και πρωτότυπες, ανεβά-
ζοντας ακόμη παραπάνω τον πήχη 
της επιτυχίας.

το βράδυ της παρασκευής, στη 
μαρίνα της πόλης, ο πέτρος αυγε-
ρινός παρουσίασε το μονόπρακτο 
¨Ψυχολογία κερκυραίου συζύ-
γου», μια δική του διασκευή στο 
συνώνυμο έργο του έμ. ροΐδη, μια 
παράσταση που ενθουσίασε όσους 
την παρακολούθησαν.

έξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσί-
ασε κλασικά το τραπέζι του διαλό-
γου με εκπροσώπους της ένέ και 
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τους νοσηλευτές που παρευρέθησαν στην κατάμεστη 
αίθουσα «Βαλαωρίτης» το μεσημέρι του σαββάτου. 
στην πορεία της συζήτησης, τέθηκαν τα θέματα της 
αξιοκρατίας κατά τις κρίσεις, η ανάγκη πανεπιστημι-
ακής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι τεράστιες ελλεί-
ψεις σε νοσηλευτές, οι μισθολογικές απώλειες ελέω 
μνημονίων και το πάγωμα της ιεραρχικής εξέλιξης 

των νοσηλευτών του δημοσίου.
τα κλινικά φροντιστήρια είχαν και πάλι την τιμητική 

τους, προσελκύοντας εκατοντάδες συνέδρους να τα 
παρακολουθήσουν, αποκομίζοντας πολύτιμες γνώ-
σεις κι εμπειρίες.

στα πλαίσια του επιστημονικού ενδιαφέροντος του 
συνεδρίου, βραβεύτηκαν οι ακόλουθες εργασίες: 
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1ο Βραβείο Πρωτότυπης Ερευ-
νητικής Εργασίας: «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ MOBBING ΣΤΗΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΝΟ-
ΣΗΛΕΥΤΩΝ». Παρασκευή Μπακέλ-
λα, Ευτυχία Γιάγκου, Μπραχαντίνη 
Καλλιόπη.
 
2ο Βραβείο Πρωτότυπης Βιβλιο-
γραφικής Ανασκόπησης:  «ΗΘΙΚΟΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕ-
ΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ-
ΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ». 
Γιαννούλα Νταβώνη, Μαρία Μπα-
γιάτη-Λεβάκου, Μαρία Δάντσιου.
 
3ο Βραβείο Πρωτότυπης Εργασίας 
Φοιτητών: « ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-
ΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ».  
Σταύρος Σταφυλίδης, Θεολόγος 
Μπαξεβάνος, Σωτηρία Κοράνη.

η παρουσία εκπροσώπων του 
υπουργείου ήταν κάτι παραπάνω 
από αισθητή και συνέτειναν στην πα-
ραγωγή νέων ιδεών και προτάσεων 
τόσο στο πεδίο της Ψυχικής υγείας, 
όσο και της πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας υγείας. η διευθύντρια Ψυχικής 
υγείας κ. Φωτεινή κουλούρη, τόσο 
με τη διάλεξή της, όσο και με τη συ-
νολική παρουσία και με τις παρεμ-
βάσεις της, υπήρξε καταλυτική για 
πολλά και ποικίλα θέματα της αρμο-
διότητάς της. έπιπλέον ο κ. έυστρά-
τιος Χατζηχαραλάμπους, κοινωνικός 
επιθεωρητής και τμηματάρχης της 
διεύθυνσης της πΦυ του υυκα, απο-
δείχτηκε βαθύς γνώστης των θεμά-
των μας και βοήθησε πολύ σε όλες 
τις συζητήσεις μας.

έν κατακλείδι, το 6ο συνέδριο της 
ένέ διακρίθηκε για την αρτιότητα 
της οργάνωσής του, τον παλμό και 
το σφρίγος του, αλλά κυρίως για την 
ικανοποίηση των χιλιάδων συνέδρων 
που κατέκλυσαν για μια ακόμα φορά 
τη λευκάδα.  ❱◗
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Α γαπητοί συνάδελφοι, αξιοσέβαστοι προσκε-
κλημένοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι των θεσμι-
κών φορέων του νησιού.

μετά από 5 χρόνια, η Ένωση νοσηλευτών έλλά-
δας, επανέρχεται στην υπέροχη λευκάδα, για να διε-
νεργήσει το 6ο της πανελλήνιο συνέδριο, συγκεντρώ-
νοντας τους νοσηλευτές απ’ όλη τη χώρα, στο μυθικό 
νησί του Βαλαωρίτη και του σικελιανού.

ο πειρασμός των ποιητικών αναφορών, ειδικά όταν 
βρίσκεσαι εδώ, στο νησί που πλέει πάνω στ’ άφθα-
στα παντρέματα του λόγου με το φως, την πέτρα και 
τη θάλασσα, είναι αφόρητος. Θα προσπαθήσω να τον 
κοροϊδέψω…

προσγειώνοντας λοιπόν τη σκέψη μου στα καθ’ 
ημάς, καταρχήν, νοιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΑΓΛΑ 

όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση του συνε-
δρίου μας και πρώτα απ’ όλα, τη διευθύντρια της νο-
σηλευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου λευκάδας, 
την κυρία αντωνία Ξηρομερίτη, τον άνθρωπο που με 
τη συνολική στάση και τη συμπεριφορά του, έδωσε 
μιαν άλλη, ανώτερη διάσταση σ’ αυτό που ονομά-
ζουμε ανθρωπιά.

ακολούθως, εκφράζουμε τις θερμότατες ευχα-
ριστίες της οργανωτικής έπιτροπής στη διοικήτρια 
του νοσοκομείου κυρία μαριάνθη μεσσήνη για τη 
συγκινητική της ολόπλευρη στήριξη, την υποδιοική-
τρια της 6ης υπέ και αγαπητή φίλη και συνάδελφο κ. 
λένα αλμπάνη για τη σημαντική της αρωγή, τόσο σε 
υλικό, όσο σε ηθικό επίπεδο, το δήμαρχο, το δημοτι-
κό συμβούλιο και το έπιμελητήριο λευκάδας για την 
έμπρακτη συμβολή τους στην εκδήλωσή μας, και 
τους νοσηλευτές του νοσοκομείου λευκάδας για τις 
προσπάθειές τους να βοηθήσουν στην επιτυχημένη 
έκβαση του συνεδρίου μας. 

στο σημείο αυτό, ενδυόμενος προσωρινά τον τίτλο 
του προέδρου της πανελλήνιας συνδικαλιστικής νο-
σηλευτικής ομοσπονδίας του έσυ, της πασυνο, επι-
θυμώ να συγχαρώ ιδιαιτέρως τους νοσηλευτές της 
λευκάδας, για την ίδρυση του συλλόγου νοσηλευ-
τών λευκάδας, του 33ου σωματείου της ομοσπονδί-
ας μας, που οσονούπω θα αποκτήσει την πρώτη του 
αιρετή διοίκηση.

συνεχίζοντας, θα αποτελούσε παράλειψη να μη 
συγχαρώ τον πρόεδρο της ένέ και της επιστημονι-
κής επιτροπής κ. δημήτρη σκουτέλη, καθώς και τα 
μέλη αυτής, που φέτος κλήθηκαν να ανταπεξέλθουν 
σε έναν τεράστιον όγκο δουλειάς, μιας και οι εργα-
σίες του παρόντος συνεδρίου ξεπέρασαν τις 600.

έπίσης, ξεχωριστή θέση στις ευχαριστίες μας, 
έχουν οι υπεύθυνοι και τα μέλη της νέας Χορωδίας, 
του πήγασου και του απόλλωνα καρυάς για την ευ-
γενική τους προσφορά, να επενδύσουν την έναρξη 
του συνεδρίου μας με το λευκαδίτικο πολιτισμό.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης, οφείλουμε στον 
ηθοποιό και σκηνοθέτη πέτρο αυγερινό, που για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, παρουσιάζει θεατρικό 
του έργο για τους νοσηλευτές, διασκευάζοντας το 
έργο του έμμανουήλ ροΐδη «Ψυχολογία συριανού 
συζύγου», σε «Ψυχολογία κερκυραίου συζύγου».
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μέσα λοιπόν στην ανοιξιάτικη 
κορύφωση της φυσικής ομορφιάς 
των τοπίων και με τον απόηχο στ’ 
αυτιά μας των στίχων των σημα-
ντικών μας ποιητών, η παρούσα 
εκδήλωση ξεφεύγει από τα τε-
τριμμένα  όρια της επιστημονι-
κής συνάντησης, λαμβάνοντας τα 
χαρακτηριστικά μιας αμφίσημης 
μυσταγωγίας.

περισσότεροι από 2000 σύνε-
δροι, πέραν της δεδομένης τους 
ενασχόλησης με τις εργασίες 
του συνεδρίου, είναι έτοιμοι να 
σπεύσουν, για ν’ ανακαλύψουν τα 
σπουδαία θέλγητρα του νησιού, 
με την αλάθητη πεποίθηση πως η 
αισιοδοξία, μόνον ως σύμμαχος 
λογιέται… 

με τις ψυχές μας ανάλαφρες, 
μέσα σε κλίμα αλληλεγγύης κι 
αγωνιστικότητας, καλούμαστε 
τούτο το τετραήμερο, να ζυμώ-
σουμε τις σκέψεις και τις εμπει-
ρίες μας, που όλο το χρόνο φορ-
τωνόμαστε απ’ τη μάχη μας με 
την αρρώστια και το θάνατο, με 
τις δυσχέρειες και τις ελλείψεις, 
με την αλλοίωση του κοινωνικού 
προσώπου του κράτους και με την 
εξαΰλωση των κεκτημένων μας, 
σχεδιάζοντας από κοινού ένα νέον 
ορίζοντα, τόσο για το επάγγελμά 
μας, όσο και για την κοινωνία μας.

μπορεί να «πολιορκούμεθα» 
από κάθε είδους δεινά, όπως γρά-
φει ο νάνος Βαλαωρίτης, αλλά 
προτιμώ να σκέφτομαι γι’ αντίβα-
ρο, δυο στίχους του σικελιανού: 

«αν είναι η μέρα βροχερή, σέρ-
νει πιο πλούσιο φως… μα κι ο σει-
σμός, βαθύτερη τη χτίση θεμελι-
ώνει»…

σας ευχαριστώ θερμά.
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1 Η ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ
το άρθρο 52 παρ. 1 του υπαλληλικού 
κώδικα όπως ισχύει μετά την τροπο-

ποίηση του από το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 
3801/2009 προβλέπει: «1. στις υπαλλήλους 
οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μη-
τρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες 
πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε 
περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 
3ου, η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται 
κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες. η άδεια λόγω 
κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του 
θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο 
τοκετού.

σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια λο-
χείας αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα για κάθε τέ-
κνο πέραν του ενός».

σύμφωνα με την διάταξη αυτή,  η μητέρα που 
αποκτά τέκνο πέραν του τρίτου, (δηλαδή τέταρ-
το, πέμπτο, έκτο κ.ο.κ), δικαιούται άδεια λοχείας 
προσαυξημένη κάθε φορά που γεννά, κατά δύο 
μήνες, ήτοι άδεια λοχείας συνολικά πέντε μηνών 
για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου. σε περίπτωση πο-
λύδυμης κύησης δε, η άδεια λοχείας προσαυξάνεται 
κατά έναν μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.

2 Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ
α. σύμφωνα με το άρθρο 53  παρ. 2 του ισχύοντος 
υπαλληλικού κώδικα: « …ο χρόνος εργασίας του γο-

νέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως 
εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία 1) 
ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων 

Γράφει η   έλένη παπαγεωργίου, νομικός σύμβουλος έ.ν.έ.

το νομικό πλαίσιο
των αδειών

μητρότητας και ανατροφής τέκνων
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(4) ετών. ο γονέας υπάλληλος δι-
καιούται εννέα (9) μήνες άδεια με 
αποδοχές για ανατροφή παιδιού, 
εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά 
το προηγούμενο εδάφιο μειωμέ-
νου ωραρίου».

μοναδική προϋπόθεση που θέ-
τει ο νομοθέτης για την λήψη της 
άδειας ανατροφής είναι το τέκνο 
του δημοσίου υπαλλήλου να είναι 
εως τεσσάρων ετών. από καμία 
διάταξη του επίμαχου άρθρου δεν 
προκύπτει αλλά και σε καμία σχε-
τική εγκύκλιο δεν αναφέρεται ότι 
είναι υποχρεωτική η λήψη της σχε-
τικής άδειας αμέσως μετά τη λήξη 
της άδειας λοχείας κλπ. 

β. αναφορικά με την αθροιστική 
χορήγηση των διευκολύνσεων ανα-
τροφής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 
με αριθμ. πρωτ.:διδαδ/Φ.51/590 /
οικ. 14346/29 μαΐου 2008 και την 
υπ’ αριθμ.  64/2008 γνωμοδότηση 
του νομικού συμβουλίου του κρά-
τους «ο γονέας υπάλληλος που 
λαμβάνει ήδη τη διευκόλυνση του 
μειωμένου ωραρίου ή της εννεά-
μηνης άδειας ανατροφής τέκνου, 
και πριν την εξάντλησή τους απο-
κτά νέο τέκνο, δικαιούται να λάβει 
το υπόλοιπο των διευκολύνσε-
ων για το πρώτο τέκνο αργότερα, 
αθροιστικά με τις διευκολύνσεις 
που αντιστοιχούν στο νέο τέκνο. 
στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται 
ότι, οι υπάλληλοι που δεν έλαβαν 
το υπόλοιπο των διευκολύνσεων 
ανατροφής για το πρώτο τέκνο 
λόγω απόκτησης νέου τέκνου, 
μπορούν να κάνουν τώρα χρή-
ση του υπολοίπου αυτού, υπό την 
προϋπόθεση ότι, το πρώτο τέκνο 
δεν έχει συμπληρώσει το τέταρτο 
(4ο) έτος της ηλικίας του.

σύμφωνα με την προπαρατεθεί-
σα εγκύκλιο (διδαδ/Φ.51/590 /οικ. 
14346/29 μαΐου 2008), η άδεια 
ανατροφής δεν μπορούσε να χο-
ρηγηθεί τμηματικά αλλά μόνον 

αθροιστικά με όμοιας κατηγορίας 
άδεια και κατά συνέπεια το υπό-
λοιπο (μετά την διακοπή της λόγω 
αναρρωτικής αδείας) δεν χορηγεί-
το οποτεδήποτε μετά την λήξη της 
αναρρωτικής αδείας, αλλά  μόνον 
αθροιστικά με την άδεια ανατρο-
φής για το νέο τέκνο.

η χορήγηση αναρρωτικής αδείας 
εντός του χρόνου της εννεάμηνης 

άδειας ανατροφής δέν οδηγεί σε 
απώλεια του υπολοίπου της αδεί-
ας αυτής, αφού  θεωρείται ότι οι 
σκοποί των αδειών αυτών είναι δι-
αφορετικοί και δεν είναι επιτρεπτή 
η χορήγηση της μίας εις βάρος της 
άλλης, διότι διαφορετικά θα καθί-
στατο κενό περιεχομένου το δικαί-
ωμα λήψεως εκάστης αδείας. 

το θέμα επιλύθηκε νομοθετι-
κά δυνάμει του άρθρου 50§4 του 
ν. 4075/2012, το οποίο ορίζει: «η 
γονική άδεια ανατροφής χορηγεί-
ται εφάπαξ ή τμηματικά, με βάση 
σχετική αίτηση του εργαζόμενου, 
όπου διευκρινίζεται η έναρξη και 
η λήξη της (…)». σύμφωνα με τη 
διάταξη αυτή, η εννεάμηνη άδεια 
ανατροφής του άρθρου 53 του δη-
μοσιοϋπαλληλικού κώδικα δύνα-
ται να χορηγηθεί είτε εφάπαξ, είτε 
τμηματικώς, δηλαδή είναι δυνατή 
η διακοπή της και η συνέχισή της 
μεταγενέστερα. 

γ. αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή 
ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζε-
ται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δι-
καιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς 
διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύ-
ζυγος υπάλληλος δικαιούται να κά-
νει χρήση των διευκολύνσεων της 
παραγράφου 2 του άρθρου 53 του 
υκ, κατά το μέρος που η σύζυγος 
αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει 
χρήση των δικών της ή των δικών 
του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος 
που αυτά υπολείπονται των διευκο-
λύνσεων της παραγράφου 2».

σύμφωνα με την  εγκύκλιο 
υπ.έσ.δ.δ.α. 14/5/2007:«Ως εργα-
σία στον ιδιωτικό τομέα νοείται η 
εξαρτημένη μισθωτή εργασία, κα-
θώς και η άσκηση κάποιου ελευ-
θέριου επαγγέλματος από αυτά 
που ορίζονται στην κείμενη νομο-
θεσία περί φορολογίας εισοδήμα-
τος. ο υπάλληλος που δικαιούται 
να κάνει χρήση της διευκόλυνσης 
του μειωμένου ωραρίου ή της 
άδειας ανατροφής πρέπει να προ-
σκομίζει από τον οικείο εργοδότη 
καθώς και τον αντίστοιχο ασφα-
λιστικό φορέα σχετική βεβαίωση, 
από όπου θα προκύπτει ρητώς η 
ιδιωτική εργασία που ασκεί ο/η 
σύζυγός του, καθώς και το εάν έχει 
ήδη κάνει ολικώς ή μερικώς χρήση 
των δικών του/της δικαιωμάτων.»

Η χορήγηση 
αναρρωτικής 
αδείας εντός 
του χρόνου 
της εννεάμηνης 
άδειας ανατροφής 
ΔΕΝ οδηγεί σε 
απώλεια του 
υπολοίπου της 
αδείας αυτής
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Προϋποθέσεις για τη λήψη 
άδειας από νοσηλευτή/
νοσηλεύτρια του οποίου ο/η 
σύζυγος εργάζεται στον ιδιωτικό 
τομέα είναι αποκλειστικά:
1.  το τέκνο να μην έχει υπερβεί 

κατα το Χρονο υποΒολησ 
τησ αιτησησ το τέταρτο έτος 
της ηλικίας του. ο χρόνος υπο-
βολής της αίτησης έχει κριθεί 
από τα δικαστήρια ότι είναι ο 
κρίσιμος χρόνος για τη διαπί-
στωση της συνδρομής των προ-
ϋποθέσεων.

2.  ο/η σύζυγος, εργαζόμενη με 
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, να 
μην έχει κάνει χρήση των διευ-
κολύνσεων που δικαιούται.

3.  η άδεια ανατροφής να χορηγη-
θεί εντός του χρονικού διαστή-
ματος που ο/ η σύζυγος εργάζε-
ται και όσο διαρκεί η σύμβασή 
της.
 πέραν των ανωτέρω, ουδεμία 

άλλη προϋπόθεση απαιτείται εκ 
του νόμου για την χορήγηση της 
άδειας. το μόνο γεγονός που ελέγ-
χεται από τη διοίκηση σε σχέση με 
παρελθόντα χρόνο, είναι το αν ο/η 
σύζυγος έκανε ενδεχομένως χρή-
ση διευκολύνσεων που δικαιούται. 
δεν ελέγχεται και είναι απολυ-
τα παράνομη η λήψη υπόψιν των 
χρονικών διαστημάτων που ο/η 
σύζυγος έμεινε άνεργος-η  πριν 
την υποβολή της αιτήσεως του/

της συζύγου μόνο και μόνο επειδή 
είχε γεννηθεί το τέκνο (!), καθώς 
οδηγεί σε κατάφωρη και χωρίς 
νόμιμο έρεισμα παραβίαση δικαι-
ώματος κατοχυρωμένου συνταγ-
ματικά (παράγραφοι 1 και 5 του 
άρθρου 21 του συντάγματος), αλλά 
και από το κοινοτικό δίκαιο (αρχή 
συνδυασμού επαγγελματικών και 
οικογενειακών υποχρεώσεων, 
κατοχυρωμένο δικαίωμα γονικής 
άδειας ώστε να εξασφαλίζεται η 
ενασχόληση με το τέκνο).

δ. στην παράγραφο 5 του άρθρου 
53 του ν.3528/2007 προβλέπεται 
ότι σε περίπτωση διάστασης, δια-
ζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου 
χωρίς γάμο των γονέων του, την 
άδεια της παρ. 1 και τις διευκο-
λύνσεις της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου δικαιούται ο γονέας που 
ασκεί την επιμέλεια.

ε. ο ν. 4075/2011- η συμφωνία - 
πλαίσιο για τη γονική άδεια

σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 49§2 του ως άνω νόμου 
(ρήτρα 1 της συμφωνίας – πλαι-
σίου), «οι διατάξεις των άρθρων 
49 έως 55 του παρόντος κεφαλαί-
ου εφαρμόζονται σε όλους τους 
εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, 
θετούς ή ανάδοχους, που απασχο-
λούνται στον ιδιωτικό, το δημόσιο 
τομέα, τα ν.π.δ.δ., τους ο.τ.α. 
και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
όπως οριοθετείται από τις διατά-
ξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 
1256/1982 (α’65), με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας ή μορφή απασχό-
λησης, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάσεων μερικής απασχόλησης 
και ορισμένου χρόνου, των συμ-
βάσεων ή σχέσεων μέσω επιχεί-
ρησης προσωρινής απασχόλησης, 
του άρθρου 115 του ν. 4052/2012 
(α’41) και της έμμισθης εντολής, 
ανεξάρτητα από τη φύση των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών». σύμφω-
να δε με τις διατάξεις του άρθρου 

θεμελιώνεται δικαίωμα λήψης τριμήνου αδείας 
με αποδοχές, κατόπιν αιτήσεώς, χωρίς τη γνώμη 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
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53§2 του νόμου 4075/2012, «για 
κάθε παραβίαση των διατάξεων 
του παρόντος στο δημόσιο το-
μέα, τα ν.π.δ.δ., τους ο.τ.α. και 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
όπως οριοθετείται από τις διατά-
ξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του 
ν. 1256/1982 (α’65), επιβάλλονται 
πειθαρχικές και διοικητικές κυρώ-
σεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις». 

 η ερμηνεία πλέον των διατά-
ξεων του άρθρου 53 του δημο-
σιοϋπαλληλικού κώδικα οφείλει 
υποχρεωτικώς να γίνεται δυνάμει 
των πλέον πρόσφατων και υπερι-
σχυουσών διατάξεων των άρθρων 
48 – 54 του νόμου 4075/2012.

3  ΑΔΕΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ
στο άρθρ. 53 παρ. 1 του ν. 
3528/2007 προβλέπεται: «η 

προβλεπόμενη από την παρ. 2 του 
άρθρου 51 του παρόντος άδεια χο-
ρηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώ-
μη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν 
πρόκειται για ανατροφή παιδιού 
ηλικίας έως και έξι (6) ετών. διά-
στημα τριών (3) μηνών της άδειας 
αυτής χορηγείται με πλήρεις απο-
δοχές στην περίπτωση γέννησης 
τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.»

 το άρθρο 51 παρ. 2, στο οποίο 
ρητά παραπέμπει η διάταξη αυτή, 
ορίζει: «στους υπαλλήλους επι-
τρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς 
αποδοχές συνολικής διάρκειας 
έως δύο (2) ετών, ύστερα από αί-
τηση τους και γνώμη του υπηρε-
σιακού συμβουλίου, για σοβαρούς 
ιδιωτικούς λόγους.»

μοναδική προϋπόθεση για την 
λήψη της τριμήνου αδείας λόγω 
γεννήσεως τρίτου τέκνου είναι η 
μη εξάντληση του δικαιώματος της 
αδείας άνευ αποδοχών της παρ. 2 
του άρθρου 51 του κώδικα δημο-
σίων υπαλλήλων.  έπιπροσθέτως, 
είναι σκόπιμο να αναφέρουμε ότι 

από καμία διάταξη του νόμου, δεν 
τίθεται απαγόρευση ή περιορισμός 
αναφορικά με την άσκηση του δι-
καιώματος λήψης αδείας τριών 
μηνών με αποδοχές λόγω της γέν-
νησης τρίτου τέκνου σε σχέση με 
τις λοιπές διευκολύνσεις γονέων 
με οικογενειακές υποχρεώσεις.

από το συνδυασμό των ανωτέρω 
διατάξεων και σκέψεων προκύπτει 
ότι θεμελιώνεται δικαίωμα λήψης 
τριμήνου αδείας με αποδοχές, κα-
τόπιν αιτήσεώς, χωρίς τη γνώμη 
του υπηρεσιακού συμβουλίου- η 
οποία απαιτείται ρητά μόνο για την 
λήψη της άδειας δύο ετών άνευ 
αποδοχών- λόγω της γεννήσεως 
τρίτου τέκνου. την άδεια αυτή ο 
νοσηλευτής έχει δικαίωμα να την 
λάβει και αμέσως μετά τη λήξη 
της άδειας ανατροφής του τρίτου 
τέκνου, δεδομένου ότι από καμία 
διάταξη νόμου δεν απαγορεύεται 
κάτι τέτοιο.

4ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ
σύμφωνα με  το άρθρο 51 

παρ. 2 του ισχύοντος κώδικα κα-
τάστασης δημοσίων πολιτ. υπαλ-
λήλων, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με την παράγραφο 4 άρθρου 37 
του ν.3986/2011: «στους υπαλ-
λήλους επιτρέπεται η χορήγηση 
άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής 
διάρκειας έως «πέντε (5) ετών», 
ύστερα από αίτηση τους και γνώμη 
του υπηρεσιακού συμβουλίου, για 
σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους».

στο δε άρθρο 53 του ιδίου ως 
άνω κώδικα και συγκεκριμένα 
στην πρώτη παράγραφο αυτού 
προβλέπεται: «η προβλεπόμενη 
από την παρ. 2 του άρθρου 51 του 
παρόντος άδεια χορηγείται υπο-
χρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσι-
ακού συμβουλίου, όταν πρόκειται 
για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως 
και έξι (6) ετών».

 από το συνδυασμό των δύο δι-
ατάξεων ρητα και μέ απολυτη 
σαΦηνέια προκύπτει η υποχρεω-
τική χορήγηση της άνευ αποδοχών 
αδείας χωρίς γνώμη του οικείου 
υπηρεσιακού συμβουλίου, σε περί-
πτωση που πρόκειται για ανατροφή 
παιδιού ηλικίας ως έξι ετών.

5   ΑΔΕΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΙΔΙΩ-
ΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Για τους εργαζομένους στον 

ιδιωτικό τομέα, προβλέπεται άδεια 
μητρότητας συνολικής διάρκειας 
17 εβδομάδων. οι 8 εβδομάδες 
χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την 
πιθανή ημερομηνία τοκετού, και οι 
υπόλοιπες 9 μετά τον τοκετό. σε 
περίπτωση που ο τοκετός πραγ-
ματοποιηθεί σε προγενέστερη από 
την πιθανή ημερομηνία, το υπόλοι-
πο της άδειας χορηγείται μετά τον 
τοκετό, ώστε να συμπληρωθούν οι 
17 εβδομάδες (έ.Γ.σ.σ.έ.2000-2001 
άρθρο 7).

σύμφωνα με το άρθρο 142 του 
ν. 3655/2008: «η μητέρα που είναι 
ασφαλισμένη του ικα - έταμ, και 
εργάζεται με σχέση εργασίας ορι-
σμένου ή αορίστου χρόνου σε επι-
χειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, μετά 
τη λήξη της άδειας λοχείας και της 
ισόχρονης προς το μειωμένο ωρά-
ριο άδειας, όπως προβλέπεται από 
το άρθρο 9 της έΓσσέ των ετών 
2004 - 2005, δικαιούται να λάβει 
ειδική άδεια προστασίας μητρότη-
τας έξι (6) μηνών».

 σύμφωνα όμως με την παρ.2 
άρθρου 36 ν.3996/2011,Φέκ α 
170/5.8.2011: «η αληθής έννοια 
του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 
είναι ότι στο πεδίο εφαρμογής 
αυτού εμπίπτει η μητέρα που εί-
ναι ασφαλισμένη του ικα - έταμ, 
εργάζεται με σχέση εργασίας ορι-
σμένου ή αορίστου χρόνου σε επι-
χειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του 
ιδιωτικού τομέα».  ❱◗
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Σύμφωνα   με τις προϊσχύσα-
σες διατάξεις του άρθρου 12 
του ν.1586/1986, στους συ-

ντονιστές διοίκησης, στους προ-
ϊσταμένους διευθύνσεων, στους 
προϊσταμένους τμημάτων και 
στους προϊσταμένους αυτοτελών 
γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου 
οργανικών μονάδων καταβάλλεται 
για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκο-
ντα αυτά, επίδομα ίσο με το 30%, 
25%, 15% και 8%, αντίστοιχα, του 
βασικού μισθού του κλιμακίου. η 
ως άνω διάταξη επαναλαμβάνεται 
σε αναμορφωμένη εκδοχή από τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του νό-
μου 3205/2003.

καθ’ ερμηνεία των παραπάνω δι-
ατάξεων και σύμφωνα με την από-
φαση 4611/1998 του συμβουλίου 
της έπικρατείας, η χορήγηση του 
εν λόγω επιδόματος στους δημο-
σίους υπαλλήλους δικαιολογείται 
από την οργάνωση των δημοσίων 
υπηρεσιών (σε διευθύνσεις, τμή-
ματα και γραφεία) και κυρίως λόγω 
της συνδέσεως του μισθού με τον 
βαθμό των υπαλλήλων αυτών, η 
οποία επιβάλλει την διαφορετική 
μισθολογική μεταχείριση των προ-
ϊσταμένων των προαναφερθεισών 
οργανικών μονάδων. 

με βάση τα παραπάνω, καθί-
σταται σαφές ότι, οι υπάλληλοι, 
που ασκούν καθήκοντα προϊστα-
μένων, επιβάλλεται να τυγχάνουν 
διαφορετικής μισθολογικής με-
ταχείρισης, λόγω των αυξημένων 
ευθυνών που αναλαμβάνουν, αλλά 
και λόγω των ουσιαστικών προσό-
ντων που διαθέτουν και τα οποία 
σχετίζονται με την υπηρεσιακή 
τους ικανότητα. η διαφορετική 
αυτή μισθολογική αντιμετώπιση 

μεταφράζεται διά του επιδόματος 
θέσεως, το οποίο ορθώς θεσμο-
θέτησε ο έλληνας νομοθέτης. 

περαιτέρω, είναι δυνατόν καθή-
κοντα προϊσταμένου να εκτελούν 
υπάλληλοι κατόπιν σχετικής πρά-
ξης ανάθεσης των εν λόγω καθη-
κόντων εκ μέρους της διοίκησης. 
η πράξη ανάθεσης εκδίδεται, 
εφόσον δεν υπάρχουν υπάλληλοι 
που να πληρούν τις εκ των γενι-
κών ή ειδικών νομοθετικών δια-
τάξεων προϋποθέσεις, χάριν της 
εύρυθμης λειτουργίας μιας δημό-
σιας υπηρεσίας. 

και στην περίπτωση αυτή, οι 
υπάλληλοι που ασκού καθήκο-
ντα προϊσταμένου δικαιούνται του 
επιδόματος θέσεως, αφού κρί-
σιμο στοιχείο δεν είναι ο τρόπος 
ανάδειξης ενός προϊσταμένου 
αλλά το πραγματικό γεγονός της 
άσκησης καθηκόντων προϊστα-
μένων. με άλλα λόγια, ανεξαρτή-

τως του τρόπου τοποθετήσεως σε 
θέση προϊσταμένου, όλοι οι υπάλ-
ληλοι που ασκούν πραγματικά κα-
θήκοντα προϊσταμένου εξομοιώ-
νονται μεταξύ τους αναφορικά με 
το δικαίωμα λήψης του σχετικού 
επιδόματος θέσης. οποιαδήποτε 
διαφοροποίησή τους ως προς το 
συγκεκριμένο ζήτημα αντιβαίνει 
στην αρχή της ισότητας και είναι 
ως εκ τούτου καταχρηστική και 
αντισυνταγματική.

αυτό άλλωστε προκύπτει και 
από την απόφαση 3134/1996 του 
συμβουλίου της έπικρατείας, η 
οποία αναφέρει χαρακτηριστικώς 
τα εξής : «με την υπό κρίση αί-
τηση προβάλλεται ότι ο παρεμβαί-
νων εστερείτο της αναγκαίας τυπι-
κής προϋποθέσεως που τάσσεται 
από τις διατάξεις του ν.2190/1994 
για την επιλογή του ως προϊστα-
μένου γενικής διευθύνσεως, κα-
θόσον είχε ασκήσει μεν καθήκο-
ντα προϊσταμένου διευθύνσεως, 
τα καθήκοντα όμως αυτά τα άσκη-
σε κατ’ ανάθεση υπό της διοική-
σεως και όχι μετά από κρίση και 
επιλογή από το αρμόδιο υπηρεσι-
ακό συμβούλιο. δεδομένου όμως 
ότι η προπαρατεθείσα διάταξη του 
άρθρου 36 παρ.2 του ν.2190/1994 
αρκείται στην άσκηση εκ μέ-
ρους του υποψηφίου καθηκό-
ντων προϊσταμένου διευθύνσε-
ως, χωρίς να διακρίνει ως προς 
τον τρόπο τοποθετήσεώς του στη 
θέση αυτή, ο δε παρεμβαίνων, 
όπως προκύπτει από τον ατομικό 
του φάκελο, άσκησε πράγματι τέ-
τοια καθήκοντα, τοποθετηθείς ως 
προϊστάμενος της διευθύνσεως 
Γ΄ τεχνικής του έοτ, ο λόγος αυ-
τός ακυρώσεως είναι απορριπτέ-

έπίδομα θέσης - πράξη ανάθεσης
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ος ως αβάσιμος».
προχωρώντας ένα βήμα πιο 

πέρα τον συλλογισμό το συμβούλιο 
της έπικρατείας με την υπ’ αριθμ. 
900/2001 απόφασή του όρισε, ότι 
κατά την έννοια του άρθρου 30 του 
ν. 1586/1986, όπως τροποποιήθηκε 
κατά τα ανωτέρω, μετά την 1η-1-
1988 η διοίκηση δεν μπορεί να αρ-
νηθεί να χορηγήσει το κατά το άρθρο 
12 παρ. 1 του νόμου τούτου επίδομα 
θέσης στους αναφερομένους στη 
διάταξη αυτή υπαλλήλους, για το 
λόγο ότι η υπηρεσία τους στερεί-
ται νέου οργανισμού, η έκδοση του 
οποίου ήταν υποχρεωτική μέχρι την 
ημερομηνία αυτή. η σύμφωνη με το 
σύνταγμα ερμηνεία αυτή επιβάλλε-
ται εν όψει του ότι θα αντέκειτο στην 
καθιερούμενη από το άρθρο 4 του 
συντάγματος αρχή της ισότητας να 
υπάρχουν υπάλληλοι ασκούντες τα 
αναφερόμενα στην τελευταία αυτή 
διάταξη καθήκοντα, οι οποίοι δεν 
λαμβάνουν το επίδομα τούτο, από το 
γεγονός και μόνο ότι για τη συγκε-
κριμένη υπηρεσία ή το νομικό πρό-
σωπο δεν έχει εκδοθεί οργανισμός.

με άλλα λόγια το Συμβούλιο 
της Επικρατείας θεωρεί, ότι ένας 
υπάλληλος που ασκεί εν τοις 

πράγμασι χρέη προϊσταμένου 
δικαιούται να λαμβάνει το αντί-
στοιχο επίδομα θέσης, ακόμη 
και αν στην υπηρεσία του δεν 
έχει εκδοθεί οργανισμός που να 
προβλέπει θέση προϊσταμένου. η 
αξίωσή του, δε, αυτή δεν υπόκειται 
σε χρονικό περιορισμό προκειμέ-
νου να είναι νόμιμη, ήτοι ενυπάρ-
χει καθ’όλη την περίοδο που εκτε-
λεί χρέη προϊσταμένου. 

με βάση τις παραπάνω νομοθε-
τικές διατάξεις και τα πορίσματα 
της νομολογίας του συμβουλίου 
της έπικρατείας και των διοικη-
τικών δικαστηρίων προκύπτει ότι 
οι νοσηλευτές που ασκούν εν τοις 
πράγμασι καθήκοντα προϊσταμέ-
νου ακόμη και σε φορείς απασχό-
λησης, όπου δεν έχει εισέτι καταρ-
τιστεί ο αντίστοιχος οργανισμός 
ή δεν υπάρχουν τυπικώς θέσεις 
προϊσταμένων, δικαιούνται να λαμ-
βάνουν το επίδομα θέσης. 

σε περίπτωση μη καταβολής του 
ως άνω επιδόματος χωρεί η έγερ-
ση σχετικής αγωγής για την ανα-
δρομική του διεκδίκηση.

Στο σημείο αυτό υπογραμμίζε-
ται, ότι όλες οι ανωτέρω παρα-
τηρήσεις εξακολουθούν να είναι 

βάσιμες και μετά την θέση σε 
ισχύ των διατάξεων του άρθρου 
18 του Νόμου 4024/2011. σημει-
ωτέον, ότι σύμφωνα με την παρά-
γραφο 3 του ως άνω άρθρου, «σε 
περίπτωση νόμιμης αναπλήρωσης 
των προϊσταμένων της παραγρά-
φου 1 του παρόντος άρθρου, το 
επίδομα της αντίστοιχης βαθμίδας 
καταβάλλεται μετά την παρέλευση 
διμήνου στους αναπληρωτές των 
θέσεων αυτών. έιδικότερα, στην 
περίπτωση κένωσης ή σύστασης 
θέσης προϊσταμένου οργανικής 
μονάδας καταβάλλεται το ως άνω 
επίδομα στο νόμιμο αναπληρωτή, 
από την έναρξη της αναπλήρω-
σης».

κατά συνέπεια και στην περίπτω-
ση της αναπλήρωσης ο αναπληρω-
τής προϊστάμενος που εκτελεί εν 
τοις πράγμασι τα καθήκοντα που 
αντιστοιχούν σε θέση ευθύνης δι-
καιούται να λαμβάνει το σχετικό 
επίδομα χωρίς κάποιον χρονικό 
περιορισμό. κι αυτό γιατί ο νομο-
θέτης αρκείται να προσδιορίσει το 
χρονικό σημείο έναρξης καταβο-
λής του εν λόγω επιδόματος, χω-
ρίς να θέτει ένα ανώτατο χρονικό 
όριο χορήγησής του. ❱◗

Όπως είναι ήδη γνωστό, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό οφείλουν να συνεργάζονται με 
αρμονικό τρόπο, προκειμένου να επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και η 
αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας και φροντίδας στους ασθενείς. Στο πλαίσιο της ως 

άνω συνεργασίας, ωστόσο, οι νοσηλευτές και οι ιατροί διατηρούν την επαγγελματική τους αυτοτέλεια, 
βαρυνόμενοι μόνον με την εκτέλεση των πράξεων εκείνων, που συμπεριλαμβάνονται στα επαγγελματικά 
τους δικαιώματα και αρμόζουν στον κλάδο όπου ανήκουν ή στην ειδικότητά τους. 

Αυτό, άλλωστε, αποτυπώνεται και στις διατάξεις του άρθρου 13 του Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολο-
γίας, σύμφωνα με τις οποίες «ο Νοσηλευτής οφείλει να σέβεται και να συνεργάζεται αρμονικά με τους 
ιατρούς, ακολουθώντας με ακρίβεια τις ιατρικές οδηγίες, διατηρώντας συγχρόνως την επιστημονική του 
ανεξαρτησία και την ιδιότητά του ως ισότιμου μέλους της θεραπευτικής ομάδας».

Συμπερασματικά, εφόσον μια ιατρική οδηγία συνάδει με τον κύκλο των θεσμοθετημένων επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των νοσηλευτών, αυτή θα πρέπει να εκτελείται. Αντιστρόφως, οποιαδήποτε οδηγία εκφεύγει 
των αμιγώς νοσηλευτικών καθηκόντων των νοσηλευτών, αυτή δεν θα πρέπει να εκτελείται. Η μη εκτέλεσή 
της δέον όπως συνοδεύεται από σχετική αναφορά προς την προϊσταμένη αρχή του νοσηλευτή. ❱◗     

ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
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Με έκπληξη πληροφο-
ρηθήκαμε προσφάτως 
το περιεχόμενο του από 

12-06-2013 εγγράφου του ιατρού 
του ΓΝ Λαμίας κυρίου Εμμανου-
ήλ Αλεξόπουλου προς τον οικείο 
διοικητή, δυνάμει του οποίου 
υποβάλλονται προτάσεις σχετικά 
με την λειτουργία και κυρίως την 
στελέχωση του παιδιατρικού ΤΕΠ.

Ειδικότερα ο εν λόγω ιατρός, 
προσεγγίζοντας ζητήματα που 
άπτονται της αποκλειστικής αρ-
μοδιότητας της οικείας νοση-
λευτικής υπηρεσίας, καταθέτει 
απόψεις περί της κατανομής του 
νοσηλευτικού προσωπικού και 
περί της κατάρτισης του προ-
γράμματος απασχόλησης των νο-
σηλευτών στα ΤΕΠ ενηλίκων και 
ανηλίκων. 

Με τον τρόπο αυτό παραβιάζει 
τον διακριτό ρόλο και τις ειδικές 
αρμοδιότητες της νοσηλευτικής 
υπηρεσίας, επιδιώκοντας επί της 
ουσίας την υποκατάσταση του 
έργου της και των δραστηριο-
τήτων της. Είναι προφανές, ότι 
ο συγκεκριμένος ιατρός αγνο-
εί, ότι ο προγραμματισμός και ο 
έλεγχος των παρεχομένων νοση-
λευτικής φύσεως υπηρεσιών εις 
ένα νοσοκομείο ανήκει αποκλει-
στικώς στην οικεία νοσηλευτική 
υπηρεσία. Αυτό προκύπτει τόσο 
από τις διατάξεις του άρθρου 10 
του ΠΔ 87/1986, όσο και από τις 
ρυθμίσεις των επιμέρους Οργα-
νισμών όλων των νοσοκομείων 
της χώρας. 

Κατά συνέπεια, το επίμαχο κεί-
μενο με τις απόψεις του εν λόγω 
ιατρού δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ότι έχει δεσμευτικό περιεχόμενο, 
ως προερχόμενο από καθ’ ύλην 
αναρμόδιο όργανο. ❱◗     

ΤΕΠ ΛΑΜΙΑΣ

A ντικείμενο της παρούσης είναι το ζήτημα της αναγνώρισης του χρό-
νου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα των δημοσίων υπαλλήλων. 
Το ενδιαφέρον της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) είναι εύ-

λογο, δοθέντος ότι μέλη της Ε.Ν.Ε. είναι περίπου 28.000 νοσηλευτές, στην 
πλειοψηφία τους απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα.  

Όπως είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6§4 εδ. 
7 του Νόμου 4024/2011, «με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα 
από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να προβλέπεται η αναγνώριση για 
βαθμολογική και μισθολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό 
τομέα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι επτά (7) έτη, 
κατ’ ανώτατο όριο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο πέ-
μπτο της παρούσας παραγράφου. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται ο τρόπος 
και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης αντίστοιχης προϋπηρεσίας και για τους 
υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του διατάγματος, υπαλλήλους και 
ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της διάταξης του προ-
ηγούμενου εδαφίου». 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ο νομοθέτης έχει κάνει 
σαφή πρόβλεψη περί της δυνατότητας αναγνώρισης και του χρόνου προϋ-
πηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου περί βαθμολογικής και μισθο-
λογικής εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων.

Μελετώντας την σχετική αιτιολογική έκθεση διαφαίνεται ο σκοπός των 
ως άνω διατάξεων. Ειδικότερα, στην επίμαχη αιτιολογική έκθεση αναφέ-
ρεται χαρακτηριστικώς, ότι «η εν λόγω ρύθμιση, που για πρώτη φορά εισά-
γει δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, κατόπιν 
κρίσεως του υπηρεσιακού συμβουλίου, αποσκοπεί στην προσέλκυση στε-
λεχών του ιδιωτικού τομέα μέσω της επιτάχυνσης της βαθμολογικής τους 
εξέλιξης στη διοικητική ιεραρχία, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί κατά το δυ-
νατόν η εργασιακή τους εμπειρία και η τεχνογνωσία τους σε συναφείς το-
μείς επαγγελματικής δραστηριότητας».  Παρόλο, λοιπόν, που οι παραπάνω 
διατάξεις έχουν τεθεί σε ισχύ ήδη από τις 27-10-2011 και παρά το γεγονός 
ότι έχουν περάσει ήδη περίπου είκοσι (20) μήνες από την θέσπισή τους, η 
κανονιστικώς δρώσα διοίκηση ουδέν έπραξε μέχρι σήμερα. 

Με άλλα λόγια, οι συναρμόδιοι Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών δεν έχουν εισέτι αξιο-
ποιήσει τις επίμαχες εξουσιοδοτικές διατάξεις, προτείνοντας την έκδοση 
του προβλεπομένου Προεδρικού Διατάγματος. Η καθυστέρηση αυτή αφε-
νός αντιμάχεται τον σκοπό που κλήθηκαν να εξυπηρετήσουν οι εν λόγω 
διατάξεις, όπως αποτυπώνεται στο προαναφερθέν χωρίο της αιτιολογικής 
έκθεσης, αφετέρου δεν διευκολύνει την επιτάχυνση της εξέλιξης των ήδη 
υπηρετούντων υπαλλήλων. 

Σύμφωνα με αυτά, η Ε.Ν.Ε. θεωρεί, ότι η έκδοση του σχετικώς προβλε-
πομένου ΠΔ θα πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα των συναρμό-
διων Υπουργών. ❱◗

Άμεση προτεραιότητα το πδ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
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ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ 24ΩΡΗ ΒΑΣΗ 

Προσφάτως ετέθη σε ισχύ ο 
νόμος 3979/2011 (Φέκ α’ 
138/16-06-2011) για την ηλε-

κτρονική διακυβέρνηση και λοιπά 
ζητήματα. σύμφωνα, λοιπόν, με τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του ως 
άνω νόμου, η παράγραφος 5 του 
άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού 
περιεχομένου του προέδρου της 
δημοκρατίας «περί καθιερώσεως 
πενθημέρου εβδομάδος εργασίας 
των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών 
και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν. 1157/1981 (α’ 126), αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«α) οι εβδομαδιαίες ώρες εργα-
σίας ορίζονται σε σαράντα (40): αα) 
για τους μόνιμους υπαλλήλους και 
το προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
του δημοσίου, των οργανισμών το-
πικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθ-
μού και των λοιπών νομικών προ-
σώπων δημοσίου δικαίου, καθώς 
και όσων κατηγοριών προσωπικού 
υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα ακολουθούν το ωράριο αυ-
τών, ββ) για τους μόνιμους υπαλ-
λήλους και το προσωπικό με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου των υπηρεσιών 
και φορέων της προηγούμενης 
υποπερίπτωσης, οι οποίοι απα-
σχολούνται σε υπηρεσίες και φο-
ρείς που λειτουργούν σε 24ωρη 
βάση ή με τη μορφή εργοστασίου 
ή εργοταξίου ή συνεργείου ή που 
επιτελούν εργασίες υπαίθρου, γγ) 
(…), δδ) (…). β) η κατά τα ανωτέρω 
αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών 

εργασίας δεν αποτελεί υπερωριακή 
ή άλλης μορφής πρόσθετη εργασία 
και δεν συνεπάγεται την αύξηση με 
οποιονδήποτε τρόπο των αποδοχών 
ή απολαβών ή των ειδικών επιδο-
μάτων με οποιαδήποτε ονομασία. γ) 
(…). δ) Οι διατάξεις της παρ. 1 του 
δεύτερου άρθρου του ν. 1157/1981 
έχουν εφαρμογή και στο προ-
σωπικό της υποπερίπτωσης ββ’ 
της περίπτωσης α’ της παρούσας 
παραγράφου. ε) με την παρού-
σα διάταξη καταργούνται η παρ. 4 
του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 (α’ 
143), η παρ. 1 του άρθρου μόνου 
του π.δ. 588/1988 (α’ 284), η παρ. 
5 του άρθρου 1 της αριθ. διαδπ/
Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 απόφα-
σης του υπουργού έσωτερικών (Β’ 
769), η παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 
1400/1983 (α’ 156)».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω 
διατάξεων, οι εβδομαδιαίες ώρες 
εργασίας προσδιορίζονται πλέον σε 
σαράντα (40) για το προσωπικό του 
δημοσίου, των οτα και των λοιπών 
νπδδ. η νέα αυτή ρύθμιση φαίνε-
ται να καταλαμβάνει και τους νο-
σηλευτές, οι οποίοι υπάγονται στην 

υποπερίπτωση ββ’, δοθέντος ότι 
απασχολούνται σε υπηρεσίες, όπως 
π.χ. νοσοκομεία, που λειτουργούν 
σε 24ωρη βάση. 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, 
παρουσιάζει η διάταξη της περί-
πτωσης δ΄ των προαναφερθεισών 
διατάξεων, σύμφωνα με την οποία 
«οι διατάξεις της παρ. 1 του δεύ-
τερου άρθρου του ν. 1157/1981 
έχουν εφαρμογή και στο προσω-
πικό της υποπερίπτωσης ββ’ της 
περίπτωσης α’ της παρούσας πα-
ραγράφου», ήτοι στο προσωπικό 
που απασχολείται σε υπηρεσίες 
που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, 
όπως είναι και οι νοσηλευτές.      

σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατά-
ξεις της παραγράφου 1 του δεύτε-
ρου άρθρου του νόμου 1157/1981, 
«προκειμένου περί του προσωπικού 
ή μέρους προσωπικού του έθνικού 
τυπογραφείου ή ετέρων υπηρεσιών 
τυπογραφείου και βιβλιοδεσίας, ως 
και μηχανογραφικών υπηρεσιών,  
αι  κατά  την  παράγραφον 5 περίπτ. 
α΄ του παρόντος άρθρου οριζόμεναι 
καθ` εβδομάδα ώραι εργασίας  δύ-
ναται,  κατ’εξαίρεσιν,  λόγω  ειδικών  
δυσμενών  συνθηκών  εργασίας  του  
ως  άνω προσωπικού, να μειούνται 
κατά ημίσειαν ώραν ημερησίως  
δι’  αποφάσεως του υπουργού προ-
εδρίας κυβερνήσεως».

Συμπερασματικά, ειδικώς 
για το νοσηλευτικό προσωπικό 
των φορέων παροχής υπηρεσι-
ών υγείας, που λειτουργούν σε 
24ωρη βάση, εξακολουθεί να 
υπάρχει η δυνατότητα για την 
μείωση κατά μισή ώρα ημερησί-
ως του ωραρίου απασχόλησης. ❱◗

μείωση κατά μισή ώρα
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Η Ένωση Νοσηλευτών Ελ-
λάδος (έ.ν.έ.) έχει επα-
νειλημμένως τονίσει, ότι η 

συστηματική ανάθεση αλλότριων 
καθηκόντων σε νοσηλευτές είναι 
ενέργεια παράνομη, που παραβι-
άζει σαφείς διατάξεις, που διέ-
πουν την άσκηση του νοσηλευτι-
κού επαγγέλματος.

έιδικότερα, τα επαγγελματικά 
δικαιώματα και καθήκοντα των 
νοσηλευτών περιγράφονται με 
σαφήνεια στις διατάξεις του προ-
εδρικού διατάγματος 351/1989. 
από την διατύπωση των παραπά-
νω διατάξεων προκύπτει αναμ-
φίβολα, ότι τα νοσηλευτικά κα-
θήκοντα συνδέονται στενά με την 
παροχή υπηρεσιών φροντίδας και 
υγείας προς τους νοσηλευομέ-
νους ασθενείς. μεταξύ, δε, των 
ως άνω υπηρεσιακών καθηκό-
ντων δεν συμπεριλαμβάνονται δι-
οικητικής ή πάσης άλλης φύσεως 
ενέργειες.

με άλλα λόγια, η συστηματική 
και επί μακρόν απασχόληση νο-
σηλευτών σε φαρμακείο νοσοκο-
μείου ή ασφαλιστικού φορέα (π.χ. 
έοπυυ) συνιστά ανάθεση αλλότρι-
ων καθηκόντων, που κρίνεται ως 
παράνομη και καταχρηστική.

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

σημειωτέον εν προκειμένω, ότι 
τα υπηρεσιακά καθήκοντα των 
νοσηλευτών, ως επιστημόνων του 
χώρου της υγείας, είναι ενιαία 
ανεξαρτήτως του φορέα απασχό-
λησης ή της νομικής φύσεώς του. 
με άλλα λόγια, τα καθήκοντα των 

νοσηλευτώ είναι κοινά ανεξαρ-
τήτως του αν απασχολούνται σε 
δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία, 
σε ασφαλιστικούς φορείς ή σε 
οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. 

στο σημείο αυτό αξίζει να ση-
μειωθεί, ότι σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 30 του δημο-
σιοϋπαλληλικού κώδικα (νόμος 
3528/2007), ο υπάλληλος είναι 
υποχρεωμένος να εκτελεί μόνον 
τα καθήκοντα του κλάδου και της 

ειδικότητάς του, άρα όχι και αλλό-
τρια καθήκοντα, τα οποία δύνανται 
να του ανατεθούν μόνον σε περί-
πτωση επιτακτικής υπηρεσιακής 
ανάγκης και για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα.

περαιτέρω επισημαίνεται, ότι 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 25§3 του δημοσιοϋπαλληλι-
κού κώδικα (νόμος 3528/2007), 
«αν η διαταγή είναι προδήλως 
αντισυνταγματική ή παράνομη, 
ο υπάλληλος οφείλει να μην την 
εκτελέσει και να το αναφέρει χω-
ρίς αναβολή. Όταν σε διαταγή, η 
οποία προδήλως αντίκειται σε 
διατάξεις νόμων ή κανονιστικών 
πράξεων, διατυπώνονται επείγο-
ντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικό-
τερου συμφέροντος ή όταν, ύστε-
ρα από άρνηση υπακοής σε πρώτη 
διαταγή που προδήλως αντίκειται 
σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθή-
σει δεύτερη διαταγή που εκθέτει 
επείγοντες και εξαιρετικούς λό-
γους γενικότερου συμφέροντος, 
ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει 
τη διαταγή και να αναφέρει συγ-
χρόνως στην προϊσταμένη αρχή 
εκείνου που τον διέταξε. έπί νο-
μικών προσώπων δημοσίου δι-
καίου, εφόσον εκείνος που διέτα-
ξε είναι το διοικητικό συμβούλιο 
ή το ανώτατο μονομελές όργανο 
διοίκησης, η αναφορά υποβάλ-
λεται στον εποπτεύοντα υπουργό. 
έάν εκείνος που διέταξε είναι ο 
υπουργός, η αναφορά υποβάλλε-
ται στον πρωθυπουργό».

παράνομη
και καταχρηστική

Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Η συστηματική 
ανάθεση αλλότριων 
καθηκόντων σε 
νοσηλευτές είναι 
ενέργεια παράνομη, 
που παραβιάζει 
σαφείς διατάξεις, 
που διέπουν 
την άσκηση του 
νοσηλευτικού 
επαγγέλματος.
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έκ των ανωτέρω διατάξεων 
προκύπτουν τα ακόλουθα συμπε-
ράσματα: κατά πρώτον αναγνω-
ρίζεται ευθέως το δικαίωμα ή 
άλλως η υποχρέωση διαφωνίας 
του υπαλλήλου με το περιεχόμενο 
προδήλως παράνομης διαταγής. η 
διαφωνία, που αφορά μόνον την 
νομιμότητα της διαταγής και όχι 
την σκοπιμότητά της, προβάλλε-
ται εγγράφως και προηγείται της 
εκτέλεσης της διαταγής. 

με άλλα λόγια αναγνωρίζεται 
το δικαίωμα ανυπακοής. υπο-
γραμμίζεται, βέβαια, ότι η άρνηση 
εκτέλεσης διαταγής που δεν είναι 
προδήλως παράνομη συνιστά το 
πειθαρχικό παράπτωμα της άρνη-
σης εκτέλεσης των υπηρεσιακών 
καθηκόντων.

στην περίπτωση που ο διατάσ-
σων θα επικαλεσθεί επείγοντες 
και εξαιρετικούς λόγους γενικότε-
ρου συμφέροντος, ή εκδώσει δεύ-
τερη κατά σειρά διαταγή ομοίου 
περιεχομένου, τότε ο υπάλληλος 
υποχρεούται να εκτελέσει την δι-
αταγή έστω κι αν είναι παράνομη, 
καθιερουμένου ούτως του καθή-
κοντος της απόλυτης υπακοής. 

έν προκειμένω, ωστόσο, οι 
επικαλούμενοι λόγοι θα πρέπει 
αθροιστικώς να είναι επείγοντες, 
ήτοι μη επιδεχόμενοι αναβολής, 
εξαιρετικοί, ήτοι να έχουν προκύ-
ψει εκτάκτως και αιφνιδίως και 
γενικότερου συμφέροντος, δηλαδή 
να άπτονται κρατικών ή κοινωνι-
κών αναγκών, η μη ικανοποίηση 
των οποίων θα επιφέρει ανεπα-
νόρθωτη ζημία στο κράτος ή στην 
κοινωνίας.

έν προκειμένω, η συστηματι-
κή ανάθεση σε νοσηλευτές αλ-
λότριων καθηκόντων δεν μπορεί 
να υποστηριχθεί ότι οφείλεται σε 
επείγουσες συνθήκες μη προβλε-
φθείσες, στοιχείο που την καθιστά 
αυτομάτως παράνομη. ❱◗

Όπως είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
30 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, ο υπάλληλος 
εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητάς του.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του Προε-
δρικού Διατάγματος 210/2001, «από τη δημοσίευση του παρόντος 
καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του Βοηθού Νοσηλευτή - 
τριας στους κατόχους πτυχίων των: 1. Μέσων Τεχνικών Επαγγελμα-
τικών Νοσηλευτικών Σχολών (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ ) 2. Τεχνικών Επαγγελμα-
τικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) Νοσηλευτικής κατεύθυνσης 3. Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.Ε.Κ.) Νοσηλευτικής (Τ.Ε.Ε.) 4. Τε-
χνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Α’ κύκλου Βοηθών Νο-
σηλευτών 5. Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) Β’ 
κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών 6. Σχολών της αλλοδαπής ισοτίμων 
προς τις ανωτέρω Σχολές».

Επισημαίνεται, ότι στις διατάξεις του ως άνω ΠΔ υπάρχει σαφής 
περιγραφή των καθηκόντων των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ενώ κα-
θιερώνεται και σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, άνευ της 
οποίας είναι αδύνατη η άσκηση του επαγγέλματος του βοηθού νο-
σηλευτή. 

Υπ’ αυτήν την έννοια, η κατάληψη από υπάλληλο της κατηγορίας 
ΥΕ οργανικής θέσεως ΔΕ βοηθού νοσηλευτών και η εν τοις πράγ-
μασι άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος άνευ λήψεως της σχετικής 
αδείας συνιστά προδήλως περίπτωση αντιποίησης επαγγέλματος, η 
οποία διώκεται και ποινικώς. 

Κατά συνέπεια, βάσει της κείμενης νομοθεσίας ο υπάλληλος της 
κατηγορίας ΥΕ δεν δικαιούται να εκτελεί πράξεις που συγκαταλέ-
γονται στον κύκλο των υπηρεσιακών καθηκόντων των ΔΕ Βοηθών 
Νοσηλευτών.  ❱◗     

Είναι  γεγονός, ότι επί υπαλληλικού προσωπικού, όπως είναι και οι νο-
σηλευτές, που απασχολείται στη βάση κυκλικού ωραρίου ένεκα της 
εικοσιτετράωρης λειτουργίας της υπηρεσίας, ήτοι του νοσοκομείου, 

οι πάσης φύσεως άδειες ή ο προβλεπόμενος χρόνος, δηλαδή οι ημέρες, 
εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) δύναται να καταλαμβάνουν οποιεσδήπο-
τε ημέρες της εβδομάδας, δοθέντος ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι και 
δυνητικώς, αλλά και εν τοις πράγμασι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
καθ’ όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένου του σαββα-
τοκύριακου ή ημερών αργίας.

Κατά συνέπεια, νομικώς είναι απόλυτα εφικτή η χορήγηση ημέρας ανά-
παυσης (ρεπό) ακόμη και τις ημέρες του Σαββάτου ή της Κυριακής ή τις 
ημέρες επίσημων αργιών. Η μη απασχόληση τινός νοσηλευτή σε αντίστοι-
χη ημέρα σημαίνει ότι αυτός τελεί σε ρεπό, ενόψει της συγκεκριμένης 
δομής του προγράμματος απασχόλησης στην υπηρεσία όπου υπηρετεί.  ❱◗     

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΕ

ΑΡΓΙΑ ΡΕΠΟ
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ενόψει της οδηγίας 2011/24/
έέ του έυρωπαϊκού κοινο-
βουλίου και του συμβουλίου 

περί της εφαρμογής των δικαιω-
μάτων των ασθενών στο πλαίσιο 
της διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης και δη των διατάξεων 
του άρθρου 4§2 περ. δ’, η Ένω-
ση νοσηλευτών έλλάδος (έ.ν.έ.) 
επισημαίνει τα ακόλουθα:

σύμφωνα με τις προαναφερθεί-
σες διατάξεις, «το κράτος μέλος 
θεραπείας εξασφαλίζει ότι, για τη 

θεραπεία που παρέχε-
ται στο 

έδαφός του, υπάρχουν συστήμα-
τα ασφάλισης επαγγελματικής 
ευθύνης ή εγγύηση ή παρόμοια 
ρύθμιση που είναι ισοδύναμη ή 
ουσιαστικά συγκρίσιμη ως προς 
το σκοπό της και κατάλληλη για τη 
φύση και το βαθμό του κινδύνου».

πράγματι το ζήτημα της ασφάλι-
σης της επαγγελματικής ευθύνης 
είναι μείζονος σημασίας για όλους 
τους επαγγελματίες που δρα-
στηριοποιούνται στον χώρο της 
υγείας, άρα και τους νοσηλευτές. 
η ασφάλιση της επαγγελματικής 
ευθύνης, πέραν της εξασφάλισης 
που παρέχει στον επαγγελματία, 
αποτελεί μια μορφή ένδειξης 
σεβασμού και προστασίας των 
δικαιωμάτων του ασθενούς και 
του εν γένει λήπτη – αποδέκτη 

των υπηρεσιών υγείας και 
φροντίδας. 

υπ’ αυτό το πρίσμα η 
έ.ν.έ. χαιρετίζει την 

επίμαχη διά-
ταξη, η εν-
σωμάτωση 
της οποίας 
στο εθνικό 
μας δίκαιο 
θα αποτε-
λέσει μια 
καινοτόμο 
και ελπι-
δ ο φ ό ρ α 
ρύθμ ιση 
προς όφε-
λος του 
κοινωνι-
κού συνό-
λου. 

Βασική θέση της έ.ν.έ. αποτε-
λεί η πεποίθησή της, ότι στη δια-
δικασία ασφάλισης της επαγγελ-
ματικής ευθύνης όσων παρέχουν 
υπηρεσίες θεραπείας, πρωταγω-
νιστικό ρόλο θα πρέπει να διαδρα-
ματίσουν οι οικείες επαγγελματι-
κές ενώσεις – επιμελητήρια. 

με άλλα λόγια, προκειμένου να 
υπάρξει μια ενιαία αντιμετώπιση 
του εξαιρετικά κρισίμου ζητήμα-
τος της ασφάλισης της επαγγελ-
ματικής ευθύνης των νοσηλευτών, 
η έ.ν.έ. δύναται και οφείλει να 
επιφορτιστεί με την αρμοδιότητα 
ομαδικής ασφάλισης των νοση-
λευτών – μελών της, σε συνερ-
γασία και διαπραγμάτευση με 
νομίμως λειτουργούντες ασφαλι-
στικούς φορείς στη χώρα μας.

δια της μεθόδου αυτής αφε-
νός διασφαλίζεται ότι όλοι οι 
νοσηλευτές, στο πλαίσιο ενός 
minimum κοινωνικής ευθύνης, 
θα υπαχθούν σε καθεστώς ασφά-
λισης της επαγγελματικής ευθύ-
νης τους, αφετέρου θα υπάρχει 
μια ενιαία αντιμετώπιση του ζητή-
ματος, που θα ενισχύσει το αίσθη-
μα ασφάλειας δικαίου προς όφε-
λος τόσο των νοσηλευτών, όσο 
κυρίως και των ασθενών.

με τις σκέψεις αυτές παραμέ-
νουμε στη διάθεσή σας για περαι-
τέρω διευκρινίσεις ή για μια από 
κοινού ανάλυση όλων των παρα-
μέτρων και τον προσδιορισμό των 
διαδικαστικών βημάτων αφενός 
για την θεσμοθέτηση αντίστοιχης 
αρμοδιότητας της έ.ν.έ., αφετέ-
ρου για την συγκεκριμενοποίηση 

Βασική προϋπόθεση η εγγραφή  
στα μητρώα της έ.ν.έ.



w w w. p a s y n o . g r 51α π ρ ί λ ι ο ς  -  μ ά ι ο ς  -  ι ο ύ ν ι ο ς  2 0 1 3

ζητημάτων τεχνικού και λεπτομε-
ρειακού χαρακτήρα.  

σε κάθε περίπτωση επισημαίνου-
με, ότι αν τελικώς δεν προκριθεί 
το μοντέλο ανάληψης της σχετι-
κής πρωτοβουλίας συγκεντρωτικά 
από τις οικείες επαγγελματικές 
οργανώσεις, τότε θα πρέπει να 
διασφαλιστεί, ότι οι ασφαλίζοντες 
την επαγγελματική τους ευθύνη θα 
πρέπει να είναι οπωσδήποτε εγγε-
γραμμένα μέλη του οικείου επαγ-
γελματικού τους συλλόγου, ως 
μορφή πιστοποίησης της νομίμου 
ασκήσεως της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. 

πράγματι, διά της εγγραφής 

στα μητρώα της έ.ν.έ. και διά της 
ετήσιας ανανέωσης αυτής παρέ-
χεται, δια μέσου της σχετικώς εκ-
διδόμενης βεβαίωσης της έ.ν.έ., 
μια πιστοποίηση περί της νομί-
μου ασκήσεως του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος, περί της ισχύος της 
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 
και περί της μη επιβολής της πει-
θαρχικής ποινής της προσωρινής ή 
της οριστικής παύσης. 

συνοψίζοντας, θα ήταν τουλάχι-
στον αδιανόητο να ασφαλίσει την 
επαγγελματική του ευθύνη κά-
ποιος εργαζόμενος, ο οποίος πα-
ρέχει μεν νοσηλευτικές υπηρεσίες, 
πλην όμως δεν φέρει τον αντίστοι-

χο επαγγελματικό τίτλο του νοση-
λευτή ή έχει τιμωρηθεί με την πει-
θαρχική ποινή της προσωρινής ή 
οριστικής διαγραφής, στοιχείο που 
συνεπάγεται, κατ’ άρθρον 31§5 του 
νόμου 3252/2004, την αυτοδίκαιη 
αναστολή της άδειας ασκήσεως 
του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

υπ’ αυτήν την έννοια, βασική 
προϋπόθεση για την ασφάλιση της 
επαγγελματικής ευθύνης ενός νο-
σηλευτή θα πρέπει να αποτελεί η 
εγγραφή στα μητρώα της έ.ν.έ. 
και η ετήσια ανανέωση αυτής, που 
πιστοποιείται διά της σχετικώς 
εκδιδομένης βεβαίωσης από την 
έ.ν.έ. ❱◗

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48§3 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δη-

μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να 
προσαυξάνεται ως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέ-
ρες ο αριθμός των ημερών κανονικής άδειας των 
υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες πε-
ριοχές».

Κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων 
έχει ήδη εκδοθεί η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/φ.51/578/
οικ./04-03-2008 Απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών (Προσαύξηση της κανονικής άδειας των 
υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες πε-
ριοχές, ΦΕΚ Β΄ 475/2008). 

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ως άνω υπουργικής 
απόφασης, «Προσαυξάνουμε την κανονική άδεια 
των υπαλλήλων του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που υπηρετούν σε υπηρεσίες 
παραμεθορίων περιοχών ως ακολούθως: 

Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο νομό 
Κυκλάδων κατά δυο (2) ημέρες. 

Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους νο-
μούς Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Θεσπρωτίας, Ιωαν-
νίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Δράμας κατά τρεις 
(3) ημέρες. 

Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους 

Νομούς Ξάνθης, ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, 
Σάμου, Δωδεκανήσου και Κέρκυρας κατά τέσσε-
ρις (4) ημέρες. 

Προκειμένου για νεοδιόριστους υπαλλήλους, 
η ανωτέρω προσαύξηση της κανονικής άδειας 
μπορεί να χορηγηθεί οποτεδήποτε μετά τη συ-
μπλήρωση δυο μηνών πραγματικής υπηρεσίας 
και μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους». 

Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων, σε συνδυ-
ασμό με αυτές του άρθρου 48 του Υπαλληλικού 
Κώδικα, ρυθμίζεται το ζήτημα της προσαύξησης 
των ημερών κανονικής αδείας για όσους υπηρε-
τούν σε παραμεθόριο περιοχή. Ο υπολογισμός 
είναι απλός και προφανής, προβλεπομένης της 
χορήγησης των επιπλέον ημερών μετά την εξά-
ντληση των ημερών του άρθρου 48.

Ειδικώς για τους νεοδιοριζόμενους υπαλλή-
λους προβλέπεται η χορήγηση των επιπλέον 
ημερών μετά την συμπλήρωση 2 μηνών υπηρεσί-
ας και μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους. 
Κατά συνέπεια, σε υπάλληλο που διορίστηκε στις 
26-02-2010 μπορούσε να χορηγηθεί η επιπλέον 
άδεια μετά τις 26-04-2010 και μέχρι τις 31-12-
2010. Για το επόμενο έτος 2011 ο υπάλληλος δι-
καιούται και πάλι το σύνολο των επιπλέον ημε-
ρών αδείας. ❱◗     

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 
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ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΙΑΤΡΩΝ

Η πρόβλεψη για την σύσταση και την λειτουργία των κέντρων 
υγείας, καθώς και των περιφερειακών ιατρείων ενυπάρχει 
ήδη στις διατάξεις του Νόμου 1397/1983. Σύμφωνα με τις 

ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 18 του ως άνω Νόμου, στα κέντρα 
υγείας τόσο των αστικών, όσο και των μη αστικών περιοχών υπη-
ρετεί υποχρεωτικώς ιατρός.

Παράλληλα, στο άρθρο 18 που αφορά την λειτουργία και την 
στελέχωση των κέντρων υγείας μη αστικών περιοχών, γίνεται ευ-
θέως λόγος περί του εφημερεύοντος ιατρού, ο οποίος προφανώς 
οφείλει να βρίσκεται παρών στον χώρο του κέντρου υγείας κατά 
την διάρκεια της εφημερίας του. 

Ενόψει των ανωτέρω και δοθέντος ότι, όπως αναφέρεται στο 
επίμαχο ερώτημα, στο κέντρο υγείας Αμοργού πολλές φορές ο 
ιατρός απουσιάζει κατά την διάρκεια της εφημερίας, η πρακτική 
αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτελέσει περιεχόμενο αντί-
στοιχης σχετικής καταγγελίας προς το αρμόδιο νοσοκομείο, την 
οικεία υγειονομική περιφέρεια και τελικώς το ίδιο το Υπουργείο 
Υγείας. 

Διά της υποβολής της ως άνω αναφοράς – καταγγελίας προς 
την προϊσταμένη αρχή οι απασχολούμενοι νοσηλευτές αποδει-
κνύουν ότι έχουν ενημερώσει κάθε αρμόδιο φορέα, ο οποίος θα 
πρέπει να αναλάβει και την σχετική ευθύνη προς διευθέτηση της 
κατάστασης. 

Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση εκτάκτου περιστατικού και σε 
απουσία του ιατρού οι νοσηλευτές ενεργούν σύμφωνα με το γράμ-
μα των διατάξεων του ΠΔ 351/1989, που περιγράφει τα επαγγελ-
ματικά τους δικαιώματα. Μεταξύ αυτών, και απουσιάζοντος του 
ιατρού, συγκαταλέγονται η εφαρμογή πρωτοκόλλου επειγουσών 
ενεργειών σε χώρους ή μονάδες όπου δεν είναι σπάνια προβλε-
πτά οξέα συμβάντα και η εφαρμογή πρώτων βοηθειών. ❱◗

Είναι  γεγονός, ότι στη συντριπτι-
κή πλειοψηφία των περιπτώσε-
ων υποβολής αίτησης προς την 

διοίκηση, η όποια προθεσμία προ-
βλέπεται ή τίθεται για απάντηση επί 
της αιτήσεως κρίνεται ως ενδεικτικού 
χαρακτήρα, χωρίς να δεσμεύει την δι-
οίκηση για παροχή απάντησης σε συ-
γκεκριμένο χρόνο. 

Οι ως άνω παρατηρήσεις καταλαμ-
βάνουν αναγκαστικώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 21 του Νόμου 2946/2001, 
που προβλέπουν την κατόπιν αιτήσε-
ως απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων 
προκειμένου να συνυπηρετήσουν με 
ένστολο σύζυγο. 

Οι εν λόγω διατάξεις δυστυχώς δεν 
εμπεριέχουν πρόβλεψη περί ικανοποί-
ησης του αιτήματος εντός συγκεκριμέ-
νης και αποκλειστικής προθεσμίας. 

Επισημαίνεται, βέβαια, ότι κατά πά-
για αρχή του Διοικητικού Δικαίου, η 
πάροδος απράκτου τριμήνου από την 
υποβολή αιτήσεως γεννά τεκμήριο 
περί της σιωπηρής απόρριψής της. Η 
τεκμαιρόμενη, δε, σιωπηρή απόρριψη 
προσβάλλεται αυτοτελώς με αίτηση 
ακύρωσης ενώπιον των αρμοδίων Δι-
οικητικών Δικαστηρίων. 

Σε κάθε περίπτωση η Ε.Ν.Ε. έχει υπο-
στηρίξει επανειλημμένως, ότι οι συγκε-
κριμένες αιτήσεις για συνυπηρέτηση θα 
πρέπει να εξετάζονται κατά προτεραιό-
τητα στο πλαίσιο της κοινωνικής αλλη-
λεγγύης και της προστασίας του θεσμού 
του γάμου και της οικογένειας. ❱◗     

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

έξέταση 
αιτήσεων κατά 
προτεραιότητα 
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Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του Νόμου 4024/2011 καθι-
ερώθηκε νέο σύστημα προαγωγικής και μισθολογικής 
εξέλιξης, με την ταυτόχρονη διασύνδεση μισθού και βαθ-

μού. Με άλλα λόγια, εφόσον ένας υπάλληλος δεν προαχθεί στον 
επόμενο βαθμό, παραμένει στάσιμος στο ανώτερο μισθολογικό 
κλιμάκιο του βαθμού του.

Παρά, λοιπόν, το γεγονός, ότι ο Νόμος 4024/2011 ετέθη σε ισχύ 
ήδη από τις 27-10-2011, έκτοτε και μετά την άπαξ γενόμενη κα-
τάταξη του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων σε βαθμούς και 
μισθολογικά κλιμάκια, ουδεμία προαγωγή έλαβε χώρα. Αυτό έχει 
ως συνέπεια οι δημόσιοι υπάλληλοι να παραμένουν καθηλωμένοι 
τόσο βαθμολογικά, όσο και μισθολογικά, εφόσον έχουν ενταχθεί 
στο ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού που κατέχουν.  

Αιτία της στασιμότητας ενδεχομένως αποτελούν οι ρυθμίσεις 
του Παραρτήματος V 2 του Νόμου 4046/2012, σύμφωνα με τις 
οποίες «Η Κυβέρνηση αναθέτει μία εξειδικευμένη εκτίμηση του 
νέου μισθολογίου [Πρώτο τρίμηνο του 2012]. Αυτή η εκτίμηση 
επικεντρώνεται στις μισθολογικές ωριμάνσεις οι οποίες ενσω-
ματώνονται στο νέο μηχανισμό προαγωγών. Εάν η εκτίμηση απο-
καλύπτει οποιαδήποτε υπερβολική μισθολογική ωρίμανση στις 
αποδοχές, οι κανόνες προαγωγής αναπροσαρμόζονται προ του 
τέλους του 2012. Ουδεμία προαγωγή λαμβάνει χώρα προ της 
εκτιμήσεως και της αναπροσαρμογής των κανόνων προαγωγής».

Κατά την άποψή μας το φαινόμενο της στασιμότητας έρχεται σε 
αντίθεση με την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 103 του Συντάγματος 
περί μισθολογικής εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων. 

Ζητούμενο αποτελεί η άμεση ενεργοποίηση του θεσμικού πλαι-
σίου προαγωγών του Νόμου 4024/2011, μετά την ολοκλήρωση 
των όποιων διαδικασιών εκτίμησης του σχετικού δημοσιονομι-
κού κόστους και με σεβασμό στις προαναφερθείσες συνταγματι-
κές διατάξεις.  ❱◗     

Σύμφωνα   με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. 2 του Νόμου 
3252/2004, «Μαζί με την ετή-

σια δήλωση ο νοσηλευτής υποχρε-
ούται να καταβάλει και την ετήσια ει-
σφορά στην Ε.Ν.Ε. που ορίζεται στα 
σαράντα (40) ευρώ. Για τα μέλη τρί-
τεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, 
όπως επίσης και για τους ανέργους, 
η ετήσια εισφορά ορίζεται στο ποσό 
των είκοσι (20) ευρώ».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, 
ο προσδιορισμός του ύψους της ετή-
σιας εισφοράς των μελών της ΕΝΕ 
γίνεται από το νομοθέτη. Ομοίως οι 
περιπτώσεις εξαιρέσεων και καθιέ-
ρωσης μειωμένης ετήσιας εισφοράς 
προβλέπονται και πάλι από το νομο-
θέτη με περιοριστικό τρόπο. 

Εφόσον, λοιπόν, ο νόμος 3252/2004 
δεν κάνει κάποια πρόβλεψη περί της 
δυνατότητας καταβολής μειωμένης 
συνδρομής από συζευγμένους νο-
σηλευτές, το ΔΣ της Ε.Ν.Ε. αδυνατεί 
να λάβει παρόμοια απόφαση, δοθέ-
ντος ότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε 
ευθεία παραβίαση των ανωτέρω νο-
μοθετικών διατάξεων. ❱◗     

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΕ ΑΠΟ 
ΖΕΥΓΑΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Είναι γεγονός, ότι η νομοθεσία, και δη το ΠΔ 351/1989, που διέπει την περιγραφή των επαγγελματι-
κών δικαιωμάτων των νοσηλευτών δεν χαρακτηρίζεται από την εξειδίκευσή της, ήτοι δεν παρέχει 
λεπτομερή περιγραφή όλων των πράξεων που δύνανται να εκτελούν οι νοσηλευτές κατά την ενά-

σκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους.
Αυτό έχει ως συνέπεια μια κατά περίπτωση αντιμετώπιση ζητημάτων, που σχετίζονται με τη νόμιμη και 

ασφαλή ή μη διενέργεια πράξεων εκ μέρους των νοσηλευτών.
Ειδικώς εν σχέσει με τον χειρισμό του μηχανήματος aquarius θεωρούμε, ότι η σύνδεση του ασθενούς 

με αυτό θα πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε από τον ιατρό, ενώ ο περαιτέρω χειρισμός του δύναται να γίνει 
και από νοσηλευτή, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του υπεύθυνου ιατρού. 

Η ως άνω λύση εξυπηρετεί στον μέγιστο βαθμό την ανάγκη μιας απόλυτα ασφαλούς νοσηλείας των 
ασθενών. ❱◗     

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ AQUARIUS
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Γράφει η ΠΥΘΙΑ 

Σε πρόσφατο άρθρο της εφημε-
ρίδας «το Βήμα της κυριακής»  
διάβασα ένα ενδιαφέρον άρ-

θρο και παραθέτω ένα απόσπασμα:
«έπειδή  έλειπε ένα καρφί, χάθηκε 

ένα πέταλο. έπειδή έλειπε ένα πέτα-
λο, χάθηκε ένα άλογο. έπειδή έλειπε 
ένα άλογο, χάθηκε ένας καβαλάρης, 
ο οποίος σκοτώθηκε από τον εχθρό. 
Όλα αυτά επειδή έλειπε το ενδιαφέ-
ρον για ένα καρφί».
το δημοφιλές αυτό απόσπασμα του 

Βενιαμίν Φραγκλίνου κάνει πιο κατα-
νοητή τη θεωρία του χάους, που δια-
τύπωσε με μαθηματικό τρόπο ο που-
αγκαρέ, πολύ αργότερα, και η οποία 
αναφέρεται σε ασταθείς καταστάσεις 
κατά τις οποίες μικρές αλλαγές μπο-
ρούν να προκαλέσουν μια ολόκληρη 
χιονοστιβάδα εξελίξεων,  με ολοένα 
μεγαλύτερα και πιο μακροχρόνια 
αποτελέσματα.
στον ίδιο τόνο μια πολιτική αστάθεια 

σε καιρούς κρίσης ,ιδιαίτερα, μπορεί 
από ένα μικρό λάθος, να οδηγήσει σε 
πληθώρα αρνητικών  και καταστρο-
φικών πολύπλοκων συνεπειών. διότι 
η πολιτική ενέχει από τη φύση της το 
χαρακτηριστικό της αστάθειας. Ένα 
παρατεταμένο ασταθές πολιτικό σύ-
στημα μπορεί να αποβεί μοιραίο, αν 
συνεχίσουν να κονταροχτυπιούνται οι 
έννοιες, όπως η δημοκρατία με την 
ασυδοσία, το εθνικό όφελος με το 
προσωπικό/κομματικό- πολιτικό κό-
στος, η ευπρέπεια του πολιτικού λό-
γου με την απρεπή  κοινοβουλευτική 
ρητορική, η αποτελεσματικότητα με 
την προσπάθεια, η εξυπνάδα με την  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
κουτοπονηριά.
σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση ο 

οηέ αναφέρει ότι ο κίνδυνος εκδή-
λωσης κοινωνικών εντάσεων κλιμα-
κώθηκε στις 46 από τις 71 οικονομίες, 
στις οποίες ανέλυσε την κατάσταση, 
με βάση παράγοντες όπως οι όροι 
στην αγορά εργασίας, το βιοτικό επί-
πεδο και ο βαθμός εμπιστοσύνης 
προς τις κυβερνήσεις. στην έυρώπη 
των 27, ο κίνδυνος αυτός αυξήθηκε 
στο 46% κατά μέσο όρο το 2012 από 
34% το 2006 και συγκεκριμένα οι χώ-
ρες- πρωταγωνίστριες είναι η έλλά-
δα, η κύπρος, η ιταλία, η πορτογαλία, 
η ισπανία, η σλοβακία και η τσεχία. 
«η κατάσταση σε ορισμένες ευ-

ρωπαϊκές χώρες ειδικά αρχίζει να 
πιέζει υπερβολικά την οικονομική 
και κοινωνική συνοχή», σχολίασε 
ο γενικός διευθυντής της δοέ Γκάι 
ράινερ, αναφερόμενος στις πολιτικές 
λιτότητας. έπισήμανε την ανάγκη για 
διεθνή ανάκαμψη, με επίκεντρο τις 
θέσεις εργασίας και τις παραγωγι-
κές επενδύσεις, σε συνδυασμό με 
καλύτερη κοινωνική προστασία για 

τις φτωχότερες και τις πιο ευάλωτες 
ομάδες. παράλληλα, τόνισε ότι πρέ-
πει να δοθεί προσοχή «στο κλείσιμο 
του χάσματος των ανισοτήτων που δι-
ευρύνεται σε τόσες πολλές περιοχές 
του κόσμου». 
σίγουρα η ανατροπή των οικονομι-

κών δεδομένων των ατόμων μελών 
μιας κοινωνίας και οι επακόλουθες 
επιπτώσεις ως προς την κοινωνική 
τους θέση, όπως βιώνονται τώρα αυ-
τές οι συνθήκες στο πλαίσιο της οι-
κονομικής κρίσης χρέους της χώρας 
μας, συμβάλλουν στη διαμόρφωση 
κλίματος αποσταθεροποίησης της 
κοινωνικής συνοχής. Όμως οι παρά-
γοντες αποσταθεροποίησης της κοι-
νωνικής συνοχής, δεν περιορίζονται 
μόνο στις επιπτώσεις της κρίσης χρέ-
ους, όπως την προσεγγίζουν κυρίως 
στο χώρο της πολιτικής. έκτείνονται 
πολύ ευρύτερα και εγγίζουν την δυ-
ναμική, η οποία αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και 
των ορίων της ανθρώπινης νόησης σε 
ατομικό επίπεδο να επεξεργασθεί και 
να κατανοήσει μία πραγματικότητα, η 
οποία υπερβαίνει τη μικροκλίμακα 
της τοπικής κοινωνίας.
αν δεν υπάρξει λοιπόν αποσυ-

μπίεση και δεν εξελιχθεί ομαλά ο 
ψυχολογικός κύκλος «άρνηση της 
πραγματικότητας, θυμός, αγανάκτη-
ση, κατάθλιψη, δημιουργική προσαρ-
μογή και αλλαγή”, η ροπή προς ένα 
αυτοκαταστροφικό - χαοτικό σενάριο 
με σεναριογράφους τους πολιτικούς 
και σκηνοθέτη το πολιτικό σύστημα 
είναι ορατή. ❱◗

το χάος της πολιτικής και η πολιτική 
και κοινωνική αστάθεια
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Η  ουσία της ύπαρξης των 
οργανωμένων ομάδων, 
όποιας σύστασης, είναι η 

αλληλεγγύη, η «συναίσθηση των 
ατόμων ότι έχουν κοινές υπο-
χρεώσεις και κοινά δικαιώματα 
μεταξύ τους». την αλληλεγγύη 
την προσδιορίζει η παρουσία 
ενσυναίσθησης, η επίγνωση δη-
λαδή των συναισθημάτων, των 
ανησυχιών και των αναγκών των 
μελών της ομάδας. Για να μπο-
ρέσει να λειτουργήσει η αλλη-
λεγγύη, απαραίτητο στοιχείο εί-
ναι τα μέλη της ομάδας να είναι 
στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. 
κι επειδή η αλληλεγγύη είναι 
συνειδητή επιλογή, αν το δέσιμο 
της ομάδας χαλαρώσει ή χαθεί, 
τότε παύει να υφίσταται, αντιβαί-
νοντας την ίδια την έννοια του 
όρου. Όμως, η μορφή αυτή της 
αλληλεγγύης μέσα στις οργα-
νωμένες ομάδες, πολλές φορές 
μεταφράζεται ως προνόμιο των 
λίγων, εναντίον των πολλών, τρέ-
φοντας το «τέρας» του κατεστη-
μένου. 

στο δρόμο μου, συνάντησα 
πολλούς, που προσπάθησαν να 
διατηρήσουν τα δικά τους κε-
κτημένα, τις προσωπικές τους 
απολαύσεις, καταπατώντας κάθε 
έννοια ηθικής, χρησιμοποιώντας 
τη λέξη «αλληλεγγύη» μόνο στα 
λόγια και ποτέ στην πράξη, αδι-
κώντας και καταρρίπτοντας κάθε 
ισορροπία της ομάδας, κι όλα 
αυτά στο όνομα τις αλληλεγγύης. 
κι όποιος προσπάθησε να πα-
ρέμβει, υψώνοντας τη φωνή σε 

αυτή την αδικία, τον ισοπέδωσε 
το ίδιο το σύστημα της πλασμα-
τικής αλληλεγγύης της ομάδας. 
οι κύντεροι και οι ρωποπερπερή-
θρες ζουν και βασιλεύουν! μή-
πως, αναρωτιέμαι, φταίμε εμείς; 
τα μέλη της ομάδας; μήπως κι 
εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί και 
συναισθανθεί την έννοια της αλ-
ληλεγγύης; μήπως γι΄ αυτό βρί-
σκουν χώρο όλοι αυτοί;

καλά το τραγουδάει ο αγγέλακας:

«δεν ξέρω αν βρίσκεται κρυμμέ-
νος
στα νύχια σου ο Θεός
μα εσύ πιο πολύ μου μοιάζεις
για λύκος νηστικός
κι όταν στα πρόβατα αγορεύεις
για του έθνους το καλό
διάολε σε βλέπω να χορεύεις του 
κτήνους το χορό…». ❱◗ 

οι κύντεροι και οι ρωποπερπερήθρες
Γράφει η   ιππολύτη

α π ρ ί λ ι ο ς  -  μ ά ι ο ς  -  ι ο ύ ν ι ο ς  2 0 1 3



56 Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Η Σ    > >    τ ε ύ χ ο ς  2 6 Π Α Σ Υ Ν Ο - Ε Σ Υ

Ενόψει του θέρους – και του… θερισμού των όποιων εργασιακών κεκτημένων και δικαι-
ωμάτων μας έμειναν ελέω Τρόικας- φαίνεται πως ο λήθαργος στον οποίο έχουμε πέσει 
δεν ήταν χειμερινός. Είναι ολόχρονος, βαθύς και πηχτός. 

Με μια ανεξήγητη στάση αναμονής, αντιμετωπίζουμε κάθε νέα λαίλαπα οικονομικών 
μέτρων, εφευρίσκοντας μάλιστα δικαιολογίες γι’ αυτούς που μας οδήγησαν ως εδώ. 

Θα πει κάποιος: «Μα καλά, εμείς δε φταίξαμε σε τίποτα;». Εύλογο το ερώτημα. Αν λοι-
πόν προβούμε σε μια συνοπτική αναγωγή, έχουμε να απολογηθούμε για αρκετές ολιγω-
ρίες μας. Μπορούμε να αριθμήσουμε σειρά πραγμάτων για τα οποία δεν διαμαρτυρηθή-
καμε και δεν καταγγείλαμε, αλλά τα ανεχτήκαμε, τα συγκαλύψαμε και πολλές φορές τα 
ενθαρρύναμε. Και εξηγούμαι:
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Η αθρόα εισροή βοηθητικού και χαμηλόβαθμου διοικητικού προσωπικού που 
ξεκίνησε την δεκαετία του ’80 (τη μήτρα της διαφθοράς και της σημερινής μας 
κατάντιας) σε όλο το δημόσιο τομέα, η απροκάλυπτη σύνδεση του κομματικού 
κράτους με τον ομώνυμο παραταξιακό συνδικαλισμό, οι κλαδικές και τα πα-
ρακλάδια τους, οι διορισμοί ακόμα και από …υποκαταστήματα οργανισμών,  
επιτόπου (βλέπε τράπεζες), οι αμοιβές υπαλλήλων- τουριστών που πήγαι-
ναν μια φορά στο τόσο στην υπηρεσία τους για να εισπράξουν το 15ήμερο, η 
ετεροαπασχόληση εις βάρος της κύριας εργασίας, η άλωση του κράτους από 
τους κομματικούς μηχανισμούς, η αλόγιστη σπατάλη δημοσίων πόρων από 
επιτήδειους και τόσες άλλες εγκληματικές πράξεις από αυτούς που σήμερα 
συγκυβερνούν χωρίς να ντρέπονται (μα τι λέω…), αποτέλεσαν ως ένα βαθμό 
τον καταλύτη της σημερινής απώλειας της εθνικής μας κυριαρχίας. 
Αν θέλουμε να εστιάσουμε στο δικό μας χώρο, αυτό των νοσοκομείων, ας 
αναρωτηθούμε ειλικρινά:

Πότε διαμαρτυρηθήκαμε για τους χιλιάδες διορισμούς της δεκαετίας του ’80, αλλά 
και αργότερα πλήθους νοσοκόμων που μετατάχθηκαν «αίφνης» σε θέσεις θυρω-
ρών, μέσης βαθμίδας διοικητικών, υδραυλικών και ψυκτικών;
Πότε καταγγείλαμε τη συνδιοίκηση των κομματικών συνδικαλιστών των τοπι-
κών σωματείων με τους πράσινους και μπλε διοικητές;

Πότε μηνύσαμε για πλαστογραφία όσους παρακρατούν (εδώ και 
χρόνια) από το μισθό μας μηνιαίως συνδικαλιστική εισφορά, 

χωρίς εμείς να έχουμε ουδέποτε συναινέσει εγγράφως;   

Πότε αποδοκιμάσαμε εμπράκτως, αυτούς που υποτίθεται 
ότι μας εκπροσωπούν σε επίπεδο εργασιακών σωματεί-
ων, όταν με την προδοτική δράση τους αναλάμβαναν το 
ρόλο των μαντρόσκυλων της εξουσίας;

Πότε αναφέραμε αντιδεοντολογικές συμπεριφορές ια-
τρών, τόσο απέναντι σε μας, όσο και απέναντι σε πολί-
τες, είτε με τη μορφή της κατάχρησης εξουσίας, είτε με 

τη μορφή απαίτησης παράνομης οικονομικής ικανοποί-
ησης;

Ας τα αναλογιστούμε όλα αυτά και ο καθένας 
ας απαντήσει στον εαυτό του. Γιατί μόνο 

έτσι θα γίνουμε καλύτεροι και πιο 
αποτελεσματικοί.

Αυτά ως πρόλογος, 
γιατί οι επόμενοι 
μήνες θα είναι 
πραγματικά εφι-
αλτικοί. 
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Το υποχθόνιο κίνημα των Αμπελακίων
Επί σειρά ετών, τα γραφεία της ΠΑΣΥΝΟ ήταν στην 
οδό Αμπελακίων 13, στην Αθήνα. Τελευταία, όλο και 
συχνότερα, οπλαρχηγοί της  παραπάνω οργάνωσης 
συγκεντρώνονται στα ιστορικά Αμπελάκια της Λάρι-
σας. Τυχαίο;; Δε νομίζω.  Προφανώς  απεργάζονται 
“υποχθόνια” σχέδια και ανατροπές που σύντομα θα 
προκαλέσουν αίσθηση. Αν και δύσκολα, εμείς κατα-
φέραμε να απαθανατίσουμε μοναδικό ντοκουμέντο 
που αποδεικνύει του λόγου το αληθές: Οι αιμοστα-
γείς καπεταναίοι, με φανερή την ικανοποίηση στα 
πρόσωπά τους από την πιθανολογούμενη επιτυχία 
των ύποπτων σχεδίων τους, δροσίζονται στην κε-

ντρική πλατεία του χωριού, αμέριμνοι και σίγουροι 
ότι κανείς δε τους πήρε χαμπάρι.

Από αριστερά προς τα δεξιά, φαίνονται οι αδίστακτοι 
συνωμότες:
Πρώτη μούρη, ένας απ’ τους εκτελεστές και ημιονη-
γός της οργάνωσης, ο Μάικ ο αντεροβγάλτης, ή πα-
τσαλικοπόδαρος ή κατά κόσμον «Αγαπούλας». Πίσω 
απ’ αυτό το σαρδόνιο χαμόγελο, κρύβεται η απόλυτη 
φρίκη για τους άτυχους αντιπάλους του. Ο Θεός να 
μας φυλάει…
Το αγγελικό του προφίλ αποκοιμίζει το άτυχο θύμα… 
Ο Γιώργης ο Σάικο, ή Κατιψιλάς, ένας από τους εγκέ-

Διοικητής σκέτος …φαρμάκι 
Καλό το φιάσκο με το opengov, δε λέω. Έχει όμως και όρια… 
Παλαιοί κομματάρχες ή άλλοι άσχετοι με τη διοίκηση των υπη-
ρεσιών υγείας, έλαβαν το χρίσμα του διοικητή στα ταλαίπωρα 
νοσοκομεία, όπου ο καθένας έκανε ό,τι του κατέβαινε… Ένας 
απ’ αυτούς… κοσμεί νοσοκομείο της Βορείου Ελλάδας, όπου 
πρόσφατα είχαμε την τύχη να διαπιστώσουμε τη διοικητική του 
γνώση και την εκτελεστική του …δεινότητα. Άλλο πράμα σας 
λέω… Σκέτο φαρμάκι… Αν είναι τυχεροί οι νοσηλευτές και οι 
πολίτες της περιοχής, στις προσεχείς αλλαγές ο εν λόγω κύριος 
θα πάρει την άγουσα για το σπιτάκι του.

Μάλλον είχε δουλειά η περίλαμπρη απούσα: 
Θα έλυνε σταυρόλεξα 
Σε μεγάλη εκδήλωση νοσηλευτών επαρχιακής πό-
λης της Βορείου Ελλάδας, παρότι η κοσμοσυρροή 
ήταν τεράστια και πλήθος επισήμων κατέκλυσαν την 
αίθουσα, παρατηρήσαμε με λύπη μας, μια μεγάλη 
απουσία γυναικός προικισμένης με διοικητικές ικα-
νότητες καραβανά υπολοχαγού, με ύφος 40 καρ-
διναλίων και με γλώσσα τόσο φαρμακερή, που αν 

γελαστεί και τη δαγκώσει, κακό του κεφαλιού της…
Φανταζόμαστε ότι η εν λόγω… μαινάδα, βιάστηκε ν’ 

αποσυρθεί στο γραφείο της για να ασχοληθεί με το 
προσφιλές της αντικείμενο: Την επίλυση σταυρολέξων. 
Και εις ανώτερα… 
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φαλους της σέκτας, καθαρίζει ό,τι 
κινείται μέχρι να πεις κύμινο. Αν-
θρωπόμορφο και σχιζοφρενές 
τέρας με παρθενικό χαμόγελο. 
Φρίκη…

Ο ραψωδός και ψυχή των καπε-
ταναίων, Δημητρός ο Γλυκοαίμα-
τος, θέλγει με τους στίχους του τα 
ανυποψίαστα θύματα και μέχρι να 
το καταλάβουν, τα έχει τεμαχίσει 
σε τεύχη με τη βοήθεια του 
Αγαπούλα. Φιγούρα 
αμφιλεγόμε-
νη, μιας  
 
 
 

 
 
 
και θρυ-
λείται ότι με τα’ 
άντερα των θυμά-
των του πλέκει πολύχρωμα 
πουλόβερ και όταν τα βαρεθεί, τα 
ψήνει στο φούρνο. Ανατριχίλα…

Ο Άρης ο γιδογδάρτης, το πιο 
ήρεμο και γλυκομίλητο μέλος της 
σπείρας. Με σύνεση και ευγένεια 
απευθύνεται στα πιθανά θύματά 
του, επιτρέποντας στο Γιώργη τον 
Κατιψιλά να ασελγήσει πάνω τους 
με την ησυχία του. Δεν έχει ανα-
στολές να φάει κατσικίσιο κρέας 

ακόμα και ωμό. Ψυχασθενής σε 
φάση ύφεσης; Θα δείξει…

Δίπλα, ο μαυριδερός εφιάλτης, εί-
ναι ίσως το πιο επικίνδυνο κάθαρ-
μα της παρέας. Ο Νίκος ο Θάνατος, 
όταν συλλαμβάνει το θύμα του, 
κατακλύζεται από μίσος αβυσσα-
λέο και ασκεί κάθε βασανιστικό 
βίτσιο πάνω του, πολλές φορές 

μέχρι θανάτου. Θεέ μου… Μακριά 
από μας… Πάμε στον επόμενο.

Κανείς δε θα ‘θελε να βρεθεί 
μπροστά στο Δήμ(ι)ο τον Υποχθό-
νιο. Βγαλμένος απ’ τις σελίδες του 
Δάντη, διακοσίων ετών και βάλε, 
αμίλητος, απόλυτο αφεντικό της 
Κόλασης, βασιλιάς των ελλοχίμ 
και των νεφελίμ, γεμάτος απόκο-

σμα τατού σε σχήμα κακόγουστων 
λαχουριών, δε σηκώνει δεύτερη 
κουβέντα. Μακρυπόδαρος και μο-
βόρος, δε φείδεται κλωτσοπατινά-
δας για κανέναν. Το απόλυτο κτή-
νος, διασταυρωμένο με βαμπίρ. 
Παναγιά μου βόηθα…

Τελευταίος σε σειρά, αλλά όχι και 
σε αποτελεσματικότητα, είναι ο 
προερχόμενος από μια κλειστή 

ομάδα Εβραίων εκδορέων, 
που επιβίωσε του ολο-

καυτώματος και 
κ α τ έ φ υ γ ε  

 
 

 
 

 
 

 
 

στις παρυ-
φές της Πίν-

δου. Ο Μολώχ ωχριά 
μπροστά του σε αγριότητα 

και ο Βάαλ φαντάζει αθωότερος 
απ’ τη Μπάρμπι… Ο Λαμπριήλ ο 
Καβουρομάνας  ή ευρέως γνω-
στός ως… Εβραίος, θησαυροφύ-
λακας της συμμορίας, εσχάτως 
ειδικεύεται στην αποξίγκωση 
μυγών και στη μεταπώληση του 
μυγόξιγκου στις μαύρες αγορές 
του υπανάπτυκτου αφρικανικού 
νότου. Αλίμονο σε όποιον πέσει 
στις …δαγκάνες του. ❱◗ 




