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«ποεΔΗν»: 
ο διαΧρονικοσ 

ΕΧΘΡΟΣ τΩν 
νοσηλέυτΩν

Επί 30 και πλέον έτη, η ποεΔΗν, στηρίζεται οικονομικά 
στους 105.000 περίπου εργαζομένους των 250 σωματείων 
της. 

Κάθε εργαζόμενος, καταβάλλει μηνιαίως 3 € στο οικείο 
σωματείο (δηλαδή τα σωματεία της ΠΟΕΔΗΝ εισπράττουν 
3.700.000 € περίπου το χρόνο, το ένα τρίτο των οποίων απο-
δίδεται στην ΠΟΕΔΗΝ). 

Τα 4 χρόνια της κρίσης, τα σωματεία της ΠΟΕΔΗΝ εισέπρα-
ξαν κατά προσέγγιση 14.800.000 € (καλά ακούσατε, δεκα-
τέσσερα εκατομμύρια οχτακόσιες χιλιάδες ευρώ)… 

Αν κάνουμε αναγωγή στη δεκαετία, μιλάμε για το μυθικό 
ποσό των 37.000.000 € (τριανταεφτά εκατομμύρια ευρώ)…

Μπορεί να μας πει κάποιος, πώς αξιοποιήθηκαν τα χρήματα αυτά;

Επιπλέον, η πρακτική της «αυτόματης» εγγραφής όλων των νεοπροσληφθέντων 
εργαζομένων στα τοπικά σωματεία της ΠΟΕΔΗΝ διαχρονικά, παρουσιαζόταν ως 
αυτονόητη, με αποτέλεσμα πολλοί από τους εργαζόμενους που υφίστανται επί 
σειρά ετών την παρακράτηση της οικονομικής εισφοράς τους, ενδεχομένως να 
μην έχουν ποτέ υπογράψει αίτηση εγγραφής οι ίδιοι… 

Αν αναζητηθούν οι πρωτότυπες αιτήσεις όλων των μελών των σωματείων στα 
γραφεία μισθοδοσίας των νοσοκομείων, ίσως προκύψουν εκπλήξεις, καθότι εν-
δέχεται να βρεθούν αιτήσεις εργαζομένων που οι ίδιοι ποτέ δεν συμπλήρωσαν.

Ενόψει λοιπόν της ανάδειξης της πραγματικότητας, προτρέπουμε τους νοσηλευ-
τές αλλά και όλους τους εργαζομένους που έχουν αμφιβολίες, να αναζητήσουν 
στα κατά τόπους γραφεία μισθοδοσίας την αίτησή τους και αναλόγως να κινηθούν.

Όπως και να’ χει όμως, η διαγραφή από τα σωματεία της ποεΔΗν αποτελεί 
μονόδρομο.

•  Κάθε ανοχή που δείχνουμε σε «κατ’επάγγελμα» συνδικαλιστές, επιστρέ-
φει σε μας με τη μορφή της κοροϊδίας και του χλευασμού.

•  αυτοί ήταν που απαιτούσαν τα Βαε για τους διοικητικούς, εμποδίζοντας 
έτσι να δοθούν στους νοσηλευτές

•  Κάθε ευρώ που δίνουμε σ’ αυτούς, χρησιμοποιείται εναντίον μας στο πολ-
λαπλάσιο. 

•  Κάθε μέρα που περνάει και δεν διαγραφόμαστε, υποθηκεύουμε το μέλλον 
ολόκληρου του κλάδου.

•  αύριο κιόλας, στο πλαίσιο της συνδικαλιστικής ελευθερίας, διαγραφείτε 
μαζικά από τα σωματεία της ποεΔΗν

•  αποδυναμώστε αυτούς που κάνουν ό,τι μπορούν για να διαλύσουν τους 
φορείς μας, την ενε και την πασυνο

•  Γκρεμίστε το κουφάρι της ποεΔΗν μ’ ένα συντονισμένο φύσημα
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ουφ!!!! 
ανάσανα!!!

Μεσημέρι 7ης οκτωβρίου 2013 … Η «βόμ-
βα» του χρηματισμού του Προέδρου του Συλλό-
γου Εργαζομένων του «ΣΩΤΗΡΙΑ» εκρήγνυται 

… Έκπληξη ; Μπα…Απλά μια απόδειξη ακόμα της σαπί-
λας ενός συνδικαλισμού ριζωμένου στις πάγιες «αρχές» 
του από τη δεκαετία του ’80. Ενός συνδικαλισμού στηρι-
ζόμενου στη ρεμούλα, στη διαπλοκή, στο ρουσφέτι. 

Πρωί 10ης Οκτωβρίου 2013… Γενική Συνέλευση 
Εργαζομένων… Προσκεκλημένοι οι εκπρόσωποι της 
ΠΟΕΔΗΝ σε ρόλο αθώων περιστερών. Τα σχόλια για 
τον χρηματιζόμενο πρώην Πρόεδρο; Απεταξάμην από 
οποιαδήποτε φιλική σχέση με τον κατάπτυστο… Η πα-
ρουσία τους που έφτασε το μισάωρο ήταν καταλυτική για 
τους εργαζόμενους και το φρόνημά τους. Είπαν ότι είναι 
μαζί τους και έφυγαν!!!!! Βέβαια την προηγούμενη φορά, 
πριν ενάμιση χρόνο που μας είχαν επισκεφθεί στις κι-
νητοποιήσεις για την αποφυγή της συνένωσης με το «Γ. 
Γεννηματάς», ήρθαν για πέντε μόλις λεπτά στην πύλη του 
Νοσοκομείου απλά για να μας πουν το ίδιο…Ότι είναι 
στο πλευρό των εργαζόμενων. Προφανώς εξ αποστάσε-
ως…Την ίδια ώρα που μέλη του ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ και του 
ΣΥΝΟΨΥΝΟ συμμετείχαν στην πορεία χωρίς να καπη-
λεύσουν τον αγώνα των συναδέλφων τους. Η «πολύω-
ρη» παρουσία των εργατοπατέρων της ΠΟΕΔΗΝ αυτή τη 
φορά μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι στο Αμφιθέατρο 
έχουμε καρέκλες. 

Πριν την Γενική Συνέλευση κατέθεσα την παραίτησή 
μου από τα μητρώα της ΔΑΚΕ. Κατά την διάρκεια της 
Συνέλευσης παραιτήθηκα και από μέλος του Συλλόγου 
των Εργαζομένων. «Γιατί ;», ήταν η ερώτηση πολλών συ-
ναδέλφων. Γιατί σιχάθηκα φίλοι μου. Σιχάθηκα να είμαι 
μέλος μιας παράταξης που ασχολείτο μόνο με το ποιους 
ημέτερους θα «προστατέψουν» ή θα «τακτοποιήσουν», 
πώς θα πλησιάσουν διοικητές και διοικήτριες, πώς θα 
δημιουργήσουν εντυπώσεις με στείρα «ναι» και στείρα 
«όχι», χωρίς προτάσεις, χωρίς όραμα, χωρίς προοπτική. 

 

Γράφει ο νίκος παπανδρέου 
πρόεδρος πασυνο έσυ αττικής
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Σιχάθηκα να είμαι μέλος ενός Συλλόγου Εργαζομέ-
νων στον οποίο επικρατεί η υποκρισία και η ξύλινη 
γλώσσα. Σιχάθηκα όσους μιλούν λυσσαλέα ενάντια 
στην μνημονιακή πολιτική ενόσω είναι ενταγμένοι 
σε Τοπικές Οργανώσεις φιλομνημονιακών κομμά-
των και ψηφίζουν υπέρ του μνημονίου. Σιχάθηκα να 
ακούω εκπροσώπους εργαζομένων που δεν έχουν 
κανένα απολύτως πρόβλημα να λασπολογήσουν συ-
ναδέλφους τους για να εφαρμοστεί η «γραμμή» του 
κόμματος. Σιχάθηκα τις «στημένες» αντιπαραθέσεις 
που στοχεύουν στην αλίευση ψήφων και τις κάθε 
είδους συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Κυρίως, 
όμως, σιχάθηκα να θεωρούν τους εργαζόμενους ως 
ένα κοπάδι προβάτων που το χρησιμοποιούν για την 
επίτευξη των προσωπικών τους φιλοδοξιών, νόμιμων 
ή παραβατικών. 

Καλώ λοιπόν όσους σιχάθηκαν όπως κι ‘γω, να 
παραιτηθούν από τις κομματικές παρατάξεις και τους 
Συλλόγους Εργαζομένων των Νοσοκομείων τους. Η 
«χρηματοδότηση» της σάπιας ΠΟΕΔΗΝ και των κομ-
ματικοεξαρτόμενων παρατάξεων πρέπει να σταματή-

σει από τους Νοσηλευτές. Νιώστε την ελευθερία της 
σκέψης και εκφραστείτε μέσα από την Ομοσπονδία 
μας. Νιώστε τη σημαντικότητά σας μέσα από την έκ-
φραση των απόψεών σας που σας ζητάμε να τις εκ-
φράσετε. Γιατί εμείς οι Νοσηλευτές και άποψη έχου-
με και ελεύθερο πνεύμα. ❱◗

Καλώ λοιπόν όσους σιχάθηκαν 
όπως κι ‘γω, να παραιτηθούν από 
τις κομματικές παρατάξεις και 
τους Συλλόγους Εργαζομένων 
των Νοσοκομείων τους. 
Η «χρηματοδότηση» της 
σάπιας ΠΟΕΔΗΝ και των 
κομματικοεξαρτόμενων 
παρατάξεων πρέπει να σταματήσει 
από τους Νοσηλευτές.



ΚαΘΗΚονΤα ΚαΙ υποΧΡεωσεΙσ Των νοσΗΛευΤων  
σΤο ΓενΙΚο νοσοΚοΜεΙο ΔΡαΜασ

π α σ υ ν ο - έ σ υ

a φορμή της παρούσας επι-
στολής είναι η πρακτική 
που έχει παγιωθεί και χα-

ρακτηρίζεται για μία σειρά από 
καθήκοντα που εκτελούν οι Νο-
σηλευτές στο τμήμα Εξωτερικών 
ιατρείων του Γενικού Νοσοκομείου 
Δράμας. Στο εν λόγω τμήμα ο προϊ-
στάμενος, έχει λάβει μία σειρά από 
αποφάσεις προφορικά, τις οποίες 
έχει επιβάλλει στο προσωπικό. Τις 
αποφάσεις αυτές γνωρίζει η Νο-
σηλευτική Διεύθυνση, δεν ξέρω 
βέβαια κατά πόσο τις ασπάζεται.

Στο τμήμα εξωτερικών ιατρείων 
παρευρίσκεται σε μόνιμη βάση Νο-
σοκόμος (τουλάχιστο τέτοια καθή-
κοντα εκτελεί) συνδικαλιστής, που 
ανήκει στην ΠΑΣΟΝΟΠ. Πολλές 
φορές έχουμε γίνει μάρτυρες δι-
καιολογημένων έντονων διαμαρ-
τυριών τραυματιοφορέων άλλων 
τμημάτων που έρχονται για να κα-
λύψουν το κενό της απουσίας του, 
μήτε των τραυματιοφορέων των 
ΤΕΠ εξαιρουμένων.

Ορισμένα από τα τακτικά ια-
τρεία του Γενικού Νοσοκομείου 
Δράμας λειτουργούν και ως επεί-
γοντα. Εκεί συνηθίζεται να λαμβά-
νονται δείγματα αίματος και ούρων 
για εργαστηριακή εξέταση. Την 
αποστολή αυτών των δειγμάτων 
προς το εργαστήριο και την πα-
ραλαβή των αποτελεσμάτων, την 
κάνει Νοσηλευτής. Στα τακτικά ια-
τρεία και ανάλογα με το είδος του 

περιστατικού, κρίνεται αναγκαίο να 
ληφθεί τεμάχιο ιστού για ιστολογι-
κή εξέταση από το δέρμα. Εφόσον 
η αποστολή του δείγματος γίνεται 
διά της υπηρεσιακής οδού, οι συ-
νάδελφοι είναι αυτοί που πρέπει 
να ολοκληρώσουν τη διαδικασία 
μέχρι την παραλαβή του δείγματος 
από το πρωτόκολλο. Και αυτοί είναι 
πάλι που τους ανατίθεται να ανα-
ζητήσουν το αποτέλεσμα και να το 
προσκομίσουν στο ιατρείο. 

Κάθε Παρασκευή λειτουργεί 
και χημειοθεραπευτικό ιατρείο. 
Τα χημειοθεραπευτικά, διαλύονται 
από τους Νοσηλευτές και χορη-
γούνται από τον Επιμελητή ή το 
Διευθυντή χωρίς την τήρηση των 
στοιχειωδώς προβλεπομένων μέ-
τρων ασφαλείας. Το συγκεκριμένο 
ιατρείο επανδρώνει συνήθως ο 
προϊστάμενος η κ Γρούδου και πιο 
αραιά το υπόλοιπο προσωπικό. 

Προφανώς ο Προϊστάμενος 
γνωρίζει ότι δεν τηρούνται οι κα-
νόνες ασφαλείας εκεί…

Τα τακτικά ιατρεία τις περισσό-
τερες φορές δέχονται πάνω από 
εικοσιπέντε ασθενείς με ραντε-
βού συν άλλους μισούς χωρίς ρα-
ντεβού, και όσους έκτακτους στα 
λειτουργούντα και ως επείγοντα. 
Ως απότοκο της προαναφερθεί-
σας κατάστασης, η ύπαρξη μεγά-
λης έντασης και διαπληκτισμών 
στην πόρτα των ιατρείων κατά το 
στάδιο της αναμονής, κατάσταση 

την οποία καλείται να επιλύσει 
ο Νοσηλευτής του ιατρείου που 
εκτελεί και καθήκοντα σεκιού-
ριτι. Έτσι, δυστυχώς συνηθίζεται 
να εισέρχονται δύο –δύο ή τρεις 
ασθενείς, καταργείται το ιατρικό 
απόρρητο, δε γίνεται βέβαια αξιο-
πρεπής εξέταση, ενώ δεν λείπουν 
οι περιπτώσεις που την εξέταση 
πραγματοποιεί ειδικευόμενος. 
Οι ιατροί ξεκινούν να βλέπουν τα 
ραντεβού μετά την 10:00.πμ. Στην 
αρχή τα ιατρεία αυτά και έως τον 
Απρίλιο 2013 εξυπηρετούσε ο Νο-
σοκόμος του τμήματος, αλλά μετά 
σταμάτησε η διαδικασία αυτή.

Αυτά τα ευτράπελα συμβαίνουν 
στο Νοσοκομείο Δράμας.

Η παρούσα επιστολή, με τη 
μορφή της καταγγελίας, έχει ήδη 
διαβιβαστεί στα αρμόδια συλλο-
γικά όργανα του κλάδου και στο 
Υπουργείο Υγείας. ❱◗ 

καταγγέλλουμε τα ευτράπελα 

Προφανώς ο 
Προϊστάμενος 
γνωρίζει ότι  
δεν τηρούνται  
οι κανόνες 
ασφαλείας εκεί…
 

8

Γράφει ο Θεόδωρος Βατσάλης, 
νοσηλευτής Γ.ν. δράμας
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πΡοΤασΗ Του συ.νο.Ψυ.νο.
ΓΙα ΤΗ ΜεΤαΡΡυΘΜΙσΗ Των υπΗΡεσΙων ΨυΧΙΚΗσ υΓεΙασ Των Ψνα

o σύλλογος νοσηλευτών 
Ψυχιατρικών νοσοκο-
μείων ΕΣΥ Ν. Αττικής (ΣΥ.

ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. ΕΣΥ Ν. Αττικής) μετά 
τη συνάντηση που είχε με τη Διεύ-
θυνση Ψυχικής Υγείας κατέθεσε 
πρόταση, για την ανάπτυξη υπηρε-
σιών ψυχικής υγείας, στα πλαίσια 
της μεταρρύθμισης των ψυχιατρι-
κών νοσοκομείων Δαφνί και Δρο-
μοκαΐτειο και κατόπιν εφαρμογής 
του Μνημονίου συνεργασίας με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Κατά γενική ομολογία τα δυο 
ψυχιατρικά νοσοκομεία έχουν 
αναπτύξει ένα σημαντικό δίκτυο 
μονάδων αποκατάστασης στην 
κοινότητα, που με επιτυχία ενσω-
μάτωσαν στην κοινότητα ασθενείς, 
που είναι κοινώς αποδεκτό ότι εί-
χαν ασυλοποιηθεί. 

Συνεπώς, το προσωπικό που 
απασχολείται στην ψυχική υγεία 
στο ΨΝΑ Δαφνί και Δρομοκαϊ-
τειο έχει τεχνογνωσία πολύτιμη 
για την περαιτέρω υλοποίηση της 
μεταρρύθμισης. Επιπροσθέτως, 
η πλειοψηφία του προσωπικού 
έχει επιμορφωθεί στα πλαίσια των 
προγραμμάτων Ψυχαργώς για την 
υλοποίηση αυτής της μεταρρύθμι-
σης και είναι λοιπόν λογικό να αξι-
οποιηθεί η εκπαίδευσή τους. 

Τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Ατ-
τικής θα πρέπει να αποτελούν ξε-
χωριστά ΝΠΔΔ. Το κάθε ΝΠΔΔ θα 
έχει δική του διοικητική αυτοτέ-

λεια και οργανωτική ανάπτυξη. Το 
προσωπικό που απασχολείται σε 
αυτά θα συνεχίσει να παρέχει τις 
υπηρεσίες του στα νέα ΝΠΔΔ που 
θα αναπτυχθούν. 

Οι άξονες που λαμβάνουμε υπό-
ψη για τη διαμόρφωση της συγκε-
κριμένης πρότασης είναι οι εξής:
•  Μετασχηματισμός των δύο Ψυ-

χιατρικών νοσοκομείων σε ορ-
γανισμούς δικτύωσης και επο-
πτείας των οργανικών μονάδων 
(ΚΨΥ, Μονάδες Αποκατάστασης, 
Κινητές Μονάδες κλπ) και παρο-
χής υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
στα πλαίσια της τομεοποίησης.

•  Αξιοποίηση των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων των νοσοκομείων για 
την ανάπτυξη των νέων οργανι-
κών μονάδων.

•  Αξιοποίηση του προσωπικού των 
δύο νοσοκομείων στις νέες ορ-
γανικές μονάδες.

•  Ανάπτυξη και λειτουργία Κέ-
ντρου εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης των επαγγελματιών ψυχικής 
υγείας.

•  Ανάπτυξη και λειτουργία Κέ-
ντρου εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης των ψυχικά ασθενών.

•  Έμφαση στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Ψυχικής Υγείας όσο 
και στην Επαγγελματική Αποκα-
τάσταση.
Αποτελεί προτεραιότητα η μετα-

φορά των χρόνιων ασθενών που 
νοσηλεύονται σε τμήματα εντός 

του νοσοκομείου, σε εξωνοσοκο-
μειακές στεγαστικές δομές. Για να 
γίνει εφικτό κάτι τέτοιο απαιτού-
νται επιπλέον ειδικά οικοτροφεία 
για ψυχογηριατρικούς ασθενείς 
και για ασθενείς με νοητική κα-
θυστέρηση και για τα δύο νοσοκο-
μεία. 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να 
γίνει αναταξινόμηση των δομών 
στέγασης (ξενώνες, οικοτροφεία), 
διότι οι περισσότεροι ξενώνες λει-
τουργούν ως οικοτροφεία.

Επίσης, οι ψυχιατρικές κλινικές 
των ΨΝΑ, που δέχονται περιστα-
τικά σύμφωνα με την εφημερία 
(εκούσια και ακούσια νοσηλεία), 
θα πρέπει να διατηρηθούν έως 
ότου το κοινοτικό δίκτυο (ΚΨΥ, 
κινητές μονάδες, ομάδες παρέμ-
βασης σε κρίση, μονάδες βρα-
χείας νοσηλείας κλπ) αναπτυχθεί 
σε τέτοιο βαθμό, που να καλύπτει 
τις ανάγκες που μέχρι σήμερα 
έχουν αναλάβει οι ψυχιατρικές 
κλινικές των ΨΝΑ, ώστε, εφόσον 
είναι εφικτό να προχωρήσουμε 
στην κατάργησή τους. Επίσης, θα 
μπορούσαν κάποιες απο αυτές να 
λειτουργούν ως μονάδες βραχείας 
νοσηλείας εκεί όπου σε κάποιο 
ΚΨΥ, χωροταξικά δεν μπορεί να 
λειτουργήσει αντίστοιχη μονάδα.

Όσες ψυχιατρικές κλινικές και 
να αναπτύσσουμε στα γενικά νο-
σοκομεία ή διατηρήσουμε παράλ-
ληλα στα ΨΝΑ, αν δεν αναπτυχθεί 

μετεξέλιξη των Ψνα
σε δίκτυα υπηρεσιών ψυχικής υγείας
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σΗΜανΤΙΚΗ αναΚοΙνωσΗ
παρακαλούνται τα μέλη της πασυνο, όταν αλλάζουν φορέα εργασίας ή διεύθυνση κατοικίας, να 
ενημερώνουν τη γραμματεία μας, προκειμένου να επικαιροποιούνται τα νέα τους στοιχεία και να 
λαμβάνουν το περιοδικό «σύγχρονος νοσηλευτής», αλλά και κάθε άλλη ενημέρωση.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pasyno_9@otenet.gr, Τηλέφωνο: 210 6469802, Φαξ: 210 6469286

η Πρωτοβάθμια Φροντίδα το φαι-
νόμενο της υπερπλήρωσης των 
κλινών, τα μεγάλα ποσοστά ακού-
σιας νοσηλείας, τα προβλήματα 
της συσσώρευσης μεγάλου αριθ-
μού ασθενών στα νοσοκομεία της 
Αττικής θα εξακολουθούν να υφί-
σταται. Επομένως, τόσο για επι-
στημονικούς λόγους, όσο και για 
την καλύτερη διάθεση των πόρων, 
προς όφελος των ασθενών, θα 
πρέπει να προχωρήσουμε και να 
δώσουμε βαρύτητα στην ανάπτυ-
ξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Ψυχικής Υγείας.

Επιπλέον, τα δύο ΨΝΑ έχουν 
προσωπικό το οποίο έχει εμπει-
ρία αλλά και κατάρτιση (που 
απέκτησαν μέσω των ευρωπαϊ-
κών συγχρηματοδοτούμενων εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων τα 
προηγούμενα χρόνια, ή παρακο-
λουθώντας ανάλογα σεμινάρια κ 
συνέδρια) και θα πρέπει να συ-
νεχίσει να υπηρετεί την ψυχική 
υγεία στις υπηρεσίες των ΨΝΑ 
και μετά τη μετεξέλιξή τους. Στη 
φάση δε αυτή, τονίζουμε ότι είναι 
αναγκαίο η πρόσληψη σημαντικού 
αριθμού προσωπικού, ειδικότερα 
νοσηλευτικού, διότι ήδη οι υπη-
ρεσίες των ΨΝΑ είναι στελεχωμέ-
νες κάτω απο το όριο ασφαλείας. 
Οποιαδήποτε δηλαδή, ανάπτυξη 
υπηρεσιών γίνεται θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται και η στελέχωση 
με το απαιτούμενο προσωπικό. 

Επιπροσθέτως, προέκταση της 
παραπάνω πρότασης θα μπορούσε 
να είναι και η παρακάτω, που αφορά 

το διαχωρισμό της πρωτοβάθμιας 
απο τη δευτεροβάθμια περίθαλψη. 

Συγκεκριμένα, θα μπορούσε 
να ανατεθεί στα δύο ΨΝΑ, η δι-
αχείριση των μονάδων αποκατά-
στασης ολόκληρης της Αττικής. 
Κάθε ΨΝΑ δηλαδή, σύμφωνα με 
τον τομέα ευθύνης, καλύπτοντας 
όμως όλους τους τομείς της Αττι-
κής θα μπορούσε να έχει την ευ-
θύνη της διαχείρισης των δομών 
αποκατάστασης. Αυτή η επιλογή 
θα απέκλειε την πολυδιάσπαση 
των υπηρεσιών αποκατάστασης 
και την αξιοποίηση όλων των δι-
αθέσιμων κλινών προς όφελος 
του ασθενή. Έχει παρατηρηθεί 
ότι η πιστή γεωγραφική τήρηση 
της τομεοποίησης δημιουργεί 
κάποια παράδοξα στο αστικό πε-
ριβάλλον πχ σε ένα τομέα μπορεί 
να ανήκει η οδός Γκούρα μέχρι 
τον αριθμό 50 και από το 51 και 
μετά να υπάγεται σε άλλο τομέα 
όπου οι υπηρεσίες να είναι πιο 
μακριά για τους ενδιαφερόμε-
νους. Επίσης, θα υπήρχε καλύ-
τερη αντιμετώπιση των ασθενών 
που έχουν ανάγκη για φιλοξε-
νία σε κάποια στεγαστική δομή 
που μέχρι τώρα είναι πιθανόν 
να ανήκει σε άλλο νοσοκομείο 
και όχι σε αυτό που μέχρι πριν 
νοσηλευόταν. Με αυτό τον τρό-
πο αποφεύγεται να υπάρχουν σε 
έναν ξενώνα ή ένα οικοτροφείο, 
ασθενείς με μεγάλη διαφορά 
στην ηλικία, μεγάλη διαφορά στο 
επίπεδο λειτουργικότητας κλπ. 
Επίσης, θα μπορούσε να ανατε-

θεί στα ΨΝΑ όλη η Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Ψυχικής Υγείας του 
Νομού Αττικής, ώστε να είναι οι 
φορείς που θα έχουν στην επο-
πτεία τους όλα τα ΚΨΥ, Κέντρα 
Ημέρας συν τα προαναφερόμε-
να. Με αυτό τον τρόπο τίθεται 
διακριτός ρόλος ανάμεσα στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεί-
ας και στη Δευτεροβάθμια που 
θα παρέχεται αποκλειστικά και 
μόνο απο τα Γενικά Νοσοκομεία 
στην ολοκλήρωση του εγχειρή-
ματος. Επίσης, με αυτό τον τρόπο 
θα μπορεί να υπάρχει καλύτερος 
και αποδοτικότερος συντονισμός 
(διοικητικά) στη διαχείριση και 
αντιμετώπιση των περιστατικών. 

Συμπερασματικά, η μετεξέλιξη 
των ΨΝΑ στο τελικό στάδιο, θα 
μπορούσε να είχε τέτοια μορφή 
ώστε να καλύπτει όλη την Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Ψυχικής Υγείας 
της Αττικής (Πρόληψη, Έγκαιρη 
Παρέμβαση, Αποκατάσταση) και 
παράλληλα ανάπτυξη υπηρεσιών 
Τριτοβάθμιας Περίθαλψης, επί-
σης, για όλη την Αττική (Εξειδι-
κευμένες υπηρεσίες για ασθενείς 
με Άνοια, νοητική καθυστέρηση, 
Αυτισμό, Οικογενειακή Θεραπεία, 
εξειδικευμένα ιατρεία κλπ). Φυ-
σικά, με το ανάλογο δίκτυο της 
μονάδας Απεξάρτησης «18 ΑΝΩ». 
Η δε, Δευτεροβάθμια Περίθαλ-
ψη εφόσον το δίκτυο αναπτυχθεί 
επαρκώς, να παρέχεται αποκλει-
στικά στις ψυχιατρικές κλινικές 
των Γενικών νοσοκομείων. ❱◗
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Κατόπιν σκο-
πίμου, αν 
και παντε-

λώς αδικαιολογήτης, 
επαναφοράς στην 
επικαιρότητα τέσ-
σερα χρόνια μετά 
την έκδοσή της, της 
υπ’ αρίθμ. 107/2009 
Γνωμοδότησης του 
νομικού συμβουλίου 
του κράτους, η οποία 
χαρακτηρίζεται από 
πρωτοφανή νομική 
αβασιμότητα και προ-
χειρότητα, καθώς και 
από άκρως εσφαλμένη ερμηνεία των σχετικών δι-
ατάξεων, κρίνεται σκόπιμη μια σύντομη κριτική της 
γνωμοδότησης αυτής. 

το νομικό συμβούλιο του κράτους, εν προκειμένω 
έκρινε ότι οι νοσηλευτές που υπηρετούν στα δημό-
σια νοσοκομεία ασκούν νομίμως τα καθήκοντα του 
κλάδου και της ειδικότητάς τους και μετέχουν στις 
κρίσεις για έπιλογή προϊσταμένων οργανικών μο-
νάδων ανεξαρτήτως της εγγραφής τους στην Ένωση 
νοσηλευτών έλλάδος.

με την γνωμοδότηση αυτή του νομικού συμβουλί-
ου του κράτους, η οποία ερμήνευσε κατά το δοκούν 
διατάξεις αρκούντως σαφείς και ξεκάθαρες, επιχει-
ρείται η ανατροπή νομικής ρυθμίσεως, μέσω μιας 
υποτιθέμενης «ερμηνευτικής παρέμβασης» που δεν 
τηρεί τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που τάσ-
σει το δίκαιο για την ερμηνεία νομικών διατάξεων. 
η συλλογιστική της στηρίζεται σε άκρως εσφαλμένες 
παραδοχές και αυθαίρετες νομικές κατασκευές. έι-
δικότερα:

1. αναφορικά με την υποχρέωση όλων των νο-

σηλευτών για εγγρα-
φή στην έ.ν.έ και το 
θέμα της άσκησης κα-
θηκόντων του κλάδου 
τους εκ μέρους των 
νοσηλευτών, αναφέ-
ρει: ... επιβάλλεται να 
γίνει διάκριση, μεταξύ 
άσκησης του νοση-
λευτικού επαγγέλμα-
τος και άσκησης κα-
θηκόντων του κλάδου 
ή της ειδικότητας του 
δημοσίου υπαλλήλου 
και, εν προκειμένω, 
υπαλλήλου του ει-

δικού κλάδου νοσηλευτών, επισκεπτών και μαιών, 
που συστάθηκε με την παρ. 1 του αρθρ. 102 του ν. 
2071/1992. από το άρθρο 30 παρ. 1 του υ.κ., προ-
κύπτει ότι ο υπάλληλος του ειδικού αυτού κλάδου, 
όπως και κάθε υπάλληλος υπαγόμενος στο πεδίο 
εφαρμογής του υ.κ, υποχρεούται να εκτελεί τα καθή-
κοντα του κλάδου του. η εκτέλεση των καθηκόντων, 
αφορά την άσκηση της αρμοδιότητας που του έχει 
ανατεθεί κατά την πρόσληψη ή και την προαγωγή του 
σε ανώτερο βαθμό. ο δημόσιος υπάλληλος νοσηλευ-
τής έχει δικαίωμα και υποχρέωση για την έμπρακτη 
άσκηση του λειτουργήματος του (στέ 78/1929) από 
το οποίο δεν μπορεί να παραιτηθεί διότι αφορά το 
δημόσιο συμφέρον και δεν επιτρέπεται να αλλοιωθεί 
ο τρόπος ή η ποιότητα άσκησης των καθηκόντων του, 
διότι θα πρόκειται για αντισυνταγματικό λειτουργικό 
υποβιβασμό.

Ως άσκηση νοσηλευτικού επαγγέλματος, νοεί-
ται εν προκειμένω κατά την παρ.3 του αρθρ. 31 του 
ν.3252/2004, μόνον η άσκηση ιδιωτικώς της νοση-
λευτικής, είτε από νοσηλευτές εργαζόμενους σε ιδι-

πΡοΧεΙΡΗ ΚαΙ αΒασΙΜΗ Η υπ’ αΡΙΘ.107/2009 ΓνωΜοΔοΤΗσΗ 
Του νοΜΙΚου συΜΒουΛΙου Του ΚΡαΤουσ

κρίσεις σε κρίση 
της έλένης παπαγεωργίου, 
νομικού συμβούλου της έ.ν.έ.
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Oι παραδοχές 
της γνωμοδότησης 
αυτής είναι ακραία 
εσφαλμένες νομικά 
και το περιεχόμενο 
της είναι ήδη 
παρωχημένο.

ωτικές κλινικές ή ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρε-
σιών υγείας, είτε από νοσηλευτές οι οποίοι ασκούν 
το ιδιωτικό τους έργο σε επαγγελματικό κατάστημα 
νοσηλευτών, (βλ. περίπτ. ε της παρ. 2 του άρθρου 5 
του ν. 1579/1985, όπως προστέθηκε με το άρθ. 22 
του ν. 3204/2003), είτε από νοσηλευτές που ασκούν 
το επάγγελμα τους ελευθέρως»

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν δείγμα αυθαίρετης νο-
μικής σκέψης και δεν έχουν καμία σχέση με τους κα-
νόνες της νομικής ερμηνευτικής, ερχόμενα σε άμεση 
και ευθεία αντίθεση με την γραμματική ερμηνεία των 
σχετικών διατάξεων, οι οποίες είναι σαφείς. ακόμη και 
εάν κανείς, με ιδιαίτερα «ανατρεπτικό ζήλο», θελήσει 
να θεωρήσει ότι υπάρχει δήθεν κάποια 
ασάφεια η οποία καθιστά επιβεβλημέ-
νη την περαιτέρω ερμηνεία, και πάλι 
αποδεικνύεται ότι οι παραδοχές της 
ως άνω γνωμοδοτήσεως είναι παντε-
λώς αυθαίρετες και αβάσιμες.

συγκεκριμένα:
α) η ανάγνωση των διατάξεων πεί-

θει για τα αντίθετα από αυτά που δέ-
χεται η γνωμοδότηση.

β) η ανάγνωση της αιτιολογικής έκθε-
σης (που άκριτα παραθέτει η ίδια γνω-
μοδότηση χωρίς να εκτιμά ορθά το περι-
εχόμενό της) του νόμου καθώς και των 
σχετικών πρακτικών συζητήσεως στην 
Βουλή, οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα. 

γ) ο σκοπός του νομοθέτη που εκ-
φράζεται σαφώς τόσο στην αιτιολογι-
κή έκθεση όσο και στον ίδιο το νόμο είναι η υποχρεω-
τικότητα εγγραφής στην έ.ν.έ. όλων όσων επιθυμούν 
να ασκούν το επάγγελμα του «νοσηλευτή»

δ) η αναλογική καθώς και η συστηματική μέθοδος 
ερμηνείας καταδεικνύει ότι όταν ο νομοθέτης ρύθμισε 
συναφές θέμα (π.χ ένταξη ιατρών στον ιατρικό σύλλο-
γο) το έπραξε ανεξάρτητα από τον τρόπο που ο σχετι-
κός επαγγελματίας εργάζετο (ως ελεύθερος ιατρός ή 
ιατρός του δημόσιου συστήματος υγείας, κλπ.) καθι-
έρωσε την υποχρεωτικότητα εγγραφής στον σύλλογο 
και τη στέρηση δυνατότητας ασκήσεως του επαγγέλ-
ματος χωρίς αυτή την εγγραφή, ανεξάρτητα αν ο χώρος 
ασκήσεως ήταν ο δημόσιος η ο ιδιωτικός τομέας. 

 πέραν των ανωτέρω η γνωμοδότηση φαίνεται να 
παραβλέπει ότι

α) οι ως άνω διατάξεις του ν. 3252/2004 είναι ειδι-
κότερες των διατάξεων του υ.κ και υπερισχύουν αυ-
τών και

β) ομοίως οι σχετικές διατάξεις του ν. 2071/1992 είναι 
καταφανώς ειδικότερες του υ.κ και υπερισχύουν αυτού.

 αναφορικά με την άσκηση των καθηκόντων που θί-
γει η γνωμοδότηση αυτή παραμένει νομικά μετέωρη, 
αφού δεν συνεχίζει και δεν ολοκληρώνει τον σχετικό 
νομικό συλλογισμό, ήτοι δεν αναφέρει τι προβλέπεται 
σε περίπτωση μη άσκησης των καθηκόντων εκ μέ-
ρους του δημοσίου υπαλλήλου. 

καθήκον του υπαλλήλου του κλάδου «νοσηλευ-
τών» είναι η άσκηση του «νοσηλευτικού έργου» όπως 
και του κλάδου «πέ ιατρών» η «ιατρών έ.σ.υ» είναι η 
άσκηση του ιατρικού έργου, όπως και του κλάδου «πέ 
μηχανικών» είναι η άσκηση του έργου των μηχανι-

κών δημοσίων υπαλλήλων. Όπως 
ο ιατρός δεν μπορεί να ασκήσει ια-
τρικό έργο χωρίς εγγραφή στον ια-
τρικό σύλλογο, όπως ο μηχανικός 
δεν μπορεί να ασκήσει το έργο του 
χωρίς εγγραφή στο τέέ έτσι και ο 
νοσηλευτής δεν μπορεί να ασκή-
σει το έργο του χωρίς εγγραφή 
στην έ.ν.έ (αναλογική ερμηνεία)

η μη εγγραφή και η μη λήψη της 
αντίστοιχης άδειας ασκήσεως για 
όλους τους ανωτέρω, έχει ως συνέ-
πεια την μη δυνατότητα ασκήσεως 
των καθηκόντων του κλάδου τους. 
στα πλαίσια δημόσιας υπηρεσίας, 
αυτό έχει ως συνέπεια την υπαίτια 
(όταν οι ίδιοι δεν ενεγράφησαν και 
δεν έλαβαν την αντίστοιχη άδεια) 

παραβίαση των υπαλληλικών καθηκόντων και δή αυ-
τού της ασκήσεως των καθηκόντων του κλάδου τους

με την ίδια εσφαλμένη λογική, η γνωμοδότηση συ-
νεχίζει: «νοσηλευτές υπηρετούντες με σχέση δημο-
σίου δικαίου στα νοσοκομεία του έ.σ.υ., ασκούν νο-
μίμως τα καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητας 
τους ανεξαρτήτως αν έχουν εγγραφεί στην έ.ν.έ». 
αφού προηγουμένως βεβαίως έχει δεχθεί σχετικά 
(κατά τρόπο εντυπωσιακά πρωτότυπο και με χρήση 
όρων που κείνται εκτός της νομικής ερμηνευτικής) 
ότι: «πρωτίστως, συνεπώς, η υποχρέωση εγγραφής 
σε συνιστώμενο ν.π δ.δ., αφορά όσους ασκούν το 
επάγγελμα ελευθέρως και όχι όσους παρέχουν ήδη ή 
θα παράσχουν στο μέλλον αντίστοιχες υπηρεσίες από 
τη θέση δημοσίου υπαλλήλου αντίστοιχου κλάδου ή 
ειδικότητας. και τούτο διότι η οργάνωση και ο έλεγ-
χος της παροχής υπηρεσιών αυτών διέπεται επαρκώς 
και ασφαλώς από τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύο-
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ντος υπαλληλικού κώδικα».
 η εκτίμηση αυτή είναι παντελώς έκθετη, αφού είναι 

αντίθετη με την ίδια την λεκτική διατύπωση της δια-
τάξεως, και επιπλέον συγκρούεται και με την τελολο-
γική και αναλογική ερμηνεία της σχετικής διατάξεως, 
καθώς είναι απόλυτα σαφές ότι η υποχρέωση που κα-
θιερώνει ο ν. 3252/2004 αφορά όλους ανεξαιρέτως 
τους ασκούντες την νοσηλευτική ανεξαρτήτως φορέα 
και νομικής μορφής αυτού.

 2. σχετικά με το θέμα της κατάληψης θέσης διευ-
θυντών, προϊσταμένων κλπ. νοσηλευτικής υπηρεσίας.

η ως άνω γνωμοδότηση του ν.σ.κ αναφέρει σχετι-
κά: «από τις διατάξεις του κεφαλαίου δ’ του ισχύοντος 
υπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007), προκύπτει ότι η 
κατάληψη του ανώτερου βαθμού κάθε νομοθετημέ-
νης οργανικής θέσης συντελείται με την προαγωγή του 
υπαλλήλου. η προαγωγική εξέλιξη χωρεί με βάση σα-
φές θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπεται από τις συνταγ-
ματικές αρχές της ίσης μεταχειρίσεως, της αξιοκρατίας, 
και της πολιτικής ουδετερότητας, (βλ. στέ 1070/2008, 
379/2007, ολ. στέ 2396/04). στα πλαίσια του ανωτέρω 
συστήματος και των ως άνω αρχών, τόσο στο άρθρο 
92 όσο και στα άρθρα 93 και 94 του υ.κ. , ορίζονται 
περιοριστικώς οι προϋποθέσεις, υπό την συνδρομή 
των οποίων, επιτρέπεται, είτε η μη εγγραφή υπαλλήλου 
στους πίνακες προακτέων, είτε η παράληψη προακτέου 
υπαλλήλου από προαγωγή, είτε τέλος η διαγραφή εγ-
γεγραμμένου υπαλλήλου από τον πίνακα προακτέων.

Όπως εκτέθηκε ήδη, η μη εγγραφή υπαλλήλου σε 
πίνακα προακτέων επιτρέπεται μόνον αν εκκρεμεί σε 
βάρος του υπαλλήλου ποινική ή πειθαρχική κατηγορία 
και μόνον ύστερα από αιτιολογημένη σχετική απόφαση 
του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 92 παρ. 1 υ.κ. ).

ταυτόσημη διάταξη περιέχεται και στον προϊσχύσα-
ντα υ.κ. (αρθρ. 91 παρ. 1 ν. 2683/1999), υπό την ισχύ 
του οποίου εκδόθηκε η υπ’αριθμ. πρωτ. υ10β/Γ.π οικ. 
112882/24-10-2005 εγκύκλιος της Γεν. δ/νσης υγείας 
του υπουργείου υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

3. κατά συνέπεια των ανωτέρω, η εγκύκλιος αυτή, 
σύμφωνα με την οποία «νοσηλευτές του έσυ δεν επι-
τρέπεται να συμπεριληφθούν στους- καταλόγους των 
υπό κρίση υπαλλήλων για την κατάληψη θέσεων δι-
ευθυντών, τομεαρχών, προϊσταμένων, και υπευθύνων 
των νοσηλευτικών υπηρεσιών των νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων ή κέντρων υγείας», αν δεν εγγραφούν ή 
δεν ανανεώσουν την εγγραφή τους στην έ.ν.έ., είναι 
παράνομη, αφού βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με το 
αδιάστικτο περιεχόμενο των άρθρων 91 παρ. 1 του 
προίσχύσαντος και 92 παρ. 1, του ισχύοντος υ.κ.»

στο χωρίο αυτό, η γνωμοδότηση κατά τρόπο κραυ-
γαλέο αποσιωπά τα εκ του νόμου προβλεπόμενα 
και απλά παραθέτει όσα και μόνον όσα, μπορούν να 
στηρίξουν την αυθαίρετη και παράνομη εκδοχή που 
παραθέτει. αγνοεί η να συγχέει την έννοια της «βαθ-
μολογικής εξέλιξης» και την έννοια της «κατάληψης 
θέσης διοικητικής ευθύνης» που είναι δύο τελείως 
διαφορετικά θέμα ασχέτως αν συγκεκριμένοι βαθμοί 
είναι προϋπόθεση για κατάληψη θέσης ευθύνης!

συγκεκριμένα η μη εγγραφή στους πίνακες προα-
κτέων, αφορά την βαθμολογική εξέλιξη και όχι την 
κατάληψη θέσης ευθύνης. η προϋπόθεση της κατο-
χής συγκεκριμένου βαθμού (πέραν των λοιπών) για 
την κατάληψη θέσης προϊσταμένου ουδέμια σΧέση 
έχει με τις αρνητικές η θετικές προϋποθέσεις της 
βαθμολογικής εξέλιξης, έίναι απορίας άξιον πώς υι-
οθετήθηκε η ως άνω «γνώμη» του ν.σ.κ, που εμφα-
νίζεται να αγνοεί βασικά ζητήματα του δημοσιοϋπαλ-
ληλικού δικαίου.

 συμπερασματικά, οι παραδοχές της γνωμοδότησης 
αυτής είναι ακραία εσφαλμένες νομικά και το περιε-
χόμενο της είναι ήδη παρωχημένο. πολύ πρόσφατα 
εξεδόθη η υπ’ αριθ. απόφαση του υπουργείου διοι-
κητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυ-
βέρνησης στις 10-9-13 (Φέκ 2247/), στην οποία νε 
σαφήνεια προβλέπεται ότι η εγγραφή και η ετήσια 
ανανέωση στην έ.ν.έ., είναι βασική προϋπόθεση για 
να συμμετάσχει κανείς στη διαδικασία της κινητικό-
τητας. ❱◗
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 «απαράδεκτος ο αποκλεισμός των 
νοσηλευτών πέ 18-10»

Τις σοβαρές συνέπειες που θα υπάρξουν τόσο 
στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού νοσηλευ-
τή, όσο και στη εκπαίδευση των Βοηθών νο-

σηλευτών με τον απαράδεκτο αποκλεισμό των νο-
σηλευτών πε 18-10, τονίζει με επιστολή του προς 
τον υπουργό παιδείας το Δ.σ. της Ένωσης νοση-
λευτών ελλάδος. ακολουθεί το πλήρες κείμενο. 

«η εγκύκλιος για την κατανομή των θέσεων των 
κλάδων και των ειδικοτήτων που καταργήθηκαν ορι-
ζόντια στις 23 ιουλίου με στόχο την επάνοδο των εκ-
παιδευτικών που βγήκαν σε διαθεσιμότητα στα ιέκ, 
σέκ, σδέ και κδΒμ του υπουργείου παιδείας, άνοιξε 
ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο στην έννοια αποκλεισμός. 

στην ειδικότητα των έκπαιδευτικών της νοσηλευ-
τικής (πέ1810), δεν υπάρχει κατανομή. τα εν λόγω 
μέλη μας μετά την οριζόντια κατάργηση, βιώνουν και 
τον οριζόντιο αποκλεισμό τους. καθηγητές με προ-
σόντα και περγαμηνές στην εκπαίδευση αποκλείο-
νται, χωρίς καμία αιτιολογία, χωρίς κανένα σκεπτικό. 

η Ένωση νοσηλευτών έλλάδας (νπδδ), το έπι-
μελητήριο όλων των νοσηλευτών που δραστηριο-
ποιούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό εργασιακό χώρο, 
τονίζει ότι θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες, τόσο στο 
επάγγελμα του έκπαιδευτικού νοσηλευτή, όσο και 
στη εκπαίδευση των Βοηθών νοσηλευτών του οικεί-
ου υπουργείου. 

1.  καταρχάς οι πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης των σχολών της νοσηλευτικής αποκλεί-
ονται από την κατεξοχήν συμβατή με τον τίτλο 
σπουδών υποχρέωση τους: να διδάσκουν το 
επάγγελμα τους στις κατώτερες βαθμίδες εκπαί-
δευσης. ποιός μπορεί να το κάνει καλύτερα;

2.  η ασπαιτέ πλέον δεν θα προκηρύσσει θέσεις 
εκπαιδευτικών πέ18-10, γιατί δεν θα έχουν αντι-
κείμενο εργασίας. Όσοι έχουν λάβει το αντίστοι-

χο πτυχίο, που σημαίνει χρόνια προσπαθειών, με 
ξένη γλώσσα, υπολογιστές και μεταπτυχιακό, δεν 
θα έχουν αντικείμενο εργασίας. με μια πρωτο-
φανή απόφαση αποκλεισμού, η επένδυση στη 
γνώση για τη βελτίωση του επαγγέλματος, είναι 
πλέον χωρίς αντίκρισμα.

3.  το επαγγελματικό προφίλ ανάμεσα στους νοση-
λευτές πανεπιστημιακής έκπαίδευσης (αέι) και 
τους αντίστοιχους της τεχνολογικής έκπαίδευ-
σης (ατέι) είναι το ίδιο (π.δ.351/Φεκ.159/14-06-
1989 που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα 
των νοσηλευτών). Ως εκ τούτου, η οποιαδήποτε 
επαγγελματική διάκριση δε συνάδει με την ορθή 
και δίκαιη εργασιακή αντιμετώπιση. 

4.  οι πολλές εξειδικεύσεις του επαγγέλματος του 
Β. νοσηλευτή που υπάρχουν στα ιέκ σύμφωνα 
με το νόμο για το νέο λύκειο, η αυξημένη ζή-
τηση από τους μαθητές αλλά και οι ανάγκες της 
αγοράς έργασίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο 
σπουδών καθιστούν επιβεβλημένη την αναθεώ-
ρηση της απόφασης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε:
α)  να ανοίξουν αναλογικά με τους άλλους κλάδους 

και ειδικότητες οι θέσεις στα ιέκ και για τους 
έκπαιδευτικούς νοσηλευτές.

Β)  Για όσους έκπαιδευτικούς νοσηλευτές δεν κα-
ταστεί δυνατή η απορρόφηση τους από τα ιέκ, 
ζητούμε να ανοίξουν θέσεις στα έιδικά σχολεία, 
αντί να επιβαρύνονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια 
(έσπα) με πρόσληψη αναπληρωτών, να εκμε-
ταλλευτεί το υπουργείο το εξειδικευμένο εργα-
τικό δυναμικό που έχει στη διάθεση του.

κλείνοντας, θεωρούμε αυτονόητη την άμεση επα-
νόρθωση της εν θέματι διαπραχθείσας αδικίας σε βά-
ρος των νοσηλευτών της κατηγορίας πέ 18-10». ❱◗ 

επΙσΤοΛΗ ΤΗσ ενωσΗσ νοσΗΛευΤων εΛΛαΔοσ 
πΡοσ Τον υπουΡΓο παΙΔεΙασ
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ανΤΙπΡοσωπεΙεσ ΤΗσ 
ε.ν.ε. ΚαΙ ΤΗσ πασυνο-εσυ 

σΤο νοσοΚοΜεΙο αΜαΛΙα ΦΛεΜΙνΓΚ 

στις 12/9/2013 αντιπροσωπίες 
της έ.ν.έ. και της πασυνο – 
έσυ βρέθηκαν στο νοσοκομείο 

αμαλία Φλέμινγκ, όπου μαζί με 
τους νοσηλευτές του νοσοκομεί-
ου, πραγματοποίησαν παράσταση 
διαμαρτυρίας στη διευθύντρια της 
διοικητικής υπηρεσίας, για τους 
ερασιτεχνικούς και απαράδεκτους 
χειρισμούς που εφαρμόστηκαν από 
τους αρμόδιους υπαλλήλους της εν 
λόγω διεύθυνσης κατά τη μοριο-
δότηση του νοσηλευτικού προσω-
πικού στα πλαίσια της επικείμενης 
διαθεσιμότητας.

συγκεκριμένα, λανθασμένα δεν προσμετρήθηκε η μοριοδότηση 
του υπαλλήλου που προκύπτει από την προϋπηρεσία του σε κλινι-
κές ή τμήματα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πλασματικής και 
παντελώς εξωπραγματικής εικόνας, υπάλληλοι με μικρότερο χρόνο 
εμπειρίας να έχουν περισσότερα μόρια, λόγω του ότι έχουν εισαχθεί 
από το ασέπ, καθ’ υπέρβαση της πρόσφατης υπουργικής απόφα-
σης, που αγνοήθηκε παντελώς.

η διοίκηση του νοσοκομείου, είτε από άγνοια, είτε από ανικανότητα, 
αποφασίζοντας μόνη της και ενεργώντας με τον πλέον αυθαίρετο τρό-
πο, οδήγησε σε οδυνηρές περιπέτειες πολλούς από τους νοσηλευτές 
του νοσοκομείου με δεκαετίες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

αξίζει δε να σημειωθεί, ότι οι ισχυρισμοί και οι απαντήσεις της 
διευθύντριας της διοικητικής υπηρεσίας δεν ήταν διόλου πειστικές, 
αφήνοντας εύλογα ερωτήματα, τόσο για τον επιδειχθέντα ερασιτε-
χνισμό της εν λόγω διεύθυνσης, όσο και για την μεροληπτική στάση 
που τήρησε απέναντι στο νοσηλευτικό προσωπικό, ακρογωνιαίο λίθο 
του συγκεκριμένου νοσοκομείου.

η πασυνο-έσυ, καταδικάζοντας απερίφραστα την προαναφερθεί-
σα πρωτοφανή επίδειξη ανευθυνότητας από τη διοίκηση και τη δι-
εύθυνση του νοσοκομείου, είναι αποφασισμένη να προβεί σε κάθε 
αναγκαία ενέργεια, προκειμένου να δικαιωθούν τα δεκάδες μέλη 
της, αλλά και να αναδειχθούν και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύ-
νες στους παραχαράκτες της πραγματικότητας. ❱◗

διαμαρτυρία για την 
μοριοδότηση 

απο Τον συΛΛοΓο 
νοσΗΛευΤων νοΜου 

εΒΡου 

«ο σύλλογος νοσηλευτών νομού 
Έβρου θα ήθελε να εκφράσει τις 
ευχαριστίες του προς την ομο-
σπονδία του την πασυνο- έσυ, 
που συνεχώς αποδεικνύει ότι 
είναι κοντά στα μέλη της και τα 
πρωτοβάθμια σωματεία.
αυτή τη φορά η πασυνο-έσυ 
προσφέρθηκε να παράσχει νομι-
κή κάλυψη σε συνάδελφο –μέ-
λος του συνο-έΒρου , που υπέ-
στη εργατικό ατύχημα κατά την 
διάρκεια του ωραρίου του . 
ο εν λόγω συνάδελφος , έκτος 
από την πολύμηνη ψυχική και 
σωματική ταλαιπωρία που υπέ-
στη, καθώς υποβλήθηκε σε δύο 
χειρουργικές επεμβάσεις, ήρθε 
αντιμέτωπος με τον φορέα ερ-
γασίας του, που δυστυχώς, δεν 
αναγνώρισε το ατύχημα του ως 
εργατικό.
ο συνο-έΒρου και η πασυνο-
έσυ κοινοποιούν ότι στηρίζουν 
νομικά τον συνάδελφο και υπο-
στηρίζουν οποιαδήποτε απόφαση 
και κίνηση του, ενώ, παράλληλα 
θα παρακολουθούν στενά την 
εξέλιξη της υπόθεσης του.
 Για το δ.σ

ο πρόεδρος  ο Γραμματέας
 Γεώργιος  αντώνιος
 ποντισίδης ποντίδης

έυχαριστήρια 
επιστολή
προς την 

πασυνο-έσυ 
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τέλος εποχής 
για το δικό μας λοιμωδών 

Τ ον τελευταίο χρόνο, το νοσοκομείο που επί εκατόν δέκα 
χρόνια φρόντιζε, θεράπευε και στήριζε τους κατοίκους 
της δυτικής αθήνας, αποτέλεσε πάμπολλες φορές το 

επίκεντρο των συζητήσεων περί αναδιάρθρωσης του έσυ, απα-
ξιωνόμενο σταδιακά και με χειρουργική ακρίβεια, τουλάχιστον 
για μια δεκαετία.

οι φιλομνημονιακές ηγεσίες του υπουργείου υγείας, ανα-
λαμβάνοντας την ευθύνη -ελέω τρόικας -να δείξουν άμεσα 
αποτελέσματα, ώστε να πειστούν οι δανειστές μας ότι έχουμε 
επιτέλους υποταχθεί στην οικονομική μπότα του σύγχρονου 
τούτου κατακτητή, με πρεμούρα περισσή και χωρίς να κρατή-
σουν ούτε τα προσχήματα, έβαλαν τέλος με τρόπο βίαιο σε μια 
εξαιρετικά σημαντική προσφορά.

το φιλμ της μακρόχρονης ιστορίας του λοιμωδών (ας μου 
επιτραπεί να το ονομάζω όπως το λέει όλος ο κόσμος της ευ-
ρύτερης περιοχής), διάστικτο από ανθρώπινες περιπέτειες, 
από πόνο, αρρώστια, λύπη, χαρά, αλληλεγγύη, φιλίες, συνα-
δελφικότητα, αγώνες, συνεργασία, έριδες, διαφωνίες και κάθε 
λογής ανθρώπινες συμπεριφορές και συναισθήματα, παρά το 
άκομψο «τράβηγμα της πρίζας» από το μακρύ χέρι της ξενικής 
μας εξάρτησης, είναι τυπωμένο ανεξίτηλα μέσα σε όλους εμάς 
που ζήσαμε έστω και λίγο απ’ το βαρυσήμαντό του εντύπωμα.

οι μάλλον ερασιτέχνες πρωτομάστορες της άδοξης και γεμά-
της ερωτηματικά παύσης του νοσοκομείου μας, χωρίς μάλιστα 
να υπάρξει καμία απολύτως αξιόπιστη αξιολόγηση των δομών 
του, από τον ιούλιο μέχρι τα μέσα του σεπτέμβρη, δημιουργώ-
ντας έναν κυκεώνα αλληλοσυγκρουόμενων εγγράφων, ερμη-
νειών και δράσεων οδήγησαν εκατοντάδες εργαζόμενους στα 
πρόθυρα νευρικής κρίσης. έίναι σαν την αγωνία του θύματος 
που έχει πέσει στα χέρια κάποιου επίδοξου, αλλά ερασιτέχνη 
δολοφόνου, που αντί για κάποιο φονικό όργανο χρησιμοποιεί 
οδοντογλυφίδα…

Όπως και να ‘χει, οι τίτλοι τέλους του λοιμωδών ζυμώθηκαν 
με την απέραντη θλίψη ανθρώπων, που για δεκαετίες, είτε ερ-
γαζόταν, είτε διέμεναν στην περιοχή και ποτέ δεν περίμεναν 
ότι θα αντίκριζαν κάποτε αυτή την αποπνικτική ερημιά, που 
σκεπάζει από τον αύγουστο τις ψυχές ολόκληρης της δυτικής 
αθήνας. ❱◗

Γράφει ο αριστείδης δάγλας
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σ τα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτή-
των της Ένωσης νοσηλευτών έλλάδος, το 3ο 
περιφερειακό τμήμα δυτικής μακεδονίας δι-

οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα: «Βασι-
κή υποστήριξη της Ζωής με χρήση αυτόματου έξω-
τερικού απινιδωτή» για όλους τους νοσηλευτές. σε 
συνεργασία με την έλληνική έταιρεία έπείγουσας 
προνοσοκομειακής Φροντίδας (έέέπΦ) πραγματο-
ποιήθηκαν ήδη έξι (6) σεμινάρια στην πτολεμαΐδα, 
στην κοζάνη και στα Γρεβενά.

το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και στις άλλες πόλεις 
της δυτικής μακεδονίας και αφού εκπαιδευτούν όλοι οι 
νοσηλευτές, θα επεκταθεί σε όλους τους επαγγελματίες 
υγείας που ενδιαφέρονται, αλλά και στους πολίτες.

τα σεμινάρια είναι διάρκειας περίπου πέντε ωρών και 
είναι πιστοποιημένα από το έυρωπαϊκό συμβούλιο (ERC).

οι μεν επαγγελματίες υγείας θα μπορούν να ενη-
μερώνονται από τις διευθύνσεις των ν.υ. των νοσο-
κομείων, οι δε πολίτες από τα τοπικά site των δήμων 
της κάθε πόλης.

σε συνεργασία με το 2ο περιφερειακό τμήμα κε-
ντρικής μακεδονίας και το πινέπ Θεσσαλονίκης δι-
οργανώσαμε εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα μέλη μας.

το πρώτο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην κο-
ζάνη, στο κτήριο της περιφέρειας από 11 έως 15 
νοεμβρίου με θέμα: «ΒέλτιΩση δέΞιοτητΩν έπι-
κοινΩνιασ ομαδικησ συνέρΓασιασ, διαΧέιρισησ 
συΓκρουσέΩν και κρισέΩν»

έπιπλέον, το τμήμα μας συμμετείχε και στις παρα-
κάτω δραστηριότητες:

συνδιοργάνωση νοσηλευτικής ημερίδας Γ. ν. Φλώ-
ρινας με το 3ο περιφερειακό τμήμα στην Φλώρινα 
στις 30 αυγούστου 2013.

συνδιοργάνωση νοσηλευτικής ημερίδας Γ. ν. κα-
στοριάς με το 3ο περιφερειακό τμήμα στην καστοριά 
στις 6 σεπτεμβρίου 2013.

διοργάνωση 2ης έπιστημονικής νοσηλευτικής 
ημερίδας του 3ου περιφερειακού τμήματος, στο δι-
οικητήριο περιφερειακής ένότητας στα Γρεβενά στις 
18 οκτώβρη 2013. ❱◗

ΚΛΙνΙΚα ΦΡονΤΙσΤΗΡΙα συ. νο. – ε.σ.υ. ΗπεΙΡου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των κλινικών φροντιστηρίων με θέμα 
«Το Κλινικό Ηλεκτροκαρδιογράφημα», που διοργάνωσε ο συ.νο.–ε.σ.υ. ΗπεΙΡου.

Στα κλινικά μαθήματα, που πραγματοποιήθηκαν στα νοσοκομεία Άρτας, Πρέβεζας και Ιωαννίνων, 
συμμετείχαν 100 νοσηλευτές. Η ανταπόκριση των συναδέλφων μας ήταν πολύ μεγάλη. Ευχαριστούμε 
θερμά όλους τους νοσηλευτές για την συμμετοχή τους και αναμένουμε τις προτάσεις τους. 
Λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις επαγγελματικές μας ανάγκες αλλά και το αυξημένο ενδιαφέρον από 
την πλευρά των συναδέλφων μας, το Δ.Σ. του ΣΥ.ΝΟ.–Ε.Σ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ θα συνεχίσει την διοργάνωση 
των κλινικών φροντιστηρίων με νέους κύκλους μαθημάτων. Για τα καινούργια κλινικά φροντιστήρια 
που θα διοργανωθούν (ημερομηνίες και τόπος διεξαγωγής) θα υπάρξει νέα ανακοίνωση. 

ΔΡασεΙσ Του 3ου πεΡΙΦεΡεΙαΚου ΤΜΗΜαΤοσ ε.ν.ε. ΔυΤΙΚΗσ ΜαΚεΔονΙασ

Γράφει η έυδοξία Γιαννοπούλου, 
πρόεδρος 3ου π.τ. έ.ν.έ.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Νοσηλευ-
τών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ Ν. Αττικής 
καταγγέλει απερίφραστα τη δήλωση του Βουλευ-
τή του Σύριζα κ. Παναγούλη, όπου αναφερόμενος 
στο προσωπικό του ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο» σε τυχόν 
επίσκεψη του Υπουργού Υγείας σε αυτό, το παρο-
τρύνει να κάνει χρήση «ζουρλομανδύα».

Θέλουμε να θυμίσουμε στον κ. Παναγούλη ότι τα 
τελευταία χρόνια γίνεται μια τεράστια προσπάθεια 
βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχι-
κής υγείας στα πλαίσια της μεταρρύθμισης και 
τον αποστιγματισμό της ψυχικής ασθένειας και 
δεν μπορεί κανένας και ακόμη περισσότερο ένας 
εκπρόσωπος ενός πολιτικού κόμματος, να στιγ-
ματίζει με αυτές του τις δηλώσεις έναν ολόκληρο 
χώρο, ιδιαίτερα ευαίσθητο. 
Οι εργαζόμενοι στον ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο» δίνουν 
καθημερινά τον αγώνα τους για να παρέχουν υπη-
ρεσίες στα πλαίσια της μεταρρύθμισης, διασφα-
λίζοντας τα δικαιώματα των χρηστών των υπηρε-
σιών ψυχικής υγείας και σε καμία περίπτωση δεν 
αποδέχονται τις παροτρύνσεις του κ. Παναγούλη, 
οι οποίες αποτελούν χείριστες πρακτικές πολλών 
δεκαετιών πριν.
Προφανώς, ο κ. Παναγούλης δεν παρακολουθεί 
όλες αυτές τις εξελίξεις στο χώρο της ψυχικής 
υγείας και με μια του φράση, άκρως απαράδεκτη, 
εξοργίζει το σύνολο του προσωπικού που απασχο-
λείται σε αυτές, ματαιώνει τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν και παράλληλα, ενισχύει το στίγμα 
απέναντι στον ψυχικά ασθενή και στην ψυχική 
ασθένεια καθώς επίσης και τις υπηρεσίες οι οποί-
ες έχουν αναλάβει να φροντίσουν τους ασθενείς 
με κάποια ψυχική διαταραχή. 
Απαιτούμε, ανάκληση της συγκεκριμένης δήλω-
σης από τον κ. Παναγούλη και τον παροτρύνουμε 
να επισκεφθεί τόσο το ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο» όσο 
και άλλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ώστε να 
ενημερωθεί ότι οι πρακτικές στις οποίες αναφέ-
ρεται ανήκουν στο παρελθόν, είναι καταδικαστέες 
από την επιστημονική κοινότητα και προσβάλλουν 
ανεπανόρθωτα κυρίως τους συνανθρώπους μας οι 
οποίοι είχαν την ατυχία να νοσήσουν από κάποια 
ψυχική διαταραχή.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – 
Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής

Ο Πρόεδρος  Η Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Αβραμίδης Ελένη Ντάτση

αναΚοΙνωσΗ Του συ.νο. 
ΘεσσαΛονΙΚΗσ εσυ 

ΓΙα Το ΘεΜα ΤΗσ ΔΙαΘεσΙΜοΤΗΤασ

Από την Παρασκευή 9 Αυγούστου, 61 υπάλληλοι του 
ΨΝΘ βρίσκονται σε κινητικότητα - διαθεσιμότητα 
παρά τους αρχικούς σχεδιασμούς του Υπουργείου 
Υγείας που ανέφερε μόνο τα τρία νοσοκομεία Θεσ-
σαλονίκης ΠΑΝΑΓΙΑ, Αφροδισίων & Δερματικών 
Νόσων και Ειδικών Παθήσεων.

Είναι πασιφανές πως όλα γίνονται με προχειρότητα 
και κάτω από πίεση. Όμως, πίσω από τα νούμερα κρύ-
βονται οικογένειες με τις οποίες δεν πρέπει να παίζει 
κανείς! Παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις του αρμόδιου 
Υπουργείου πως δεν θα υπάρξουν απολύσεις και κλεί-
σιμο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, διάχυτη είναι η 
ανησυχία πως οι Κασσάνδρες θα επιβεβαιωθούν!

Κ α Λ ο υ Μ ε  ο Λ ο υ σ  Τ ο υ σ  σ υ ν α Δ ε Λ Φ ο υ σ 
σ ε  ε π α Γ Ρ υ π ν Η σ Η !

Όλοι μαζί πρέπει να δράσουμε γιατί καταστρέφοντας 
την υγεία, καταστρέφεται η ίδια η κοινωνία!

Ο κύβος ερρίφθη! Πρέπει να παλέψουμε για τη δουλειά 
μας και την οικογένειά μας μαζί με όλη την κοινωνία!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΟΝΤΣΙΟΣ  Δ. ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ 

Κάλεσμα σε 
επαγρύπνηση!

ΚαΤαΓΓεΛΙα Του συΛΛοΓου νοσΗΛευΤων
ΨυΧΙαΤΡΙΚων νοσοΚοΜεΙων Του εσυ νοΜου αΤΤΙΚΗσ 

απαράδεκτη δήλωση!
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Η πασυνο-εσυ ΚαΙ ο συνο ΓΡεΒενων 
αΡωΓοΙ σΤΗν παΙΔΙαΤΡΙΚΗ ΚΛΙνΙΚΗ Του νοσοΚοΜεΙου ΤΗσ ποΛΗσ

Δ ιανύοντας μια δύσκολη κατάσταση για τα νοσοκομεία όλης της χώρας 
με αβέβαιο το εργασιακό μας μέλλον και το μέλλον της παρεχόμενης 
φροντίδας των συνανθρώπων μας, μικρών και μεγάλων και ενάντια 

στις μικρότητες και στους άστοχους σχολιασμούς κάποιων, άμεσα ξεκινά τη 
λειτουργία της μια νέα κλινική για το νοσοκομείο των Γρεβενών.

οι τρεις παιδίατροι του νοσοκομείου, ελλείψει οργανωμένης παιδιατρικής 
κλινικής αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους, παραπέμποντας τα 
παιδιατρικά περιστατικά σε άλλα νοσοκομεία της μακεδονίας. 

η λειτουργία της εν λόγω κλινικής, έπρεπε να υποστηριχθεί απ’ όλους τους 
φορείς της πόλης των Γρεβενών προκειμένου να ευδοκιμήσει και να προ-
σφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στην κοινωνία της πόλης.

ο σύλλογος νοσηλευτών Γρεβενών μέλος της πασυνο-έσυ, σύμφωνα με 
τις οικονομικές του δυνατότητες, κατέστη αρωγός και συμπαραστάτης στο 
έργο των νοσηλευτών και της νοσηλευτικής επιστήμης. Έτσι, με απόφαση 
του δ.σ. συνέβαλε στην έναρξη της λειτουργίας της παιδιατρικής κλινικής 
του Γενικού νοσοκομείου Γρεβενών, δωρίζοντας τις ταπετσαρίες για τη δια-
κόσμηση του χώρου της κλινικής και την παροχή καλύτερης φροντίδας προς 
τους μικρούς ασθενείς. 

στόχος του συλλόγου εκτός του να βρίσκεται πάντα στο πλευρό των μελών 
του, διεκδικώντας τα συμφέροντα αυτών και βοηθώντας στην ποιοτικότερη 
παροχή της νοσηλευτικής επιστήμης, είναι και να συμβάλλει στη γενικότερη 
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. ❱◗

Γράφει η καλλιόπη καραλιόλιου, 
πρόεδρος του συ.νο. Γρεβενών

Τα ΓΙαννΙΤσα εΓΙναν Το επΙΚενΤΡο ΤΗσ ΜαΚεΔονΙασ 20 ΚαΙ 21 σεπΤεΜΒΡΙου
«υγεία και νους εσθλά τω βίω δύο, Μένανδρος, 4ος αιώνας π.Χ.»

Η 2η Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα του Νοσοκομείου Γιαννιτσών με θέμα «Υγεία και νους εσθλά τω 
βίω δύο, Μένανδρος, 4ος αιώνας π.Χ.» πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο των Γιαννιτσών στις 20 και 21 
Σεπτεμβρίου 2013, με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και τις δύο ημέρες διοργάνωσής της. Η Οργανωτική και Επι-
στημονική Επιτροπή είχαν να παρουσιάσουν ένα άρτια ολοκληρωμένο επιστημονικό πρόγραμμα, το οποίο έγινε 
εφαλτήριο για χρήσιμη ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, έχοντας βασικά σημεία αναφοράς τόσο την ταχύτατη 
εξέλιξη των επιστημών και της τεχνολογίας, όσο και τη δυνατότητα συνεργασίας στην αντιμετώπιση των σύγ-
χρονων απαιτήσεων του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Στη διημερίδα υπήρξε πληθώρα εισηγήσεων, διαλέξεων 
και κλινικών φροντιστηρίων, ιδιαίτερου διδακτικού ενδιαφέροντος, όπου δόθηκε η δυνατότητα προσέγγισης 
των προβλημάτων στα ζητήματα υγείας και φροντίδας, τα οποία αποτελούν και το κύριο έργο προσφοράς προς 
το συνάνθρωπο. Επιπρόσθετα, η διημερίδα έγινε η αφορμή της γνωριμίας με τον πολιτισμό και την ιστορία της 
περιοχής της Πέλλας. Οι σύνεδροι που παραβρέθηκαν από άλλες περιοχές της χώρας, είχαν την ευκαιρία να 
επισκεφτούν και το νέο αρχαιολογικό μουσείο της Πέλλας, ενώ στο φουαγιέ του θεάτρου υλοποιήθηκαν έκθεση 
φωτογραφίας με θέμα «Τα υπαίθρια Στρατιωτικά Νοσοκομεία της Πέλλας κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο», 
καθώς και Έκθεση Ζωγραφικής των μαθητών του Ειδικού Σχολείου Γιαννιτσών.
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«νοσηλευτική εν μέσω κρίσης»

στις 6-9-2013, ημέρα παρασκευή, πραγματοποι-
ήθηκε στην πανέμορφη καστοριά η 1η νοσηλευ-
τική ημερίδα του νοσοκομείου, με κεντρικό θέμα 

«νοσηλευτική εν μέσω κρίσης», η οποία στέφθηκε από 
απόλυτη επιτυχία. η ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα της 
ένέ, έχοντας βασικούς υποστηρικτές το δήμο καστοριάς 
και την έδηκα (έκθετήριο δημοπρατήριο καστοριάς), 
στο χώρο του οποίου τελέστηκε η ημερίδα. η συμμετοχή 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία, μιας και οι εγγραφές ξεπέρα-
σαν τις 480, κάτι που γέμισε αισιοδοξία τους διοργανωτές 
για ανάλογες προσπάθειες και στη συνέχεια. 

 την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρ-
χος καστοριάς κ. Χατζησυμεωνίδης, η αντιδήμαρχος σε 
θέματα κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης κ. Γεωρ-
γοσοπούλου-μισκία, ο αντιπεριφερειάρχης 4ης υπέ κ. 
κιλτίδης, ο αντιπεριφερειάρχης δυτικής μακεδονίας σε 
θέματα υγείας κ. ταλίδης, ο τομεάρχης και συντονιστής 
διευθυντής κ. Χάτσιος, οι διευθύντριες νοσηλευτικών 
υπηρεσιών των νοσοκομείων καστοριάς, κοζάνης, πτο-
λεμαϊδας και Γρεβενών, ο διευθυντής του αναισθησιολο-
γικού τμήματος κ. Γούλιος, ο εκπρόσωπος του Χειρουρ-
γικού τομέα κ. τσιόλας καθώς και τοπικοί φορείς της 
καστοριάς.

 οι σύνεδροι που συμμετείχαν στην κατάμεστη αίθου-
σα δεν προέρχονταν μόνο από την 3η υπέ αλλά και από 
άλλες περιφέρειες και πόλεις όπως τα Γιάννενα, η Άρτα, 
η κατερίνη, η νάουσα, η Βέροια, οι σέρρες, το κιλκίς, κα-
θώς και από αρκετά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης (Γεν-
νηματάς, αγ. παύλος, ιπποκράτειο, αΧέπα). η πολυπλη-

θής συμμετοχή γέμισε με δύναμη, κουράγιο και αίσθημα 
ευθύνης τους διοργανωτές για καλύτερη συνέχεια και 
δυνατότητα αναπτέρωσης του ηθικού και της ψυχολογίας 
των νοσηλευτών στις δύσκολες εποχές που διανύουμε, 
εν μέσω κρίσης, διαθεσιμότητας και κινητικότητας.

 τα συμπεράσματα της ημερίδας ήταν πολύ σημαντικά 
μιας και το θέμα ήταν επίκαιρο-συναφές με την περίο-
δο που διανύουμε στη χώρα μας, παρακολουθώντας τις 
τελευταίες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο χώρο της 
υγείας. 

αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην οργανωτική έπι-
τροπή και ιδιαιτέρως στην κ. Χατζηαγοράκη κρυσταλλία 
(τομεάρχη του Γενικού νοσοκομείου καστοριάς), η οποία 
αφιέρωσε πολλές ώρες για προετοιμασία της άρτιας δι-
οργάνωσης, αλλά το αποτέλεσμα τη δικαίωσε.

 έπίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι στην υποδοχή και 
στην εγγραφή των συνέδρων, μαζί με το έντυπο υλικό, 
μοιράστηκε συμβολικά και συσκευασία με τοπικές φα-
κές, πράξη που είχε θετικό αντίκτυπο στους συμμετέ-
χοντες. ακόμη, στα διαλείμματα της ημερίδας πολύς 
κόσμος επισκέφτηκε τα περίπτερα της έδηκα, προκει-
μένου να πραγματοποιήσει αναμνηστικές αγορές σε είδη 
γούνας-τοπικά προϊόντα της καστοριάς όπως μπρελόκ, 
παντόφλες, γάντια για το χειμώνα κ.λ.π.

 έν κατακλείδι, η καστοριά είχε την τύχη να δεχθεί 
στους κόλπους της και στην πανέμορφη λίμνη της, πλή-
θος κόσμου για ένα σημαντικό γεγονός, αποδεικνύοντας 
ότι μπορεί να αντεπεξέλθει στο ύψος των απαιτήσεων τέ-
τοιων επιστημονικών διοργανώσεων. ❱◗ 

1η νοσΗΛευΤΙΚΗ ΗΜεΡΙΔα Του Γ. ν. ΚασΤοΡΙασ 

περιγραφή: Βασίλης μπαμπούλης 

Η ΦΛωΡΙνα ΓεΜΙσε νοσΗΛευΤεσ σΤΙσ 30 αυΓουσΤου
Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης αλλά κα της συνεχούς επιμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού, η Δι-
εύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, καθώς και το Γραφείο εκπαίδευσης του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» διοργάνωσε την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013 στην αίθουσα του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» στη Φλώρινα, 
την 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με τίτλο «ΑΚΡΙΤΩΝ ΙΑΣΙΣ». Βασικός στόχος και σκοπός της ημερίδας 
ήταν η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών αλλά και προβληματισμών μεταξύ των νοσηλευτών, παρά τα προβλήματα που 
υπάρχουν στην υγεία. Κοινός γνώμονας όλων των νοσηλευτών που συμμετείχαν ήταν η βελτίωση της παρεχόμενης φροντί-
δας υγείας στους πολίτες, αλλά και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων, η παραγωγή της έρευνας και η αποτελεσματικότητα της 
νοσηλευτικής φροντίδας στην κλινική πρακτική. Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη, υπεράνω των προσδοκιών, και ικανοποίη-
σε σε μεγάλο βαθμό τους διοργανωτές. Η παρουσία των νοσηλευτών από διάφορες πόλεις έδωσε δύναμη και κουράγιο σε 
όλους τους νοσηλευτές του Νοσοκομείου μας να συνεχίσουν με δύναμη και ζήλο τον προγραμματισμό και άλλων ανάλογων 
επιμορφωτικών εκδηλώσεων, με στόχο την ανάδειξη της θέσης του νοσηλευτικού επαγγέλματος στο κοινωνικό σύνολο.
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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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Επιτροπές

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα»
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, Γ.Ν.Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα»
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ψ.Ν.Α. «Δαφνί»
ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
ΤΑΜΙΑΣ ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»
ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
ΜΕΛΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΚΑ Τρίπολης
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Π.Γ.Ν. Λάρισας
ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Γ.Ν. Αγρινίου
ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης
ΠΑΠΑΝΔΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Γ.Ν.Α. «Η Σωτηρία»
ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Γ.Ν.Α. «Η Παμμακάριστος»
ΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΕΛΗ ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΓΑΘΗ
ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΟΤΣΙΟΥΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΥΚΙΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΕΚΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΠΕΛΛΑΛΗ ΘΑΛΕΙΑ
ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΝΤΑΒΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΡΕΚΛΕΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΘΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Επιτροπές

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΜΙΛΙΕΤΩΦ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΕΛΗ

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ
ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΝΔΡΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΛΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΕΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΟΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΚΟΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΟΥΣΗ ΦΑΝΗ
ΔΕΡΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΡΑΚΟΥΛΑ ΑΝΘΗ
ΖΑΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΒΑΝΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΡΑΝΑΚΗ ΔΟΜΝΑ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΝΙΚΗ 
ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΚΟΡΩΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΣΥΦΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑ
ΛΙΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΑΤΡΑΠΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΤΗ ΑΝΝΑ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΗΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΜΠΑΝΑΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΠΕΛΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΔΑΦΝΗ
ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΛΗΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΙΤΕΛΟΥ-ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ
ΡΑΙΓΓΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΡΕΧΑ ΑΝΝΑ
ΣΔΡΑΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΕΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΜΑΖΜΑ ΑΣΗΜΟΥΛΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΤΡΑΓΑΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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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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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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60§1 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 
3528/2007), στους υπαλλήλους που είναι μα-

θητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή με-
ταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών 
βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσε-
ων με αποδοχές.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδί-
ου ως άνω άρθρου, η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κάθε 
έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την 
εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι 
άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτη-
σης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, 
εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε 
ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών.

Από την διατύπωση της ανωτέρω διάταξης προκύ-
πτει, ότι ο νομοθέτης καθιερώνει εν προκειμένω ένα 
δικαίωμα του υπαλλήλου, που συνεπάγεται την πα-
ράλληλη υποχρέωση της διοίκησης όπως χορηγήσει 
την εν λόγω άδεια. Σε κάθε περίπτωση η σχετική αί-
τηση του υπαλλήλου θα πρέπει να είναι έγγραφη και 
να αποδεικνύει με επίσημα στοιχεία την βασιμότητα 
του αιτήματος (π.χ. βεβαίωση της Σχολής ή ακόμη 
και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος).

Με βάση τους παραπάνω κανόνες θα πρέπει να 
υπογραμμιστεί, ότι η συγκεκριμένη μορφή άδειας 
δεν χορηγείται με βάση τον αριθμό των εξεταζομέ-
νων μαθημάτων, αλλά με βάση τις ημέρες εξετάσεων 
και δη κατά την αναλογία των δύο (2) ημερών αδείας 
για κάθε μια ημέρα εξετάσεων. Κατά συνέπεια, για 
μια ημέρα εξετάσεων, ακόμη και αν κατά την διάρ-
κειά της ο υπάλληλος θα εξεταστεί σε περισσότερα 
μαθήματα, η άδεια που δικαιούται δεν δύναται να 
υπερβαίνει τις δύο ημέρες.

Περαιτέρω υπογραμμίζεται, ότι η εν λόγω ειδική 
άδεια αφορά μόνον εργάσιμες ημέρες, κατά την 
ρητή ως άνω διατύπωση των σχετικών διατάξεων. 
Συνεπώς, κατ’ αρχήν, δεν νοείται χορήγηση της εν 
λόγω αδείας κατά τις ημέρες του Σαββάτου, Κυρια-
κής ή αργίας. Θεωρητικώς, λοιπόν, αν η ημέρα των 
εξετάσεων είναι η Δευτέρα, ο υπάλληλος δικαιούται 

ειδικής αδείας οπωσδήποτε για την Δευτέρα, αλλά 
και για την προηγούμενη Παρασκευή. 

Ζήτημα, βέβαια, γεννάται για την περίπτωση υπη-
ρεσιών, όπως είναι και τα νοσοκομεία, που λειτουρ-
γούν σε εικοσιτετράωρη βάση με την ένταξη του 
προσωπικού σε κυκλικό ωράριο. Στις περιπτώσεις 
αυτές ακόμη και οι ημέρες του Σαββάτου, της Κυ-
ριακής και των αργιών εκλαμβάνονται ως εργάσιμες 
για το προσωπικό που εργάζεται σε βάρδιες. 

Επομένως, αν ακολουθήσουμε μια αυστηρά γραμ-
ματική ερμηνεία των επίμαχων διατάξεων θα πρέπει 
να δεχθούμε, ότι η εν λόγω άδεια χορηγείται μόνον 
κατά τις εργάσιμες ημέρες, ήτοι από Δευτέρα μέχρι 
Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών. Αν πάλι ακο-
λουθήσουμε μια διασταλτική ερμηνεία των επίμα-
χων διατάξεων, θεωρώντας ως εργάσιμες ημέρες το 
Σάββατο, την Κυριακή και τις αργίες, ειδικώς για τις 
υπηρεσίες που λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση, 
τότε γι’ αυτές και μόνον τις περιπτώσεις μπορεί να 
υποστηριχθεί ότι η εν λόγω ειδική άδεια δύναται να 
χορηγείται και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες. ❱◗

έρμηνεύοντας τις διατάξεις 

αΔεΙα εΞεΤασΤΙΚΗσ πεΡΙοΔου



w w w. p a s y n o . g r Ι ο ύ λ ι ο ς  -  Α ύ γ ο υ σ τ ο ς  -  Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 3 29

Όπως είναι γνωστό και αυτονόητο, οι διατάξεις που ρυθμί-
ζουν την οργάνωση του χρόνου απασχόλησης των υπαλ-
λήλων αποσκοπούν στη μέγιστη δυνατή απόδοση τούτων. 

Γι’ αυτό, άλλωστε η χορήγηση κανονικής άδειας, για παράδειγμα, θε-
ωρείται ότι αποβαίνει τόσο προς όφελος του υπαλλήλου, όσο και της 
υπηρεσίας του, δοθέντος ότι κατά την διάρκεια της άδειας ο υπάλ-
ληλος έχει την δυνατότητα σωματικής και ψυχικής ανάπαυσης, επι-
στρέφοντας εν συνεχεία στην υπηρεσία με ανανεωμένες δυνάμεις. 

Για τον ίδιο λόγο γίνεται δεκτό από σχετικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ότι ο υπάλληλος που δεν 
εργάστηκε λόγω της εις αυτόν χορήγησης π.χ. αναρρωτικών ή άλ-
λης μορφής ειδικών αδειών, δεν δικαιούται κανονικής άδειας αφού 
δεν συντρέχει λόγος ανάπαυσης λόγω μη παροχής εργασίας. 

Με βάση το ίδιο σκεπτικό θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι ο υπάλ-
ληλος που απουσιάζει λόγω αναρρωτικής ή άλλης μορφής ειδικής 
άδειας δεν δικαιούται παράλληλα και χρόνο ανάπαυσης (ρεπό), 
δοθέντος ότι δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, ώστε να χρειάζεται 
σωματικής και ψυχικής ανάπαυσης. 

Μόλις επιστρέψει στην υπηρεσία του και ξεκινήσει την παροχή 
εργασίας, τότε θα θεμελιώσει και πάλι δικαίωμα χρόνου ανάπαυ-
σης (ρεπο) λόγω της εν τοις πράγμασι απασχόλησής του με τα υπη-
ρεσιακά του καθήκοντα. ❱◗ 

σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 18 του Νό-
μου 2190/1994, «σε κάθε 

περίπτωση προτάσσονται των 
λοιπών υποψηφίων ανεξάρτη-
τα από το σύνολο των μονάδων 
που συγκεντρώνουν σύμφωνα 
με τα κριτήρια της παραγράφου 
αυτής οι δημότες που είναι και 
μόνιμοι κάτοικοι των δήμων ή 
κοινοτήτων των νομών ή των 
νησιών ή των παραμεθόριων 
περιοχών, που προβλέπονται 
στην περίπτωση ιδ’ της παρ. 8 
του άρθρου 17 και ακολουθούν 
οι δημότες των ίδιων περιοχών, 
εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυ-
μούν το διορισμό τους σε θέσεις 
υπηρεσιών του Δημοσίου ή των 
νομικών προσώπων της παρ. 1 
του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 
και της παρ. 3 του άρθρου 1 του 
Ν. 2527/1997 στον αντίστοιχο 
νομό ή νησί ή παραμεθόριο πε-
ριοχή και δεσμεύονται να υπη-
ρετήσουν σε αυτή επί μία του-
λάχιστον δεκαετία».

Όπως προκύπτει εκ των ανω-
τέρω διατάξεων, ο ούτως διο-
ριζόμενος υπάλληλος υποχρε-
ούται να παραμείνει για μια 
δεκαετία στον τόπο, ήτοι στην 
παραμεθόριο περιοχή, όπου δι-
ορίστηκε. Η εν λόγω υποχρέω-
ση αφορά, λοιπόν, τον τόπο και 
όχι τη συγκεκριμένη υπηρεσία 
διορισμού. 

Κατά συνέπεια, υποστηρίζεται 
ότι ερμηνευτικώς είναι δυνατή η 
διενέργεια υπηρεσιακής μεταβο-
λής, όπως π.χ. απόσπαση, εφό-
σον διενεργείται εντός της ίδιας 
παραμεθορίου περιοχής. ❱◗ 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66§1 του Δημοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), μετακίνηση υπαλλήλου από μια 
οργανική μονάδα σε άλλη της ίδιας αρχής πραγματοποιείται με 

απόφαση του προϊσταμένου της.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, 

το οικείο όργανο υποχρεούται να λάβει υπόψη του κριτήρια όπως ο τό-
πος κατοικίας του υπαλλήλου, η κατάσταση υγείας του, η οικογενειακή 
του κατάσταση και η συνυπηρέτηση συζύγου. 

Σύμφωνα με πάγια ερμηνευτική εκδοχή των ανωτέρω διατάξεων, 
που ρυθμίζουν το καθεστώς μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων, η 
μετακίνηση εκλαμβάνεται και θεωρείται ως μέτρο εσωτερικής τάξης, 
ήτοι δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη και για την έκδοσή της 
δεν απαιτείται αιτιολογία. Με άλλα λόγια η μετακίνηση αποτελεί την 
πλέον απλουστευμένη περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής, για την δι-
ενέργεια της οποίας το αποφασίζον όργανο δεν υποχρεούται σε παρά-
θεση αιτιολογίας, ήτοι σε στάθμιση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Μοναδική περίπτωση, κατά την οποία δημιουργείται η ανάγκη παράθε-
σης αιτιολογίας, είναι όταν η θέση από την οποία μετακινείται ο υπάλληλος 
θεωρείται εξειδικευμένη. Αν δεν συντρέχει η εν λόγω προϋπόθεση, τότε η 
μετακίνηση εντάσσεται στο προεκτεθέν γενικό πλαίσιο. ❱◗ 

Ρεπο - αΔεΙαπαΡαΜεΘοΡΙοσ 
- υποΧΡεωΤΙΚΗ 

παΡαΜονΗ

ΜεΤαΚΙνΗσΗ υπαΛΛΗΛου
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Ένα ζήτημα, μεταξύ πλήθους άλλων, που 
απασχολεί τη νοσηλευτική κοινότητα είναι η 
άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου επί του 

νοσηλευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε Κέντρα 
Υγείας ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας. Συχνά παρατηρείται 
το φαινόμενο να προΐσταται των ως άνω υπαλλήλων 
πρόσωπο που δεν ανήκει στην οικεία νοσηλευτική 
υπηρεσία και δεν είναι καν νοσηλευτής, κατά πα-
ράβαση των διατάξεων του άρθρου 103 του Νόμου 
2071/1992. Επί του ζητήματος τούτου χωρούν οι ακό-
λουθες σκέψεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§1 του Νό-
μου 2194/1994 (Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 34) «από τη 
δημοσίευση του νόμου αυτού όλα τα κέντρα υγείας 
μετατρέπονται και λειτουργούν ως αποκεντρωμέ-
νες οργανικές μονάδες των νοσοκομείων του νομού 
στον οποίο ανήκουν. Κατ’ εξαίρεση με αιτιολογη-
μένη απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύνανται να υπάγονται και 
σε νοσοκομεία άλλων νομών. Οι υγειονομικοί σταθ-
μοί μετατρέπονται σε περιφερειακά ιατρεία και λει-
τουργούν ως αποκεντρωμένες μονάδες των κέντρων 
υγείας. Οι θέσεις του προσωπικού όλων των κλάδων 
των κέντρων υγείας και των υγειονομικών σταθμών, 
που συστήθηκαν βάσει του άρθρου 15 παρ. 6 του ν. 
2071/1992, καταργούνται και συνιστώνται ισάριθμες 
και ομοιόβαθμες προς αυτές θέσεις, οι οποίες προ-
στίθενται στον οργανισμό των αντίστοιχων νοσοκο-
μείων που υπάγονται και προκηρύσσονται ξεχωριστά 
για το κέντρο υγείας. Το πάσης φύσεως προσωπικό, 
που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού 
στα κέντρα υγείας και τους υγειονομικούς σταθμούς, 
εντάσσεται αυτοδικαίως στις συνιστώμενες κατά την 
παρ. 2 του άρθρου αυτού θέσεις, όμοιες προς αυτές 
που ήδη κατέχουν. Η ένταξη γίνεται με διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων. Η προϋπηρεσία των εντασσόμε-
νων υπαλλήλων προσμετρείται στη νέα τους θέση 
για κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις που 

ισχύουν για τον κλάδο στον οποίο υπάγονται οι θέσεις 
τους. Το προσωπικό που υπηρετεί στις θέσεις που κα-
ταργούνται εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του στα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία 
μέχρι τη σύσταση και πλήρωση των θέσεων όλων των 
κλάδων. Στο προσωπικό που προσφέρει τις υπηρεσί-
ες του, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή εξακολου-
θεί να καταβάλλεται ως αποζημίωση το σύνολο των 
αποδοχών της θέσης που κατείχαν. Οι διατάξεις της 
παραγράφου αυτής ισχύουν και για τα κέντρα ψυχι-
κής υγείας. Στα κέντρα υγείας συγκροτείται νοσηλευ-
τική και διοικητική υπηρεσία της οποίας προΐστανται 
υπάλληλοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η 
συγκρότηση, οι αρμοδιότητες κ.λπ. καθορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων». 

Ακολούθησε η έκδοση της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 
5961/B’ 470/1994 Απόφασης του Υπουργού Υγείας, 
Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπαγωγή των 
Κέντρων Υγειας (Κ.Υ.) και των Κέντρων Ψυχικής Υγεί-
ας (Κ.Ψ.Υ.) σε Νοσοκομεία της Χώρας και Περιφε-
ρειακών Ιατρείων  (Π.Ι.) στα Κέντρα Υγείας), δυνάμει 
της οποίας υπήχθησαν τα κέντρα υγείας και ψυχικής 
υγείας σε νοσοκομεία, ενώ τα περιφερειακά ιατρεία 
υπήχθησαν σε κέντρα υγείας.

Εκ των ανωτέρω διατάξεων, που παραμένουν σε 
ισχύ μέχρι και σήμερα, προκύπτει ότι στα κέντρα 
υγείας και ψυχικής υγείας λειτουργεί νοσηλευτική 
υπηρεσία, στην οποία θα πρέπει να τίθεται ως επικε-
φαλής προϊστάμενος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ 
Νοσηλευτών, κατά την ρητή επιταγή των διατάξεων 
του άρθρου 103 του Νόμου 2071/1992. 

Με άλλα λόγια, οι νοσηλευτές και το εν γένει νο-
σηλευτικό προσωπικό που υπηρετεί σε κέντρο υγείας 
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοτελής οργανική 
μονάδα επιπέδου τμήματος της οικείας νοσηλευτικής 
υπηρεσίας του νοσοκομείου, στο οποίο υπάγεται το εν 
λόγω κέντρο υγείας. Στο τμήμα, δε, αυτό δύναται να 
προΐσταται μόνον υπάλληλος που φέρει τον επαγγελ-
ματικό τίτλο του νοσηλευτή. ❱◗

μόνο οι φέροντες
τον τίτλο του νοσηλευτή

πΡοΪσΤαΜενοΙ νοσΗΛευΤων σΤα ΚενΤΡα υΓεΙασ 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37§4-6 
του Νόμου 3986/2011 (Επείγοντα Μέτρα Εφαρ-
μογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομι-

κής Στρατηγικής 2012-2015) «4. Στην παρ. 2 του άρ-
θρου 51 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας - Α’ 
26), αντί των λέξεων «δύο (2) ετών» τίθενται οι λέξεις 
«πέντε (5) ετών». 5. Το τακτικό προσωπικό που απα-
σχολείται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. α’ 
και β’ βαθμού μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μεί-
ωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με ανά-
λογη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια 
μέχρι πέντε (5) έτη. Με την αίτησή του ο υπάλληλος 
προσδιορίζει εάν επιθυμεί τη μείωση της ημερήσιας 
απασχόλησης ή των εργάσιμων ημερών. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης δη-
μόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέπεια, υπολο-
γίζεται μόνο ο χρόνος πραγματικής απασχόλησης. 6. 
Οι περιορισμοί που προβλέπονται στα άρθρα 31 και 32 
του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας - Α’ 26) και 
το ασυμβίβαστο που προβλέπεται στο άρθρο 34 του 
ίδιου νόμου έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους 
που κάνουν χρήση των διατάξεων των παραγράφων 1 
και 2 του παρόντος άρθρου».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων αυ-
ξάνεται η διάρκεια της προβλεπόμενης άδειας άνευ 

αποδοχών από δύο στα πέντε έτη, ενώ αναγνωρίζεται 
δικαίωμα μείωσης των ωρών απασχόλησης με αντί-
στοιχη μείωση των αποδοχών για χρονική περίοδο 
μέχρι πέντε (5) ετών. 

Σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος που επιθυμεί την 
υπαγωγή του στις προαναφερθείσες διατάξεις, εξακο-
λουθεί να υπόκειται στους περιορισμούς των διατάξε-
ων των άρθρων 31, 32 και 34 του Δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα, ήτοι δεν μπορεί να ασκήσει ιδιωτικό έργο ή ερ-
γασία επ’αμοιβή παρά μόνον κατόπιν σχετικής άδειας 
από την υπηρεσία του και εφόσον η συγκεκριμένη ερ-
γασία συμβιβάζεται με το αντικείμενο της υπηρεσίας 
του, δεν μπορεί να μετέχει σε εμπορικές εταιρείες και 
δεν μπορεί να φέρει την ιδιότητα του δικηγόρου. 

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται, ότι η χορήγηση 
άδειας άνευ αποδοχών ενεργείται εφόσον το επιτρέ-
πουν οι ανάγκες της υπηρεσίας, ήτοι ενεργείται κατά 
διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, η οποία δύναται να 
απορρίψει την σχετική αίτηση του υπαλλήλου, παρα-
θέτοντας, ωστόσο, ειδική, σαφή και πλήρη αιτιολογία.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει στην αίτηση για την χο-
ρήγηση άδειας άνευ αποδοχών να προσδιορίζονται 
και να εξειδικεύονται οι λόγοι εκείνοι που καθιστούν 
επιτακτική ανάγκη την χορήγησή της στο συγκεκριμέ-
νο υπάλληλο. ❱◗

να προσδιορίζονται οι λόγοι 
αΔεΙα ανευ αποΔοΧων

σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 17 του άρθρου 
1 του Νόμου 4038/2012, 

«για όσες περιπτώσεις, μέχρι 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου, το Α.Σ.Ε.Π. έχει διαθέσει 
με απόφαση του, επόμενο κατά 
σειρά στον πίνακα επιτυχίας υπο-
ψήφιο για αντικατάσταση - ανα-
πλήρωση διοριστέου που δεν 
αποδέχτηκε το διορισμό του ή 
έχει κώλυμα διορισμού ή παραι-
τήθηκε εντός έτους από το διορι-
σμό του, ο διορισμός μπορεί να 
ολοκληρωθεί με την έκδοση από-

φασης του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο δεύτερο 
εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 
του ν. 3833/2010».

Ενόψει των παραπάνω διατάξε-
ων καθίσταται προφανές, ότι για 
την ολοκλήρωση της διαδικασί-
ας διορισμού του κυρίου Λ. Νίκα 
απαιτείται η έκδοση σχετικής 
απόφασης του Υπουργού Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης & Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης περί 
της κατανομής του προσωπικού. 

Σημειωτέον, επίσης, ότι θα 
πρέπει πάντα να τηρείται και η 
υποχρεωτική αναλογία της μιας 
πρόσληψης για κάθε πέντε απο-
χωρήσεις υπαλλήλων.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω δια-
τάξεων δέον όπως υποβληθεί μια 
αίτηση – αναφορά προς το υπουρ-
γείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Πέραν τούτου, στην υπό κρίση 
περίπτωση η όποια προσφυγή 
στη Διοικητική Δικαιοσύνη ενδέ-
χεται να αποβεί χρονοβόρα και 
με αβέβαιο αποτέλεσμα. ❱◗ 

οΛοΚΛΗΡωσΗ ΔΙοΡΙσΜου Μεσω ασεπ
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Όλως προσφάτως και δη 
στις 19-07-2013 ψηφίστη-
καν από την Βουλή των 

έλλήνων οι διατάξεις του σχεδίου 
νόμου με τίτλο «Φορολογία εισοδή-
ματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 
και του ν. 4127/2013 και άλλες δια-
τάξεις». 

ο νέος, πλέον, με αριθ-
μό 4172/2013 νόμος (Φέκ 167 
α’/23.07.2013) προβλέπει, μεταξύ 
άλλων, την κατάργηση θέσεων εκ-
παιδευτικού προσωπικού της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης. πρόκειται 
για το άρθρο 82 του ως άνω νόμου, 
το οποίο με χαρακτηριστική απλότη-
τα και λακωνικό ύφος σημαίνει το 
τέλος της δημόσιας επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, προς όφελος και τέρ-
ψη προφανώς κάποιων πολυδιαφη-
μισμένων ιδιωτικών ιέκ, κολλεγίων 
κλπ., που θα δουν την πελατεία τους 
να αυξάνει μετά βεβαιότητας με γε-
ωμετρική πρόοδο.

πέραν των ως άνω ουσιαστικών 
ζητημάτων, εντύπωση προκαλούν 
αναμφίβολα και ορισμένες διαδικα-
στικές λεπτομέρειες εφαρμογής των 
επίμαχων ρυθμίσεων. έιδικότερα, 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 82 
προβλέπονται ορισμένες εξαιρέ-
σεις από την υπαγωγή σε καθεστώς 
διαθεσιμότητας. στις εξαιρέσεις 
εμπίπτουν, για παράδειγμα, ανάπη-
ροι, πολύτεκνοι κλπ. ένώ, λοιπόν, 
οι επίμαχες ρυθμίσεις ψηφίστηκαν 
στις 19-07-2013, το υπουργείο παι-
δείας, ήδη από τις 12-07-2013 με το 
υπ’αριθμ.πρωτ. 93489/δ2 έγγραφό 
του αναζητούσε στοιχεία των υπαλ-
λήλων που υπάγονται στις ως άνω 

εξαιρέσεις. 
με άλλα λόγια η ελληνική δημόσια 

διοίκηση θεωρούσε ως δεδομένη 
την ψήφιση κάποιων διατάξεων από 
το κοινοβούλιο. έν προκειμένω είναι 
αυτονόητο, ότι όταν η εκτελεστική 
εξουσία προεξοφλεί το έργο της νο-
μοθετικής λειτουργίας, τότε επέρχε-
ται κατάλυση της αρχής της διάκρι-
σης των εξουσιών, κατ’επέκταση, δε, 
του κράτους δικαίου. 

αν πάλι η αναζήτηση στοιχείων 
έλαβε χώρα προκειμένου να ανα-
δειχθούν οι αληθείς συνέπειες 
των προς ψήφιση διατάξεων, τότε 
ομιλούμε περί απαράμιλλης προ-
χειρότητας, δοθέντος ότι η έρευνα 
αυτή θα έπρεπε να είχε γίνει προ 
της κατάρτισης του σχεδίου νόμου 
και όχι μια εβδομάδα προ της ψη-
φίσεως των διατάξεων του σχεδί-
ου νόμου.

περαιτέρω, στο ίδιο πάντα πλαίσιο 
της προχειρότητας, το υπουργείο 
παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο με ημε-
ρομηνία 19-07-2013, ήτοι την ημέρα 
ψήφισης του νομοσχεδίου, καλώντας 
τους υπαλλήλους που υπάγονται στο 
πεδίο των εξαιρετικών διατάξεων να 
υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητι-
κά μέχρι την αμέσως επόμενη ημέ-
ρα, που τυγχάνει μη εργάσιμη, ήτοι 
το σάββατο 20-07-2013 ! με τον τρό-
πο αυτό η διοίκηση αιφνιδιάζει τους 
διοικούμενους, παραβιάζοντας κάθε 
έννοια χρηστής διοίκησης. 

αναμφίβολα ευρισκόμεθα ενώπι-
ον πρωτοφανών διοικητικών πρα-
κτικών, οι οποίες θα πρέπει κάποια 
στιγμή να εκλείψουν από την ελλη-
νική πραγματικότητα, αν έχουμε ως 
στόχο μια υγιή δημόσια διοίκηση.❱◗

πρωτοφανείς
διοικητικές πρακτικές 

Η συνοδεία κατά την δια-
κομιδή ασθενών αποτε-
λεί καθήκον και επαγγελ-

ματικό δικαίωμα των κατόχων 
διπλώματος του Οργανισμού 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επι-
πέδου Μεταδευτεροβάθμιας 
Επαγγελματικής Κατάρτισης της 
ειδικότητας «Διασώστης Πλή-
ρωμα Ασθενοφόρου» της ομά-
δας Υγείας του Τομέα «Υγείας, 
Αισθητικής, Κοινωνικών Υπηρε-
σιών», όπως άλλωστε προκύπτει 
από τις διατάξεις του Προεδρι-
κού Διατάγματος 62/2007. 

Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι 
στις διατάξεις του ανωτέρω ΠΔ 
γίνεται ρητώς λόγος περί του 
προνοσοκομειακού χώρου, στον 
οποίο και δραστηριοποιούνται οι 
διασώστες. Ως προνοσοκομεια-
κός χώρος νοούνται τα ασθενο-
φόρα, οι κινητές ιατρικές μονά-
δες, εναέρια και πλωτά μέσα και 
γενικώς κάθε μονάδα που δεν 
διαθέτει σταθερή βάση και έχει 
την δυνατότητα μετακίνησης. Σε 
αντίθεση με τον προνοσοκομει-
ακό χώρο, όπως αυτός προσδιο-
ρίζεται από τις παραπάνω διατά-
ξεις και αποτελεί τομέα δράσης 
των διασωστών, οι τραυματιο-
φορείς παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους στον αμιγώς νοσοκομειακό 
χώρο. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω 
προκύπτει, ότι οι τραυματιοφο-
ρείς δεν δύνανται να παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους σε προνοσο-
κομειακούς χώρους, όπως είναι 
και τα ασθενοφόρα. ❱◗ 

ΔΙαΚοΜΙΔΗ ασΘενων 
Με συνοΔεΙα 

ΤΡαυΜαΤΙοΦοΡεων

ΚαΤαΡΓΗσΗ Θεσεων Με ΒασΗ Τον νοΜο 4172/2013
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σύμφωνα με το άρθρο 52§3 του Δημοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), «σε κυ-
οφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη 

ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρ-
ρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική 
άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση 
θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή 
μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευ-
τικού ιδρύματος».

Η ως άνω περιγραφόμενη άδεια είναι ιδιόμορφη 
διότι απευθύνεται σε κυοφορούσες υπαλλήλους που, 
αφενός,  έχουν εξαντλήσει την αναρρωτική άδεια με 
αποδοχές, αφετέρου χρήζουν θεραπείας ειδικής και 
όχι απλής γενικής ιατρικής περίθαλψης. 

Η ανωτέρω ανάγκη ειδικής θεραπείας πρέπει να 
βεβαιώνεται με διπλό τρόπο, ήτοι με σχετική βεβαί-
ωση του θεράποντος ιατρού που μπορεί να είναι και 
ιδιώτης και, αθροιστικώς, με βεβαίωση ιατρού δημό-
σιου νοσηλευτικού ιδρύματος, ήτοι νοσοκομείου του 
ΕΣΥ. Οι δύο αυτές βεβαιώσεις απαιτούνται αθροιστικά, 
δηλαδή η έλλειψη μιας εξ αυτών αποκλείει την χορή-
γηση της ιδιόμορφης άδειας της παραγράφου 3 του 
άρθρου 52 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. . ❱◗ 

ως γνωστόν, με τις διατάξεις του Νόμου 
4024/2011 καθιερώθηκε νέο σύστημα προ-
αγωγικής και μισθολογικής εξέλιξης, με την 

ταυτόχρονη διασύνδεση μισθού και βαθμού. Με 
άλλα λόγια, εφόσον ένας υπάλληλος δεν προαχθεί 
στον επόμενο βαθμό, παραμένει στάσιμος στο ανώ-
τερο 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 κατάταξη 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 μισθολογι-
κά, 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 [Πρώ-
το τρίμηνο του 2012]. Αυτή η εκτίμηση επικεντρώνεται 
στις μισθολογικές ωριμάνσεις οι οποίες ενσωματώνο-
νται στο νέο μηχανισμό προαγωγών. Εάν η εκτίμηση 
αποκαλύπτει οποιαδήποτε υπερβολική μισθολογική 
ωρίμανση στις αποδοχές, οι κανόνες προαγωγής ανα-
προσαρμόζονται 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 στασιμό-
τητας 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 πλαισίου προαγωγών του Νόμου 
4024/2011, μετά την ολοκλήρωση των όποιων δια-
δικασιών εκτίμησης του σχετικού δημοσιονομικού 
κόστους και με σεβασμό στις προαναφερθείσες 
συνταγματικές διατάξεις. ❱◗ 

αΔεΙα ΜΗΤΡοΤΗΤασ ΛοΓω εΙΔΙΚΗσ ΘεΡαπεΙασ

πΡοαΓωΓΙΚΗ εΞεΛΙΞΗ σε ανασΤοΛΗ
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Όπως είναι ήδη γνωστό, 
στην ελληνική δημόσια 
διοίκηση είναι εξαιρετικά 

σύνηθες το φαινόμενο της ανάθε-
σης καθηκόντων προϊσταμένου, 
διά της εκδόσεως σχετικής διοι-
κητικής πράξεως, όταν υπάρξει 
κενή θέση μη εισέτι καλυφθείσα 
δια τυπικής κρίσεως.

Ειδικώς για τα νοσοκομεία 
υπάρχει ρητή προς τούτο πρό-
βλεψη στις διατάξεις του άρθρου 
7§8 περ. 14 του Νόμου 3329/2005, 
σύμφωνα με τις οποίες ο διοικη-
τής του νοσοκομείου «αναθέτει 
προσωρινά καθήκοντα Προϊστα-
μένου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυν-
σης και Τομέα μέχρι την πλήρωση 
των θέσεων αυτών». 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται, ότι η 
ανάθεση καθηκόντων προϊσταμέ-
νου δύναται να λάβει χώρα οπο-
τεδήποτε, εφόσον υπάρχει σχε-
τική κενή θέση, ανεξαρτήτως του 
χρόνου των επικείμενων κρίσεων 
προσωπικού.

Αναφορικά με την επιλογή των 
προσώπων εκείνων, εις τα οποία 
θα ανατεθούν τα καθήκοντα προ-
ϊσταμένου επισημαίνονται τα ακό-
λουθα:

Το περιεχόμενο και ο ακριβής 
χρόνος έκδοσης των πράξεων 
ανάθεσης εναπόκειται στη διακρι-
τική ευχέρεια της διοίκησης, ήτοι 
των αρμοδίων διοικητικών οργά-
νων. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει 
ότι η επιλογή προσώπων δύναται 
να γίνει χωρίς την προηγούμενη, 
έστω και στοιχειώδη, συγκριτική 
αξιολόγηση περισσοτέρων υπαλ-
λήλων, που ενδεχομένως πλη-
ρούν, εξ απόψεως τυπικών και 

ουσιαστικών προσόντων, τις προϋ-
ποθέσεις για την κατάληψη θέσε-
ων προϊσταμένων. Με άλλα λόγια 
οι πράξεις ανάθεσης καθηκόντων 
προϊσταμένου θα πρέπει να φέ-
ρουν αιτιολογία, που να καθιστά 
ευχερή τον έλεγχο των άκρων ορί-
ων της διακριτικής ευχέρειας.

Αυτό επιβάλλεται από την ανά-
γκη τήρησης και στοιχειώδους 
εφαρμογής της αρχής της αξιο-
κρατίας, που οφείλει να διέπει 
την υπηρεσιακή κατάσταση και 
εξέλιξη του συνόλου των δημοσί-
ων υπαλλήλων και η οποία υπα-
γορεύεται ήδη από την κατευθυ-
ντήρια διάταξη του άρθρου 1 του 

Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. 
Η ως άνω αιτιολογία θα προκύ-

πτει είτε εκ της συγκριτικής πα-
ράθεσης των προσόντων περισ-
σοτέρων υπαλλήλων, είτε δια της 
παράθεσης των αυξημένων προ-
σόντων του τελικώς επιλεγέντος 
υπαλλήλου, που δικαιολογούν την 
καταφανή υπεροχή του έναντι των 
συναδέλφων του. Η άποψη αυτή 
ενισχύεται από τις διατάξεις που 
διέπουν τις κρίσεις των δημοσί-
ων υπαλλήλων, και επιβάλλουν 

την αξιολόγηση και λήψη υπόψη 
περισσοτέρων κριτήριων για την 
ασφαλή εκφορά κρίσης.

Σε διαφορετική περίπτωση, κατά 
την οποία δεν παρατίθεται αιτι-
ολογία, υφέρπει ακυρότητα των 
πράξεων ανάθεσης καθηκόντων 
προϊσταμένου, που δύναται να 
προβληθεί ακόμη και δια σχετικής 
δικαστικής προσφυγής από όποιον 
υπάλληλο έχει έννομο συμφέρον.

Περαιτέρω επισημαίνεται, ότι η 
αρχαιότητα τινος υπαλλήλου από 
μόνη της δεν είναι ικανό στοι-
χείο για την αυτόματη ανάθεση 
καθηκόντων προϊσταμένου στον 
συγκεκριμένο υπάλληλο. Ομοί-

ως η κατοχή ενός μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών αποτελεί ένα τυ-
πικό προσόν, το οποίο θα πρέπει 
υποχρεωτικώς να συνεκτιμηθεί 
κατά την συγκριτική αξιολόγηση 
περισσοτέρων υποψηφίων, χωρίς, 
ωστόσο, αυτό να σημαίνει ότι είναι 
αρκετό στοιχείο για την αυτόματη 
πρόταξη του εν λόγω υπαλλήλου 
στη διαδικασία ανάθεσης καθηκό-
ντων προϊσταμένου.

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις λαμ-
βάνουν χώρα προκειμένου να κα-

συνεκτίμηση προσόντων 

αναΘεσΗ ΚαΘΗΚονΤων – ΚΡΙΤΗΡΙα

H αρχαιότητα τινος υπαλλήλου από μόνη της  
δεν είναι ικανό στοιχείο για την αυτόματη 
ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου 
στον συγκεκριμένο υπάλληλο.
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ταδειχθεί με πειστικότητα, ότι 
κατά το στάδιο της απαιτούμε-
νης συγκριτικής αξιολόγησης 
συνεκτιμώνται περισσότερα 
στοιχεία, που διαμορφώνουν εν 
συνόλω την εικόνα ενός υπαλ-
λήλου. 

Με βάση τα παραπάνω, η υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 5864/26-04-2013 
απόφαση του διοικητή του ΓΟΝΚ 
«Οι Άγιοι Ανάργυροι», δυνάμει 
της οποίας ανεκλήθη μερικώς 
η προγενέστερη υπ’αριθμ.πρωτ. 
3911/21-03-2013 απόφαση του 
ιδίου και έγινε εκ νέου ανάθεση 
καθηκόντων προϊσταμένου το-
μέα, κατά το μέρος που εξεδόθη 
χωρίς παράθεση έστω και ελα-
χίστων στοιχείων συγκριτικής 
αξιολόγησης, πάσχει ακυρότητα 
λόγω πλημμελούς ή άλλως ανύ-
παρκτης αιτιολογίας. 

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλή-
γουμε και αν επικαλεστούμε και 
εφαρμόσουμε τους γενικούς 
κανόνες του Διοικητικού Δικαί-
ου περί της ανάκλησης των νο-
μίμων και ευμενών διοικητικών 
πράξεων. Οι εν λόγω πράξεις, 
όπως είναι και η υπ’αριθμ.πρωτ. 
3911/21-03-2013 απόφαση του 
διοικητή του εν λόγω νοσοκο-
μείου, δεν ανακαλούνται (ΣτΕ 
3929/1997), δοθέντος ότι εξ 
αυτών απέκτησαν δικαιώματα 
κάποιοι διοικούμενοι, όπως εν 
προκειμένω οι υπάλληλοι εις 
τους οποίους ανετέθησαν καθή-
κοντα τομεαρχών.

Υπ’ αυτό το πρίσμα η επίμαχη 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 5864/26-04-
2013 απόφαση του διοικητή του 
ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι» κα-
θίσταται ακυρωτέα ένεκα ελλεί-
ψεως αιτιολογίας και παραβία-
σης των γενικών κανόνων περί 
ανάκλησης των νόμιμων και 
ευμενών ατομικών διοικητικών 
πράξεων. ❱◗

νομικά εφικτή 
ανΤΙΚαΤασΤασΗ εΓΚυΜονουσασ υπαΛΛΗΛου

σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρ-
θρου 20 παρ. 1 

του Νόμου 2190/1994, 
«Η πρόσληψη προ-
σωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου 
χρόνου κατά το άρθρο 
103 παράγραφος 2 του 
Συντάγματος από τις 
δημόσιες υπηρεσίες, 
τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους 
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύ-
τερου βαθμού, καθώς 
και από όλα τα νομικά 
πρόσωπα του άρθρου 
14 παρ. 1 του παρόντος, 
για την αντιμετώπι-
ση απρόβλεπτων και 
επειγουσών αναγκών 
επιτρέπεται μόνο σε 
περιπτώσεις εκτετα-
μένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές. 
Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από τις πιο πάνω υπηρεσίες και φο-
ρείς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε περιπτώσεις άμεσης 
ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής 
απειλής της δημόσιας υγείας».

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 21 του άρ-
θρου 21 του Νόμου 2190/1994, «Η πρόσληψη νοσηλευτικού και παρα-
ϊατρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχι-
κής Υγείας και Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας για την αναπλήρωση 
μητέρας - υπαλλήλου, στην οποία χορηγούνται άδειες σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παρ. 1 - 4 του άρθρου 52, της παρ. 1 και του δεύτε-
ρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α’), 
καθώς και αναρρωτική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
54 - 56 του ίδιου νόμου, μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών, γίνεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του παρόντος άρθρου και 
διαρκεί όσο χρόνο απουσιάζει η υπάλληλος που αναπληρώνεται».

Συμπερασματικά, με βάση το προεκτεθέν θεσμικό πλαίσιο και δη τις 
διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 21 του Νόμου 2190/1994 είναι νομικά 
εφικτή η αναπλήρωση εγκυμονούσας υπαλλήλου ή υπαλλήλου που 
τελεί σε καθεστώς άδειας ανατροφής τέκνου. ❱◗
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προκειμένου να υπάρξει 
μετάταξη υπαλλήλων δη-
μόσιου νοσοκομείου σε 

άλλο νπδδ και δη στον έοπυυ, 
μπορούν να εφαρμοστούν οι δι-
ατάξεις της υποπαραγράφου Ζ1 
της παραγράφου Ζ του άρθρου 
πρώτου του νόμου 4093/2012 
( Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαι-
σίου δημοσιονομικής στρατηγι-
κής 2013-2016 - έπείγοντα μέ-
τρα έφαρμογής του ν. 4046/2012 
και του μεσοπρόθεσμου πλαισί-
ου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2013-2016).

σύμφωνα με τις ως άνω διατά-
ξεις, «έπιτρέπεται: α) η μετάταξη 
μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων 
και υπαλλήλων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, 
κεντρικές και περιφερειακές, του 
δημοσίου, των ανεξάρτητων αρ-
χών, των νομικών προσώπων δη-
μοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη-
σης (ο.τ.α.) πρώτου και δεύτερου 
βαθμού, και β) η μεταφορά υπαλ-
λήλων των νομικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) που 
ανήκουν στο δημόσιο τομέα σε 
άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, 
ανεξάρτητων αρχών, ν.π.δ.δ. και 
ο.τ.α. πρώτου και δεύτερου βαθ-
μού για την κάλυψη υπηρεσιακών 
αναγκών, ιδίως στις περιπτώσεις 
που οι ανάγκες αυτές προκύπτουν 
λόγω μεταβολής των αρμοδιοτή-
των των υπηρεσιών και των συ-
ναφών δραστηριοτήτων τους, όταν 
διαπιστώνεται μετά τη διενέργεια 
αξιολόγησης πλεονάζον προσωπι-
κό ή για την καλύτερη αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναμικού. (…) η 

μετάταξη ή μεταφορά των υπαλ-
λήλων της προηγούμενης περί-
πτωσης παραγράφου είναι υπο-
χρεωτική και γίνεται χωρίς αίτησή 
τους σε υφιστάμενες κενές θέσεις 
ή σε θέσεις που συστήνονται με 
την πράξη μετάταξης ή μεταφο-
ράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα 
στους οποίους μετατάσσεται ή με-
ταφέρεται ο υπάλληλος». 

με τις παραπάνω διατάξεις περί 
υποχρεωτικών μετατάξεων διευκο-
λύνεται η κινητικότητα των υπαλλή-
λων μεταξύ διαφορετικών νπδδ, 
όπως σαφώς προκύπτει και από 
την υπ’αριθμ. 26188/12-11-2012 
σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο της 
Γενικής διεύθυνσης κατάστασης 
προσωπικού του υπουργείου δι-
οικητικής μεταρρύθμισης & ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης.

συμπερασματικά, κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων της υποπαραγράφου 
Ζ1 της παραγράφου Ζ του άρθρου 
πρώτου του νόμου 4093/2012 εί-
ναι εφικτή η μετάταξη υπαλλήλων 
νοσοκομείου σε υπηρεσίες του 
έοπυυ για κάλυψη υπηρεσιακών 
αναγκών, δοθέντος ότι και οι δύο 
φορείς αποτελούν νπδδ.

περαιτέρω, πέραν των ανωτέ-
ρω υποχρεωτικών μετατάξεων και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 71 του δημοσιοϋπαλληλικού 
κώδικα, «έπιτρέπεται μετάταξη από 
υπουργείο σε υπουργείο ή σε άλλη 
δημόσια υπηρεσία ή σε νομικό πρό-
σωπο δημοσίου δικαίου και αντι-
στρόφως ή μεταξύ τους. οποιοσ-
δήποτε από τους ανωτέρω φορείς 
επιθυμεί να καλύψει κενές θέσεις 
με μετάταξη υποχρεούται να προβεί 
σε σχετική ανακοίνωση που απο-
στέλλεται σε όλα τα υπουργεία, τα 
οποία την κοινοποιούν σε όλες τις 
εποπτευόμενες από αυτά υπηρε-
σίες και νομικά πρόσωπα δημοσί-
ου δικαίου, στην οποία θα ορίζεται 
αποκλειστική προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων. με την ανακοίνωση κα-
θορίζονται τα τυπικά προσόντα που 
απαιτούνται για τον οικείο κλάδο 
και μπορεί, ύστερα από αιτιολογη-
μένη απόφαση του υπηρεσιακού 
συμβουλίου, να καθορίζονται πρό-
σθετα προσόντα. η ανακοίνωση 
κοινοποιείται υποχρεωτικώς στο 
υπουργείο έσωτερικών, δημόσιας 
διοίκησης και αποκέντρωσης προ-
κειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό 
τόπο του υπουργείου».

συμπερασματικά, μεταξύ δύο 
νπδδ χωρεί μετάταξη και όχι 
μετακίνηση υπαλλήλου. η μετα-
κίνηση νοείται μόνον εντός του 
πλαισίου της ίδιας αρχής και είναι 
υποχρεωτική για τον μετακινού-
μενο υπάλληλο, χωρίς, μάλιστα, 
να απαιτείται και παράθεση ειδι-
κής αιτιολογίας. 

σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο 
υπάλληλος δεν επιθυμεί την μετα-
κίνησή του, θα πρέπει να κινηθεί 
δικαστικώς κατά της απόφασης 
μετακίνησης, με περιορισμένες, 
ωστόσο, πιθανότητες επιτυχίας. ❱◗

έπιτρέπεται η μετάταξη
απο νοσοΚοΜεΙο σε υπΗΡεσΙα Του εοπυυ

Μεταξύ δύο ΝΠΔΔ 
χωρεί μετάταξη 
και όχι μετακίνηση 
υπαλλήλου
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είναι γεγονός, ότι στη συντριπτική πλειοψηφία 
των περιπτώσεων υποβολής αίτησης προς την 
διοίκηση, η όποια προθεσμία προβλέπεται ή 

τίθεται για απάντηση επί της αιτήσεως κρίνεται ως 
ενδεικτικού χαρακτήρα, χωρίς να δεσμεύει την διοί-
κηση για παροχή απάντησης σε συγκεκριμένο χρόνο. 

Οι ως άνω παρατηρήσεις καταλαμβάνουν ανα-
γκαστικώς και τις διατάξεις του άρθρου 21 του 
Νόμου 2946/2001, που προβλέπουν την κατόπιν 
αιτήσεως απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων προ-
κειμένου να συνυπηρετήσουν με ένστολο σύζυγο. 

Οι εν λόγω διατάξεις δυστυχώς δεν εμπεριέχουν 
πρόβλεψη περί ικανοποίησης του αιτήματος εντός 
συγκεκριμένης και αποκλειστικής προθεσμίας. 

Επισημαίνεται, βέβαια, ότι κατά πάγια αρχή του 
Διοικητικού Δικαίου, η πάροδος απράκτου τριμή-
νου από την υποβολή αιτήσεως γεννά τεκμήριο 
περί της σιωπηρής απόρριψής της. Η τεκμαιρόμε-
νη, δε, σιωπηρή απόρριψη προσβάλλεται αυτοτε-
λώς με αίτηση ακύρωσης ενώπιον των αρμοδίων 
Διοικητικών Δικαστηρίων. 

Σε κάθε περίπτωση η Ε.Ν.Ε. έχει υποστηρίξει 
επανειλημμένως, ότι οι συγκεκριμένες αιτήσεις 
για συνυπηρέτηση θα πρέπει να εξετάζονται κατά 
προτεραιότητα στο πλαίσιο της κοινωνικής αλλη-
λεγγύης και της προστασίας του θεσμού του γάμου 
και της οικογένειας. ❱◗ 

Όπως είναι ήδη γνωστό, το ιατρικό και το νοση-
λευτικό προσωπικό οφείλουν να συνεργάζονται 
με αρμονικό τρόπο, προκειμένου να επιτυγχά-

νεται η εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και η απο-
τελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας και φροντίδας 
στους ασθενείς. Στο πλαίσιο της ως άνω συνεργασίας, 
ωστόσο, οι νοσηλευτές και οι ιατροί διατηρούν την επαγ-
γελματική τους αυτοτέλεια, βαρυνόμενοι μόνον με την 
εκτέλεση των πράξεων εκείνων, που συμπεριλαμβάνο-
νται 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 Δεοντολογίας, 
σύμφωνα με τις οποίες «ο Νοσηλευτής οφείλει να σέ-
βεται και να συνεργάζεται αρμονικά με τους ιατρούς, 
ακολουθώντας με ακρίβεια τις ιατρικές οδηγίες, διατη-
ρώντας συγχρόνως την επιστημονική του ανεξαρτησία 
και την ιδιότητά του ως ισότιμου μέλους της θεραπευ-
τικής ομάδας».

Συμπερασματικά, εφόσον μια ιατρική οδηγία συνάδει 
με τον κύκλο των θεσμοθετημένων επαγγελματικών δι-
καιωμάτων των νοσηλευτών, αυτή θα πρέπει να εκτε-
λείται. 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. ❱◗ 

αποσπασΗ ΓΙα συνυπΗΡεΤΗσΗ ΙαΤΡΙΚΗ οΔΗΓΙα

σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Παραρτήματος V 1 του Νόμου 4046/2012, ως διαρθρωτικά μέτρα για 
το επίπεδο των συλλογικών συμβάσεων, περιγράφονται τα κάτωθι: 

 - Διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων και αναθεώρηση της «μετενέργειας» των συλλογικών 
συμβάσεων. Οι αλλαγές θα ορίζουν ότι: (i) όλες οι συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει να έχουν μια μέ-
γιστη διάρκεια 3 ετών, (ii) οι συλλογικές συμβάσεις που υπάρχουν ήδη για 24 μήνες ή περισσότερο θα 
λήξουν όχι αργότερα από 1 έτος από την ψήφιση του νόμου, (iii) η περίοδος χάριτος μετά την λήξη της 
σύμβασης μειώνεται από τους 6 στους 3 μήνες, και (ίν) σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η 
επίτευξη μιας νέας συλλογικής σύμβασης μετά από προσπάθειες τριών μηνών, η αμοιβή θα επανέλθει 
στον βασικό μισθό συν τα παρακάτω γενικά επιδόματα (αρχαιότητας σε υπηρεσία, τέκνου, εκπαίδευσης 
και επικινδυνότητας). Αυτό θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι να αντικατασταθεί από όρους που καθορίζονται 
σε μια νέα συλλογική συμφωνία ή σε νέα ή ατομική σύμβαση.

Ενόψει των ανωτέρω προκύπτει, ότι μετά την θέση σε ισχύ των διατάξεων του Μνημονίου ΙΙ έχει πλέον 
καταργηθεί η χορήγηση όλων των επιδομάτων πλην όσων ανωτέρω αναφέρονται ειδικώς. ❱◗ 

επΙΔοΜα πΡοΪσΤαΜενου -  ΙΔΙωΤΙΚοσ ΤοΜεασ
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48§3 του 
δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, «με απόφαση του 
υπουργού έσωτερικών, δημόσιας διοίκησης και 

αποκέντρωσης μπορεί να προσαυξάνεται ως τέσσερις 
(4) εργάσιμες ημέρες ο αριθμός των ημερών κανονικής 
άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες 
περιοχές».

κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων έχει ήδη 
εκδοθεί η υπ’ αριθμ. διδαδ/φ.51/578/οικ./04-03-2008 
απόφαση του υπουργού έσωτερικών (προσαύξηση της 
κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε πα-
ραμεθόριες περιοχές, Φέκ Β΄ 475/2008). 

σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ως άνω υπουργικής από-
φασης, «προσαυξάνουμε την κανονική άδεια των υπαλ-
λήλων 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 κυκλά-
δων κατά δυο (2) ημέρες. 

Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους νομούς κιλ-
κίς, σερρών, πέλλας, Θεσπρωτίας, ιωαννίνων, καστοριάς, 
Φλώρινας, δράμας κατά τρεις (3) ημέρες. 

Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους νομούς 
Ξάνθης, ροδόπης, Έβρου, λέσβου, Χίου, σάμου, δωδεκα-
νήσου και κέρκυρας κατά τέσσερις (4) ημέρες. 

προκειμένου για νεοδιόριστους υπαλλήλους, η ανωτέ-
ρω προσαύξηση της κανονικής άδειας μπορεί να χορηγη-
θεί οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση δυο μηνών πραγ-
ματικής υπηρεσίας και μέχρι το τέλος του ημερολογιακού 
έτους». 

δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων, σε συνδυασμό με αυ-
τές του άρθρου 48 του υπαλληλικού κώδικα, ρυθμίζεται 
το ζήτημα της προσαύξησης τω ημερών κανονικής αδείας 
για όσους υπηρετούν σε παραμεθόριο περιοχή. ο υπο-
λογισμός είναι απλός και προφανής, προβλεπομένης της 
χορήγησης των επιπλέον ημερών μετά την εξάντληση των 
ημερών του άρθρου 48.

έιδικώς για τους νεοδιοριζόμενους υπαλλήλους προ-
βλέπεται η χορήγηση των επιπλέον ημερών μετά την 
συμπλήρωση 2 μηνών υπηρεσίας 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 δικαιούται 
και πάλι το σύνολο των επιπλέον ημερών αδείας. ❱◗

αΔεΙα παΡαΜεΘοΡΙου – πΡοσαυΞΗσΗ 
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Όπως είναι ήδη γνωστό,  σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 30 
παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού 

Κώδικα, ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκο-
ντα του κλάδου ή της ειδικότητάς του.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 
του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 
210/2001, «από τη δημοσίευση του παρό-
ντος καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτ-
λος του Βοηθού Νοσηλευτή - τριας στους 
κατόχους πτυχίων των: 1. Μέσων Τεχνικών 
Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών 
(Μ.Τ.Ε.Ν.Σ ) 2. Τεχνικών Επαγγελματικών 
Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) Νοσηλευτικής κατεύθυν-
σης 3. Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης (I.Ε.Κ.) Νοσηλευτικής (Τ.Ε.Ε.) 4. 
Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρί-
ων Α’ κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών 5. Τε-
χνικών 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 Νοσηλευ-
τών, ενώ καθιερώνεται και σχετική άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος, άνευ της οποίας 
είναι αδύνατη η άσκηση του επαγγέλματος 
του βοηθού νοσηλευτή. 

Υπ’ αυτήν την έννοια, η κατάληψη από 
υπάλληλο της κατηγορίας ΥΕ οργανικής 
θέσεως ΔΕ βοηθού νοσηλευτών και η εν 
τοις πράγμασι άσκηση του εν λόγω επαγ-
γέλματος άνευ λήψεως της σχετικής αδεί-
ας συνιστά προδήλως περίπτωση αντιποί-
ησης επαγγέλματος, η οποία διώκεται και 
ποινικώς. 

Κατά συνέπεια, βάσει της κείμενης νο-
μοθεσίας ο υπάλληλος της κατηγορίας 
ΥΕ δεν δικαιούται να εκτελεί πράξεις που 
συγκαταλέγονται στον κύκλο των υπηρε-
σιακών καθηκόντων των ΔΕ Βοηθών Νο-
σηλευτών.  ❱◗ 

υπαΛΛΗΛοσ υε σε ΘεσΗ 
υπαΛΛΗΛου Δε
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Η Ένωση νοσηλευτών έλλάδος 
(ένέ) έχει επανειλημμένως 
τονίσει, ότι η συστηματική 

ανάθεση αλλότριων καθηκόντων σε 
νοσηλευτές είναι ενέργεια παράνο-
μη, που παραβιάζει σαφείς διατά-
ξεις, που διέπουν την άσκηση του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος.

έιδικότερα, τα επαγγελματικά δι-
καιώματα και καθήκοντα των νοση-
λευτών περιγράφονται με σαφήνεια 
στις διατάξεις του προεδρικού δι-
ατάγματος 351/1989. από την δια-
τύπωση των παραπάνω διατάξεων 
προκύπτει αναμφίβολα, ότι τα νοση-
λευτικά καθήκοντα συνδέονται στενά 
με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας 
και υγείας προς τους νοσηλευομέ-
νους ασθενείς. μεταξύ, δε, των ως 
άνω υπηρεσιακών καθηκόντων δεν 
συμπεριλαμβάνονται διοικητικής ή 
πάσης άλλης φύσεως ενέργειες.

με άλλα λόγια, η συστηματική και 
επί μακρόν απασχόληση νοσηλευ-
τών σε φαρμακείο νοσοκομείου ή 
ασφαλιστικού φορέα (π.χ. έοπυυ) 
συνιστά ανάθεση αλλότριων καθη-
κόντων, που κρίνεται ως παράνομη 
και καταχρηστική.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες εκ-
φεύγουν του συνήθους κύκλου των 
υπηρεσιακών καθηκόντων των νοση-
λευτών και αποτελούν σε κάθε περί-
πτωση αλλότρια καθήκοντα εν σχέσει 
με τον κλάδο των νοσηλευτών.

σημειωτέον εν προκειμένω, ότι τα 
υπηρεσιακά καθήκοντα των νοση-
λευτών, ως επιστημόνων του χώρου 
της υγείας, είναι ενιαία ανεξαρτήτως 
του φορέα απασχόλησης ή της νο-
μικής φύσεώς του. με άλλα λόγια, 
τα καθήκοντα των νοσηλευτώ είναι 
κοινά ανεξαρτήτως του αν απασχο-
λούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσο-
κομεία, σε ασφαλιστικούς φορείς ή 
σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. 

στο σημείο αυτό αξίζει να σημει-

ωθεί, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 30 του δημοσιοϋπαλλη-
λικού κώδικα (νόμος 3528/2007), 
ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος 
να εκτελεί μόνον τα καθήκοντα του 
κλάδου και της ειδικότητάς του, 
άρα όχι και αλλότρια καθήκοντα, τα 
οποία δύνανται να του ανατεθούν 
μόνον σε περίπτωση επιτακτικής 
υπηρεσιακής ανάγκης και για περι-
ορισμένο χρονικό διάστημα.

περαιτέρω επισημαίνεται, ότι σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
25§3 του δημοσιοϋπαλληλικού κώ-
δικα (νόμος 3528/2007), «αν η διατα-
γή είναι προδήλως αντισυνταγματική 
ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να 
μην την εκτελέσει και να το αναφέρει 
χωρίς αναβολή. Όταν σε διαταγή, η 
οποία προδήλως αντίκειται σε δια-
τάξεις νόμων ή κανονιστικών πρά-
ξεων, διατυπώνονται επείγοντες και 
εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμ-
φέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση 
υπακοής σε πρώτη διαταγή που προ-
δήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, 
ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που 
εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς 
λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο 
υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη 
διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως 
στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που 
τον διέταξε. έπί νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου, εφόσον εκείνος 
που διέταξε είναι το διοικητικό συμ-
βούλιο ή το ανώτατο μονομελές όρ-
γανο διοίκησης, η αναφορά υποβάλ-
λεται στον εποπτεύοντα υπουργό. έάν 
εκείνος που διέταξε είναι ο υπουρ-

γός, η αναφορά υποβάλλεται στον 
πρωθυπουργό».

έκ των ανωτέρω διατάξεων προ-
κύπτουν τα ακόλουθα συμπερά-
σματα : κατά πρώτον αναγνωρίζεται 
ευθέως το δικαίωμα ή άλλως η υπο-
χρέωση διαφωνίας του υπαλλήλου 
με το περιεχόμενο προδήλως πα-
ράνομης διαταγής. η διαφωνία, που 
αφορά μόνον την νομιμότητα της δι-
αταγής και όχι την σκοπιμότητά της, 
προβάλλεται εγγράφως και προη-
γείται της εκτέλεσης της διαταγής. 

με άλλα λόγια αναγνωρίζεται το 
δικαίωμα ανυπακοής. υπογραμμίζε-
ται, βέβαια, ότι η άρνηση εκτέλεσης 
διαταγής που δεν είναι προδήλως 
παράνομη συνιστά το πειθαρχικό πα-
ράπτωμα της άρνησης εκτέλεσης των 
υπηρεσιακών καθηκόντων.

στην περίπτωση που ο διατάσσων 
θα επικαλεσθεί επείγοντες και εξαι-
ρετικούς λόγους γενικότερου συμ-
φέροντος, ή εκδώσει δεύτερη κατά 
σειρά διαταγή ομοίου περιεχομένου, 
τότε ο υπάλληλος υποχρεούται να 
εκτελέσει την διαταγή έστω κι αν είναι 
παράνομη, καθιερουμένου ούτως του 
καθήκοντος της απόλυτης υπακοής. 

έν προκειμένω, ωστόσο, οι επι-
καλούμενοι λόγοι θα πρέπει αθροι-
στικώς να είναι επείγοντες, ήτοι μη 
επιδεχόμενοι αναβολής, εξαιρετι-
κοί, ήτοι να έχουν προκύψει εκτά-
κτως και αιφνιδίως και γενικότερου 
συμφέροντος, δηλαδή να άπτονται 
κρατικών ή κοινωνικών αναγκών, 
η μη ικανοποίηση των οποίων θα 
επιφέρει ανεπανόρθωτη ζημία στο 
κράτος ή στην κοινωνίας.

έν προκειμένω, η συστηματική 
ανάθεση σε νοσηλευτές αλλότριων 
καθηκόντων δεν μπορεί να υποστη-
ριχθεί ότι οφείλεται σε επείγουσες 
συνθήκες μη προβλεφθείσες, στοι-
χείο που την καθιστά αυτομάτως 
παράνομη. ❱◗

παράνομη 
και 

καταχρηστική 

Η απασΧοΛΗσΗ Των νοσΗΛευΤων Με αΛΛοΤΡΙα ΚαΘΗΚονΤα
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Όπως είναι ήδη γνωστό, 
από καιρό έχουν τεθεί 
σε ισχύ οι διατάξεις του 

νόμου 4057/2012 (πειθαρχικό δί-
καιο δημοσίων πολιτικών διοικη-
τικών υπαλλήλων και υπαλλήλων 
νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου, Φέκ α΄ 54/2012). 

σύμφωνα με το άρθρο ένατο του 
ως άνω νόμου, «1. η κατάργηση ή 
συγχώνευση οργανικής μονάδας 
επιπέδου Γενικής διεύθυνσης, 
διεύθυνσης, υποδιεύθυνσης ή 
τμήματος συνεπάγεται την επανα-
τοποθέτηση από το αρμόδιο προς 
τούτο όργανο όλων των προϊστα-
μένων του ιδίου επιπέδου, στις 
θέσεις προϊσταμένων που διατη-
ρούνται, με βάση τη μοριοδότη-
ση της τελευταίας κρίσης για τις 
επιλογές προϊσταμένων του κάθε 
επιπέδου. 

2. οι υπάλληλοι που κατά την 
ως άνω παράγραφο παύουν να 
ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου 
τοποθετούνται υποχρεωτικά ως 
προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα 
του αμέσως κατώτερου επιπέδου 
μέχρι την επιλογή και τοποθέτη-
ση προϊσταμένων σύμφωνα με τις 
πάγιες διατάξεις του ν. 3528/2007 
(α’ 26). σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν κενές θέσεις προϊστα-
μένων στο αμέσως κατώτερο επί-
πεδο, η υποχρεωτική τοποθέτηση 
των υπαλλήλων που παύουν να 
ασκούν τα καθήκοντά τους σύμ-
φωνα με τα ανωτέρω συνεπάγεται 
την αποχώρηση εκ των λοιπών 
προϊσταμένων αυτού του επιπέ-
δου εκείνων που συγκέντρωσαν 
τα λιγότερα μόρια κατά την τε-
λευταία κρίση για επιλογή από το 

υπηρεσιακό συμβούλιο. 
3. σε περίπτωση που δεν είναι 

δυνατή η εφαρμογή των διατά-
ξεων των προηγούμενων παρα-
γράφων του παρόντος άρθρου 
λόγω ισοβαθμίας των τελευταίων 
στην κατάταξη επιλεγμένων προ-
ϊσταμένων, το οικείο υπηρεσιακό 
συμβούλιο αποφαίνεται ποιοι από 
τους ισοβαθμούντες προϊσταμέ-
νους είναι οι καταλληλότεροι να 
διατηρήσουν θέση προϊσταμένου 
του αυτού επιπέδου. 

4. στην περίπτωση που κενωθεί 
θέση προϊσταμένου οργανικής 
μονάδας, σε αυτήν τοποθετείται 

κατά προτεραιότητα ως προϊστά-
μενος υπάλληλος από αυτούς που 
ήταν τοποθετημένοι σε αντίστοι-
χου επιπέδου οργανική μονάδα 
πριν την κατάργησή τους, βάσει 
της μοριοδότησης της τελευταίας 
κρίσης για επιλογές προϊσταμέ-
νων οργανικών μονάδων αντίστοι-
χου επιπέδου. 

5. οι υπάλληλοι που επανατο-
ποθετούνται προϊστάμενοι στις 
οργανικές μονάδες σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1, 2 και 4 του 
παρόντος άρθρου πρέπει να δι-
αθέτουν τα τυπικά προσόντα που 
προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύ-

«καραμπόλα» υπαλλήλων 
πΡοΪσΤαΜενοΙ 4057/2012



ουσες οργανικές διατάξεις για τη 
θέση που καταλαμβάνουν». 

διά των ως άνω διατάξεων ει-
σάγονται καινοφανείς ρυθμίσεις 
σχετικά με την τύχη υπαλλήλων, οι 
οποίοι κατόπιν νομίμου κρίσεως 
κατέχουν θέσεις προϊσταμένων. 
έιδικότερα, ενόψει των επικείμε-
νων καταργήσεων ή συγχωνεύσε-
ων οργανικών μονάδων, οι προ-
ϊστάμενοι αυτών, δοθέντος ότι 
πλεονάζουν, επανατοποθετούνται 
σε θέσεις ευθύνης με βάση την 
μοριοδότηση που έλαβαν κατά την 
πλέον πρόσφατη διαδικασία κρί-
σεων. Όπως αυτομάτως προκύπτει 
από τα παραπάνω, ορισμένοι εκ 
των νυν υπηρετούντων προϊσταμέ-
νων χάνουν την θέση τους. 

Για τους προϊσταμένους αυτούς 
ο νομοθέτης προβλέπει, ότι θα κα-
ταλαμβάνουν υποχρεωτικώς θέση 
ευθύνης στην αμέσως κατώτε-
ρη ιεραρχικώς οργανική μονάδα. 
έφόσον στην κατώτερη αυτή μο-
νάδα δεν υπάρχουν κενές θέσεις 
προϊσταμένων, τότε εκ των ήδη 
υπηρετούντων προϊσταμένων της 
μονάδας αυτής αποχωρούν όσοι 
συγκέντρωσαν την μικρότερη μο-
ριοδότηση στις τελευταίες κρίσεις.

αν πάλι ισοβαθμούν περισσό-
τεροι προϊστάμενοι, ο γόρδιος 
δεσμός λύεται με απόφαση του 
οικείου υπηρεσιακού συμβουλί-
ου. έν προκειμένω το υπηρεσιακό 
συμβούλιο φέρεται να επιφορτί-
ζεται με αποφασιστικής φύσεως 
αρμοδιότητα, εν αντιθέσει με τον 
παραδοσιακό γνωμοδοτικό χαρα-
κτήρα των πράξεών του. αυτονό-
ητη και επιβεβλημένη θα πρέπει 
να θεωρείται στην περίπτωση αυτή 
η παράθεση ειδικής, σαφούς και 
πλήρους αιτιολογίας από το υπη-
ρεσιακό συμβούλιο, η οποία δεν 
μπορεί παρά να στηρίζεται στην 
αξιολογική σύγκριση των ισοβαθ-
μούντων υπαλλήλων επί τη βά-

σει αντικειμενικών κριτηρίων, τα 
οποία, ωστόσο, ο νομοθέτης παρα-
λείπει να προσδιορίσει. 

σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή 
της συγκεκριμένης διάταξης δυνη-
τικά μπορεί να αποτελέσει αφετη-
ρία πλήθους δικαστικών διαμαχών 
από προϊσταμένους που αίφνης θα 
απολέσουν την θέση ευθύνης που 
κατείχαν.  

με την παράγραφο 4 της επίμα-
χης ρύθμισης περιορίζεται δραστι-
κά το εύρος της διακριτικής ευχέ-
ρειας της διοίκησης κατά το στάδιο 
της τοποθέτησης προϊσταμένων σε 

περίπτωση κένωσης αντίστοιχης 
θέσης. σε μια τέτοια περίπτωση το-
ποθετούνται ως προϊστάμενοι κατά 
προτεραιότητα όσοι κατείχαν θέση 
ευθύνης σε αντίστοιχου επιπέδου 
ήδη καταργηθείσα ή συγχωνευθεί-
σα μονάδα, με βάση και πάλι την 
μοριοδότηση που συγκέντρωσαν 
στις πλέον πρόσφατες χρονικά 
κρίσεις.

έκ του συνόλου των προαναφερ-
θεισών διατάξεων προκύπτει, ότι 
μάλλον αναπόφευκτα ορισμένοι εκ 
των νυν υπηρετούντων προϊσταμέ-
νων θα απαλλαγούν των καθηκό-
ντων τους, διακοπτομένης ούτως 
βιαίως της θητείας τους. στο ση-

μείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί, 
ότι η πρόωρη λήξη της θητείας 
προϊσταμένων, οι οποίοι αναδεί-
χθηκαν κατόπιν νομίμου διαδικα-
σίας κρίσεως, δεν μπορεί παρά να 
εκληφθεί ως λειτουργικός υποβι-
βασμός αυτών.

περαιτέρω, οι επίμαχες ρυθμί-
σεις ουδόλως υπηρετούν ή ευνο-
ούν την εργασιακή ειρήνη, δοθέ-
ντος ότι θα παρατηρηθούν μετά 
βεβαιότητας φαινόμενα καθαίρε-
σης προϊσταμένων, οι θέσεις των 
οποίων θα καταληφθούν από τέως 
προϊσταμένους ιεραρχικώς ανώτε-
ρων οργανικών μονάδων. με άλλα 
λόγια, με τις διατάξεις του ένατου 
άρθρου του νόμου 4057/2012 θε-
σμοθετείται μια μορφή «καραμπό-
λας» μεταξύ υπαλλήλων, όπου ο 
προϊστάμενος ανώτερης ιεραρ-
χικώς μονάδας θα καταλαμβάνει 
την θέση προϊσταμένου κατώτερης 
μονάδας, ενώ χαμένοι θα αναδει-
κνύονται όσοι συγκέντρωσαν χα-
μηλότερη μοριοδότηση στις τελευ-
ταίες κρίσεις, ή όσοι δεν κριθούν 
ως καταλληλότεροι από το οικείο 
υπηρεσιακό συμβούλιο.

η εφαρμογή των παραπάνω δια-
τάξεων θα επιφέρει μείζονα ανα-
στάτωση στις δημόσιες υπηρεσίες, 
η οποία αναμένεται να κοπάσει μό-
νον μετά την ολοκλήρωση της δι-
αδικασίας κατάργησης και συγχώ-
νευσης των οργανικών μονάδων 
και την προκήρυξη κρίσεων για την 
κατάληψη των θέσεων προϊσταμέ-
νων που θα απομείνουν.  

συμπερασματικά, οι ανωτέρω 
διατάξεις καταλαμβάνουν κάθε 
περίπτωση κατάργησης ή συγχώ-
νευσης οργανικών μονάδων, περι-
γράφοντας με περιοριστικό τρόπο 
την τύχη των ήδη υπηρετούντων 
προϊσταμένων. σημειωτέον, ότι δεν 
προβλέπεται κάποιας μορφής πα-
ρέκκλιση από το προεκτεθέν ρυθ-
μιστικό πλαίσιο. ❱◗

Μάλλον 
αναπόφευκτα 
ορισμένοι εκ των 
νυν υπηρετούντων 
προϊσταμένων θα 
απαλλαγούν των 
καθηκόντων τους
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πρώτο και 
κύριο γνώ-
ρισμα αυ-

τού του παράδοξου 
κόσμου, μέσα στον 
οποίο ξεδιπλώνεται 
η «δίκη» του κάφ-
κα, είναι το χάος. 
δεύτερο γνώρισμα 
είναι η ενοχή. τρίτο 
η πλήρης αδυναμία 
απέναντι στο μηχα-
νισμό της έξουσί-
ας και η σταδιακή 
αναπόφευκτη τα-
πείνωση. τέταρτο, η 
μεγάλη σημασία της 
ιεραρχίας, όπου στη 
δουλικά οργανωμέ-
νη αυτή κοινωνία, ο 
καθένας είναι εξου-
σιαστής του κατώτερου και παράλληλα εξουσιάζε-
ται από τον ανώτερο. Έκτο και βασικότατο, η παρα-
νοϊκή ατμόσφαιρα.

Διαθεσιμότητα: μια λέξη που εισέβαλε στις ζωές 
μας, ξεπηδώντας απ’ τις σελίδες του τρόμου, συ-
γνώμη, του νόμου  4093/12 ήθελα να πω, μάλλον 
ξενόφερτης έμπνευσης αν κρίνουμε απ’ την περιρ-
ρέουσα ατμόσφαιρα και το πνιγηρό κλίμα που δια-
μορφώθηκε στη χώρα την τελευταία τριετία, ελέω 
των δουλικών μνημονίων και της αλλότριας κηδε-
μονίας.

οι νοσηλευτές, ως δημόσιοι υπάλληλοι  και ει-

δικότερα εκείνοι 
που εργάζονται (ή 
εργαζόταν) σε έξι 
νοσοκομεία της 
αθήνας κι ένα της 
Θεσσαλονίκης που 
έκλεισαν (προς 
ώρας), εκλήθησαν 
εν μέσω θέρους 
να συμβιβαστούν 
με έναν κυκεώνα 
αλληλοσυγκρουό-
μενων εννοιών, αλ-
ληλοαναιρούμενων 
υπουργικών απο-
φάσεων και κυρίως 
μιας πρωτοφανούς 
ημιμάθειας των… 
υπευθύνων, ερχό-
μενοι αντιμέτωποι 
με το πρωτόγνωρο 

συναίσθημα του εργασιακά μελλοθάνατου, ταυτι-
ζόμενοι πλήρως με τον τζόζεφ κ, στην καφκική 
«δίκη».

οι ατσαλάκωτες αρχικές δηλώσεις των ιθυνόντων 
περί «χειρουργικής» ακρίβειας του εγχειρήματος, 
διολίσθησαν συν τω χρόνω από μέρα σε μέρα και 
από βδομάδα σε βδομάδα, επιτείνοντας την υπαρ-
ξιακή πλέον αγωνία των εκατοντάδων συναδέλφων 
μας (του γράφοντος περιλαμβανομένου), δίνοντας 
λαβές τόσο για ποικίλες ομιχλώδεις ερμηνείες, όσο 
και  για μικροπολιτική εκμετάλλευση από… επανα-
στάτες, δήθεν άσπιλους και αμόλυντους…

ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του. ❱◗

η καφκική επιβολή της 
διαθεσιμότητας και ο ερασιτεχνισμός 

των εμπλεκομένων

πρόλογος: ο τζόζεφ κ ξυπνάει και βρίσκει 2 αστυνομικούς στο δωμάτιο του. του λένε πως 
θα περάσει από δίκη, αλλά κανείς δε του γνωστοποιεί για τί ακριβώς κατηγορείται…
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Γράφει o έυκαρπίδης απόστολος, 
νοσηλευτής MSc στο Γενικό νοσοκομείο σύρου,                                                                                                                     
προϊστάμενος Χειρουργικού τομέα (τέως διευθυντής νος/κής υπ.)                                                                        
υπεύθυνος υλοποίησης του κπα

Διανύοντας την αρχή της 3η χιλιετίας, διακρίνου-
με  πληθώρα ποικίλων παραγόντων, να κρατούν 
αμείωτο το ενδιαφέρον των υπηρεσιών υγείας 

για επαγρύπνηση και ετοιμότητα.  οι υπηρεσίες υγεί-
ας και ειδικότερα οι άνθρωποι που εργάζονται σε 
αυτές, ως άτομα εμπλεκόμενα με τη γέννηση, το θά-
νατο και την έννοια άνθρωπος γενικότερα, καλούνται 
να αφουγκραστούν τις σύγχρονες προκλήσεις και να 
αναλάβουν την ανασυγκρότηση της φροντίδας υγείας.

οι προκλήσεις αυτές είναι καθοριστικής σημασίας 
και αποτελούν το «κύριο αίτημα» για την σχεδίαση 
πολιτικής υγείας μέσα από την έρευνα που στοχεύει 
στην συνεχόμενη αξιολόγηση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών και μεταξύ των άλλων και των νοσηλευτικών 
υπηρεσιών. οι συνεχείς και απαιτητικές αλλαγές που 
προκύπτουν από τις ταχύρυθμες εξελίξεις, επηρεά-
ζουν ριζικά τη λειτουργία όλων των επιστημών, με-
ταξύ αυτών και της νοσηλευτικής, η οποία παρά τις 
όποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει οφείλει να προ-
σαρμόζεται, κάνοντας τις απαραίτητες προσαρμογές 
και ανακατατάξεις που αφορούν κυρίως στη νοσηλευ-
τική άσκηση, εκπαίδευση και διοίκηση. 

Ωστόσο παρά την τεχνολογική πρόοδο και τη θε-
αματική ανάπτυξη των επιστημών, η διοίκηση των 
νοσηλευτικών υπηρεσιών ασκείται σε πολλές περι-
πτώσεις ακόμη και σήμερα με αρχές που προκύπτουν 
από τις προσωπικές και πολλές φορές βιωματικές 
εμπειρίες των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση, 
παρά τις επιστημονικά ενδεδειγμένες μεθόδους που 
προτείνει η επιστήμη της διοίκησης.  τα διοικητικά 
καθήκοντα ακόμη και σήμερα συνίστανται στην επί-
βλεψη και διεκπεραίωση της γραφικής εργασίας ενώ 
οι λειτουργίες της διοίκησης ως διαδικαστικά βήματα 
προς την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων, δεν 
εφαρμόζονται με επάρκεια. 

σήμερα όμως οι σύγχρονοι νοσηλευτές ως βασικοί 
θεματοφύλακες της υγείας την οποία υπηρετούν, κα-
θώς και οι δημόσιες υπηρεσίες, διαθέτουν εργαλεία 
που τους βοηθούν να ελέγχουν το επίπεδο διοικητι-
κής λειτουργίας και επάρκειας, κάνοντας με απόλυτη 
ευκρίνεια εμφανή τόσο εκείνα τα στοιχεία της σύγ-
χρονης διοίκησης που επιτελούνται με επάρκεια και 
σε ικανοποιητικό βαθμό, όσο και τα στοιχεία εκείνα 
που υπολείπονται και χρειάζονται βελτίωση. 

το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (κπα) είναι ένα τέ-
τοιο εργαλείο όπου μέσα από την εφαρμογή είναι δυ-
νατή  μια ποιοτική καθώς και μια ποσοτική αξιολόγη-
ση της  λειτουργίας μιας  υπηρεσίας στο σύνολό της, 
όπου στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να είναι η 
νοσηλευτική υπηρεσία ενός δημόσιου νοσοκομείου. 
η αξιολόγηση φυσικά δεν διαδραματίζει ρόλο επικρι-
τικό, αλλά αποτελεί το εργαλείο μέσα από το οποίο 
οι καταγραφές που θα προκύψουν (έκθεση αξιολόγη-
σης) θα γίνουν αντικείμενο μελέτης και θα τεθούν σε 
εσωτερικό επιχειρησιακό πλάνο βελτίωσης και προ-
σαρμογής.

το κπα είναι εργαλείο διοίκησης ολικής ποιότητας 
και θεμελιώνεται στις βασικές έννοιες και αξίες που 
συνθέτουν τη διοικητική αριστεία, και ειδικότερα στον 
προσανατολισμό στα αποτελέσματα, στην εξυπηρέτη-
ση του πολίτη/πελάτη, στην ηγεσία και στην αξιοπιστία 
της στοχοθεσίας, στη διοίκηση μέσω διαδικασιών και 
πραγματικών δεδομένων, στη συμμετοχή του ανθρώ-
πινου δυναμικού, στη συνεχή βελτίωση και καινοτο-
μία, στις αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες και στη 
συλλογική κοινωνική ευθύνη. Βοηθάει δε στη βελτί-
ωση της απόδοσης των δημοσίων οργανώσεων στη 
βάση των παραπάνω εννοιών.
τελικός στόχος της εφαρμογής του είναι η συνει-

σφορά στην καλή διακυβέρνηση.

έφαρμόζοντας το κοινό πλαίσιο 
αξιολόγησης πιλοτικά 

σε νοσΗΛευΤΙΚΗ υπΗΡεσΙα ΔΗΜοσΙου ΓενΙΚου νοσοΚοΜεΙου 
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σκοποί του Κοινού πλαισίου αξιολόγησης
το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης έχει τέσσερις κύριους 
σκοπούς: 
1.  Nα εισαγάγει στη δημόσια διοίκηση τις αρχές της 

διοίκησης ολικής ποιότητας και προοδευτικά να 
την οδηγήσει, μέσω της χρήσης και της κατανόη-
σης της αυτοαξιολόγησης, από την αλληλουχία των 
δραστηριοτήτων «προγραμματισμός-έκτέλεση» σε 
έναν ολοκληρωμένο κύκλο ποιότητας αποτελού-
μενο από τον προγραμματισμό, την έκτέλεση, τον 
Έλεγχο και την ανάδραση. 

2.  Nα διευκολύνει την αυτοαξιολόγηση μιας δημό-
σιας οργάνωσης, ώστε να αποτυπωθεί επαρκώς η 
υφιστάμενη κατάσταση και να σχεδιαστούν δράσεις 
βελτίωσης. 

3.  Nα αποτελέσει τη «γέφυρα» μεταξύ των διαφορετι-
κών μοντέλων που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση 
ποιότητας. 

4.  Nα διευκολύνει τη συγκριτική μάθηση μεταξύ των 
οργανώσεων του δημοσίου τομέα.
η δομή των 9 κριτηρίων (βλέπε μορφή μοντέλου 

παρακάτω) και των 28 υποκριτηρίων του, προσδιορί-
ζει τα κύρια σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη 

σε οποιαδήποτε οργανωτική ανάλυση. τα κριτήρια 1 
έως 5 αφορούν τις προϋποθέσεις μιας οργάνωσης. 
οι προϋποθέσεις καθορίζουν το τι κάνει η οργάνωση 
και πως προσεγγίζει τα έργα που της έχουν ανατε-
θεί, ώστε να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. τα 
κριτήρια 6 έως 9 αφορούν τα αποτελέσματα που επι-
τυγχάνει η δημόσια οργάνωση ως προς τους πολίτες/ 
πελάτες, το ανθρώπινο δυναμικό, την κοινωνία και τα 
βασικά αποτελέσματα μέσω μετρήσεων της ικανο-
ποίησης των πολιτών και τη λειτουργία μιας δημόσι-
ας οργάνωσης. τα ανωτέρω κριτήρια βασίζονται στη 
χρησιμοποίηση δεικτών μέτρησης και αποτελεσμά-
των. κάθε κριτήριο χωρίζεται σε έναν αριθμό υπο-
κριτηρίων, τα οποία προσδιορίζουν τα κύρια ζητήματα 
που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν αξιολογείται μια 
οργάνωση (υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης & 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 2007).
 

Κύρια Χαρακτηριστικά του Κπα
η χρήση του κπα παρέχει στην οργάνωση ένα πλαί-
σιο αρχών και διαδικασιών των οποίων η εφαρμογή 
συμβάλλει στη συνεχή διοικητική βελτίωση. το κπα 
παρέχει:  



46 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 7 Π Α Σ Υ Ν Ο - Ε Σ Υ

1.  μια αξιολόγηση βασισμένη σε πραγματικά στοι-
χεία, δηλαδή σε ένα σύνολο κριτηρίων που έχουν 
γίνει ευρέως αποδεκτά από όλο τον ευρωπαϊκό δη-
μόσιο τομέα. 

2.  έυκαιρίες να αναγνωριστεί η πρόοδος που έχει 
συντελεστεί και να εντοπιστούν πεδία εξαιρετικών 
αποδόσεων. 

3.  Ένα μέσο διασφάλισης της συνέπειας και της συνέ-
χειας ως προς το τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί 
η δημόσια οργάνωση. 

4.  Ένα σύνδεσμο μεταξύ των διαφορετικών επιδιω-
κόμενων αποτελεσμάτων και των υποστηρικτικών 
πρακτικών ή προϋποθέσεων. 

5.  Ένα μέσο για να δημιουργηθεί ενθουσιασμός μετα-
ξύ των υπαλλήλων με τη συμμετοχή τους στη δια-
δικασία βελτίωσης. 

6.  έυκαιρίες να προωθηθούν και να γίνουν κοινό κτή-
μα οι καλές διοικητικές πρακτικές ενδο-διοικητικά 
αλλά και μεταξύ διαφορετικών οργανώσεων. 

7.  Ένα μέσο ενσωμάτωσης των διαφόρων πρωτοβου-
λιών ποιότητας στις καθημερινές επιχειρησιακές 
λειτουργίες. 

8.  Ένα μέσο μέτρησης της προόδου μέσω της περιο-
δικής αξιολόγησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

αξιολόγηση της απόδοσης 
η αξιολόγηση της απόδοσης αφορά τα εξής ζητήματα:
1.  την ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες των πο-

λιτών και τη λογοδοσία. 
2.  την έννομη λειτουργία της και τη δράση της εντός 

του προβλεπόμενου θεσμικού-κανονιστικού πλαι-
σίου. 

3. την επικοινωνία με το πολιτικό επίπεδο. 
4.  τη συμμετοχή των μετόχων και την εξισορρόπηση 

των αναγκών των μετόχων. 
5. την άριστη παροχή υπηρεσιών. 
6. την εξοικονόμηση πόρων. 
7. την επίτευξη των στόχων και 
8.  τη διαχείριση του εκσυγχρονισμού, της καινοτομίας 

και της αλλαγής.

Η εφαρμογή του Κοινού πλαισίου αξιολόγησης 
από την ελληνική Δημόσια Διοίκηση εντάσσεται 
εκ των πραγμάτων στην προσπάθεια ανταπόκρισής 
της σε δύο βασικές ανάγκες: 
1.  στην προσαρμογή της με τα δεδομένα των διοική-

σεων των χωρών της έυρωπαϊκής Ένωσης 
2.  στην εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών που θα 

βοηθήσουν στον ριζικό αναπροσανατολισμό της 

προς μία αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια 
διοίκηση που να είναι παράλληλα ανοιχτή, δίκαιη 
και συμμετοχική.

το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης εφαρμόστηκε για 
πρώτη φορά στη νοσηλευτική υπηρεσία του  Γενι-
κού νοσοκομείου σύρου από τον νοέμβριο του 2012 
έως τον μάρτιο του 2013. προσδοκία μας κατά την 
εφαρμογή του ήταν  να τεκμηριωθεί η αποτελεσματι-
κότητά του, να διαδοθεί η χρήση του και ευρύτερα και  
να αναδειχτεί ως ένα εργαλείο το οποίο μπορούν να 
χρησιμοποιούν οι νοσηλευτικές υπηρεσίες των δη-
μόσιων νοσοκομείων στη χώρα μας, προκειμένου να 
έχουν μια βάση αξιολόγησης με κοινά κριτήρια.

μέσα από την διενεργηθείσα αξιολόγηση και προσ-
δοθείσα γνώση έγιναν εμφανή  72 σημεία που πρέπει 
να δοθεί έμφαση για τη βελτίωσή τους και διαμορφώ-
θηκαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την σύνταξη 
της έκθεσης αυτοαξιολόγησης και του νέου έπιχειρη-
σιακού πλάνου για τα επόμενα 2 έτη, μέχρι την επό-
μενη εφαρμογή του κπα.

το κπα αξιολόγησης  και η εφαρμογή του προ-
βλέπεται με  νόμο  (άρθρο 7 του νόμου 3469, Φέκ 
131/α/28/6/2006) ενθαρρύνοντας με αυτό τον τρόπο 
η πολιτεία την εφαρμογή και διασφαλίζοντας την αξι-
οπιστία του. Για την υποβοήθηση των δημόσιων ορ-
γανώσεων που επιθυμούν να αξιολογήσουν τις προ-
ϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της λειτουργίας τους 
με τη χρήση του κπα έχει εκπονηθεί ήδη από το 2007 
από το υπουργείο έσωτερικών δημόσιας διοίκησης 
και αποκέντρωσης ο αντίστοιχος οδηγός έφαρμο-
γής του κπα, ο οποίος περιλαμβάνει κατευθυντήριες 
οδηγίες για την υλοποίηση της διαδικασίας, καθώς 
και εύχρηστα εργαλεία τα οποία συμβάλλουν καθορι-
στικά στην εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των 
σχετικών ενεργειών. 

έδώ και πέντε χρόνια έως και σήμερα, η έθνική 
σχολή δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης διε-
νεργεί το σεμινάριο στο οποίο εκπαιδεύονται δημόσι-
οι υπάλληλοι στη χρήση του κοινού πλαισίου αξιολό-
γησης, διάρκειας 35 ωρών. 

με την ελπίδα ότι το κπα και η πρώτη εφαρμο-
γή του σε δημόσιο νοσοκομείο στη χώρα μας θα 
εμπνεύσει και θα προκαλέσει το ενδιαφέρον και άλ-
λων  νοσηλευτών και διοικήσεων αλλά και γιατί όχι 
και των συλλογικών τους φορέων και οργάνων και 
των αρμόδιων επιτελικών διευθύνσεων, βρισκόμαστε 
στη διάθεση όλων για κάθε διευκρίνιση και παροχή 
οποιουδήποτε βοηθητικού υλικού. ❱◗
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Γράφει η μαρία κωστίκου, 
πρόεδρος συ. νο. πιερίας

Τρία χρόνια μνημόνιο, τρία χρό-
νια ελεύθερης πτώσης, τρία 
χρόνια χωρίς προοπτική, όρα-

μα, εναλλακτικές προτάσεις. τρία 
χρόνια χαμένα στο μολώχ της τρόι-
κας και του δντ!!!
οικονομική εξαθλίωση της με-

σαίας τάξης, της ραχοκοκαλιάς της 
έλληνικής κοινωνίας, εξοβελισμός 
των κοινωνικά καταφρονεμένων 
από τη νομή των προνομίων.
παράλληλα, έχουμε τη δημιουργία 

μιας νέας άρχουσας τάξης, πρόθυ-
μης, υπάκουης και…ρεαλιστικής, 
με σκοπό να ανατάξει και να συμ-
μορφώσει τους πάντα «απροσάρ-
μοστους Έλληνες» που ζουν με…
δανεικά!!!
κροκοδείλια δάκρυα των κρατού-

ντων και κουβέντες συμπαράστα-
σης ότι πραγματικά συμπάσχουν 
και κατανοούν τη δυστυχία μας, 
αλλά «ας όψεται η άτιμη η ανάγκη 
(τρόικα και δντ)», με κούνημα του 
δακτύλου, με εκτόξευση απειλών 
από αυτούς τους ειδήμονες, που 
τόσα πολλά ξέρουν και τόσα λίγα 
έχουν κάνει για αυτήν την ταλαίπω-
ρη πατρίδα, αλλά ταυτόχρονα έχουν 
τόσα πολλά απομυζήσει σαν αντι-
παροχή για τις… θυσίες τους!!! Ένα 
πολιτικό σύστημα που παραπαίει, 
προσπαθώντας με όλα τα μέσα που 
διαθέτει (μμέ, δημοσιογράφους, 
έγκριτους διανοούμενους) να πα-
ρουσιάσει τη νύχτα μέρα, να κάνει 
το άσπρο μαύρο, να πείσει ότι αγω-
νίζεται για το κοινό καλό… 
ουαί υμίν γραμματείς και Φαρι-

σαίοι υποκριτές…
έ λοιπόν όχι!!!. η ιστορία γράφε-

ται με αυτές τις δυο συλλαβές και 

όχι με τα ναι σας, που το μόνο που 
πετυχαίνουν είναι τη διαχείριση της 
μιζέριας μας.
δεν είναι αυτή η έλλάδα που μας 

αξίζει. Ήρθε η ώρα να βροντοφω-
νάξουμε ολοι μαζί και να θυμίσου-
με σε όλο τον κόσμο ότι οι έλλη-
νέσ ένΩμένοι μπορουμέ.
μπορουμέ να αγωνιστούμε να 

ανακτήσουμε την εθνική μας κυρι-
αρχία.
μπορουμέ να κάνουμε μόνοι 

κουμάντο στα του οίκου μας.
μπορουμέ όλοι να υποστούμε 

θυσίες, να χάσουμε προνόμια, να 
ματώσουμε, αλλά για την έλλάδα και 
όχι για το σύστημα που μας βυθίζει 
όλο και περισσότερο στο βάλτο.

δεν είναι δυνατό να ετοιμάζουμε 
τα παιδιά μας να γίνουν σύγχρονοι 
επιστημονικοί μετανάστες σε χώ-
ρες σύγχρονες και πρωτοπόρες, 
επειδή εδώ έχει χαθεί η προοπτική 
και δεν υπάρχει μέλλον όχι ευοί-
ωνο, αλλά ούτε τουλάχιστον υπο-
φερτό.
δεν μπορούμε να παρατήσουμε 

την χώρα μας αναζητώντας καλύ-
τερη τύχη σε άλλα μέρη εγκατα-
λείποντας τις πατρογονικές μας 
εστίες και τους ανθρώπους μας, 
ξεχνώντας το παρελθόν μας και 
την ιστορία μας.
έίναι ανήκουστο να παραδώσου-

με στα παιδιά μας μια κοινωνία 
σε μαρασμό, που έχει γυρίσει πε-
νήντα χρόνια πίσω, γιατί οι ταγοί 
που όφειλαν να επαγρυπνούν και 
να αγωνίζονται για την έλλάδα, 
χόρτασαν από την αβάσταχτη ελα-
φρότητα του είναι τους και έγιναν 
οκνηροί, χωρίς να αντιλαμβάνονται 
ότι πίσω από «το τυράκι» υπήρχε 
και η φάκα (και να έχουν και το 
άσσος να μας λένε ότι μαζί τα φά-
γαμε).
Ήρθε η ώρα για την επανάσταση 

του αυτονόητου.
Όταν αντιληφθούμε όλοι μας ότι ο 

κοινός εχθρός δεν είναι ο συμπο-
λίτης μας, ότι δεν έχει πια καμιά 
σημασία ο τίτλος ή τα διακριτικά 
που φέρει ο καθένας μας, όταν 
συμφωνήσουμε ότι μαζί πρέπει να 
επιβιώσουμε απέναντι στα θηρία 
που καραδοκούν, όταν συνειδητο-
ποιήσουμε ότι τι ζητούμενο είναι η 
ίδια μας η ζωή, τότε μονάχα υπάρ-
χει ελπίδα και οφείλουμε να την 
διατηρήσουμε ζωντανή. ❱◗

η επανάσταση του αυτονόητου
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Γράφει o παναγιώτης κοσκινάς, 
πρόεδρος συνο-αρκαδίας

οΡαΜα: η ενίσχυση του ρόλου της πρωτοβάθμιας 
υγείας στην κοινότητα, μέσα από την ανθρωποκεντρι-
κή προσέγγιση στη φροντίδα υγείας και η αναβάθμιση 
του ρόλου του κοινοτικού νοσηλευτή.
αΔΙαπΡαΓΜαΤευΤεσ αΞΙεσ: η διασφάλιση του 
δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας υγείας .
με δεδομένη την ύπαρξη και λειτουργία των υγειονο-
μικών μονάδων του έοπυυ που καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα παροχών πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας και 
αποτελούν τον κορμό της π.Φ.υ. στη χώρα ,προτείνεται 
η συνέχιση της λειτουργίας τους ως έχει δηλαδή πέντε 
ημέρες την εβδομάδα και δυο βάρδιες , απευθυνόμε-
νων στο σύνολο του πληθυσμού της περιοχής τους και 
άμεσης διασύνδεσής τους με τα κοντινά δημόσια νο-
σοκομεία.

οΡΓανωΤΙΚΗ ΔοΜΗ:
ΔΙοΙΚΗΤΙΚΗ υπΗΡεσΙα
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων διοικητικών 
υπηρεσιών μέσα από τη στελέχωση με το κατάλληλο 
προσωπικό , ενίσχυση της τηλεφωνικής υπηρεσίας που 
καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της εύκολης 
προσβασιμότητας των χρηστών υπηρεσιών υγείας στα 
τακτικά ιατρεία των μονάδων

ΙαΤΡΙΚΗ-οΔονΤΙαΤΡΙΚΗ υπΗΡεσΙα:
Τακτικά ιατρεία 
ιατροί όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται στην 
συνταγογραφία, ως ελεγκτές του έοπυυ, και σε προ-
γραμματισμένες επεμβατικές πράξεις που μπορούν 
να πραγματοποιηθούν στα ιατρεία.
Ιατροί κατ’ οίκον:
Γενικοί γιατροί σε κατ’ οίκον επισκέψεις και στελέ-
χωση των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας με για-
τρούς των απαραίτητων ειδικοτήτων.
νοσΗΛευΤΙΚΗ υπΗΡεσΙα 
νοσηλευτές και υγειονομικοί υπάλληλοι διαφόρων 
ειδικοτήτων μπορούν να στελεχώσουν την νοσηλευ-

τική υπηρεσία και να δραστηριοποιηθούν στους εξής 
τομείς:
• νοσηλεία κατ’ οίκον:
• πρόληψη και προαγωγή της υγείας
• έπείγουσα νοσηλεία 

νοσΗΛεΙα ΚαΤ’ οΙΚον:
στον προτεινόμενο σχεδιασμό προτείνεται να εντα-
χθεί και το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι όπου αυτό 
είναι δυνατό με δύναμη: 
5 νοσηλευτές τέ
3 βοηθοί νοσηλευτών δέ
1 μαία
 Φυσιοθεραπευτές
κοινωνικός λειτουργός
έργασιοθεραπευτής, λογοθεραπευτής
Γενικοί γιατροί.
ο τομέας δράσης των νοσηλευτών αφορά στην πα-

πΡοΤεΙνοΜενο σΧεΔΙο ΓΙα ΤΗν αναΒαΘΜΙσΗ 
Των υπΗΡεσΙων πΦυ ΚαΙ Το ΡοΛο Του ΚοΙνοΤΙΚου νοσΗΛευΤΗ
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ροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε:
αναρρωνύοντες ασθενείς από οξέα περιστατικά, χει-
ρουργικούς ασθενείς μετά από την έξοδό τους , χρό-
νια πάσχοντες, ηλικιωμένους. 
η νοσηλευτική φροντίδα παρέχεται μερική ή κατά 
χρονικά διαστήματα από τους τέ νοσηλευτές ή υπό 
την επίβλεψη αυτών από τους δέ, μετά από προκαθο-
ρισμένα τηλεφωνικά ραντεβού.
η υποστηρικτική ή βοηθητική φροντίδα παρέχεται 
μερική ή κατά χρονικά διαστήματα στο σπίτι από βοη-
θούς νοσηλευτές δέ.
η χορήγηση φαρμάκων , ορών ,εμβολίων και άλλες 
πολύπλοκές τεχνικές γίνονται από τους νοσηλευτές 
τέ ή υπό την επίβλεψή του γενικού γιατρού. 
η συμβουλευτική νοσηλευτική ,παρέχεται από τους 
τέ νοσηλευτές και περιλαμβάνει τη διδασκαλία ,την 
επίδειξη, με σκοπό την αύξηση του επιπέδου ανεξαρ-
τησίας και αυτοφροντίδας.
η προληπτική νοσηλευτική παρέμβαση γίνεται από 
τους τέ νοσηλευτές με σκοπό την πρόληψη επιπλο-
κών από τη χρονιότητα της νόσου και τον περιορισμό 
της αναπηρίας. 
η σύνδεση του ατόμου με άλλες υπηρεσίες και φο-
ρείς γίνεται από τους βοηθούς δέ νοσηλευτές .

πΡοΛΗΨΗ ΚαΙ πΡοαΓωΓΗ ΤΗσ υΓεΙασ
• Ιατρείο προληπτικής Ιατρικής
3 νοσηλεύτες τέ
2 μαίες
1 επισκέπτρια υγείας 
 Γενικός γιατρός, γυναικολόγος
στο Ιατρείο προληπτικής Ιατρικής ,οι νοσηλευτές 
Τε απασχολούνται και στα τρία επίπεδα πρόληψης: 
την πρωτογενή ,τη Δευτερογενή και την Τριτογενή 
πρόληψη.
σχεδιάζουν και εφαρμόζουν προγράμματα προαγω-
γής της υγείας σε ομάδες στόχους του πληθυσμού 
ευθύνης του κέντρου υγείας ,με στόχο την αποφυγή 
έναρξης παθογενετικών διαδικασιών που μπορούν να 
οδηγήσουν στην εκδήλωση κλινικών συμπτωμάτων.
μέσω των εμβολιασμών στοχεύουν στην ισχυροποί-
ηση των ευαίσθητων ατόμων.
έφαρμόζουν προσυμπτωματικό έλεγχο σε συ-
γκεκριμένες ηλικιακές και πληθυσμιακές ομάδες 
προκειμένου να διαγνωστούν ασθένειες σε πρώιμο 
στάδιο και να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόγνωση και 
αναλαμβάνουν τη διασύνδεση των χρηστών με τα δί-
κτυα υπηρεσιών και παραπομπών.
έργάζονται στην αποκατάσταση και στην πρόληψη 

της υποτροπής και της επιδείνωσης της νόσου.
•  σΤαΘΜοΙ Μανασ ΚαΙ παΙΔΙου- ΚενΤΡα οΙΚο-

ΓενεΙαΚου πΡοΓΡαΜΜαΤΙσΜου
•  πΡοΛΗπΤΙΚΗ αΓωΓΗ σΤα σΧοΛεΙα
1 νοσηλευτής τέ
3 μαίες
2 επισκέπτριες υγείας 
Γυναικολόγος, παιδίατρος.
ο νοσηλευτής μπορεί να αναπτύξει δραστηριότητα ως 
μέρος υγειονομικής ομάδας που παρέχει στα σχολικά 
συγκροτήματα της περιοχής ευθύνης συμβουλευτικές 
παροχές σε θέματα υγείας ,εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα, περιοδική ιατρική εξέταση και οδοντιατρικό 
έλεγχο, συμμετοχή στη λήψη μέτρων πρόληψης και 
περιορισμού των σχολικών ατυχημάτων.
στον προτεινόμενο σχεδιασμό πρέπει να συμπερι-
λάβουμε και τη στελέχωση των:
Τακτικών και επεμβατικών Ιατρείων.

ΤαΚΤΙΚα ΙαΤΡεΙα:
λειτουργούν με προγραμματισμένα ραντεβού και 
απασχολούν το εξής προσωπικό:
Χειρουργικό ιατρείο: 1 νοσηλευτή τέ
ένεσοθεραπεία – ηκΓ : 1 νοσηλευτή τέ - 1 βοηθό 
νοσηλευτή δέ
οδοντιατρεία: 1 βοηθό νοσηλευτή δέ 
Ω.ρ.λ. ιατρεία: 1 βοηθό νοσηλευτή δέ.
επεΜΒαΤΙΚα ΙαΤΡεΙα:
Χειρουργικό – σηπτικό ιατρείο : 1 νοσηλευτής τέ 
ορθοπεδικό ιατρείο: 1 νοσηλευτής τέ
ουρολογικό ιατρείο: 1 νοσηλευτής τέ.
επΙπΛεον ΤΜΗΜαΤα:
 μικροβιολογικό: 
μικροβιολόγος, τεχνολόγοι παρασκευαστές
ακτινολογικό:
ακτινολόγος, τεχνολόγοι ακτινολόγοι. 
οδοντοτεχνικό εργαστήριο:
οδοντίατροι, οδοντοτεχνίτες
Φαρμακείο:
Φαρμακοποιός, βοηθοί φαρμακείου
κοινωνική υπηρεσία:
κοινωνικός λειτουργός
Φυσιοθεραπευτήριο
Φυσιοθεραπευτές.

σημέιΩση:
το σχέδιο βασίστηκε πάνω στην ήδη υπάρχουσα δομή 
και λειτουργία μονάδων υγείας του έοπυυ με άλλοτε 
περισσότερες και άλλοτε λιγότερες αποκλίσεις. ❱◗
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Ιδού μια λέξη που έμελλε να γίνει συνώνυμη με 
την βίαιη και αιφνίδια ανατροπή της ζωής χιλιά-
δων δημοσίων υπαλλήλων. ιδού ένας όρος που 

εισέβαλε στον χώρο του δημοσιοϋπαλληλικού δι-
καίου, ισοπεδώνοντας κεκτημένα δικαιώματα των 
υπαλλήλων. ιδού η μετεξέλιξη του σύγχρονου ελ-
ληνικού κράτους και της δημόσιας διοίκησης σε 
κυνηγό κεφαλών. και το θλιβερό τρόπαιο δεν είναι 
άλλο από την… εύφημο μνεία του αδηφάγου κτή-
νους, που ακούει στο όνομα «τρόικα». 

Άραγε αυτή είναι η μόνη και ορθή λύση για την 
έξοδο της χώρας μας από την κρίση; Άραγε ου-
δείς αντιλαμβάνεται, ότι η εξαθλίωση των κοινω-
νικών στρωμάτων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση 
να συνδυαστεί με μια υγιή ανάπτυξη ; Άραγε το 
πολυπόθητο και πολυαναμενόμενο «πρωτογενές 
πλεόνασμα» είναι σημαντικότερο από τις καθημε-
ρινώς θυσιαζόμενες ζωές των ελλήνων πολιτών; 
Όλα αυτά τα ερωτήματα πότε, άραγε, θα φτάσουν 
σε ευήκοα ώτα; 

ας περιοριστούμε, ωστόσο, στην περίφημη διαθε-
σιμότητα, που ενίοτε και για τους πλέον τυχερούς 
υπαλλήλους ακολουθείται από το επίσης ευφάντα-
στο μέτρο της κινητικότητας. 

με τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 90 
του νόμου 4172/2013, που ετέθησαν σε ισχύ στις 
23-07-2013, προβλέπεται ευθέως η δυνατότητα κα-
τάργησης οργανικών θέσεων με κοινές αποφάσεις 
του υπουργού διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου υπουργού. Θεωρητικώς οι ως άνω απο-
φάσεις εκδίδονται μετά από τεκμηρίωση, που στη-
ρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια 
στελέχωσης. Ήδη εντός μηνός από της ψηφίσεως 
του νόμου 4172/2013, εξεδόθησαν και οι πρώτες 
αποφάσεις περί κατάργησης οργανικών θέσεων. 

με άλλα λόγια, μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρο-
νικό διάστημα το γνωστό σε όλους μας δυσκίνητο 
ελληνικό δημόσιο πρόλαβε να αξιολογήσει με επαρ-
κή και αντικειμενικό τρόπο το σύνολο των λειτουρ-
γουσών δομών, καταστρώνοντας, παράλληλα, και 
σχετικά σχέδια στελέχωσης. δηλαδή για ένα έργο, 
η ορθή εκτέλεση του οποίου απαιτεί οπωσδήποτε 

πολύμηνη 
ενασχόληση εξειδι-
κευμένου προσωπι-
κού, καταναλώθηκαν 
μόλις λιγοστές εργα-
τοώρες, προκειμένου να 
φανεί η χώρα μας συνεπής 
στις υποχρεώσεις που απορ-
ρέουν από τα μνημόνια. απο-
τέλεσμα υπήρξε η αναπόφευ-
κτη προχειρότητα και τα λάθη, 
που ήταν αρκετά για να βάλουν σε 
κατάσταση ανησυχίας και παρατετα-
μένου άγχους χιλιάδες υπαλλήλους, 
μετά των οικογενειών τους. 

έρχόμενοι επί των κριτηρίων, που κα-
θιερώνουν μια δήθεν αντικειμενική και 
αξιοκρατική διαδικασία αφενός μοριοδό-
τησης και επιλογής των υπαλλήλων εκεί-
νων, που θα τεθούν τελικώς σε διαθεσιμότη-
τα, αφετέρου κατά προτεραιότητα μετακίνησης 
κατά το επόμενο χρονικά στάδιο της κινητικότη-
τας, λεκτέα είναι τα ακόλουθα.

τα εν λόγω κριτήρια δεν μπορούν να χαρακτη-
ριστούν ως τα πλέον ασφαλή για την επιλογή των 
πλέον άξιων υπαλλήλων. κι αυτό γιατί : 

α) δεν λαμβάνουν υπόψη τον δεύτερο τίτλο σπου-
δών αν αυτός είναι ανώτερης κατηγορίας του βασι-
κού τίτλου, 

β) δεν λαμβάνουν υπόψη μεταπτυχιακά και διδα-
κτορικά διπλώματα αν δεν έχουν αποφανθεί επί της 
συνάφειάς του τα χρονίως κωλυσιεργούντα ή μηδέ-
ποτε συσταθέντα υπηρεσιακά συμβούλια, 

γ) δεν λαμβάνουν υπόψη την άριστη βαθμολόγη 

περί διαθεσιμότητας...
του αλεξέι παραρόφ
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ση υπαλλήλων με 9 ή 10 αν οι σχετικές εκθέσεις 
αξιολόγησης δεν έχουν εγκριθεί από έιδική έπι-
τροπή αξιολόγησης, παράλειψη για την οποία ου-
δόλως ευθύνονται οι αριστεύσαντες υπάλληλοι και

δ) καθιερώνουν ένα τεκμήριο προβαδίσματος – 
πριμοδότησης όσων υπαλλήλων έχουν προσληφθεί 
με διαδικασίες ασέπ, αδικώντας κατάφωρα αρχαι-
ότερους υπαλλήλους, που εισήχθησαν στο δημόσιο 
προ του 1994, ήτοι προ της συστάσεως του «αδιά-
βλητου» ασέπ!

με τον τρόπο αυτό οι ιθύνοντες του υδμηδ θε-
ωρούν ότι θα αλιεύσουν εκ της δεξαμενής των 
δημοσίων υπαλλήλων τους ικανότερους, τους κα-
ταλληλότερους και τους πλέον άξιους, οι οποίοι θα 
τεθούν στο «ευλογημένο» καθεστώς της κινητικό-
τητας. 

αναμφίβολα ευρισκόμεθα ενώπιον πρωτοφανών 
πρωτοβουλιών, τόσο της νομοθετικής εξουσίας, 
όσο και του πολιτικού προσωπικού της χώρας – 
εκτελεστικής εξουσίας, που οπωσδήποτε ελέγχο-
νται εξ απόψεως συμβατότητας με τις διατάξεις του 
συντάγματος. 

Ύστατη ελπίδα όλων παραμένει η ελληνική δικαι-
οσύνη, η οποία θα πρέπει να ασκήσει τον ακυρω-
τικό έλεγχό της με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού 
απέναντι στο σύνταγμα, αλλά και την ελληνική κοι-
νωνία. υπενθυμίζουμε, βέβαια, ότι η δικαιοσύνη 
δεν αρκεί να απονέμεται, θα πρέπει και να φαίνε-
ται ότι απονέμεται, όπως έγραφε κάποτε ο Gordon 
Hewart.

σε κάθε περίπτωση και κατά το μέρος που αφορά 
τους νοσηλευτές θα πρέπει να γίνει κατανοητό από 
την κυβέρνηση και την τρόικα, ότι ουδείς νοσηλευ-
τής περισσεύει, ουδείς δύναται να παυθεί από την 
υπαλληλική του σταδιοδρομία, χωρίς αυτό να έχει 
άμεση αρνητική επίπτωση στο επίπεδο των παρεχο-
μένων υπηρεσιών υγείας προς τους νοσηλευομέ-
νους ασθενείς. η νοσηλευτική κοινότητα έχει ήδη 
υπερβεί τα όρια των αντοχών της και κανείς δεν 
θα πρέπει πλέον να αισθάνεται πεπεισμένος, ότι οι 
νοσηλευτές θα συνεχίσουν, με προσωπικό κόστος 
και θυσίες, να στηρίζουν το έθνικό σύστημα υγείας. 

Έφτασε η στιγμή οι κυβερνώντες να θέσουν σε 
διαθεσιμότητα τις εύκολες και οριζόντιες λύσεις, 
θέτοντας παράλληλα σε κινητικότητα κάποιες πε-
ρισσότερο δημιουργικές σκέψεις για ένα καλύτερο 
αύριο στην ελληνική δημόσια διοίκηση. ❱◗ 
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Γράφει η ιππολύτη 

σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια 
φασισμός είναι «ριζοσπα-
στική αυταρχική εθνικιστική 

πολιτική ιδεολογία και μαζικό κί-
νημα που έχει ως στόχο να θέσει 
το έθνος υπεράνω κάθε άλλης 
αξίας και να δημιουργήσει μια 
κινητοποιημένη εθνική κοινότη-
τα». Βέβαια, σήμερα ο όρος έχει 
λάβει άλλες διαστάσεις και συχνά 
χαρακτηρίζει καταστάσεις, όπως 
την καταπάτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, την οικονομική εξα-
θλίωση, την ανεργία, την εξαγορά 
συνειδήσεων, την πολιτική ανισό-
τητα, ή πρόσωπα που καταπατούν 
κάθε έννοια ελευθερίας έκφρασης 
και βούλησης των άλλων. 
σκιαγραφώντας τον φασίστα, θα 

έλεγα ότι είναι ένα ων, με όλα τα 
χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου, 
που περπατάει, τρώει, κοιμάται, 
μιλάει. μπορεί να είναι φίλος σου, 
αδελφός σου, σύζυγος, γονιός, δά-
σκαλος, εσύ, εγώ…Φασίστας δεν 

είναι μόνο αυτός που τρομοκρατεί 
οτιδήποτε διαφορετικό. Φασίστας 
είναι ο κομπλεξικός δίπλα σου που 
κάνει απότομα ξεσπάσματα επειδή 
εσύ ζεις σύμφωνα με τα προσω-
πικά σου πιστεύω. Φασίστας είναι 
αυτός που θέλει να επιβάλλει τη 
δική του άποψη, δίχως να έχει την 
απαραίτητη γνώση επί του αντικει-
μένου. Φασίστας είναι αυτός που 
αποφασίζει και διατάζει υπέρ των 
προσωπικών του συμφερόντων. 
Φασίστας είναι αυτός που πράττει 
χωρίς να ενδιαφέρεται πως νιώ-
θεις εσύ. Φασίστας είναι αυτός που 
θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από 
σένα και χρησιμοποιεί κάθε τρόπο 
για να νιώσεις εσύ κατώτερος. Φα-
σίστας είναι αυτός που «παίζει» με 
το μυαλό σου για προσωπικό του 
όφελος. Φασίστας είναι αυτός που 
κοιτάει την πάρτη του και ας καίγε-
ται ο διπλανός του. Φασίστας είναι 
αυτός που νομίζει ότι του έχει δοθεί 
εξουσία πάνω σου. Φασίστας είναι 

αυτός που σε χρησιμοποιεί για να 
πετύχει το σκοπό του. Φασίστας εί-
ναι αυτός που συνειδητά παραπλα-
νεί και ψεύδεται. Φασίστας είναι 
αυτός που πριν τον είχαν για σφα-
λιάρες και, όταν του δίνει το σύμπαν 
τυχαία αξία, νομίζει ότι έγινε πλα-
νητάρχης, υπέρτατος, θεός! 
ατελείωτη η λίστα! ο φασίστας δυ-

στυχώς υπάρχει βαθιά κρυμμένος 
μέσα μας. ναι! σε σένα, σε μένα, 
στον απέναντι, το διπλανό…και ο 
φασισμός εξαπλώνεται… και θε-
ριεύει… και κατατρώει ότι βρεθεί στο 
δρόμο του… σαν καρκίνος σε χρώμα 
μπασταρδί! και τίποτα δεν φαίνεται 
ικανό να τον σταματήσει γιατί χάθη-
κε η αγάπη. η αγάπη για οτιδήποτε 
άψυχο και έμψυχο μας περιβάλλει. 
Για το μικρόκοσμο και τον μακρό-
κοσμο. και το λέει ξεκάθαρα ο Γκι-
μπράν: «…η αγάπη δεν κατέχει ούτε 
γίνεται κτήμα. διότι η αγάπη αρκείται 
στην αγάπη…». ποιος τον ακούει κι 
αυτόν τώρα… ❱◗

Φασιστικές σκέψεις
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παραθέτουμε 
σήμερα μια 
απλή συντα-

γή η οποία είναι 
επίκαιρη τόσο λόγω 
της οικονομικής 
κρίσης όσο και των 
τελευταίων εξελίξε-
ων κυριολεκτικά και 
μεταφορικά. 

υΛΙΚα συνΤαΓΗσ: 
Φάβα: Έδεσμα 
προερχόμενο από 
όσπρια, εξαιρετικής 
περιεκτικότητας σε 
φυτική πρωτεΐνη, το 
οποίο ανάλογα με 
τον τρόπο μαγειρέ-
ματος λαμβάνει τα παρακάτω προσωνύμια: έλεύ-
θερη, λογοδοσμένη, αρραβωνιασμένη, παντρεμέ-
νη (άσχετο με το θέμα αλλά ωραία προσέγγιση…).

ελαιόλαδο: Έξτρα παρθένο, με μηδέν οξέα απο-
κλειστικά ελληνικής προέλευσης (ή μήπως εισαγό-
μενο;) 

Λάκκος: «κοιλότητα» στο έδαφος (μεταφορικά ο 
τάφος… χτυπήστε ξύλο…)

εΚΤεΛεσΗ: 
ο σεφ συγκεντρώνει προσεκτικά τα υλικά και αρ-
χίζει την προετοιμασία. αφού μαγειρευτεί η φάβα, 
τοποθετείται σε ένα βαθύ σκεύος , ανοίγει ένα λάκ-
κο στη μέση και ρίχνει λάδι. 
η φάβα τώρα ως ελαιόφιλη απορροφά το λάδι με 
αποτέλεσμα αυτό να ομογενοποιείται με το μείγμα 
και να χάνεται. 
η απόδειξη ότι το λάδι υπήρξε είναι πασιφανής, 
αλλά κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό το λάδι απορ-
ροφήθηκε και δεν ήταν απλά τρύπιο το πιάτο ή δεν 
έκανε κόλπα ο σεφ. 

εναΛΛαΚΤΙΚεσ εΚΤεΛεσεΙσ:
στη φάβα μπορούμε να προσθέσουμε μυρωδικά( 
προτείνεται ο μαϊντανός) και κρεμμύδι ξερό ψιλο-
κομμένο, το οποίο έχει όμως το μειονέκτημα ότι 
έχει έντονη οσμή και μερικοί έχουν ευαισθησία στο 
στομάχι. ο σεφ μπορεί να διαφωνεί αλλά δεν εί-
ναι παράλληλα και ιδιοκτήτης του μαγειρειού οπότε 
ποιος τον ακούει…

ο αυτοσχεδιασμός επάνω στην παραδοσιακή συ-
νταγή επιτρέπεται, αλλά όπως και να έχει η φάβα 
χρειάζεται προσοχή, διότι αποτελεί ένα δύσπεπτο 
όσπριο και αυτό σε μεγάλη ποσότητα μπορεί να δη-
μιουργήσει ενοχλήματα.

Φυσικά εκτός από τις μαγειρικές μου ικανότητες 
(οι οποίες είναι τεκμηριωμένες βιβλιογραφικά!) η 
αναφορά στα ανωτέρω γίνεται με μια διάθεση μετα-
φορικής προσέγγισης των τελευταίων «πολιτικών» 
γεγονότων και σατυρικής διάθεσης ενός σκεπτόμε-
νου ανθρώπου που δεν μπορεί να χωνέψει όχι τη 
φάβα αλλά το τρύπιο πιάτο που έχει ρουφήξει όλο 
το λάδι ρε γαμώτο!

καλή σας όρεξη! ❱◗ 

ο λάκκος και η φάβα
Γράφει η πυθία

ι ο ύ λ ι ο ς  -  α ύ γ ο υ σ τ ο ς  -  σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 3



54 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 7 Π Α Σ Υ Ν Ο - Ε Σ Υ

Αφελές ερώτημα: η ΠΟΕΔΗΝ έχει 250 σωματεία 
περίπου, με 105.000 φυσικά πρόσωπα ως μέλη. 
Αν υπολογιστεί ότι κάθε ένα άτομο πληρώνει 3 
€ για τοπικά σωματεία από τα οποία 1€ περίπου 
πάει στην ΠΟΕΔΗΝ, τότε πολλαπλασιάζοντας, 
βρίσκουμε ότι μηνιαίως, από τα 300.000 που κρα-
τούνται από τα σωματεία της, η ΠΟΕΔΗΝ παίρνει 
περίπου 100.000€,  ήτοι 1.200.000 € ετησίως. 

Δηλαδή χοντρικά και απλουστευμένα, τα τελευ-
ταία 30 χρόνια που υπάρχει διαχειρίστηκε το ιλιγ-
γιώδες ποσό που μπορείτε να υπολογίσετε... 

Δε θα μπορούσε λοιπόν να κάνει κάτι χειροπια-
στό μ’ αυτά τα λεφτά για τους εργαζομένους στην 
υγεία;;; Ένα ταμείο αλληλεγγύης ας πούμε για 
τους απεργούς. Μια στέγη βοήθειας, συσσίτια για 
ευπαθείς ομάδες, νομική υπηρεσία για δωρεάν 
βοήθεια στα μέλη της, ειδικά τώρα που πρόεκυ-
ψαν και οι διαθεσιμότητες... Απλά ερωτάω. Δεν 
περιμένω απάντηση βέβαια από τους χοντρόπε-
τσους ισόβιους ηγέτες της, αλλά από τους συνα-
δέλφους αναμένω να της γυρίσουν την πλάτη και 
να απαιτήσουν επιτακτικά συνολικό απολογισμό.

Έχει ο καιρός γυρίσματα…

σ 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 7

Στάχτη στα μάτια ρίχνει η ΠΟΕΔΗΝ
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι η ΠΟΕΔΗΝ 
με δελτίο που εξέδωσε την 1η/10/13, προσέφυγε 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρώσει 
τη διαθεσιμότητα. Σημειωτέον, οι 1700 περίπου 
«υγειονομικοί», όπως αρέσκονται οι επαναστάτες 
της ΠΟΕΔΗΝ να τους αποκαλούν, είναι σε διαθε-
σιμότητα από 3/9/13… Τι εμπόδισε τους εν λόγω 
φωστήρες λοιπόν να κινηθούν γρηγορότερα; 
Μετά από ένα μήνα το θυμήθηκαν; Πόσο αφελείς 
άραγε νομίζουν ότι είναι οι εργαζόμενοι;
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Έχει ο καιρός γυρίσματα…

Περί αιγών και εριφίων
Ήρθε η ώρα λοιπόν, μετά από νύξεις και αναφορές σε παρελθό-
ντα τεύχη, να αποκαταστήσουμε την τιμή και την υπόληψη των 
συμπαθέστατων τετράποδων, την οποία προσβάλαμε βάναυσα, σε 
σημείο τραυματισμού του εσωτερικού τους κόσμου. Ας επιδο-
θούμε λοιπόν σε ένα μάθημα ετερογνωσίας, επαναπροσδιορίζο-
ντας εν γένει τις κατσίκες και τα κατσικόπουλα, ευχόμενοι καλή 
τους ώρα όπου κι αν βρίσκονται. Πάμε λοιπόν:

Η αίξ (της αιγός) ή αίγα (και το «αιγίδιον» κι εξ ου και νεοελλη-
νικά γίδα) ετυμολογείται από το ρήμα αϊσσω που σημαίνει ορμώ, 
καθώς «αλτικόν γαρ και ορμητικόν το ζώον» και αιξ που σημαίνει 
την ορμητική κίνηση.

Η «αιξ» έχει ακόμη την έννοια του «πυρώδους μετεώρου» (Αρι-
στοτέλης Μετ.341β3), αλλά και στον πληθυντικό, ως «αι αίγες» 
την έννοια των ψηλών ορμητικών κυμάτων. Εξ ου και το Αιγαί-
ον πέλαγος, κι ακόμη  ο αιγιαλός, ο «εκ του αϊσσω+άλς, αλός. 
Εκεί δηλαδή που η θάλασσα δεν έχει μεγάλο βάθος, εκεί όπου 
αίσσουν, όπου σπάζουν τα κύματα» (Άννα Τζιροπούλου, «Ο εν τη 
λέξει λόγος»). 

Ας πληρώσουν τουλάχιστον ένα φιλόλογο…
Είδαμε αναρτημένη ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ με τίτλο 

«Διαδικασία πρόσληψης Επικουρικού προσωπικού», 
από 26/9/13, στην οποία αλιεύσαμε αβασάνιστα 

ορισμένα μαργαριτάρια που το δίχως άλλο 
πρέπει να προβληματίσουν την ηγετική ομά-
δα της εσχάτως επαναστατημένης «παρέας». 
Κοτζάμ ομοσπονδία με τόσα έσοδα, χάθη-

κε να προσλάβει έναν φιλόλογο ρε παιδί μου; 
Τόσα άνεργα παιδιά υπάρχουνε. Είπαμε, οι 

ηγήτορες έχουνε άλλα ταλέντα. Μη ζητάμε 
περισσότερα.

 Πάμε λοιπόν στα γλωσσικά «κοσμή-
ματα»  που βγάζουν μάτι, σε επίση-
μο μάλιστα έγγραφο, που απευθύ-
νεται στον Υπουργό Υγείας και τη 
Διευθύντρια Ανάπτυξης Μονάδων 
Υγείας, με αρ. πρωτ. 2119/26-9-13. 
• Για την πρόσληψη του ανωτέρου 
προσωπικού: Εδώ το επίρρημα 
«ανωτέρω» μάλλον το γράψανε με 
προφορά Χατζηχρήστου…
• θα επιλεγεί το 40% των προκηρυ-
χθέντων θέσεων: Εδώ οι θέσεις γί-

νανε… αρσενικές. Είναι να τον κατέχεις τον παθητικό 
αόριστο ρε παιδί μου. Όχι παίζουμε…
• Η διαδικασία που ακολούθησε το ΑΣΕΠ ήδη προ-
σβάλλεται από τους έχοντες νόμιμο συμφέρον: Υπάρ-
χει άραγε και παράνομο;;; Έννομο ξέραμε, νόμιμο 
πρώτη φορά ακούσαμε. Ρε τι μαθαίνει κανένας…
• που δεν επιλέγησαν:  Εδώ τους μάρανε ο παθητικός 
αόριστος β΄, αλλά χωρίς την αύξηση. Που καιρός για 
αυξήσεις με τέτοια κρίση…
• Η πρόβλεψη στον εν λόγο Νόμο: Ξέραμε για το βι-
ασμό μιας μοναχής, όχι για το  βιασμό της δοτικής… 
Το ζήσαμε και τούτο…
• αποτελεί χαριστική ρύθμιση στους εφετινούς επιτυ-
χόντες υποψηφίους: «Εφέτος θα βρέχει το Πάσχα», 
έλεγε η θειά μου, καλή της ώρα… 
• ως εκ τούτω θα διαθέτουν επιδοτούμενη ανεργία: Η 
εκδίκηση της δοτικής που βιάστηκε παραπάνω. 
• και ταυτόχρονα να τροποποιηθεί στο σκέλος των 
ανέργων υποψηφίους με προτεραιότητα στο περισσό-
τερο χρόνο ανεργίας: Ζητείται ο Καργάκος μαζί με το 
Μπαμπινιώτη να ξεμπερδέψουν το κουβάρι, όπου συ-
νευρίσκεται η αιτιατική σε στάση ανάρμοστη με τη γε-
νική και το φανάρι κρατάει ο δύσμοιρος πληθυντικός…
Η συνέχεια στο επόμενο…
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Από την ίδια ρίζα και η λέξη αιγίς= η ιερά ασπίδα 
του Διός η οποία, κατά μία εκδοχή, κατασκευάστηκε 
από το δέρμα της αιγός Αμαλθείας, κατά συμβουλή 
της Γαίας, καθώς το δέρμα αυτό ήταν άτρωτο και αδι-
απέραστο ακόμη κι από τον κεραυνό. Αναφέρει ο Ι. 
Πανταζίδης στο «Ομηρικό λεξικό» του:

«Ούτως εκαλείτο η σκοτεινή και φοβερά του Διός 
ασπίς, η υπό του Ηφαίστου εκ μετάλλου φιλοτεχνη-
θείσα (Ο308)...

Από τούτη την αιγίδα- ασπίδα του Διός προέρχε-
ται κι η τόσο γνωστή μας έκφραση: «υπό την αιγίδα», 
κοινώς «υπό την προστασία»... 

Αλλά κι η καταιγίδα έχει κοινή ρίζα, καθώς ετυμο-
λογείται εκ του «κατά, κάτω + αίσσω (=κινώ ορμητι-
κώς), εκ της σειομένης αιγίδος του Διός» του θεού 
των Κεραυνών...

Αμάλθεια, λοιπόν, λεγόταν η αίγα η οποία πρώτη 
θήλασε το Δία με το γάλα της όταν εκείνος γεννήθη-
κε κι από της οποίας το κέρας έρρεε ύστερα νέκταρ 
και αμβροσία. Κατά άλλους, βέβαια, λεγόταν ότι 
ήταν νύμφη η οποία ανέθρεψε το Δία με το γάλα 
μιας αιγός. Όπως και νά’χει, η Αμάλθεια κατέχει 
τη θέση της πιο διάσημης αιγός της απώτα-
της αρχαιότητας, παρότι κινδυνεύει σήμερα 
να χάσει τον τίτλο της από πολλές επίδοξες 
δίποδες αντίζηλές της… 

Κατά την Άννα Τζιροπούλου («Ο εν τη λέ-
ξει λόγος») το όνομά της ετυμολογείται από 
το επιτατικό α και το ρήμα μαλάσσω, με την 
έννοια του αμέλγω, δηλαδή αρμέγω.

Να ετυλολογήσουμε και το τράγο; Ο τράγος 
λοιπόν προκύπτει εκ του τρώγω: «πολυφάγον 
γαρ το ζώον, αλλά και τραχύ δέρμα έχει», όπου 

το τρώγω «χρησιμοποιείται επί καρπών, και γενικώς 
επί σκληρών τροφών (τραγανών) και τραγημάτων» 
(ξηρών καρπών). Από τον τράγο και η τραγωδία, κα-
θώς ετυμολογείται εκ των τράγος και ωδή, αφού «τα 
πρώτα χορικά άσματα από τα οποία εγεννήθη η κλα-
σική τραγωδία, εψάλλοντο από μεταμφιεσμένους εις 
τράγους ακολούθους του Πανός και του Διονύσου». 
(Άννα Τζιροπούλου, «Ο εν τη λέξει λόγος»). 

Αλλά λέγονται και ερίφια, καθώς έριφος είναι η 
μικρή αίγα, «παρά το έαρ + φω= φαίνω», επειδή συ-
νήθως μας φανερώνονται (γεννιούνται) όταν μπαίνει 
η άνοιξη...

Ελπίζω να σας διαφώτισα αρκετά και να συνέβαλα 
με το παραπάνω πόνημα στην αναβάθμιση της εντύ-
πωση που είχαμε όλοι μέχρι σήμερα για τις γίδες και 
τους γιδοβοσκούς. Η συνέχεια στο επόμενο.

 Τα κου
νάβια

γίνοντ
αι

διοικητ
ές; 
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Καλλιρρόη: Σηπία η μελανηφόρος
Θα γράψω ένα παραμύθι για μια σουπιά που θα τη λέω Καλλιρρόη. 

Τη μια το χρώμα της είναι ροδαλό και πρόσχαρο και την 
άλλη ψυχρόλευκο και ανέκφραστο. Όταν στριμωχτεί 
δε, αμολάει το μελάνι της κι ελπίζει να γλιτώσει… Το 
εν λόγω κεφαλόποδο δε φαίνεται να διαθέτει τίποτ’ 

άλλο στο κεφάλι, παρά μόνο πόδια. Τώρα που χάθηκαν 
και τα καλαμαράκια που ξεγελούσε και την ακολουθούσαν, 

πάει γραμμή για το τηγάνι των αποκαλύψεων.

Ιδού οι έτεροι συμμορίτες της παρέας των Αμπελακίων
Μετά από εκτεταμένες έρευνες και με τη συμμετοχή της CIA της INTERPOL της 
KGB  και της םידחוימ םידיקפתלו ןיעידומל דסומ (MΟΣΑΝΤ), εντοπίστηκαν και ταυ-
τοποιήθηκαν τα υπόλοιπα μέλη της σέχτας ή συμμορίας των Αμπελακίων που κα-
τέφευγαν στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θράκη, καθοδηγούμενα από το σκληρότερο 
μέλος της που κρυβόταν στη Θεσσαλία για να ελέγχει τη γιάφκα στ’ Αμπελάκια. 
Φήμες αναφέρουν ότι είχε σχεδιαστεί μεγάλη μυστική σύναξη των απανταχού 
συμμοριτών της σέχτας, στις αρχές του Δεκέμβρη στην Πορταριά του Πηλίου, 
όπου θα παρουσιαζόταν νέα οπλικά συστήματα από τις πρώην ανατολικές χώρες, 
με μεσάζοντες κυρίως τα μπουμπούκια που παρουσιάζονται παρακάτω ως κατα-
ζητούμενοι από την ελληνική αστυνομία.
Να σημειωθεί, ότι δυο ακόμη μέλη με ηγετικό προφίλ εντοπίστηκαν στη Δυτική 
Ελλάδα και την Πελοπόννησο, διευρύνοντας έτσι το φάσμα της δράσης της αδί-
στακτης σπείρας και επιτείνοντας το φόβο και την αγωνία των καλών και αγαθών 
χριστιανών που μέχρι τώρα έκλεβαν ανενόχλητοι υπό τη σκέπη του υψίστου.
Παρακαλούμε απομακρύνετε τα μικρά παιδιά και τους καρδιοπαθείς από τις σε-
λίδες του περιοδικού, καθώς οι φάτσες που θα ακολουθήσουν είναι κάτι παρα-
πάνω από αμείλικτες: Έρχονται κατευθείαν από τα σπλάχνα του Άδη… Πρώτα οι 
Γιώργηδες:

1.  Γιωργάκης ακρίτας ή εύζωνας ή Ψυχοβγάλτης: Παραλαμβάνει πρώτος το «πρά-
μα» και το διακινεί με μουλάρια παράλληλα με τις όχθες του Έβρου μέχρι να το πα-
ραδώσει για περαιτέρω διανομή στη Μακεδονία. Αγαπημένο του ποτό το εστραγκόν 
με το αίμα των θυμάτων του. Μακριά από μας…

2.  Γεώργιος ο Μειλίχιος ή Καραϊσκάκης 
ή παναγιότατος: Κάτω απ’ το μειλί-
χιο μειδίαμά του, κρύβεται ο όλεθρος. 
Απρόβλεπτα επικίνδυνος, διαθέτει τη 
γρηγοράδα της κόμπρας και την ακρί-
βεια του σκορπιού. Κίνδυνος θάνατος 
για εχθρούς και φίλους, δε δείχνει οί-
κτο για κανέναν, εκτός κι αν πέσει σε 
ραμαζάνι. Ο χάρος φωλιάζει κάτω απ’ 
το μουστάκι του…  

legalize it…
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3.  Γιώργος ο Άτλαντας ή Άπατος ή Γκλόριας: Ο απόλυτος άρχοντας. Με μυθική 
δύναμη μπορεί να γκρεμίσει τα τείχη του εχθρού και να καταπλακώσει ολόκλη-
ρο στρατό πριν τον καταπιεί μαζί με τον οπλισμό του, βαρύ κι ελαφρύ. Ενίοτε 
κολατσίζει και τ’ άλογα του ιππικού. Αν βαρυστομαχιάσει (πράγμα σπάνιο), πε-
τιέται στην πηγή Σουρωτή, και πίνει 2-3 κυβικά sparkling water για τη χώνεψη. 
Πραγματικός τρόμος για γίδια και γιδοβοσκούς όταν ξαμολυθεί στους κάμπους.  
Το ίδιο και για τις καμήλες.

4.  Γιώργος ο σφάχτης, ή σκύλος ατάιστος ή 
γουργουροφάγος: Δυνάστης της Πάτρας και 
ηγεμόνας της Δυτικής Ελλάδας, έχει μετρημένο 
τον πολυάριθμο στρατό του μέχρι κεραίας. Μά-
λιστα έχει χτυπήσει τατού με νούμερα σε όλους 
και κάθε δειλινό τους μετράει σα τον Πολύφημο. 
Τομάρι ολκής, αδίστακτο κάθαρμα του υποκό-
σμου, κόβει δάχτυλα με πένσα και τα τηγανίζει 
για πρωινό με εντόσθια πουλερικών. 

5.  Γιαννάκης ο σφυριχτράκιας ή πούσερ ή Μπακελάρης: Τα στενά 
της Παλιοβούνας αντιλαλούν απ’ τις κραυγές των θυμάτων του. Τα κα-
νάλια του Αιτωλικού βουλώσανε απ’ τα σαπισμένα πτώματα των αλλό-
θρησκων που κατάσφαξε ως άλλος Κιουταχής. Η Τουρλίδα φράκαρε 
απ’ τα κεφάλια και τα χέλια στο Μεσολόγγι βγήκαν στο δρόμο, βγάλανε 
ποδάρια και τρέξανε να κρυφτούν απ’ την οργή του. Με τη σφυρίχτρα 
στο στόμα, πανικοβάλει τους πάντες και τους αφαιρεί κάθε δυνατότητα 
αντίστασης, ώστε να ασελγήσει πάνω στα πτώματά τους. Κάθαρμα…

6.  Τάκης ο Ξαντεριάρης  ή Κόμπρας ή  σγουρομάλλης: Ο Κολοκοτρώνης 
όταν κατέλαβε την Τριπολιτσά στο 1823 δε φανταζόταν πως απ’ τα σπλάχνα 
της θα ξεπηδούσε κάποτε με ορμή ένα τέτοιο θερίο… Η Πελοπόννησος 
υποκλίνεται θέλοντας και μη στη μεγαλοπρέπεια του Σγουρομάλλη Τάκη, 
φοβούμενη την οργή του. Ήσυχος τις πιο πολλές μέρες, αγριεύει σα θύελ-
λα όταν κάποιος πάει κόντρα στις ορέξεις του. Ακόρεστος ηγεμόνας ντύ-
νεται συνήθως με τα δέρματα των εχθρών του. 

7.  αποστόλης ο ναπολέοντας ή Βλαχοδήμαρχος: Αναμφίβολα ο πιο 
στυγνός κακοποιός της Θεσσαλίας και ιθύνων νους της φράξιας των 
βορείων. Με το αγγελικό του χαμόγελο και τη στρουμφόφατσα που δια-
θέτει, αποπλανεί τα θύματά του μέχρι να πουν κύμινο και απομυζεί σαν 
αράχνη τα ζωτικά τους όργανα. Ο θεσσαλικός κάμπος είναι διάσπαρτος 
με τα πτώματα των θυμάτων του. Όσους έχει άχτι, τους καθηλώνει με 
ταβανόπροκες και τους σπληνίζει μέχρι θανάτου. Ύστερα τηγανίζει τις 
σπλήνες και τις σβήνει με τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο, για ν’ αρέσουν 
και στο Λάμπρο τον Καβουρομάνα. Με γονίδια τσιφλικά, είναι ιδιαιτέ-
ρως κτητικός με τους κολίγες του και αλίμονο σε όποιον τολμήσει να 
διαβεί τον Πηνειό… Έρεβος η ψυχή του…
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8.  Λιάνα η Φαρμακερή ή Χίμαιρα ή Ταραντούλα: Τί να πει κανείς γι’ 
αυτή την κόρη της Γοργούς και το οφιοφόρο βλέμμα της, με τις όξινες 
αιχμές που διακοντίζει στο σύμπαν; Μισό δευτερόλεπτο αν ξεχαστείς, 
είσαι ήδη χαμένος. Μίξη του Τυφώνα και της Έχιδνας, κυριαρχεί στα 
λημέρια της γιάφκας και αλιεύει κάθε ύποπτη  κίνηση με την ακρίβεια 
Ταραντούλας. Κατευθύνει κάθε απότολμο σχέδιο της σπείρας απ’ τη 
σπηλιά της, επικουρούμενη απ’ την έτερη μέγαιρα της ομάδας.

9. σοφία η ΚαΤ- γούμαν ή ερινύα: 
Μοναδική η ικανότητά της να εξα-
φανίζει κάθε ίχνος από τα άτυχα 
θύματά της. Οργανωτική μέχρις 
υπερβολής, δε δίνει κανένα περι-
θώριο αντίδρασης. Καταδιώκει το 
άτομο στόχο μέχρις εσχάτων, σκί-
ζει την κοιλιά του και τον πνίγει με 
τ’ άντερα του, όταν είναι ακόμα ζε-
στά. Ως στυμφαλίδα όρνιθα, τρώει 
τις σάρκες των εχθρών της με πε-
ρισσή αγριότητα. Προσωποποίηση 
του θυελλώδους ανέμου ως άλλη 
Άπρυια, εξανεμίζει κάθε ελπίδα 
του στόχου της για σωτηρία.

10. Δημήτρης ο σουρταφέρτας ή πιστολέρο ή ακάθιστος: Δεν είναι τυχαία 
η σειρά που τον αφήσαμε. Όση οργή κρύβουν όλοι οι υπόλοιποι της λίστας, 
την έχει μόνος του ο Μήτσος ο Σουρταφέρτας. Ευαγγελιστής του Άδη, σε 
χρόνο ντε τε έχει καθαρίσει την πιο δύσκολη αποστολή. Ο Στάλιν θα ζήλευε 
θανάσιμα την ψυχρή του αποφασιστικότητα και η Παπαρήγα θα του έδινε γη 
και ύδωρ για να τον έχει έστω και μια βραδιά στο κόμμα της. Η Μαρασλή 
από δρόμος γίνεται ποτάμι με επιπλέοντα πτώματα κάθε φορά που την πε-
ριδιαβαίνει. Μακριά κι αλλάργα…

11.  Γιώργος ο Γαργαλιάρης 
ή Μπομπ Μάστορας: Στις 
ερήμους του Βορά είναι ο 
απόλυτος τρόμος. Διαμε-
λίζει τα θύματά του, τα με-
ταφέρει στη σπηλιά του και 
τα ξανασυναρμολογεί για να 
ικανοποιήσει πάνω τους τις 
αρρωστημένες του ορέξεις.
 

Στο επόμενο θα παρουσιάσουμε και πολλά από τα περιφερειακά στελέχη.
Κάθε ομοιότητα με πρόσωπα ή καταστάσεις είναι συμπτωματική. 

Ο Πεντάμορφος 

χλεμπονιάρηςκ
αι 

ντεμέκ 

αγωνιστήςάραγε 
βγήκε 

στο υπηρεσιακό ή 

τον πήρανε χα
μπάρι; 

Μάλλον το δεύτερο…




