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EDITORIAL 
Τα αβγά ΠΑΣΟΚ, τα πουλάκια 

ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
∆υναµικό παρόν από κάθε 

γωνιά της Ελλάδας! 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
Στοχοποίηση των νοσηλευτών 

Εισφορά αλληλεγγύης

Κατ΄οίκον νοσηλεία. 
Παραµένουν εκκρεµότητες 

Αρµοδιότητες νοσηλευτών - 
Γ.Ο.Ν.Κ. “Οι Άγιοι Ανάργυροι”. 

Αµιγώς νοσηλευτικές

Αποζηµίωση Απόλυσης 

ΣΕΥΥΠ έλεγχος

Νοσοκοµειακές λοιµώξεις
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Γράφει ο αριστείδης δάγλας
πρόεδρος πασυνο-έσυ

Όχι πως δε το ξέραμε, αλλά είναι διαφορε-
τικό πράγμα να έχεις κάτι στο πίσω μέρος του 
μυαλού σου σε μορφή λανθάνουσα και επι-

λεκτικά να το ανασύρεις, κι άλλο να σου τρίβουνε στη 
μούρη καθημερινά, το πόσο δούλος είσαι και σε τί υπο-
ταγμένη χώρα ζεις.

Η δουλικότητα της πατρίδας μας, στηριζόμενη παλαι-
ότερα σε ομάδες χρυσοδάκτυλων θυλάκων, παραδοσι-
ακών οικογενειών της λεγόμενης δεξιάς (όταν κι αυτή 
είχε μια ταυτότητα τέλος πάντων, οριοθετημένη από τις 
βασικές αρχές της κεφαλαιοκρατίας, ασχέτως αν συμ-
φωνούμε ή όχι), πέρασε με  ουρανομήκη «ελελεύ» 
στην κατοχή των πασοκικών στιφών, στερουμένων κάθε 
ίχνους ηθικής, αλλά και της στοιχειώδους επίγνωσης της 
αισθητικής. Λιμασμένες αγέλες φρεσκοβαμμένων «σο-
σιαλιστών», έπεσαν με ακόρεστη λύσσα στο μισοξεψα-
χνισμένο λείψανο του κράτους και για τρεις δεκαετίες 
δε σταμάτησαν να απομυζούν κάθε κύτταρο υγιούς ιστού 
της πατρίδας και της κοινωνίας, γεννώντας τα νοσηρά 
αβγά τους, στους σάπιους ιστούς του συστήματος, για να 
εκκολαφτούν αργότερα μέσα στο κουκούλι της… αριστε-
ράς του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτοί που έμαθαν τη δεκαετία του ’80 να πίνουν ου-
ίσκι  τρώγοντας κοκορέτσι και να πηγαίνουν μετά την 
όπερα, στα μπουζούκια της Ιεράς Οδού, αυτοί που ει-
σήγαγαν το φακελάκι στα νοσοκομεία, στις εφορίες και 

τα αβγά πασοκ,
τα πουλάκια συριΖα
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τις πολεοδομίες, αυτοί που έκαναν τη μίζα επιστή-
μη και τη βλαχιά ακατανίκητη τακτική επικράτησης, 
αυτοί που ανακάλυψαν τον κομματικό συνδικαλισμό 
και μαγάρισαν μέχρι το μεδούλι τα συνδικάτα, με τις 
ΠΑΣΚΕ και τις κλαδικές τους, όλοι αυτοί, ενώ σήμερα 
έχουν ποσοστό κάτω από 3%, εντούτοις κυβερνούν τη 
χώρα, παρασιτώντας ανενόχλητοι  πάνω στο οκνηρό 
κουφάρι της Νέας Δημοκρατίας.

Τα υπάρχοντα κόμματα, σκιές και ανδρείκελα, 
ανίκανα να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στις αυ-
ριανές μοιραίες εξελίξεις, θα αρκεστούν να παρακο-
λουθήσουν την υπογραφή ενός νέου μνημονίου την 
Άνοιξη από τους γαλαζιοπράσινους συγκυβερνήτες, 
τραβώντας την περόνη και εναποθέτοντας τη  χειρο-
βομβίδα στα χέρια του συμπαθέστατου κ. Τσίπρα, ή 
καταπίνοντάς την οι ίδιοι. Η ουσία για τους πολίτες, θα 
είναι η ίδια. Υποδούλωση, υποταγή, υποτέλεια. Μακά-
ρι να διαψευστώ…  ❱◗

Τα υπάρχοντα κόμματα, σκιές 
και ανδρείκελα, ανίκανα να 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο 
στις αυριανές μοιραίες εξελίξεις, 
θα αρκεστούν να παρακολουθήσουν 
την υπογραφή ενός νέου 
μνημονίου την Άνοιξη από τους 
γαλαζιοπράσινους συγκυβερνήτες.
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ΞεπεΡασε ΚαΘε πΡοΗγουμενο Η συμμεΤοΧΗ
 σΤο 14ο πανελλΗνιο συνεΔΡιο ΤΗσ πασυνο-εσυ

Δυναμικό παρόν
από κάθε γωνιά της έλλάδας!

έπιμέλεια: σοφία τάνη

to 14o πανελλήνιο συνέδριο 
της πασυνο-εσυ πέρασε 
στην ιστορία, με τη λήξη των 

εργασιών του στην Πορταριά του 
Πηλίου.

Από κάθε γωνιά-πόλη της Ελ-
λάδας οι συνάδελφοι έδωσαν το 
δυναμικό παρόν στο βουνό των Κε-
νταύρων, τιμώντας με την παρουσία 
τους την κορυφαία επιστημονική 
εκδήλωση της Ομοσπονδίας μας, 
έχοντας έτσι τη δυνατότητα να πα-
ρακολουθήσουν ένα άρτιο Επιστη-
μονικό Πρόγραμμα. 

Το συνέδριό μας τίμησαν με 
την παρουσία τους και ο περιφε-

ρειάρχης Θεσσαλίας κ. Κωνστα-
ντίνος αγοραστός, ο υποδιοκη-
τής της 3ης υπε κ. παναγιώτης 
μπογιατζίδης, η υποδιοικήτρια 
της 6ης υπε κ. λένα αλμπάνη, ο 
Διοικητής του «αχιλλοπούλειου» 
νοσοκομείου Βόλου κ. Κωνστα-
ντίνος Καραμπάτσας, η προϊστα-
μένη της Διεύθυνσης Ψυχικής 
υγείας του υπουργείου υγείας κ. 
Φωτεινή Κουλούρη, ο Φιλόλο-
γος - επιστημονικός συνεργάτης 
του παιδαγωγικού Τμήματος του 
πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. γε-
ώργιος Κοντομήτρος. επίσης από 
το υπουργείο υγείας, η προϊστα-

μένη του Τμήματος νοσηλευτι-
κού προσωπικού της Διεύθυνσης 
επαγγελμάτων υγείας και πρό-
νοιας του υπουργείου υγείας κ. 
Χρυσάνθη μπαρώ, η κ. μαλαμα-
τένια νικολάου από το ίδιο Τμήμα, 
καθώς και ο κ. σπύρος μπελεγρί-
νος από το σώμα επιθεωρητών 
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. 
ακόμη, Διευθύντριες νοσηλευτι-
κής υπηρεσίας, όπως του γενικού 
Κρατικού νοσοκομείου νίκαιας 
κ. παναγιώτα νικολούδη - μερ-
κουράκη και του «μποδοσάκει-
ου» νοσοκομείου πτολεμαΐδας κ. 
Άννα Κωνσταντινίδου.
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Το Επιστημονικό Πρόγραμμα 
του Συνεδρίου περιελάμβανε μεγά-
λη ποικιλία θεμάτων που άπτονται 
της εργασιακής νοσηλευτικής μας 
καθημερινότητας, τόσο στις προ-
φορικές ανακοινώσεις που έλαβαν 
χώρα, όσο και στις αναρτημένες. 

Η εναρκτήρια ομιλία πραγματο-
ποιήθηκε από το νομικό σύμβουλο 
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ κ. αλέξη παρα-
ρά, με θέμα «Νοσηλευτικό επάγ-
γελμα: κρίση και προκλήσεις».

Οι εξέχουσες διαλέξεις που δό-
θηκαν, από την Προϊσταμένη της Δι-
εύθυνσης Ψυχικής του Υπουργείου 
Υγείας κ. Κουλούρη με θέμα «H 
Ψυχική Υγεία στην ΠΦΥ: Συνέργεια 
και Δικτύωση μεταξύ των Υπηρεσι-
ών» και από τη νομική σύμβουλο 
της Ε.Ν.Ε. κ. ελένη παπαγεωργίου 
με θέμα «Το νομικό καθεστώς των 
αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης 
και των αδειών για εκπαιδευτικούς 
και επιμορφωτικούς λόγους», δι-
ατήρησαν αμείωτο το ενδιαφέρον 
των συναδέλφων. 

Πραγματοποιήθηκαν σημαντικά 
στρογγυλά τραπέζια με αναφορές 
στις τρέχουσες αλλαγές που λαμ-
βάνουν χώρα στον τομέα της υγείας 
και δη της νοσοκομειακής πραγμα-
τικότητας, τα οποία μονοπώλησαν 
και κέντρισαν το ενδιαφέρον των 
συναδέλφων. Ανάμεσα σ’ αυτά συ-
γκαταλέγονται: «Αναμόρφωση της 
Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
στην Ελλάδα. Από τη θεωρία στη 
πράξη», «Συνεχιζόμενη, δια βίου 
νοσηλευτική εκπαίδευση», «Λοι-
μώξεις στον αιματολογικό ασθε-
νή», «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεί-
ας και Ψυχιατρική Νοσηλευτική», 
«Ψυχιατρική μεταρρύθμιση: Μύ-
θος ή πραγματικότητα». 

Παράλληλα, πραγματοποιήθη-
καν δυο κλινικά φροντιστήρια με 
συμμετοχή παρακολούθησης πέ-
ραν της αναμενόμενης. Το πρώτο, 
«Ψυχομετρικό κριτήριο ανίχνευ-
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σης διαταραχών της οπτικής αντίληψης για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας 5-6 ετών» από τον κ. στέφανο 
Κούτρα, Εκπαιδευτικό - Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής 
και Επιστημονικό Συνεργάτη του Εργαστηρίου Ειδι-
κής & Θεραπευτικής Αγωγής ΕΡ.Ε.Θ.Α., στο Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων. Το δεύτερο, «Το σώμα που μιλάει» 
από την κ. μαριολένη απέργη, Φιλόλογο – Γλωσ-
σολόγο και τον κ. λάμπρο μπίζα, Νοσηλευτή - Ψυ-
χολόγο, Πρόεδρο του 9ου Περιφερειακού Τμήματος 
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. 

Επιπρόσθετα, περισσότερο από έντονη ήταν και 
η παρουσία της νέας γενιάς, των φοιτητών νοση-
λευτικής, οι οποίοι χάρη στη ζωντάνια τους και στον 
ενθουσιασμό τους κατάφεραν να δώσουν μια ιδιαίτε-
ρα αισιόδοξη νότα στη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Οι 
φοιτητές της Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
μάλιστα, κέρδισαν τη διάκριση της σημαντικότερης 
φοιτητικής εργασίας, για ακόμα μια φορά.

Εκτός του άρτιου Επιστημονικού Προγράμματος, 
η διεξαγωγή του Συνεδρίου μας ήταν μια αφορμή για 
αντάμωση της μεγάλης οικογένειας της ΠΑΣΥΝΟ-
ΕΣΥ, η οποία στο διάβα του χρόνου γίνεται ολοένα 
και μεγαλύτερη, δυνατότερη και ισχυρότερη, δίνο-
ντας έτσι τη δυνατότητα στον κλάδο μας να έχει τη 
δυναμική να διεκδικήσει το «κομμάτι» της «πίτας» 
που αναλογεί στον κλάδο μας απ’ την κοινωνική μοι-
ρασιά. 

Με πυλώνες τις θέσεις μας για διατήρηση του δη-
μόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της υγείας, την ενί-
σχυση 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 αυ-
τοεκπροσώπησης και αυτοοργάνωσης, οι συνάδελ-
φοι συμμετείχαν στις εργασίες της σημαντικότερης 
ετήσιας εκδήλωσής μας, ανταλλάσσοντας απόψεις, 
γνώμες και εμπειρίες.

Άπαντες οι νοσηλευτές της χώρας που τίμησαν 
με την παρουσία τους το Συνέδριό μας, κατέστησαν 
σαφή τη σύμπλευσή τους με το δρόμο που χαράζει η 
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ: το δρόμο της ενότητας, του ήθους και 
της δυναμικής κλαδικής καταξίωσης που μας αρμό-
ζει ως επιστήμονες υγείας. Οι συνάδελφοι είχαν την 
ευκαιρία, πέραν της παρακολούθησης των εργασιών 
του συνεδρίου, και να επιβεβαιώσουν με την ηχηρή 
παρουσία τους τις βασικές κλαδικές επιδιώξεις της 
Ομοσπονδίας μας, που τέθηκαν επί τάπητος στη διε-
ξαγωγή της ανοιχτής συζήτησης – στρογγυλού τρα-
πεζιού περί των επαγγελματικών και κλαδικών μας 
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θεμάτων, όπως έχει καθιερωθεί να διεξάγε-
ται τα τελευταία χρόνια στο ετήσιο Συνέδριό 
μας. 

Οι νοσηλευτές ομονόησαν στις κατευθύν-
σεις που θέτει σήμερα η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στον 
πολυπόθητο τομέα της υγείας και ως μια γρο-
θιά συναινούν στη συνέχιση του αγώνα, απ’ 
όλες τις θέσεις που μπορεί να μάχεται ο καθέ-
νας από μας, συνάδελφος νοσηλευτής δημό-
σιου νοσοκομείου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 
στη «δύσκολη» αυτή χρονική συγκυρία. 

Σε τούτη την εθνική συγκυρία, με έναν 
επαγγελματικό ορίζοντα εξαιρετικά ομιχλώδη 
και με την αβεβαιότητα να επικρέμαται πάνω 
από το μέλλον όλων των πολιτών, η Ομοσπον-
δία μας συσπειρώνει τους νοσηλευτές, δίνο-
ντας την ευκαιρία σε όλους να εκφράσουν 
πιθανές λύσεις και προσεγγίσιμες προοπτικές 
για το μέλλον του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Οι νοσηλευτές ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ, ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 
και ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ την ομοιοεπαγγελματική 
κλαδική τους υποστήριξη, μέσα από τη συν-
δικαλιστική φωνή της Ομοσπονδίας μας! 
Με το πέρασμα του χρόνου οι συνάδελφοι 
συνειδητοποιούν  πως η απεμπλοκή από τα 
«παλαιάς κοπής» συνδικαλιστικά «γρανά-
ζια» του παρελθόντος αποτελεί πλέον μονό-
δρομο και επιτακτική ανάγκη. Η συνοχή της 
ΠΑΣΥΝΟ εξακολουθεί να παραμένει άρρη-
κτη, αποτελώντας εγγύηση επαγγελματικής 
συνειδητότητας, θέλησης κοινωνικών διεκ-
δικήσεων και δυναμικής παρουσίας στην 
ευρύτερη ελληνική κοινωνία.

Στις δύσκολες μέρες που διανύουμε, η 
ανταλλαγή απόψεων και επαγγελματικών 
τοποθετήσεων ήταν όπως πάντα εποικοδο-
μητική, καθώς τα κρίσιμα σύγχρονα κλαδι-
κά ζητήματα που συζητήθηκαν, χαρακτήρι-
σαν το δυνατό παλμό με τον οποίο χτύπησε 
η «καρδιά» της ελληνικής νοσηλευτικής 
κοινότητας από τις 6 ως τις 8 Δεκεμβρίου 
στο όμορφο Πήλιο.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι 
ανάγκη να είμαστε συνειδητοποιημένοι, 
ώστε να μπορέσουμε μέσα από την ισχύ 
της ομοιοεπαγγελματικής μας συνοχής να 
τοποθετήσουμε τη Νοσηλευτική  και τους  
Νοσηλευτές της χώρας μας εκεί που τους 
αρμόζει ως επιστήμονες υγείας. Η ΠΑΣΥ-
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ΝΟ-ΕΣΥ αποτελεί τη συνδικαλι-
στική εγγύηση - «ομπρέλα» για το 
σκοπό αυτό, για όλα τα μέλη της 
που την εμπιστεύονται.

ανανεώνουμε την υπόσχε-
ση για την αντάμωσή μας σε ένα 
χρόνο από τώρα, με το ραντεβού 
μας στα γιάννενα στις 8-11 μαΐ-
ου 2014, στο 7ο πανελλήνιο & 6ο 
πανευρωπαϊκό επιστημονικό & 
επαγγελματικό νοσηλευτικό συ-
νέδριο της Ένωσης νοσηλευτών 
ελλάδος, να προηγείται.

Θα είμαστε όλοι εκεί.
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ΧαιΡεΤισμοσ Του πΡοεΔΡου 
ΤΗσ πασυνο-εσυ 

κ. αΡισΤειΔΗ Δαγλα 

Το 14ο πανελλήνιο συνέδριο της 
ΠΑΣΥΝΟ, όπως διαπιστώνου-

με όσοι παρευρισκόμαστε σήμερα 
εδώ, στην Πορταριά, παρότι διεξά-
γεται σε μια περίοδο μακράς πολυ-
επίπεδης ύφεσης και πολύπλευ-
ρης κρίσης, είναι κατάμεστο από 
νοσηλευτές, με μια συμμετοχή που 
ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Το 
γεγονός της δυναμικής παρουσίας 
των μελών μας, δείχνει, ότι οι νο-
σηλευτές, εμπιστεύονται την ομο-
σπονδία μας και την αναγνωρίζουν 
ως το τελευταίο τους αποκούμπι, 
απέναντι σ’ αυτή την πρωτοφανή 
λαίλαπα των απάνθρωπων, αιφνι-
διαστικών και ατέρμονων μέτρων. 

Η ΠΑΣΥΝΟ, ως ο επίσημος συν-
δικαλιστικός φορέας των νοσηλευ-
τών, μαζί με την ΕΝΕ της ενότητας 
και της αλληλεγγύης, καλούνται να 
αποτελέσουν το ισχυρότερο μετε-
ρίζι των συναδέλφων μας, μέσα σε 
τούτο το κλίμα της γενικευμένης 
αβεβαιότητας.

Ο κλάδος μας, εκτός της επι-
δρομής που υφίσταται σε επίπεδο 
οικονομικών αποδοχών, έχει μια 
σειρά από λιμνάζοντα θεσμικά και 
επαγγελματικά αιτήματα, με την 
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τα 
τελευταία χρόνια, να αναλαμβάνει 
το ρόλο του μακρινού συγγενή και 
του αμέτοχου κομπάρσου.

Η πρωτοφανής νομοθετική δυ-
στοκία του Υπουργείου Υγείας, η 
εσπευσμένη, αλλά επιφανειακή 
ενασχόληση με πολλά μείζονα ζη-
τήματα ταυτοχρόνως, κάτι που οδη-
γεί σε αμφιλεγόμενα αποτελέσματα 
και η χωρίς την απαιτούμενη μελέ-
τη, επιχειρούμενη αναδιοργάνωση 
του ΕΣΥ, δεν αφήνουν πολλά περι-
θώρια αισιοδοξίας για το μέλλον. 

Η αχρείαστη διαθεσιμότητα 
εκατοντάδων νοσηλευτών, οι τρα-
γελαφικές και ανεξήγητες παλινω-
δίες, αναφορικά με την επαναλει-
τουργία τμημάτων κατηργημένων 
νοσοκομείων, το θολό τοπίο της 
επόμενης μέρας των μονάδων της 
περιφέρειας και των εργαζομένων 
σε αυτές, ο διαφαινόμενος ξαφ-
νικός θάνατος των Ψυχιατρικών 
νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, η 
ανύπαρκτη ΠΦΥ, η εντατικοποίηση 
των ρυθμών εργασίας των δευτε-
ροβάθμιων και τριτοβάθμιων νο-
σοκομείων και γενικότερα ο επα-
ναπροσδιορισμός της έννοιας της 
«δωρεάν και δημόσιας υγείας», 
στοιχειοθετούν ένα τοπίο ζοφερό 
και αδιέξοδο. Και όλα αυτά, υπό τη 
δαμόκλειο σπάθη του υπερεθνικού 
μπαμπούλα της χρεοκοπίας, δήθεν 

εξαιτίας της πολυθρύλητης κρίσης. 
Τί εισέπραξε όμως ο εργαζόμενος 
από την ανάπτυξη, για να το χάσει 
τώρα με την κρίση;

Χωρίς να θέλω να γίνω κουρα-
στικός, επιτρέψτε μου να αναφέ-
ρω ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία, 
της αναντιστοιχίας της δικής μας 
προσπάθειας και της προκοπής 
του κράτους. Δηλαδή, θέλω να πω 
μ’ αυτό, ότι ενώ οι πολίτες πολλα-
πλασίασαν τον εθνικό πλούτο, δεν 
πήραν ούτε τα πίτουρα… 

Δηλαδή, το διάστημα 1997-
2007, λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση, 
το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 45%. Όμως 
την ίδια περίοδο, το δημόσιο χρέος, 
όχι μόνο δε μειώθηκε, αλλά πολλα-
πλασιάστηκε, αφού η αύξηση της 
«πίτας» (που δεν πήγε σε μισθούς 
και συντάξεις) μοιράστηκε με τη 
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μορφή φοροαπαλλαγών, «κινή-
τρων», υπερκερδών και προνομίων 
στους επιχειρηματίες…

Και για να γίνει πιο κατανοητό, 
αξίζει να αναφέρουμε ότι το 1990, 
το ΑΕΠ της χώρας ήταν 38 δισ. 
ευρώ. Το 2007 ανήλθε στα 208 δισ. 
, δηλαδή, αυξήθηκε κατά 5,5 φο-
ρές. Ενώ λοιπόν, από την κατά 5,5 
φορές αύξηση του ΑΕΠ της χώρας, 
τα κέρδη των επιχειρηματιών, αυ-
ξήθηκαν κατά 28 φορές, ο πολίτης 
είδε τον κατώτατο μισθό του, να 
αυξάνει μόνο κατά 1 φορά! Μπρο-
στά σε τούτο το φαινόμενο, ο Πίθος 
των Δαναΐδων αποτελεί πρότυπο 
στεγανότητας…

Κάπως έτσι, ο εργαζόμενος, 
είτε σε περίοδο ανάπτυξης, είτε 
σε περίοδο κρίσης, θα καλείται να 
μαζεύει τα ψίχουλα απ’ το πλούσιο 
τραπέζι των εχόντων, έχοντας κά-
νει δεύτερη φύση του, την πεποί-
θηση ότι ο ίδιος ευθύνεται για την 
κατάντια της οικονομίας. Το ερώ-
τημα που γεννάται, είναι: Υπάρχει 
ελπίδα να ξυπνήσουμε; Η απάντη-
ση που δίνω στον εαυτό μου, αν 
και καθόλου αισιόδοξη, ενέχει τα 
στοιχεία του αυτοσαρκασμού, τον 
οποίο μπορεί να εκλάβω ως το 
πρώτο στάδιο της αφύπνισης. 

Ακούστε τι εννοώ: Προ ημερών, 
παρακολούθησα στην τηλεόραση 
ένα ντοκιμαντέρ που ούτε λίγο ούτε 
πολύ, προανήγγελλε τη μετατροπή 
του ήλιου, μέσω θερμοπυρηνικής 
σύντηξης του υδρογόνου του, σε 
κόκκινο γίγαντα. Τότε, η αύξηση 
της θερμότητας που θα δέχεται 
η Γη, θα οδηγήσει στην εξάτμιση 
των λιμνών, και των ωκεανών, και 
η μέση θερμοκρασία της επιφά-
νειας της Γης θα ξεπεράσει τους 
500 βαθμούς C, με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται για όλα τα έμβια όντα της. 
Παρότι, όλα αυτά, θα γίνουν σε 5 
δισεκατομμύρια χρόνια   από τώρα, 
δε σας κρύβω, ότι το στομάχι μου 
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σφίχτηκε. Αγχώθηκα. Πήρα το τηλεκοντρόλ κι άλλαξα κανάλι. Από 
το σοκ του φοβερού και απειλητικού κόκκινου γίγαντα, ηρέμησα με 
τη ζεστή και γνώριμη φωνή της Όλγας Τρέμη, που τρόχιζε τη μάχαι-
ρα των επικείμενων νέων μέτρων, αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο 
μου δημιουργούσε την αίσθηση του γνώριμου, του δεδομένου και 
του αναπόφευκτου. 

 Όλο αυτό το σκηνικό της απάθειας, στήθηκε βήμα βήμα και πέ-
ρασε πλέον στο χαρακτήρα μας, έγινε ίδιον της συμπεριφοράς μας. 

Φεύγοντας από δω, κρατήστε κάτι απ’ αυτά που θα συζητήσουμε 
σε τούτο το συνέδριο. Αξιοποιήστε, όσα νέα δεδομένα θα ακούσετε, 
και μετουσιώστε τα σε αντίδραση δημιουργική, ομαδικά, οργανωμέ-
να, συναδελφικά, με απαραίτητα τα στοιχεία της συναδελφικότητας 
και της αλληλεγγύης. Κανείς δε θα έρθει να μας βοηθήσει, αν εμείς 
οι ίδιοι δε το απαιτήσουμε. Όλοι μαζί. Χωρίς στεγανά, χωρίς διαχω-
ριστικές γραμμές. 

Αύριο στις 12, σας περιμένουμε όλους στο στρογγυλό τραπέζι της 
ΠΑΣΥΝΟ, όπου μαζί με τους έγκριτους νομικούς μας, θα αναλύσου-
με όσα περισσότερα θέματα απασχολούν τον κλάδο, εκτός από τους 
κόκκινους γίγαντες…
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αποΡΡιμμαΤα Και αποΡιεσ

π α σ υ ν ο - έ σ υ

σε ορισμένα νοσοκομεία, 
παρατηρήθηκε το φαινόμε-
νο προσπάθειας απόδοσης 

ευθυνών σε Νοσηλευτές, σχετικά 
με την διαχείριση των αποβλήτων, 
φαινόμενο που εντάσσεται στη γε-
νικότερη τάση να αποδίδονται εκ 
προοιμίου ευθύνες στους Νοση-
λευτές για κάθε προβληματικό και 
ακανθώδες ζήτημα που ανακύπτει.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 
146163 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής, 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης με τίτλο «Μέτρα και Όροι για τη 
Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομι-
κών Μονάδων. (ΦΕΚ Β 1537  2012) 
και το άρθρο 9 αυτής: 

« 1. Κάθε Υγειονομική Μονάδα 
που υπόκειται σε περιβαλλοντική 
αδειοδότηση καταρτίζει «Εσωτε-
ρικό Κανονισμό Διαχείρισης Απο-
βλήτων» σύμφωνα με τον οδηγό 
του Παραρτήματος II της παρούσας 
απόφασης. Ο «Εσωτερικός Κανο-
νισμός Διαχείρισης Αποβλήτων» 
κάθε ΥΜ θεωρείται από την αρμό-
δια Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ).

2. Η κατάρτιση των ως άνω 
Εσωτερικών Κανονισμών αποσκο-
πεί στην εφαρμογή διαδικασιών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
αποβλήτων εντός των ΥΜ.

Μέσω των Εσωτερικών Κανονι-
σμών καθορίζονται, μεταξύ άλλων, 
οι στόχοι κάθε ΥΜ αναφορικά με 
τη διαχείριση των αποβλήτων που 
αφορούν:  Α) την πρόληψη παρα-

γωγής αποβλήτων  Β) την ξεχωρι-
στή συλλογή των διαφόρων κατη-
γοριών / ρευμάτων αποβλήτων  Γ) 
τη διασφάλιση της περαιτέρω σύν-
νομης διαχείρισης των αποβλήτων 
εκτός των ΥΜ.  Οι στόχοι αυτοί είναι 
δεσμευτικοί για όλο το προσωπικό 
των ΥΜ, το οποίο, με βάση τις αρ-
μοδιότητες του, συμβάλλει στην 
επίτευξη τους.»

Τα Νοσοκομεία αποτελούν 
Υγειονομικές Μονάδες κατά τους 
ορισμούς του άρθρου 2 παρ. 5 της 
ίδιας ως άνω απόφασης και έχουν 
εκ του Νόμου την υποχρέωση να 
καταρτίσουν τον συγκεκριμένο Κα-
νονισμό. Η υποχρέωση αυτή, από 
όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζου-
με, δεν έχει εκπληρωθεί σε πολλά 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα, καθώς τέ-
τοιοι Κανονισμοί – υπό τους όρους 
και τις οδηγίες της απόφασης (η 
οποία περιέχει και σχετικά πρό-
τυπα και υποδείγματα) δεν έχουν 
καταρτιστεί εισέτι.

Στο Παράρτημα ΙΙ της ίδιας 
ως άνω απόφασης παρατίθεται 
εξαντλητική περιγραφή του πε-
ριεχομένου του εσωτερικού Κα-
νονισμού. Στο Κεφάλαιο 5 αυτού 
ορίζεται ότι «πρωταρχικό μέλημα 
των Υγειονομικών Μονάδων είναι 
ο ορισμός επιτροπής διαχείρισης 
των αποβλήτων, έργο της οποίας 
θα είναι  ο ορισμός υπεύθυνου δια-
χείρισης ΑΥΜ, η έγκριση του  Εσω-
τερικού Κανονισμου Διαχείρησης 
ΑΥΜ, η αναθεώρησή του, ο έλεγχος 
εφαρμογής του Κανονισμού». Τα 

μέλη της Επιτροπής είναι μέλη του 
Διοικητικού Προσωπικού της ΥΜ 
και πιο συγκεκριμένα οι εξής: Διοι-
κητής, Πρόεδρος Επιτροπής Νοσο-
κομειακών Λοιμώξεων, Διευθυντές 
Κλινικών, Διευθυντής Ακτινολογι-
κού, Μικροβιολογικού Τμήματος, 
Διευθυντής Νοσηλευτικού Προ-
σωπικού, Διευθυντής Φαρμακείου, 
Προϊστάμενος γραφείου Γενικής 
Επιστασίας.» Στην ίδια διάταξη 
προβλέπεται αρμοδιότητα της Επι-
τροπής για τον Ορισμό Υπευθύνου 
Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδος 
και καθορίζονται τα σχετικά με τις 
συνεδριάσεις της και οι αρμοδιό-
τητες αυτής, αλλά και κάθε μέλους 
της ξεχωριστά.

Σε ορισμένα Νοσοκομεία, η 
Επιτροπή αυτή δεν έχει συστηθεί, 
ενώ δεν έχει λάβει χώρα και η κατά 
νόμον εξειδικευμένη εκπαίδευση 
του προσωπικού δια της πραγματο-
ποίησης εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων για το νομοθετικό πλαίσιο, 
τους ρόλους κάθε κατηγορίας ερ-
γαζομένων, τις οδηγίες εφαρμογής 
των πρακτικών διαχείρισης των 
αποβλήτων, τις διαδικασίες ελαχι-
στοποίησής τους, τους κινδύνους 
που ενδεχόμενα να ανακύψουν και 
τα σχετικά μέτρα ασφαλείας κλπ. 
Σε γενικές γραμμές, δεν ακολου-
θείται η λεπτομερώς περιγραφόμε-
νη στην ανωτέρω ΚΥΑ διαδικασία 
διαχωρισμού, συλλογής, μεταφο-
ράς, αποθήκευσης και απόρριψης 
των αποβλήτων, ούτε τηρείται το 
σύνολο των διατάξεων σχετικά με 

στοχοποίηση των νοσηλευτών
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Γράφει η έλένη παπαγεωργίου, 
δικηγόρος
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τον προστατευτικό εξοπλισμό, 
την ενδυμασία, την ανοσοποίη-
ση και τις πρακτικές διαχείρισης 
των αποβλήτων.

Από όλα τα ανωτέρω καθίστα-
ται σαφές ότι, παρά την εδώ και 
δύο περίπου έτη λεπτομερή και 
πληρέστατη νομοθετική ρύθμι-
ση του ζητήματος, στην πράξη η 
εφαρμογή της νομοθεσίας είναι 
πλημμελής. Πρόσφατα δε- στις 
23/12/13- με αφορμή τον εντο-
πισμό μολυσματικών αποβλήτων 
εντός οικιακών αποβλήτων στο 
ΧΥΤΑ Φυλής, εξεδόθη σχετική 
εγκύκλιος του Υπουργού Υγείας 
για την ορθή εφαρμογή των σχε-
τικών διατάξεων.

Το γεγονός αυτό καθεαυτό, 
δεδομένης της ελληνικής γρα-
φειοκρατίας και της μεγάλης 
καθυστέρησης ενεργοποίησης 
του κρατικού μηχανισμού, δεν 
μας προκαλεί εντύπωση.

Απορία προκαλεί η στοχο-
ποίηση των Νοσηλευτών σε 
πληθώρα προβληματικών κα-
ταστάσεων. Απορίας άξιον είναι 
πώς ενώ ελάχιστες από τις πα-
ραπάνω διατάξεις εφαρμόζο-
νται στην πράξη, από το πλήθος 
υπαλλήλων και φορέων που 
εμπλέκονται στη σύννομη δι-
αδικασία διαχείρισης αποβλή-
των, ευθύνες αποδίδονται μόνο 
στους Νοσηλευτές, οι οποίοι 
καλούνται να διαδραματίσουν 
το ρόλο των εξιλαστήριων θυ-
μάτων.

Η ΠΑΣΥΝΟ- ΕΣΥ, πάντα στην 
πρώτη γραμμή, βρίσκεται δίπλα 
στους Νοσηλευτές που διώκο-
νται και παρακολουθεί στενά τις 
εξελίξεις, ετοιμάζοντας άμεση 
παρέμβαση στους αρμοδίους 
φορείς για την ορθή εφαρμογή 
της Νομοθεσίας και την απόδο-
ση ευθυνών εκεί όπου πραγμα-
τικά ανήκουν.  ❱◗ 

έισφορά αλληλεγγύης

ενόψει της φιλολογίας που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες 
εν σχέσει με το ενδεχόμενο επιστροφής του ποσού που αντι-
στοιχεί στην εισφορά αλληλεγγύης των άρθρων 29 και 38 του 

Νόμου 3986/2011 λεκτέα είναι τα κάτωθι :
 Το σκεπτικό της υποβολής σχετικής αίτησης περί επιστροφής 

των εν λόγω ποσών μέχρι το τέλος του έτους 2013 στηρίζεται στο 
ζήτημα της διακοπής της παραγραφής αποκλειστικώς και μόνον για 
τα ποσά που αφορούν το έτος 2011 και όχι τα έτη 2012 και 2013, για 
τα οποία δεν έχει εισέτι επέλθει παραγραφή.

 Όσον αφορά την τάξη μεγέθους του ποσού σημειώνεται, ότι η 
ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 υπολογίζεται ως εξής: 
α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) 
ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολο-
γίζεται με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) επί ολόκληρου του ποσού. 
β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) 
ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική εισφορά 
υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του 
ποσού. γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα 
(50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η ειδική εισφορά 
υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) επί ολόκληρου του 
ποσού. δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα 
(100.001) ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελε-
στή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του ποσού. 

 Παράλληλα, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 38 για 
την καταπολέμηση της ανεργίας υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις 
εκατό (2%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και 
αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημο-
σίου, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.

 Υπογραμμίζεται, ότι η υποβολή της αίτησης δεν θεμελιώνει αυτο-
μάτως δικαίωμα είσπραξης των αναζητούμενων ποσών. Για να συμ-
βεί κάτι τέτοιο θα πρέπει, ως λογικό προαπαιτούμενο, να κριθούν με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αντισυνταγματικές οι ρυθμίσεις 
των άρθρων 29 και 38 του Νόμου 3986/2011. Ωστόσο μέχρι και σή-

μερα τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας 
μας δεν έχουν εισέτι αποφανθεί περί 

της συνταγματικότητας ή μη των 
επίμαχων νομοθετικών διατάξεων. 

 Συμπερασματικά, η αποδοχή 
της αίτησης τελεί υπό την αίρεση 
της εκφοράς αμετάκλητης δικαστι-
κής κρίσης περί της αντισυνταγ-

ματικότητας των επίμαχων 
νομοθετικών ρυθμίσεων.  ❱◗
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ΚαΤ’ οιΚον νοσΗλεια 

παραμένουν εκκρεμότητες 

Η πρόβλεψη για την δημιουργία και 
λειτουργία του θεσμού της κατ’ 
οίκον νοσηλείας υπάρχει στις 

διατάξεις του νόμου 2071/1992. έιδι-
κότερα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του 
ως άνω νόμου, «από της δημοσιεύ-
σεως του παρόντος καθιερώνεται σύ-
στημα κατ’ οίκον νοσηλείας. με προ-
εδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με 
πρόταση των υπουργών προεδρίας 
της κυβέρνησης, οικονομικών, υγεί-
ας, πρόνοιας και κοινωνικών ασφα-
λίσεων και έργασίας, καθορίζονται 
κυρίως οι όροι και οι προϋποθέσεις 
για την παροχή της κατ’ οίκον νοση-
λείας, ο χρόνος ενάρξεως του συστή-
ματος αυτού, οι κατηγορίες ασθενών, 
οι τυχόν εξειδικευμένες ιατρικές ή 
νοσηλευτικές πράξεις, τα νοσηλευτι-
κά ιδρύματα ή άλλες μονάδες του το-
μέα υγείας ή πρόνοιας ή κοινωνικών 
ασφαλίσεων του υπουργείου υγείας, 
πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσε-
ων, με μέριμνα και ευθύνη των οποίων 
εφαρμόζεται η κατ’οίκον νοσηλεία, οι 
δαπάνες κινήσεως των ατόμων, που 
συντελούν στην κατ’οίκον νοσηλεία, η 
συμμετοχή του ασφαλιστικού φορέα 
του νοσηλευομένου στις δαπάνες της 
νοσηλείας αυτής, όπως και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια εφαρμογής του παρό-
ντος άρθρου».

περαιτέρω, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 
2071/1992, «με κοινή απόφαση των 
υπουργών προεδρίας της κυβέρνη-
σης, οικονομικών και υγείας πρό-
νοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων, 
μπορεί να συσταθούν «μονάδες κατ’ 
οίκον νοσηλείας» υπό τη διεύθυνση 
ιατρού σε ν.π.δ.δ. του ν.δ. 2592/1953. 
2. η στελέχωση και λειτουργία των 
μονάδων της προηγούμενης παρα-

γράφου ρυθμίζεται με προεδρικό 
διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση 
των υπουργών προεδρίας της κυ-
βέρνησης, οικονομικών και υγείας, 
πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσε-
ων και του κατά περίπτωση καθ’ ύλην 
αρμόδιου υπουργού. 3. Για την εφαρ-
μογή του προγράμματος της κατ’ οί-
κον νοσηλείας είναι δυνατή η πρό-
σληψη ιατρών, νοσηλευτών πέ ή τέ, 
κοινωνικών λειτουργών, επισκεπτών 
υγείας ή άλλου εξειδικευμένου κατά 
περίπτωση επιστημονικού προσωπι-
κού με πλήρη ή μερική απασχόληση, 
σε θέσεις που μπορεί να συνιστώνται 
για το σκοπό αυτόν, με κοινή από-
φαση των υπουργών προεδρίας της 
κυβέρνησης, οικονομικών και υγεί-
ας, πρόνοιας και κοινωνικών ασφα-
λίσεων. στις θέσεις αυτές μπορεί να 
αποσπάται πάσης φύσεως προσω-
πικού πλην ιατρικού, γίνεται με σύμ-
βαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή 
αορίστου χρόνου. 4. με κοινή από-
φαση των υπουργών προεδρίας της 
κυβέρνησης, οικονομικών, έργασίας 

και υγείας, πρόνοιας και κοινωνικών 
ασφαλίσεων ρυθμίζονται ο χρόνος 
απασχολήσεως, η πρόσθετη αμοιβή 
του προσλαμβανόμενου προσωπι-
κού, τα ειδικότερα καθήκοντα αυτού, 
όπως επίσης και κάθε άλλη λεπτομέ-
ρεια, που αφορά στην εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου».

πέραν των ανωτέρω νομοθετικών 
προβλέψεων, παραμένει σε εκκρε-
μότητα η ρύθμιση ενός πλήθους ζη-
τημάτων, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει 
χρήση των σχετικών εξουσιοδοτικών 
διατάξεων για την έκδοση προεδρι-
κών διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων. 

έπισημαίνεται, τέλος, ότι σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
νόμου 1579/1985, «με απόφαση του 
υπουργού υγείας και πρόνοιας κα-
θορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις 
και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την 
άσκηση ιδιωτικού έργου από τους 
κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλ-
ματος νοσηλευτή αποφοίτους τμημά-
των πανεπιστημίων ή τεχνολογικών 
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αΡμοΔιοΤΗΤεσ νοσΗλευΤων - γ.ο.ν.Κ. «οι αγιοι αναΡγυΡοι»

αμιγώς νοσηλευτικές 

ιδρυμάτων, και ορίζονται οι ελάχιστες 
τεχνικές προδιαγραφές οικήματος 
και εξοπλισμού για τη συγκρότηση 
και οργάνωση του επαγγελματικού 
καταστήματος των νοσηλευτών, μέσα 
στο οποίο μπορεί να εφαρμόζονται 
νοσηλευτικές μέθοδοι και πράξεις. 
με κοινή απόφαση των υπουργών 
οικονομίας και οικονομικών, έργα-
σίας και κοινωνικών ασφαλίσεων και 
υγείας και πρόνοιας γίνεται η κοστο-
λόγηση των νοσηλευτικών πράξεων».

σε συνέχεια των ως άνω εξουσιο-
δοτικών διατάξεων δεν υπήρξε έκδο-
ση των προβλεπομένων υπουργικών 
αποφάσεων, με αποτέλεσμα να μην 
έχει εισέτι ρυθμιστεί με κάθε απαι-
τούμενη λεπτομέρεια το ζήτημα της 
άσκησης ιδιωτικού έργου από τους 

φέροντες τον επαγγελματικό τίτλο 
του νοσηλευτή. ομοίως δεν έχει 
υπάρξει μέχρι τις ημέρες μας κοστο-
λόγηση των νοσηλευτικών πράξεων.

η έ.ν.έ. είχε αναλάβει την πρωτο-
βουλία καταγραφής και ταξινόμησης 
των νοσηλευτικών πράξεων και έχει 
ήδη αποστείλει το σχετικό πόρισμα 
στην ηγεσία του υπουργείου υγείας. 

αποτέλεσμα των πιέσεων υπήρξε η 
θέσπιση της διάταξης του άρθρου 5§1 
του νόμου 3868/2010, σύμφωνα με 
την οποία «με απόφαση του υπουργού 
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης 
θεσπίζεται καθηκοντολόγιο του νοση-
λευτικού και παραϊατρικού προσωπι-
κού των νοσοκομείων και των λοιπών 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων του έ.σ.υ.».

μέχρι σήμερα αναμένεται η έκ-

δοση της ως άνω υπουργικής από-
φασης, που θα προσδιορίσει επα-
κριβώς το πλαίσιο άσκησης του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος. 

κατά τα λοιπά ουδεμία πρόβλεψη 
υπάρχει στην κείμενη νομοθεσία 
περί της δυνατότητας νοσηλευτών 
να συστήνουν γραφεία κατ’ οίκον 
νοσηλείας. 

η μη ύπαρξη σχετικής πρόβλε-
ψης δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι 
τεκμαίρεται σιωπηρή απαγόρευση. 
σε κάθε περίπτωση, ο νοσηλευτής 
που ασκεί τη νοσηλευτική ως ελεύ-
θερο επάγγελμα δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τον κύκλο των επαγ-
γελματικών του δικαιωμάτων, όπως 
αυτά περιγράφονται από τις διατά-
ξεις του πδ 351/1989. ❱◗

Η Ε.Ν.Ε. επανειλημμένως έχει τονίσει, ότι τα υπηρεσιακά 
καθήκοντα των νοσηλευτών είναι αμιγώς νοσηλευτικά και 
αδυνατούν να επεκτείνονται σε διοικητικής φύσεως ερ-
γασίες. Η παραπάνω θέση τεκμηριώνεται πλήρως δια της 
παραπομπής στις διατάξεις του ΠΔ 351/1989, όπου και πε-
ριγράφονται με σαφήνεια και χωρίς περιθώριο παρερμη-
νειών τα επαγγελματικά δικαιώματα των νοσηλευτών.

Παρά ταύτα ο διοικητής του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥ-
ΡΟΙ» φαίνεται να μην πτοείται από την κείμενη νομοθεσία 
και να επιχειρεί με κάθε ευκαιρία να επιφορτίσει τους νο-
σηλευτές του νοσοκομείου που διοικεί με νέες αρμοδιότη-
τες και ευθύνες, που ουδόλως σχετίζονται με την παροχή 
νοσηλευτικών υπηρεσιών στους νοσηλευομένους ασθενείς.

Πιο συγκεκριμένα, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10016/29-
06-2011 απόφασής του είχε ορίσει, ότι «κατά τις απογευματι-
νές, νυκτερινές ώρες λειτουργίας και αργίες, υπογράφει και 
επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής του ιατρού η εφημε-
ρεύουσα υπεύθυνος της νοσηλευτικής υπηρεσίας του νοσο-
κομείου», εν σχέσει με το πιστοποιητικό θανάτου.

Επανερχόμενος επί του παραπάνω ζητήματος και με 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13337/26-09-2013 απόφασή του ο 
διοικητής του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ορίζει επι-
πλέον, ότι η εφημερεύουσα υπεύθυνη της νοσηλευτικής 
υπηρεσίας υπογράφει το διαβιβαστικό έντυπο νεκροψίας 

– νεκτροτομής προς την Αστυνομία.
Με άλλα λόγια, στο συγκεκριμένο νοσοκομείο η νοση-

λευτική υπηρεσία αντιμετωπίζεται ως οιονεί προέκταση 
της διοικητικής υπηρεσίας, κατά το μέρος που καλείται να 
βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής ιατρών, εν είδει υπαλ-
λήλου των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)! 

Επιπροσθέτως, οι εφημερεύοντες νοσηλευτές καλού-
νται να συμπληρώνουν και υπογράφουν έντυπα νεκροψίας 
και νεκροτομής, όπου αποτυπώνεται το κλινικό ιστορικό 
των ήδη θανόντων ασθενών. Το έργο αυτό προφανώς και 
ανήκει στο ιατρικό προσωπικό, που γνωρίζει και δύναται 
να αποτυπώσει με ακρίβεια και σαφείς ιατρικούς όρους 
την αιτία θανάτου εκάστου ασθενούς. Δεν είναι, εξάλλου, 
τυχαίο, ότι και στο σχετικό πρότυπο εντύπου προβλέπεται 
υπογραφή ιατρού και όχι νοσηλευτή. 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται ο διοικητής του Γ.Ο.Ν.Κ. 
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» όπως ανακαλέσει άμεσα τις δύο 
προαναφερθείσες αποφάσεις του, οι οποίες πέραν του ότι 
παραβιάζουν κατά τρόπο αυθαίρετο τον κύκλο των υπηρε-
σιακών καθηκόντων των νοσηλευτών, αποδυναμώνουν τη 
νοσηλευτική υπηρεσία και παρεμποδίζουν εν τοις πράγμα-
σι την έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή νοσηλευτικών 
υπηρεσιών προς τους ασθενείς, που είναι και το τελικώς 
ζητούμενο για την εύρυθμη λειτουργία ενός νοσοκομείου. 
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Νόµου 3863/2010, όπως ισχύει σήµερα, «Η 
καταγγελία σύµβασης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου µε σχέση εργασίας αορίστου χρό-
νου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) µηνών, δεν δύναται να πραγµατοποιηθεί χωρίς 

προηγούµενη έγγραφη προειδοποίηση του εργοδότη, και η οποία θα ισχύει από την εποµένη 
της γνωστοποίησης της προς τον εργαζόµενο µε τους εξής όρους: 

α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) «συµπληρωµένους» µήνες έως 
δύο (2) έτη, απαιτείται προειδοποίηση ενός (1) µηνός πριν την απόλυση.

β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) έτη συµπληρωµένα έως πέντε (5) έτη, 
απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) µηνών πριν την απόλυση.

γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέντε (5) έτη συµπληρωµένα έως δέκα (10) 
έτη απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) µηνών πριν την απόλυση. 

δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) έτη συµπληρωµένα και άνω απαι-
τείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) µηνών πριν την απόλυση. 

Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόµενο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον 
απολυόµενο το ήµισυ της κατά το επόµενο εδάφιο του παρόντος αποζηµίωσης».

Περαιτέρω, εργοδότης που παραµελεί την υποχρέωση προειδοποίησης για καταγγελία 
σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου οφείλει να καταβάλει στον απολυ-
όµενο υπάλληλο αποζηµίωση απόλυσης ως κατωτέρω, εκτός αν οφείλεται µεγαλύτερη αποζη-
µίωση βάσει σύµβασης ή εθίµου ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη Ποσό αποζηµίωσης

1 έτος συµπλ. έως 4 έτη 2 µηνών

4 έτη συµπλ. έως 6 έτη 3 µηνών

6 έτη συµπλ. έως 8 έτη 4 µηνών

8 έτη συµπλ. έως 10 έτη 5 µηνών

10 έτη συµπλ. 6 µηνών

11 έτη συµπλ. 7 µηνών

12 έτη συµπλ. 8 µηνών

13 έτη συµπλ. 9 µηνών

14 έτη συµπλ. 10 µηνών

15 έτη συµπλ. 11 µηνών

16 έτη συµπλ. και άνω 12 µηνών»

Ο υπολογισµός της ως άνω αποζηµίωσης γίνεται µε βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευ-
ταίου µήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Με βάση τους ανωτέρω κανόνες ενεργείται ο υπολογισµός του ποσού αποζηµίωσης από-
λυσης υπαλλήλων αορίστου χρόνου του ιδιωτικού τοµέα.❱◗ 

Αποζηµίωση Απόλυσης  
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αναΚοινωσΗ

σευυπ ελεγΧοσ

ενόψει προσφάτων προσφορών δικηγορικών 
γραφείων, που κοινοποιήθηκαν στο νοσηλευ-
τικό προσωπικό, και σχετίζονται με δικαστική 

διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης ένεκα μη 
ικανοποιητικής και μη συνάδουσας με τις προβλέ-
ψεις της υπ’ αριθμ. 149/1977 Διεθνούς Συμβάσεως 
Εργασίας αμοιβής, επισημαίνονται τα ακόλουθα.

Η έγερση αγωγής με την προαναφερθείσα νομι-
κή και πραγματική βάση είναι εξαιρετικά αμφίβολης 
επιτυχίας, ιδίως ενόψει της νομολογίας του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, που έκρινε ως συνταγματικές 
τις νομοθετικές προβλέψεις περί της περικοπής των 
αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων. 

Σημειωτέον, ότι οι επίμαχες προσφορές διαφαίνε-
ται ότι αφορούν μόνον τους νοσηλευτές – δημοσίους 
υπαλλήλους, υπονοώντας ότι οι νοσηλευτές του ιδιω-
τικού τομέα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

επίμαχης Διεθνούς Σύμβασης. 
Επιπλέον, η επικαλούμενη Διεθνής Σύμβαση, πε-

ριγράφοντας ένα γενικό κατευθυντήριο πλαίσιο, προ-
φανώς και δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένη αμοιβή, 
που θα έπρεπε να καταβάλλεται στους νοσηλευτές. Ο 
προσδιορισμός, κατά συνέπεια, της διεκδικούμενης 
«συγκριτικά υψηλότερης» αμοιβής πιθανολογείται ότι 
θα αξιολογηθεί από την Ελληνική Δικαιοσύνη ως αυ-
θαίρετος, οδηγώντας σε απόρριψη της σχετικής αγω-
γής προεχόντως ως αόριστης, αλλά και νόμω αβάσιμης.

Συμπερασματικά, όλοι οι νοσηλευτές θα πρέ-
πει να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί απέναντι σε 
παρόμοιες προσφορές δικηγορικών γραφείων, διε-
ρευνώντας την βασιμότητά τους και αναζητώντας τις 
πλέον πρόσφορες νομικά και δικονομικά λύσεις για 
την αποτελεσματική διεκδίκηση των πάσης φύσεως 
συμφερόντων τους. ❱◗     

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα-
γράφου 6 του άρθρου 21 του Νόμου 
4208/2013, «Στην παρ. 1 του άρθρου 6 

«ελεγκτική Διαδικασία» του ν. 2920/2001 (Α’ 
131) «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγεί-
ας και Πρόνοιας» (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται τελευταίο 
εδάφιο, ως εξής: «Τα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομι-
κά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), 
που αποτελούν εποπτευόμενους φορείς 
του Υπουργείου Υγείας, υπόκεινται σε δι-
αχειριστικό έλεγχο αποκλειστικά από τον 
Γενικό Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και την 
Υ.Π.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., ύστερα από εντολή του 
Υπουργού Υγείας».

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η Ε.Ν.Ε., 
ως ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο 
Υγείας, υπόκειται σε διαχειριστικό έλεγχο 
από τον Γεν. Επιθεωρητή του ΣΕΥΥΠ και την 
ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Σημειωτέον, ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 
του Νόμου 2920/2001, «Στην αρμοδιότητα 
του Τομέα Διοικητικού-Οικονομικού Ελέγ-
χου ανήκει, ιδίως: α) …, ε) Ο έλεγχος της 
διαχείρισης των υπόλογων διαχειριστών 
χρημάτων και υλικών (…)». ❱◗     

νοσοκομειακές
λοιμώξεις

π  ροσφάτως ετέθησαν σε ισχύ οι διατάξεις του νόμου 
4208/2013 (ρυθμίσεις υπουργείου υγείας και άλλες δι-
ατάξεις, Φέκ α’ 252). σύμφωνα με το άρθρο 21 του ως 

άνω νόμου, που σχετίζεται με την αντιμετώπιση των νοσοκο-
μειακών λοιμώξεων, και δη την παράγραφο 5 αυτού, «συστή-
νεται έπιτροπή νοσοκομειακών λοιμώξεων (ένα) σε κάθε 
μονάδα υγείας, η οποία θα λαμβάνει οδηγίες από το κέέλ-
πνο ως αρμόδιος φορέας για την πρόληψη των νοσοκομεια-
κών λοιμώξεων. υποχρεωτική θεωρείται η παρουσία νοσηλεύ-
τριας επιτήρησης λοιμώξεων. 

με αποφάσεις του υπουργείου υγείας εξειδικεύονται τα 
θέματα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο». 

έκ των ανωτέρω διατάξεων καθίσταται σαφές, ότι μεγάλο 
μέρος της ευθύνης για την αντιμετώπιση των νοσοκομειακών 
λοιμώξεων βαρύνει τη νοσηλεύτρια που θα είναι επιφορτισμέ-
νη με την επιτήρηση των λοιμώξεων, η παρουσία της οποίας 
χαρακτηρίζεται, μάλιστα, ως υποχρεωτική. 

σε κάθε περίπτωση, ενόψει της εξουσιοδοτικής διάταξης 
του τελευταίου εδαφίου, η ρύθμιση των λεπτομερειών για την 
αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων θα λάβει χώρα 
μέσω αποφάσεων του υπουργού υγείας. η έ.ν.έ. ήδη προε-
τοιμάζει σχετική ολοκληρωμένη πρόταση που θα υποβληθεί 
στο υπουργείο υγείας με σκοπό την έναρξη του διαλόγου. ❱◗
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προσφάτως και δη στις 21-12-2013 ψηφίστηκαν 
από την Βουλή των έλλήνων οι διατάξεις του 
νομοσχεδίου με τίτλο «ένιαίος Φόρος ιδιοκτη-

σίας ακινήτων και άλλες διατάξεις». στο άρθρο 54 
του εν λόγω νομοσχεδίου εισήχθησαν διατάξεις που 
διευκολύνουν την κινητικότητα και απλουστεύουν την 
διενέργεια υπηρεσιακών μεταβολών υπέρ του νοση-
λευτικού προσωπικού. η Ένωση νοσηλευτών έλλά-
δος, που έδωσε μια πραγματική μάχη για την ένταξη 
των παραπάνω διατάξεων στο επίμαχο νομοσχέδιο, 
αισθάνεται δικαίως απόλυτη ικανοποίηση για την συ-
γκεκριμένη νομοθετική εξέλιξη.

με την ελπίδα ότι οι νέες αυτές διατάξεις θα εφαρ-
μοσθούν ορθώς και θα επιλύσουν μια σειρά καθημε-
ρινών προβλημάτων των νοσηλευτών, η έ.ν.έ. παρα-
θέτει αυτούσιο το περιεχόμενό τους.

 
Άρθρο 54
1. διατάξεις για την κινητικότητα του νοσηλευτικού 
και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων 
του έ.σ.υ.. καταργείται η παρ. 3 του αρθρ. 14 του ν. 
1400/1983 (α’ 156), τροποποιούνται: η παρ. 5 του άρ-

θρου 71 του ν. 3528/2007 (α’ 26), που προστέθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3801/2009 (α’ 163), 
το άρθρο 10 του ν. 3754/2009 (α’ 43), όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3812/2009 (α’ 
234) και κωδικοποιούνται οι ανωτέρω και η παρ. 5α’ 
και β’ του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (α’ 129), οι πα-
ράγραφοι 7, 8 και 9 του άρθρου 67, οι παράγραφοι 
1 και 4 του άρθρου 68 και η παρ. 1 του άρθρου 73 
του ν. 3528/2007 (α’ 26), η παρ. 1 του άρθρου 21 του 
ν. 2946/2001 (α’ 224) όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 91 του ν. 4139/2013 (α’ 74) και η παρ.2 αυτού, 
καθώς και η παρ. 1 εδ. α’ της Ζ1 του ν. 4093/ 2012 (α’ 
222), ως ακολούθως:

1. δεν επιτρέπεται η μετάθεση, η μετάταξη και η 
απόσπαση, του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προ-
σωπικού των νοσοκομείων του έ.σ.υ., πριν παρέλθει 
διετία από το διορισμό του.
2. έπιτρέπεται η, μετά την παρέλευση διετίας από το 
διορισμό του, μετάθεση, μετάταξη του νοσηλευτικού 
και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων του 
έ.σ.υ., σε νοσοκομεία του έ.σ.υ., υγειονομικές περιφέ-
ρειες και Φορείς εποπτευόμενους από το υπουργείο 

οι νομοΘεΤιΚεσ εΞελιΞεισ ΔιΚαιωνουν ΤΗν ε.ν.ε.

κινητικότητα νοσηλευτών 



w w w. p a s y n o . g r Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς  -  Ν ο έ μ β ρ ι ο ς  -  Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 3 25

υγείας, μετά από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών 
συμβουλίων των Φορέων προέλευσης και υποδοχής.
3. έπιτρέπεται η, μετά από αίτηση του ενδιαφερομέ-
νου, μετάθεση, μετάταξη και απόσπαση σε υπηρεσίες 
παραμεθορίων περιοχών, χωρίς να απαιτείται η προ-
ηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβου-
λίων, με απλή έγγραφη βεβαίωση της διοίκησης του 
νοσοκομείου προέλευσης, με την οποία θα πιστοποι-
είται ότι η μετακίνηση δεν επιφέρει καμία δυσμενή 
συνέπεια στην ομαλή λειτουργία του Φορέα. 

η ανωτέρω βεβαίωση δεν απαιτείται για μεταθέ-
σεις, μετατάξεις και αποσπάσεις μεταξύ νοσοκομείων 
του έ.σ.υ. παραμεθορίων περιοχών

το μετατιθέμενο και μετατασσόμενο νοσηλευτι-
κό και παραϊατρικό προσωπικό σε νοσοκομεία του 
έ.σ.υ., υγειονομικές περιφέρειες και Φορείς επο-
πτευόμενους από το υπουργείο υγείας παραμεθορίων 
περιοχών υποχρεούται να παραμείνει στην υπηρεσία 
όπου τοποθετείται για δέκα (10) έτη. στην περίπτωση 
που ο μετατιθέμενος ή μετατασσόμενος καταστεί πο-
λύτεκνος, μετά τη μετάθεση ή μετάταξη του, ο χρόνος 
υποχρεωτικής παραμονής στον Φορέα υποδοχής μει-
ώνεται στα πέντε (5) έτη, εάν η μετακίνηση αφορά μη 
νοσηλευτική υπηρεσία και στα τρία (3) έτη στην περί-
πτωση που η μετακίνηση γίνεται μεταξύ νοσοκομείων 
του έ.σ.υ..
4. η μετάταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού 
και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων 
του έ.σ.υ. με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων που 
υπηρετούν σε αυτά, επιτρέπεται μετά από αίτηση του 
ενδιαφερομένου χωρίς να απαιτείται η προηγούμε-
νη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων ή 
οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.

νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των νο-
σοκομείων του έ.σ.υ. που είναι σύζυγοι στρατιωτικών, 
ένστολου προσωπικού της έλ.ασ., του πυροσβεστι-
κού και λιμενικού σώματος, επιτρέπεται να αποσπώ-
νται, κατά σειρά προτεραιότητας, σε νοσοκομεία του 
έ.σ.υ., κέντρα υγείας, έκαΒ, έοπυυ, και λοιπές υπη-
ρεσίες που εποπτεύονται από το υπουργείο υγείας, 
στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγος τους.
5. Όσοι από το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσω-
πικό των νοσοκομείων του έ.σ.υ. είναι πολύτεκνοι με-
τατίθενται, μετατάσσονται και αποσπώνται, μετά από 
αίτηση τους η οποία εξετάζεται κατά προτεραιότητα. 
δεν επιτρέπεται η μετακίνηση πολυτέκνου, χωρίς 
προηγούμενη αίτηση του.
6. έπιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη νοσηλευτικού 
και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων του 

έ.σ.υ σε νοσοκομεία του έ.σ.υ., υγειονομικές περιφέ-
ρειες και Φορείς εποπτευόμενους από το υπουργείο 
υγείας, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και κα-
τόπιν γνώμης των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων 
των Φορέων προέλευσης και υποδοχής. Για την αμοι-
βαία μετάταξη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προ-
σωπικού μεταξύ νοσοκομείων του έ.σ.υ., απαιτείται 
έγγραφη βεβαίωση της διοίκησης του νοσοκομείου 
προέλευσης, με την οποία πιστοποιείται ότι η μετα-
κίνηση δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια στην 
ομαλή λειτουργία του Φορέα.
7. (α) η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρι-
κού προσωπικού, που υπηρετεί στην ίδια υγειονομική 
περιφέρεια, δύναται να διενεργηθεί ύστερα από αίτη-
ση του υπαλλήλου, γνώμη των αρμόδιων υπηρεσια-
κών συμβουλίων και μετά από εισήγηση του διοικητή 
της οικείας υγειονομικής περιφέρειας.

(β) η απόσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού 
που υπηρετεί σε διαφορετικές υ.πέ. δύναται να διε-
νεργηθεί μετά από κοινή εισήγηση των διοικητών των 
οικείων υ.πέ., η οποία εκδίδεται, κατά τα ανωτέρω, 
ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και γνώμη των αρ-
μοδίων υπηρεσιακών συμβουλίων.

(γ) σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των διοικητών 
των αρμόδιων υγειονομικών περιφερειών, η απόσπα-
ση δύναται να διενεργηθεί με απόφαση του υπουργού 
υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουρ-
γών, όπου αυτό απαιτείται, με γνώμονα την εύρυθμη 
λειτουργία των Φορέων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα 
κοινωνικά κριτήρια.

(δ) οι ανωτέρω υπηρεσιακές μετακινήσεις, στο σύ-
νολο τους, διενεργούνται με απόφαση του υπουργού 
υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουρ-
γών, όπου αυτό απαιτείται.
8. ο χρονικός περιορισμός των διατάξεων της παρ. 5 
του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (α’ 26), η οποία προ-
στέθηκε με το άρθρο 19 του ν. 3801/2009 (α’ 163) δεν 
ισχύει για το προσωπικό εκείνο που ετέθη σε καθε-
στώς διαθεσιμότητας και μετατάχθηκε/μεταφέρθηκε 
μέσω της κινητικότητας.
9. (α) από την έκδοση του παρόντος, κάθε γενική ή ει-
δική διάταξη νόμου, που αντιβαίνει στο παρόν ή ρυθ-
μίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα, καταργείται.

(β) κατ’ εξαίρεση και εφόσον δεν αντίκεινται στο 
παρόν παραμένουν σε ισχύ και έχουν εφαρμογή οι δι-
ατάξεις του κώδικα κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων 
και υπαλλήλων ν.π.δ.δ. που καθορίζουν τους όρους 
και τις προϋποθέσεις μετάθεσης, μετάταξης και από-
σπασης των υπαλλήλων [ν. 3528/2007 (α’ 26)]. ❱◗
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σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 παρ. 
4 του νόμου 4024/2011, «οι κάτοχοι διδακτο-
ρικού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα, 

στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις 
της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσο-
νται, ως δόκιμοι στο Βαθμό δ. οι κάτοχοι αναγνωρι-
σμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας του-
λάχιστον διάρκειας, συναφούς με τα αντικείμενα, στα 
οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της 
υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, 
ως δόκιμοι στο Βαθμό έ. Για υπαλλήλους οι οποίοι 
αποκτούν αναγνωρισμένο και συναφές διδακτορικό 
δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά το δι-
ορισμό τους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμο-
λογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι (6) 
και δύο (2) έτη αντίστοιχα. Ως μεταπτυχιακό και ως δι-
δακτορικό δίπλωμα νοούνται εκείνα που χορηγούνται 
με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου 
ή διπλώματος πανεπιστημίου ή τ.έ.ι.. Για τα μεταπτυ-
χιακά και τα διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτι-
μίας από την αρμόδια αρχή. Για τη συνδρομή ή όχι της 
προϋπόθεσης της συνάφειας αποφαίνεται το οικείο 
υπηρεσιακό συμβούλιο (…)».

 Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ο νομο-
θέτης κάνει ειδική πρόβλεψη για τους υπαλλήλους 
εκείνους, οι οποίοι μετά τον χρόνο διορισμού τους 

θα αποκτήσουν το τυπικό προσόν του 
διδακτορικού διπλώματος ή του με-

ταπτυχιακού τίτλου, συναφούς με το 
αντικείμενο της απασχόλησής τους. 

στην περίπτωση αυτή προβλέπεται 
μια ταχύτερη βαθμολογική, άρα 

και μισθολογική, εξέλιξη του 
υπαλλήλου. 

 Βέβαια, υπό το σημερι-
νό καθεστώς «παγώμα-
τος» της προαγωγικής 

εξέλιξης, το συγκεκριμένο 
ζήτημα είναι μάλλον ανεπίκαιρο. ❱◗ 

υπάρχει ειδική 
πρόβλεψη

ΒαΘμολογιΚΗ εΞελιΞΗ ΚαΤοΧου 
μεΤαπΤυΧιαΚου ΤιΤλου αΔεια ΤοΚεΤου – ΔιΚαιολογΗΤιΚα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Δη-
μοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Στις υπαλλήλους 
οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μη-

τρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν 
και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση 
απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η μετά τον το-
κετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) 
μήνες. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα 
από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθα-
νολογούμενο χρόνο τοκετού.

Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μετα-
γενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, 
η άδεια που είχε χορηγηθεί, παρατείνεται μέχρι την 
πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η 
παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρό-
νου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο 
τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από 
αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της 
άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλι-
στεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών».

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, 
για την χορήγηση της άδειας κυοφορίας απαιτείται 
απλώς βεβαίωση του θεράποντος ιατρού, ο οποίος 
δύναται κάλλιστα να είναι και ιδιώτης.

Όσον αφορά την τρίμηνη άδεια που χορηγεί-
ται μετά τον τοκετό, ο νομοθέτης δεν προσδιορίζει 
επακριβώς το απαιτούμενο δικαιολογητικό, ωστόσο 
είναι προφανές, ότι η προσκόμιση οιουδήποτε πι-
στοποιητικού γέννησης καλύπτει τις ανάγκες κάθε 
δημόσιας υπηρεσίας.

Πέραν της τρίμηνης άδειας μετά τον τοκετό, ο γονέας 
υπάλληλος δικαιούται και εννεάμηνης άδειας ανατρο-
φής, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου, 
κατ’ άρθρον 53 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.❱◗     
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αΔεια αναΤΡοΦΗσ  Και ανεΡγοσ/Η συΖυγοσ

συνυπΗΡεΤΗσΗ με ενσΤολο μεΤαΤαΞΗ παΡαμε-
ΘοΡιοσ 4223/2013

είναι γεγονός, ότι οι διατάξεις του άρθρου 53 του Δημοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα καθιερώνουν μια σειρά διευκολύνσεων για τον γονέα 
υπάλληλο, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η χορήγηση εν-

νεάμηνης άδειας ανατροφής μετ’ αποδοχών. 
Ενώ, όμως, ο νομοθέτης λαμβάνει μέριμνα για την αντιμετώπιση πε-

ριπτώσεων, κατά τις οποίες και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι 
ή ο ένας εξ αυτών εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, ουδέν αναφέρει για 
τις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες ο ένας γονέας είναι μεν δημό-
σιος υπάλληλος, πλην όμως ο άλλος είναι άνεργος. 

Σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε ερμηνευτικώς να γίνει δεκτό, 
ότι δεν συντρέχει λόγος χορήγησης της εννεάμηνης άδειας ανατροφής, 
δοθέντος ότι για το χρονικό διάστημα που ο ένας εκ των γονέων διατελεί 
άνεργος δύναται κάλλιστα να επιφορτιστεί με την ανατροφή του τέκνου, 
μη κωλυομένου του άλλου γονέα – δημοσίου υπαλλήλου να εκτελεί κα-
νονικά τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. 

Οπωσδήποτε μπορεί να αναπτυχθεί και αντίστροφη επιχειρηματολο-
γία. Ωστόσο, αυτό που προέχει είναι η υποβολή σχετικής αίτησης προς την 
υπηρεσία προ της συμπλήρωσης του τετάρτου έτους της ηλικίας των τέ-
κνων και η μετέπειτα νομική αξιολόγηση της απάντησης της διοίκησης. ❱◗     

προσφάτως ψηφίσθηκαν οι διατάξεις του νομοσχεδίου περί 
του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων και άλλες διατάξεις. 
Μεταξύ αυτών θεσπίστηκαν ρυθμίσεις που διευκολύνουν την 

κινητικότητα του νοσηλευτικού προσωπικού. Ειδικότερα, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του άρθρου 54, «Νοσηλευτικό και παραϊατρικό 
προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που είναι σύζυγοι στρα-
τιωτικών, ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού 
και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά σειρά 
προτεραιότητας, σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, 
ΕΟΠΥΥ, και λοιπές υπηρεσίες που εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Υγείας, στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγος τους».

Με τις παραπάνω διατάξεις καθιερώνεται η δυνατότητα της κατά 
προτεραιότητα απόσπασης νοσηλευτών, που είναι σύζυγοι ενστό-
λων, με σκοπό την συνυπηρέτηση. Ομολογουμένως οι παραπάνω 
ρυθμίσεις δεν περιγράφουν επακριβώς την ακολουθούμενη δια-
δικασία της απόσπασης, ιδίως, δε, δεν προσδιορίζουν αν τελικώς 
απαιτείται η εκφορά προηγούμενης γνώμης από το οικείο υπηρε-
σιακό συμβούλιο. 

Επί του ζητήματος τούτου θα πρέπει να απευθυνθεί σχετικό 
ερώτημα και να αναζητηθεί η έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου από 
το αρμόδιο Υπουργείο. ❱◗     

σύμφωνα με τις τις πλέον 
πρόσφατες ρυθμίσεις του 
άρθρου 54 του Νόμου 

4223/2013, «Επιτρέπεται η, 
μετά από αίτηση του ενδιαφε-
ρομένου, μετάθεση, μετάταξη 
και απόσπαση σε υπηρεσί-
ες παραμεθορίων περιοχών, 
χωρίς να απαιτείται η προη-
γούμενη γνώμη των οικείων 
υπηρεσιακών συμβουλίων, με 
απλή έγγραφη βεβαίωση της 
Διοίκησης του νοσοκομείου 
προέλευσης, με την οποία θα 
πιστοποιείται ότι η μετακίνηση 
δεν επιφέρει καμία δυσμενή 
συνέπεια στην ομαλή λειτουρ-
γία του Φορέα. 

Η ανωτέρω βεβαίωση δεν 
απαιτείται για μεταθέσεις, με-
τατάξεις και αποσπάσεις μετα-
ξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. πα-
ραμεθορίων περιοχών.

Το μετατιθέμενο και μετα-
τασσόμενο νοσηλευτικό και 
παραϊατρικό προσωπικό σε 
Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Υγειο-
νομικές Περιφέρειες και Φο-
ρείς εποπτευόμενους από το 
Υπουργείο Υγείας παραμεθο-
ρίων περιοχών υποχρεούται 
να παραμείνει στην υπηρεσία 
όπου τοποθετείται για δέκα 
(10) έτη. Στην περίπτωση που ο 
μετατιθέμενος ή μετατασσόμε-
νος καταστεί πολύτεκνος, μετά 
τη μετάθεση ή μετάταξη του, ο 
χρόνος υποχρεωτικής παραμο-
νής στον Φορέα υποδοχής μει-
ώνεται στα πέντε (5) έτη, εάν 
η μετακίνηση αφορά μη νοση-
λευτική υπηρεσία και στα τρία 
(3) έτη στην περίπτωση που η 
μετακίνηση γίνεται μεταξύ νο-
σοκομείων του Ε.Σ.Υ.».  ❱◗     
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μετά από σχετική άδεια

σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου 31 του δημοσιοϋπαλληλικού 
κώδικα (νόμος 3528/2007) «1. μετά από άδεια 

ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργα-
σία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκο-
ντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή 
εκτέλεση της υπηρεσίας του. 2. η άδεια χορηγείται 
για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη 
αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου 
και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. η άδεια 
στους υπαλλήλους του δημοσίου 
χορηγείται από τον οικείο υπουρ-
γό και στους υπαλλήλους των 
νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου από το ανώτατο μονομε-
λές όργανο διοίκησης και αν δεν 
υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον 
πρόεδρο του συλλογικού οργάνου 
διοίκησης».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέ-
ρω διατάξεων, ο νομοθέτης έχει 
καθιερώσει ένα σύστημα προη-
γούμενης αδειοδότησης προκει-
μένου ο δημόσιος υπάλληλος να 
δύναται νομίμως να ασκεί ιδιω-
τικό έργο με αμοιβή. Για την έκ-
δοση της εν λόγω άδειας, η οποία 
αφορά σύμβαση έργου ή εξαρ-
τημένης εργασίας, ή ελεύθερης 
απασχόλησης, ήτοι ελευθέριου 
επαγγέλματος αυτοτελώς, οιασ-
δήποτε μορφής, απαιτείται η υπο-
βολή σχετικής αίτησης από τον 
ενδιαφερόμενο. η αποδοχή ή μη 
της αιτήσεως εξαρτάται από την 
συνδρομή των λοιπών προϋποθέσεων, ήτοι του συμ-
βιβασμού του επίμαχου έργου με τα καθήκοντα της 
θέσης του υπαλλήλου και την μη παρεμπόδιση της 
ομαλής εκτέλεσης της υπηρεσίας του. 

το έργο ή η εργασία πρέπει να είναι ιδιωτικό, δηλα-
δή να παρέχεται προς ιδιώτη εργοδότη και με σκοπό 
την αμοιβή του υπαλλήλου. το άπαξ ή επ’ευκαιρία 
έργο ή εργασία με αμοιβή δεν εντάσσεται στην απα-
γόρευση. απαιτείται σταθερή και συστηματική απα-

σχόληση του υπαλλήλου, δοθέντος ότι πρόκειται περί 
έντονου περιορισμού συνταγματικού δικαιώματος. 

σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται, ότι η χορήγη-
ση της εν λόγω άδειας θα πρέπει να προηγείται της 
άσκησης ιδιωτικού έργου, διαφορετικά θεωρείται ότι 
έχει ήδη συντελεσθεί πειθαρχικό παράπτωμα, εκτός 
εάν ο υπάλληλος τελούσε σε δικαιολογημένη πεποί-
θηση, ενόψει των επί σειρά ετών ενεργειών της υπη-
ρεσίας του, ότι ασκώντας την δραστηριότητα αυτή δεν 
διέπραττε πειθαρχικό παράπτωμα (στέ 2504/2001).

η άδεια χορηγείται μετά την 
εκφορά σύμφωνης γνώμης 
του οικείου υπηρεσιακού συμ-
βουλίου. η γνώμη αποτελεί εν 
προκειμένω ουσιώδη τύπο της 
διαδικασίας, οφείλει να είναι 
αιτιολογημένη, ενώ αναπτύσσει 
δεσμευτική ισχύ για το αποφα-
σίζον όργανο. 

περαιτέρω, η χορηγηθείσα 
άδεια, ως διοικητική πράξη, 
παραμένει σε ισχύ και παρά-
γει έννομες συνέπειες μέχρι να 
ανακληθεί ή να ακυρωθεί ή να 
παύσει με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο η ισχύς της. η ανάκλη-
σή της είναι δυνατή, εφόσον το 
ασκούμενο ιδιωτικό έργο κα-
θίσταται πλέον μη συμβατό με 
τα υπηρεσιακά καθήκοντα του 
υπαλλήλου, παρεμποδίζοντας 
την άσκησή τους.

με βάση τα παραπάων προ-
κύπτει, ότι ένας νοσηλευτής 
δημόσιου νοσοκομείου δύναται 

να παρέχει ιδιωτικό έργο με αμοιβή, εκτός ωραρί-
ου απασχόλησης, εφόσον έχει αιτηθεί και έχει λάβει 
προς τούτο σχετική άδεια από την υπηρεσία του σύμ-
φωνα με τα προαναφερθέντα.

Όσον αφορά τον χρόνο άσκησης ιδιωτικού έργου 
δεν υπάρχει ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, αρκεί να 
μην παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση των υπηρεσι-
ακών καθηκόντων του υπαλλήλου στον φορέα απα-
σχόλησής του.  ❱◗ 

ιΔιωΤιΚο εΡγο με αμοιΒΗ 

Ενας νοσηλευτής 
δημόσιου νοσοκομείου 
δύναται να παρέχει 
ιδιωτικό έργο με 
αμοιβή, εκτός ωραρίου 
απασχόλησης, 
εφόσον έχει αιτηθεί 
και έχει λάβει προς 
τούτο σχετική άδεια
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ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

∆ιοικητικό Συµβούλιο Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Πρόεδρος: Σκουτέλης ∆ηµήτριος
Γενικός Γραµµατέας: ∆άγλας Αριστείδης
Α’ Αντιπρόεδρος:    Ορφανός Νικόλαος
Β’ Αντιπρόεδρος: ∆όντσιος Γεώργιος  
Αναπλ. Γραµµατέας: Μπελαλή Κωνσταντία
Ταµίας: Μπίζας Λάµπρος
Οργαν. Γραµµατέας: Αβραµίδης Γεώργιος
Μέλη: Πιστόλας ∆ηµήτριος

Αρβανίτης Γεώργιος 
Γιάκης Νικόλαος
∆ηµητρέλλης ∆ηµήτριος
Κωτσής Απόστολος 
Ποντισίδης Γεώργιος 
Ριζόπουλος Ρίζος 
Σπυράτος Φώτιος

2

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 

Με τη Στήριξη της  
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Κυρίες και Κύριοι,

Έχουµε κάθε λόγο να πιστεύουµε ότι, το «7ο Πανελλήνιο και 6ο Πανευρωπαϊκό
Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό Νοσηλευτικό Συνέδριο» που θα διεξαχθεί στα Γιάννενα
από τις 8 έως και τις 11 Μαΐου στο ξενοδοχείο  «GRAND SERAI CONGRESS», θα
αποτελέσει µία νέα ευκαιρία για µία επωφελή και εποικοδοµητική επιστηµονική
συνάντηση που θα δικαιώσει τις προσδοκίες µας.

Στόχος του Συνεδρίου είναι οι συµµετέχοντες να διαµορφώσουν πληρέστερη εικόνα
των θεµάτων που θα αναπτυχθούν, αφού η επιστήµη µας δέχεται συνεχείς προκλήσεις.
Καλούνται λοιπόν όλα τα µέλη να συµµετάσχουν ενεργά στο Συνέδριό µας, ώστε να
αναδειχθεί το εξαιρετικά µεγάλο και υψηλοτάτης στάθµης διδακτικό, ερευνητικό,
κλινικό και κοινωνικό έργο το οποίο όντως παράγεται και προσφέρεται στον ελληνικό
λαό. Το οφείλουµε, σ’ όλους εκείνους που µέχρι σήµερα αγωνίζονται µε ανιδιοτέλεια
και όραµα για να µπορεί η Ένωσή µας να ανταποκρίνεται στη µεγάλη αποστολή της.

Καλούµαστε να δηµιουργήσουµε, πάνω απ’ όλα, νοσηλευτές µε ισχυρή αυτοεκτίµηση,
κριτική και συµµετοχική διάθεση, για να προστατευτεί και να προαχθεί το νοσηλευτικό
επάγγελµα.

Η µεγάλη επιτυχία των προηγούµενων συνεδρίων αποτελεί πρόκληση αλλά και
παρότρυνση για τους συναδέλφους να υποβάλλουν έγκαιρα τις επιστηµονικές τους
εργασίες για τη διεξαγωγή ενός ακόµη επιτυχηµένου συνεδρίου.

Φιλοδοξούµε λοιπόν, ότι και το 7ο Συνέδριό µας, θα έχει την ίδια επιτυχία και θα
συµβάλλει τόσο στην επιµόρφωση όσο και στην ανάδειξη σηµαντικών πτυχών και
λύσεων των θεµάτων που ενδιαφέρουν όλους µας, αλλά και τη Νοσηλευτική κοινότητα
στο σύνολό της.

Παρόντες θα είναι και οι φοιτητές της νοσηλευτικής όπου δεν αρκεί να εµπλέκονται
µόνο στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων αλλά θα πρέπει να συµµετέχουν στη διαδικασία
δηµιουργίας της νέας γνώσης. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγµατοποιηθούν
διαλέξεις, στρογγύλες τράπεζες, workshops, κλινικά φροντιστηριακά µαθήµατα και
παρουσίαση αναρτηµένων ανακοινώσεων.

3

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

Στους συµµετέχοντες θα χορηγηθούν 23 Μονάδες Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής
Εκπαίδευσης.

Σύµφωνα µε την αρχή που καθιερώθηκε, θα υπάρχει επίσης και βράβευση των
καλύτερων εργασιών.
Θερµά συγχαρητήρια στους εισηγητές που µοιράζονται µε ευαισθησία και καλή θέληση
τη γνώση τους µαζί µας. Πολλές ευχαριστίες στα µέλη της επιστηµονικής, τιµητικής,
διεθνούς και τοπικής επιτροπής του συνεδρίου. Σηµείο αναφοράς αποτελεί το
πρωτοφανές ενδιαφέρον των συναδέλφων για τη συµµετοχή τους στη διοργάνωση
του συνεδρίου µας.

Σας προσκαλούµε λοιπόν να βαδίσουµε µε βήµατα ουσίας και όχι εντυπωσιασµού,
ενωµένοι και σταθερά προσηλωµένοι στο στόχο της ουσιαστικής και πολύπλευρης
νοσηλευτικής ενηµέρωσης µέσα από ένα επιστηµονικό και κοινωνικό δρώµενο που
θα υπογραµµίσει για άλλη µια φορά ότι οι νοσηλευτές, σε πείσµα των καιρών, µπορούν
και θέλουν το καλύτερο.

Το Συνέδριο, παράλληλα µε τις εργασίες του επιστηµονικού προγράµµατος θα δώσει
στους ενδιαφερόµενους τη δυνατότητα συµµετοχής σε παράπλευρες πολιτιστικές
δραστηριότητες αλλά και πολλαπλές επιλογές αναψυχής.

Με την πεποίθηση της δυναµικής συµµετοχής σας, σας στέλνουµε τους εγκάρδιους
χαιρετισµούς µας και σας περιµένουµε στα Γιάννενα για την κορυφαία εκδήλωση της
Ένωσής µας.

Ο Πρόεδρος
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Σκουτέλης ∆ηµήτριος
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ

ΤΟΠΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΗ

5

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΛΑΝΤΑΣΗ ΕΣΣΑΜ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΛΓΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΚΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩ
∆ΡΟΥΒΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΖΗΚΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ
ΖΙΩΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΖΩΓΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΕΚΚΕ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΚΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΥΚΟΥ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΠΑΚΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΓΑΘΗ
ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΣΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΟΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΣΙΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΑΝΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΡΩΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΦΛΟΥ∆Α ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ
ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
∆ΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΩΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΜΠΙΚΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΑΒΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ ΛΥ∆ΙΑ
ΠΟΝΤΙΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΑΛΗΚΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΕΛΑΜΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
ΣΤΟΥΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΟΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΥΣΕΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΠΕΛΛΑΛΗ ΘΑΛΕΙΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΑΡΙ∆Η ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΗ

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΜΕΛΗ

ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΖΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΙΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ
ΚΑΡΑΜΗΤΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΚΟΥΚΙΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΑΚΗ ΒΑΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΗΝΑΣΙ∆ΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ
ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ  ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΡΕΚΛΕΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΘΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ

∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΑΣΙ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΓΓΟΥΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΡΟΚΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
BROADWAY MYRA
KOUTROUBAS THEODOROS

MIRCEA TIMOFTE
PAPASTAVROU EVRIDIKI
ROCCO GENNARO
SACIC DRAGAN
SASSO LOREDANA 
SILVESTRO ANNALISA
SIMUNEC DRAGICA
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθανασιάδου Ελισσάβετ ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος»
Ακριβοπούλου Αγγελική ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Μεσολογγίου
Βενέτη Αικατερίνη ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., Α.Γ.Ν.Θ. «Θεαγένειο» 
Γιαννοπούλου Ευδοξία ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Πτολεµαΐδας «Μποδοσάκειο»
Ζαγανά Βάια           ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Ν.Θ. «Η Σωτηρία» & Γ.Ν.Α. Γ.Γεννηµατάς»
Κατσιγιάννη Φωτεινή  ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός»
Κοτσιφάκη Αριστέα      ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Α. «Ελπίς»
Κόντου Πετρούλα ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Φιλιατών
Κωνσταντινίδου Άννα ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Κοζάνης
Κωτσοπούλου-Αρτινού Μαρία ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., ΙΑΣΩ GENERAL 
Μανούσου Αικατερίνη ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., Ε.Α.Ν. Πειραιά "Μεταξά"
Μυλωνά Μαρία  ∆ιευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πειραιά "Τζάνειο"
Μούγια Βασιλική              ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., ΨΝΑ «∆αφνί»
Μπουτζιώνα Ουρανία         ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Νικολούδη Παναγιώτα   ∆ιευθύντρια, Ν.Υ, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήµων»
Ντιούδη Παγώνα ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Γιαννιτσών 
Ξηροµερίτη Αντωνία ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Λευκάδας 
Πασχάλη Ανεζίνα ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., «Ευγενίδειο»
Πετρουλά Σοφία ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Άργους 
Πουλοπούλου Μαρία ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., Π.Ν. Ρίου Πατρών 
Ρόκα Ελένη ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., «Θριάσιου»
Σαλέµη Γεωργία ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., Ν.Π. «Αγλαΐα Κυριακού» 
Σανταµούρη Ελένη ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., Π.Ν. Ιωαννίνων 
Σεϊδοπούλου ∆ήµητρα Προϊσταµένη, Μ.Ε. «Άγιος Ανδρέας»
Σταυρακάκη Αλίκη        ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., Π.Γ.Ν.-Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»
Φιλιππάτου Βασιλική ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., ΓΟΝΚ
Φραγκοπούλου Ελένη ∆ιευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν. Ρόδου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

FREI S.A. Travel – Congress
Παπαρηγοπούλου 3, Πλατεία Κλαυθµώνος, 105 61 Αθήνα   
Τηλ.: 210 3215600, 211 6005600, Fax: 210 3219296
E-mail: info@frei.gr  http://www.frei.gr

S.A. 
Travel-Congress
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Προθεσµία υποβολής περιλήψεων: 16/02/2014
Περιλήψεις που υποβάλλονται µετά την λήξη της προθεσµίας δεν θα γίνονται δεκτές.

• Οι περιλήψεις µπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά είτε µέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου
www.enne2014.gr ως εξής:

1. Ηλεκτρονικά: Η περίληψη εργασίας θα πρέπει να αποσταλεί µε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
abstracts@enne2014.gr µαζί µε τα ακόλουθα επισυναπτόµενα έγγραφα:

i. το έντυπο στοιχείων επικοινωνίας συµπληρωµένο (βρείτε το έγγραφο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
www.enne2014.gr)

ii. την περίληψη εργασίας σε αρχείο word.doc 97-2003 που θα περιλαµβάνει τον τίτλο, τους συγγραφείς,
τους φορείς προέλευσης αυτών και το κείµενο της περίληψης.    

2. Μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου: Η περίληψη εργασίας µπορεί να υποβληθεί on-line µέσα 
από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.enne2014.gr στην οποία θα αναφέρονται όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή υποβολή της περίληψης.

• Περιλήψεις που υποβάλλονται µετά τη λήξη της προθεσµίας (16/02/2014) ∆ΕΝ θα γίνονται δεκτές
• Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται µε φαξ ή ταχυδροµικά ∆ΕΝ θα γίνονται δεκτές.
• Ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων που συµµετέχουν σε µία εργασία θα πρέπει ταυτόχρονα µε

την αποστολή της περίληψής του να τακτοποιεί οικονοµικά και την εγγραφή του στο Συνέδριο 
(βρείτε το δελτίο εγγραφής στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου).

• Στην ανασκόπηση δε µπορούν να συµµετέχουν πάνω από 3 συγγραφείς ενώ στην ερευνητική 
εργασία πάνω από 6 (αιτιολογηµένες περιπτώσεις θα εξετάζονται).

• Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η γραµµατεία του Συνεδρίου θα αποστείλει
ηλεκτρονικά βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση
µη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης εντός τριών ηµερών παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη 
γραµµατεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 210 3215600 ή 211 6005600

• Τα αποτελέσµατα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους υπευθύνους 
για την αλληλογραφία συγγραφείς έως 24 Μαρτίου 2014.

• Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή µόνο εγγράφως και µέχρι
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής (16/02/2014). 
Μετά την ηµεροµηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αυτών.

• Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές µόνο εφόσον ζητηθεί από την 
Επιστηµονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

• ∆εν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
• H Γραµµατεία του Συνεδρίου είναι στην διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον 

πληροφορία στο τηλέφωνο: 210 3215600 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
abstracts@enne2014.gr.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Με δεδοµένο ότι οι περιλήψεις εργασιών θα συµπεριληφθούν στο CD Περιλήψεων όπως ακριβώς
έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες
σύνταξης του κειµένου της περίληψης.

Η δοµή της περίληψης πρωτογενούς ερευνητικής εργασίας (ποσοτικής ή ποιοτικής), αλλά και 
δευτερογενούς ερευνητικής εργασίας (συστηµατική ανασκόπηση) θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής:
• Εισαγωγή • Σκοπός         • Μεθοδολογία         • Αποτελέσµατα
• Συµπεράσµατα         • Λέξεις κλειδιά (από 3 έως 5)
Η δοµή της περίληψης ανασκόπησης θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής:
• Εισαγωγή        • Σκοπός       • Μεθοδολογία       • Αποτελέσµατα
• Συµπεράσµατα         • Λέξεις  κλειδιά (από 3 έως 5)
Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται µε έντονη γραφή (bold) και ο αντίστοιχος τίτλος
της π.χ. Εισαγωγή, Σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσµατα, Συµπεράσµατα.
Το κείµενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις (χωρίς τις λέξεις- κλειδιά,
τον τίτλο, ονόµατα & φορείς)
Το κείµενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) µε περιθώρια 2,54 εκ. 
επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά-αριστερά (είναι οι τυπικές διαστάσεις ενός αρχείου word).
Το κείµενο θα πρέπει να χρησιµοποιεί τη γραµµατοσειρά Arial 11 pt., να είναι µορφοποιηµένο σε
µονό διάστηµα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).
Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραµµένος µε κεφαλαίους χαρακτήρες, έντονη γραφή (bold) και 
κεντρική στοίχιση.
Αµέσως µετά τον τίτλο ακολουθούν τα ονόµατα των συγγραφέων. Τα ονόµατα των συγγραφέων να
είναι γραµµένα στην ονοµαστική, µε πεζοκεφαλαία και να αναφέρεται πρώτα το όνοµα ολογράφως 
και στη συνέχεια το επώνυµο (π.χ. Αντώνης Παπαδόπουλος & όχι Α. Παπαδόπουλος).
Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόµατος σε µορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθµός ο οποίος θα αντιστοιχεί
στην ιδιότητα, στο φορέα προέλευσης καθώς και στην πόλη του κάθε συγγραφέα 
π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

1. Νοσηλευτής, ΜΕΘ, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας» 
2. Νοσηλεύτρια, MSc, Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Η επισήµανση ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε ∆ΕΝ θα πρεπει να αναφέρεται
Όλες οι εργασίες (Προφορικές & Αναρτηµένες)  θα πρέπει να έχουν υπογραµµισµένο (Underlined)
το όνοµα του συγγραφέα που επιθυµεί να την παρουσιάσει  

π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

Στο τέλος κάθε κειµένου θα πρέπει να αναγράφεται το σύνολο των λέξεων 
(ακολουθούν υποδείγµατα)
To κείµενο µπορεί να περιέχει συντµήσεις, εφόσον την πρώτη φορά η φράση εµφανιστεί ολογράφως 
και σε παρένθεση η σύντµηση. Στο κείµενο ∆ΕΝ θα περιλαµβάνονται πίνακες, διαγράµµατα ή εικόνες. 
Η Επιστηµονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα της µη αποδοχής µιας εργασίας αν δεν πληροί τους
παραπάνω όρους.
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Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαµβάνεται υπόψη πρωτίστως η επιθυµία
των συγγραφέων, η κρίση της Επιστηµονικής Επιτροπής για την πρωτοτυπία της εργασίας στην
περίπτωση επιλογής Προφορικής Ανακοίνωσης αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου. 
Η τελική ταξινόµηση σε θεµατική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών
που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστηµονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις
περιλήψεις των εργασιών.

Ακολουθούν υποδείγµατα συγγραφής περιλήψεων

1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ»
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

1. Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας»
2. Νοσηλεύτρια, MSc,  Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Ο καρκίνος του λάρυγγα προκαλεί διάφορα σωµατικά, αλλά και ψυχοκοινωνικά προβλήµατα στους
ασθενείς, οι οποίοι συχνά βιώνουν έντονο άγχος και εµφανίζουν κατάθλιψη. 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης που βιώνουν οι ασθενείς
µε καρκίνο του λάρυγγα, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε ολική ή µερική λαρυγγεκτοµή, συγκρίνοντας τρεις
οµάδες µε διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά. 
Μεθοδολογία: Πρόκειται για µια συγχρονική αναλυτική µελέτη, τον πληθυσµό της οποίας αποτέλεσαν 168
ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε µεγάλα δηµόσια Νοσοκοµεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι 65 ασθενείς
(38,7%), υποβλήθηκαν σε ολική λαρυγγεκτοµή, (οµάδα Α), οι 63 ασθενείς (37,5%) σε µερική λαρυγγεκτοµή ή
άλλου είδους θεραπεία, όπως ακτινοθεραπεία και χηµειοθεραπεία µε διατήρηση της φωνής (οµάδα Β) και οι
40 ασθενείς (23,8%) σε ολική λαρυγγεκτοµή και απώλεια της φωνής, οι οποίοι όµως επιπλέον συµµετείχαν σε
εκπαιδευτικό πρόγραµµα αυτοφροντίδας (οµάδα Γ). Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν τα εξής
εργαλεία: α) ερωτηµατολόγιο δηµογραφικών δεδοµένων και κλινικών χαρακτηριστικών, β) Κλίµακα Αυτοα-
ξιολόγησης της Κατάθλιψης (SRDS- Zung) και γ) Κλίµακα Αυτοαξιολόγησης του Άγχους (SRΑS-Zung). Η στατιστική
ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε το Στατιστικό Πακέτο SPSS15, για τις δοκιµασίες Mann-Whitney U Test, Kruskal-
Wallis Test και Chi-square test. 
Αποτελέσµατα: Συνολικά, το 9,6% και το 19% των ασθενών του δείγµατος βίωνε συµπτώµατα αγχώδους και
καταθλιπτικής διαταραχής αντίστοιχα, µε υψηλότερο ποσοστό για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική λα-
ρυγγεκτοµή (οµάδα Α). Οι ασθενείς των οµάδων Β και Γ εµφάνιζαν λιγότερο άγχος και κατάθλιψη σε σύγκριση
µε την οµάδα Α (p<0,05). ∆εν υπήρχε ωστόσο διαφορά, για τα επίπεδα άγχους (p=0,222) και κατάθλιψης
(p=0,198) µεταξύ των ασθενών των οµάδων Β και Γ.
Συµπεράσµατα: Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ολική λαρυγγεκτοµή βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους
και κατάθλιψης. Φαίνεται ότι, παρεµβάσεις όπως εκπαιδευτικά προγράµµατα αυτοφροντίδας, µπορούν να βοη-
θήσουν στη διαχείριση του άγχους και την πρόληψη της κατάθλιψης που προκαλεί η τραυµατική εµπειρία της
λαρυγγεκτοµής. 

Λέξεις - Κλειδιά: Άγχος, κατάθλιψη, καρκίνος λάρυγγα, λαρυγγεκτοµή, αυτοφροντίδα

Σύνολο λέξεων: 299
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2. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΜΕ ΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 
ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Μαρία Αναγνώστου3,  Ελένη Αποστόλου4

1. Ψυχολόγος, Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
2. Νοσηλεύτρια, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

3. Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
4. Μαία, MSc, Π.Γ.Ν.Μ. «Έλενα Βενιζέλου»

Εισαγωγή: Η έννοια της επιθυµίας απόκτησης παιδιού εµφανίστηκε όταν άρχισε να γίνεται ευρεία χρήση της
φαρµακευτικής αντισύλληψης όπου τα ζευγάρια άρχισαν να προγραµµατίζουν εάν και πότε επιθυµούν να απο-
κτήσουν παιδιά. Παρά τις υπάρχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις όσον αφορά στην επιθυµία απόκτησης παιδιού,
οι έρευνες στο πεδίο αυτό είναι ελάχιστες. Πιο συγκεκριµένα,  το ενδιαφέρον των ερευνητών εστιάζεται κυρίως
στα κίνητρα αναπαραγωγής των υπογόνιµων ζευγαριών, καθώς η εµπειρία της υπογονιµότητας τα ωθεί να
αναλογιστούν την επιθυµία τους αυτή
Σκοπός: η διερεύνηση του βιώµατος της επιθυµίας απόκτησης παιδιού, µητέρων που χρησιµοποίησαν σύνθετες
µεθόδους αναπαραγωγής (δωρεά σπέρµατος, δωρεά ωαρίων, παρένθετη µητέρα). 
Μεθοδολογία: Πρόκειται για µια ποιοτική µελέτη, ερµηνευτικής φαινοµενολογικής προσέγγισης. ∆έκα εννέα
µητέρες αφηγήθηκαν την εµπειρία τους από τη σύνθετη µέθοδο αναπαραγωγής στην οποία υπεβλήθησαν
(δωρεά σπέρµατος, δωρεά ωαρίων, παρένθετη µητέρα), µέσα από ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις που πραγµατο-
ποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα από το 2009-2012. Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε σύµφωνα µε
την τεχνική των Diekelmann, Allen, and Tanner (1989). 
Αποτελέσµατα: Από την ανάλυση των αφηγήσεών των γυναικών, αναδύθηκαν τέσσερις βασικές κατηγορίες,
οι οποίες αναδεικνύουν διαφορετικές εµπειρίες στη διαδικασία απόκτησης ενός παιδιού: α) επιθυµία όταν η
ηλικία είναι οριακή, β) επιθυµία ως βασική πτυχή της εικόνας εαυτού, γ) επιθυµία υπό όρους και προϋποθέσεις
και δ)  επιθυµία ως αντιστάθµιση στις ενοχές για παρελθούσα έκτρωση.
Συµπεράσµατα: Η επιθυµία για την απόκτηση παιδιού είναι σύνθετη και περιγράφεται περισσότερο ως µια διερ-
γασία, παρά ως κατάσταση ή πτυχή της προσωπικότητας των Ελληνίδων γυναικών. Αυτή η επιθυµία προοδευτικά
διαµορφώνεται και συχνά τροποποιείται ως προς την ένταση και το περιεχόµενό της. Η κατάλληλη υποστήριξη
των γυναικών και των συντρόφων τους από τους επαγγελµατίες υγείας µπορεί να συµβάλλει στη συνειδητο-
ποίηση των κινήτρων που ωθούν τα ελληνικά ζευγάρια στην υποβοηθούµενη αναπαραγωγή, αλλά και στη δι-
ευκόλυνση των αποφάσεων που καλούνται να πάρουν στην προσπάθειά τους να γίνουν γονείς

Λέξεις–Κλειδιά: επιθυµία, υπογονιµότητα, υποβοηθούµενη αναπαραγωγή, φαινοµενολογία

Σύνολο Λέξεων: 293
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3. ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ: 
ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2

1. Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας»
2. Φοιτήτρια Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

Εισαγωγή: Η υπογονιµότητα αποτελεί ένα  πολυπαραγοντικό πρόβληµα υγείας µε ποικίλες προσωπικές, οικο-
νοµικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (Π.Ο.Υ) περίπου το 8-10%
των ζευγαριών, αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα υπογονιµότητας. Ως υπογονιµότητα ορίζεται η αδυναµία επί-
τευξης εγκυµοσύνης µετά από προσπάθεια ενός τουλάχιστον χρόνου ή 6 µηνών για γυναίκες άνω των 35 ετών,
χωρίς κανένα µέτρο αντισύλληψης και µε τακτικές φυσιολογικές σεξουαλικές επαφές.
Σκοπός: Η διερεύνηση των αιτιών και των παραγόντων κινδύνου εµφάνισης της υπογονιµότητας µέσα από τη
σύγχρονη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 
Μεθοδολογία: Πραγµατοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών µελετών δηµοσιευµένων
στην Αγγλική γλώσσα κατά την τελευταία πενταετία, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων «Pubmed» και
«Cinahl», οι οποίες  αναφέρονταν στα αίτια πρόκλησης και στους παράγοντες κινδύνου υπογονιµότητας.
Αποτελέσµατα: Στη σηµερινή εποχή η υπογονιµότητα δεν προέρχεται µόνο από προβλήµατα υγείας, αλλά µπορεί
να είναι αποτέλεσµα επιλογών του σύγχρονου τρόπου ζωής. Τα αποτελέσµατα πρόσφατων ερευνών έδειξαν,
ότι ως προς το γυναικείο παράγοντα, τα προβλήµατα από τις σάλπιγγες, τις ωοθήκες, τη µήτρα και οι διαταραχές
της εµµήνου ρύσεως αποτελούν τα κύρια αίτια υπογονιµότητας, ενώ όσον αφορά στον ανδρικό παράγοντα,
φαίνεται να ευθύνονται η κακή ποιότητα σπέρµατος και η κιρσοκήλη. Άλλοι συνυπεύθυνοι παράγοντες είναι
περιβαλλοντικοί και κοινωνικο-οικονοµικοί, όπως επίσης η προχωρηµένη ηλικία τεκνοποίησης και το κάπνι-
σµα.
Συµπεράσµατα: Η υπογονιµότητα αποτελεί ένα σύνθετο πρόβληµα το οποίο απειλεί τις χώρες µε έντονο δηµο-
γραφικό πρόβληµα. Η ενηµέρωση των ζευγαριών από τους επαγγελµατίες υγείας ως προς τους παράγοντες
κινδύνου, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την πρόληψη.

Λέξεις-κλειδιά: υπογονιµότητα, παράγοντες κινδύνου, ζευγάρι

Σύνολο Λέξεων: 237
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

• Παθολογική Νοσηλευτική

• Χειρουργική Νοσηλευτική

• Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

• Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

• Κοινοτική Νοσηλευτική – Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας

• Καρδιολογική/Καρδιοχειρουργική Νοσηλευτική

• Παιδιατρική/Παιδοχειρουργική Νοσηλευτική

• Νοσηλευτική Μητρότητας/Γυναικολογική Νοσηλευτική

• Ογκολογική Νοσηλευτική/Ανακουφιστική Φροντίδα

• Νοσηλευτική ΜΕΘ & Επείγουσα Νοσηλευτική

• Νεφρολογική Νοσηλευτική

• ∆ιοίκηση-Οργάνωση & Οικονοµική αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας / 
Ποιότητα Νοσηλευτικής Φροντίδας

• ∆ηµόσια Υγεία & Επιδηµιολογία

• Νοµικά & Επαγγελµατικά Θέµατα / ∆ίκαιο της Υγείας

• Νοσηλευτική Υγιεινής & Ασφάλεια της εργασίας

• Νοσηλευτική Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων

• Πληροφορική της Υγείας

• Νοσηλευτική Εκπαίδευση και Μεθοδολογία της Νοσηλευτικής Έρευνας

ene 2014 b anakoinosi-14-1-14_Layout 1  14/1/2014  11:54 πμ  Page 17



44 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 8 Π Α Σ Υ Ν Ο - Ε Σ Υ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Στοιχεία Συγγραφέα - Υπεύθυνου για την Αλληλογραφία

Σηµειώστε εαν ο υπεύθυνος αλληλογραφίας της εργασίας (και ιδιοκτήτης του e-mail από το οποίο
θα σταλεί η εργασία), είναι ίδιος µε εκείνον που θα την παρουσιάσει:
ΝΑΙ � ΟΧΙ �

Επώνυµο:_______________________________Όνοµα:__________________
∆ιεύθυνση Επικοινωνίας:_____________________________________________
Πόλη:________________________________________Τ .Κ.:_____________
Τηλέφωνο:__________________________Φαξ:________________________
Κινητό Τηλέφωνο:_____________________E-mail:_______________________

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθώς η επικοινωνία και η ενηµέρωση γίνεται µόνο ηλεκτρονικά είναι απαραίτητη 
η αναγραφή του e-mail

• Παρακαλούµε να αναφέρετε την επαγγελµατική σας ιδιότητα και τον ακαδηµαϊκό σας τίτλο, όπως 
θα αναφερθεί στο CD Περιλήψεων
Π.χ.: Νοσηλευτής, MSc, Νοσοκοµείο ∆υτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα»

___________________________________________________________

• Παρακαλούµε να αναφέρετε τη θεµατική ενότητα στην οποία εντάσσεται η εργασία σας, όπως 
αυτές αναφέρονται στις Επιστηµονικές Πληροφορίες
Π.χ. Κοινοτική Νοσηλευτική

___________________________________________________________

• Παρακαλούµε να δηλώσετε τον επιθυµητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας:
Ελεύθερη Ανακοίνωση �         Αναρτηµένη Ανακοίνωση (poster) �

• Έχει δηµοσιευθεί  / ανακοινωθεί σε άλλο Συνέδριο:  Ναι � Όχι �
Εαν ΝΑΙ, σε ποιο;

______________________________________________________

• Θα υποβληθεί η εργασία προς βράβευση;     Ναι � Όχι �

ΤΟ  ∆ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
διατίθεται επίσης και στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.enne2014.gr 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Η Επιστηµονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα επιλογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοινώσεων,
είτε προφορικών είτε αναρτηµένων, αναλόγως του διατιθέµενου χρόνου και χώρου.

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

Αναρτηµένες Ανακοινώσεις (Poster)
Όλα τα πλαίσια ανάρτησης θα είναι αριθµηµένα και θα υπάρχει σε εµφανές σηµείο ονοµαστικός /
αριθµητικός κατάλογος. Η ανάρτηση και αφαίρεση των ανακοινώσεων αποτελεί ευθύνη των συγγραφέων
και θα γίνεται µε υλικά που θα διατίθενται από την Γραµµατεία του Συνεδρίου. Οι διαστάσεις κάθε
αναρτηµένης ανακοίνωσης πρέπει να είναι: 1,20εκ. ύψος Χ 0,80εκ. πλάτος και θα ακολουθούν ένα
από τα πρότυπα που θα αποσταλούν στους συγγραφείς σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή µετά την έγκριση
της Αναρτηµένης εργασίας τους από την Επιστηµονική Επιτροπή
Οι σύνεδροι που υπέβαλαν εργασία θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για την αποδοχή, τον τρόπο, το χώρο
και το χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους.
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 

Η Οργανωτική και Επιστηµονική Επιτροπή του 7ου Πανελλήνιου και 6ου Πανευρωπαϊκού Επιστηµονικού
και Επαγγελµατικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου θεσµοθέτησε τη διεξαγωγή διαγωνισµού για τη βράβευση
των τριών καλύτερων εργασιών του Συνεδρίου.

Προϋποθέσεις
1. Πρωτότυπες εργασίες στις οποίες οι συγγραφείς να έχουν συλλέξει ερευνητικό υλικό και σύγχρονα
δεδοµένα τουλάχιστον της τελευταίας πενταετίας για το θέµα τους.
2. Η δοµή των εργασιών να ακολουθεί τις οδηγίες για τους συγγραφείς του Ελληνικού Περιοδικού της
Νοσηλευτικής Επιστήµης 
3. Tο πλήρες κείµενο θα πρέπει να αποσταλεί µέχρι και την Κυριακή 2 Μαρτίου 2014

Υποβολή των εργασιών
Η υποβολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει σε word document στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
abstracts@enne2014.gr 

Κριτήρια επιλογής και αξιολόγηση εργασιών 
Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από την επιτροπή βράβευσης εργασιών. Οι εργασίες θα βαθµολογηθούν
µε τη βοήθεια σταθµισµένης κλίµακας και θα καταταχθούν µε βάση τη σειρά τους.

Τα κύρια κριτήρια είναι τα παρακάτω:
• Ο βαθµός πρωτοτυπίας του θέµατος.
• Η καινοτοµία των µεθόδων και η καταλληλότητά τους.
• Η δυνητική συνεισφορά στο χώρο της υγείας µέσω της διατύπωσης τεκµηριωµένων προτάσεων
• Η προοπτική συνέχισης της έρευνας.
• Η παρουσίαση της εργασίας στο Συνέδριο, µαζί µε το πλήρες κείµενο.

Απονοµή των βραβείων
Τα βραβεία θα απονεµηθούν κατά τη διάρκεια της Τελετής Λήξης του Συνεδρίου.
Κατά την απονοµή θα πρέπει απαραίτητα να παρευρίσκεται τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων της
βραβευµένης εργασίας.
Παράλληλα µε το βραβείο, οι τέσσερις καλύτερες εργασίες θα δύναται να δηµοσιευτούν στο Ελληνικό
Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης που είναι το επίσηµο περιοδικό της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.

1ο Βραβείο    Πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας

2ο Βραβείο Πρωτότυπης Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης

3ο Βραβείο Πρωτότυπης Αναρτηµένης Ανακοίνωσης

4ο Βραβείο Πρωτότυπης Εργασίας Φοιτητών

18
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Γενικές οδηγίες

Οι υποβληθείσες εργασίες πρέπει να είναι κατάλληλες για διεθνές ακροατήριο και οι συγγραφείς δεν
πρέπει να περιορίζονται µόνο στις εθνικές και πολιτικές πρακτικές και την εγχώρια νοµοθεσία.
Κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή του συγγραφέα, στην οποία θα αναφέρονται τα
ακόλουθα:

• Βεβαίωση ότι η εργασία δεν έχει δηµοσιευτεί ολόκληρη, ή τµήµα αυτής σε κάποιο ελληνικό ή ξένο  
περιοδικό.

• ∆ήλωση ότι το τελικό κείµενο της εργασίας αναγνώστηκε και εγκρίθηκε από όλους τους συγγραφείς.

• Αναφορά του είδους συµµετοχής κάθε συγγραφέα στην εργασία πχ ο ΑΠ είχε την ευθύνη του 
σχεδιασµού της µελέτης, οι ΚΜ και ΛΠ συµµετείχαν στη συλλογή και ανάλυση των δεδοµένων. 
Όλοι οι συγγραφείς συνέβαλαν στη συγγραφή της εργασίας κλπ  

• Γραπτή βεβαίωση άδειας (Αρ. πρωτοκόλλου έγκρισης) διεξαγωγής της µελέτης από την Επιτροπή  
Ηθικής και ∆εοντολογίας του φορέα, στον οποίο διεξήχθη η εν λόγω µελέτη.

• Το ονοµατεπώνυµο, η ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και το τηλέφωνο του 
συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία.

Το κείµενο θα είναι γραµµένο σύµφωνα µε τις αναθεωρηµένες οδηγίες του επιστηµονικού περιοδικού
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το «Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης»
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Τόπος & Χρόνος
Το «7ο Πανελλήνιο & 6ο Πανευρωπαϊκό Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό Νοσηλευτικό Συνέδριο» της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, διοργανώνεται φέτος στα Ιωάννινα, στο ξενοδοχείο Grand Serai από
8 έως 11 Μαΐου 2014.

Σηµαντικές Ηµεροµηνίες
Ηµεροµηνίες Συνεδρίου 08-11 Μαΐου 2014
Τελευταία Ηµεροµηνία Υποβολής Εργασιών 16 Φεβρουαρίου 2014
Ηµεροµηνία Γνωστοποίησης Αποδοχής Εργασιών 24 Μαρτίου 2014

Γλώσσα
Η επίσηµη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων οµιλητών θα δοθούν στα
Αγγλικά µε ταυτόχρονη µετάφραση στην Ελληνική.

Μοριοδότηση
Το Συνέδριο µοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε. µε 23 Μονάδες Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης.

Εµπορική Έκθεση
Εκθεσιακός χώρος θα λειτουργεί όλες τις ηµέρες του Συνεδρίου κατά τις ώρες των εργασιών του
Συνεδρίου µε Έκθεση Φαρµακευτικών Προϊόντων και Έκθεση Βιβλίων. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
έλθουν σε επαφή µε τη Γραµµατεία του Συνεδρίου για περισσότερες πληροφορίες, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση : exhibition@enne2014.gr ή στα τηλέφωνα: 210 3215600, 211 6005600

Οπτικοακουστικά Μέσα
Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισµένες µε:
• Data video projector
• Ηλεκτρονικό υπολογιστή
• Οθόνη Προβολής
• Laser pointer
To υλικό του κάθε οµιλητή θα πρέπει να δοθεί στην τεχνική γραµµατεία του Συνεδρίου, µία ώρα
τουλάχιστον πριν την προγραµµατισµένη παρουσίαση

Γραµµατεία Συνεδρίου
Στη διάρκεια του Συνεδρίου οι ώρες λειτουργίας της Γραµµατείας στον χώρο του Συνεδρίου είναι:
08 Μαΐου 10:00 – 20:00
09 Μαΐου 08:00 – 20:00
10 Μαΐου 08:00 – 20:00
11 Μαΐου 08:00 – 15:00

20
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∆ικαίωµα Συµµετοχής
Κατηγορία Εγγραφής      Έως 14 Φεβρουαρίου 2014    Έως 04 Απριλίου 2014    Έως 11 Μαΐου 2014

Μέλη ΕΝΕ 55 € 95 € 140 €

Μη Μέλη ΕΝΕ /Αλλοι
Επαγγελµατίες Υγείας 110 € 150 € 200 €

Φοιτητές σε πρώτο 
πτυχίο/Άνεργοι 30 € 40 € 70 €
Νοσηλευτές

Το ∆ικαίωµα Συµµετοχής στο Συνέδριο περιλαµβάνει :
• Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συνεδρίου
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Υλικό Συνεδρίου
• Προσφορά καφέ στα διαλείµµατα του Συνεδρίου
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
• Παρακολούθηση Θεατρικής Παράστασης
• Συµµετοχή στη ∆εξίωση Υποδοχής

Κλινικά Φροντιστήρια
Η Συµµετοχή σε όλα τα Κλινικά Φροντιστήρια τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
(www.enne2014.gr)  είναι ∆ΩΡΕΑΝ αλλά απαιτείται Αίτηση Συµµετοχής στην γραµµατεία του Συνεδρίου.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς οι θέσεις είναι περιορισµένες.

Πακέτα ∆ιαµονής 
Κόστος κατά άτοµο             Κόστος κατά άτοµο              Κόστος κατά άτοµο 

σε µονόκλινο σε δίκλινο                            σε τρίκλινο

Γ' Κατηγορία 190 €� 130 €� 90 €�

Β΄ Κατηγορία 290 €� 220 €� 140 €

Α' κατηγορία 390 €� 290 €� 190 €� 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ 

Byzantio Alexios
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B’ 

Palladion Filokalia 

Krikonis

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A’ 

Grand Serai duLac

Epirus Palace

Οι παραπάνω αναφερόµενες τιµές πακέτου είναι κατά άτοµο & περιλαµβάνουν:
• Τρεις διανυκτερεύσεις (08-11/05/2014)
• Πρωινό

Παρακαλούµε να αποστείλετε το αίτηµά σας εγκαίρως στη Γραµµατεία του Συνεδρίου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: registration@enne2014.gr

Με την επιβεβαίωση της κράτησης θα πρέπει να καταβάλλεται το ποσό εξ’ ολοκλήρου στη Γραµµατεία
του Συνεδρίου

22

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ω λίµνη, στα γλυκά σου
τα νερά πόσα όνειρα παιδιάτικα λουσµένα!

Αχ πως ροδογελούν τα περασµένα
στης Μνήµης τα γιγάντια τα φτερά…………. .

Γιοσέφ Ελιγιά

Τα Γιάννενα ή Γιάννινα είναι µια σύγχρονη πόλη, µε ιστορία αιώνων, χτισµένη στις όχθες της θρυλικής
λίµνης Παµβώτιδας. Ιδρύθηκαν το 527 µ.Χ από το Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Το 1204 µ.Χ. ο
Μιχαήλ Άγγελος Κοµνηνός ιδρύει το ∆εσποτάτο της Ηπείρου µε πρωτεύουσα την Άρτα, όµως  κύριος
ρυθµιστής της κατάστασης στην περιοχή γίνεται η αριστοκρατία των Ιωαννίνων. Αρχίζει τότε µια
περίοδος ακµής πού συνεχίζεται και µετά το πέρασµα του ∆εσποτάτου στην κυριαρχία του βυζαντινού
Αυτοκράτορα Ανδρονίκου Β΄. Το 1430 η πόλη παραδίδεται  στους Οθωµανούς, υπό τον Σινάν Πασά, µε
σηµαντικά όµως ανταλλάγµατα (απαραβίαστο της εκκλησίας, διατήρηση των τιµαρίων, µη εγκατάσταση
των Τούρκων στο κάστρο κ.ά.). Η Τουρκοκρατία κράτησε στα Ιωάννινα 500 περίπου χρόνια . Την περίοδο
εκείνη λειτουργούν 40 περίπου οργανωµένα εργαστήρια όπου δουλεύεται το ασήµι, ο χαλκός, τα
δέρµατα, η γούνα και το µετάξι. Οι εµπορικές σχέσεις µε σηµαντικά κέντρα της Ευρώπης (Βενετία,
Λιβόρνο) ήταν έντονες και έµποροι από τα Ιωάννινα ίδρυαν εµπορικούς και τραπεζικούς οίκους. 
Ταυτόχρονα, διατηρούσαν την επαφή τους µε την πατρίδα και χρηµατοδοτούσαν την κατασκευή
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (Μπαλάνειος, Μαρούτσιος, Καπλάνειος και αργότερα Ζωσιµαία Σχολή κ.α.).
Αυτοί οι έµποροι υπήρξαν και οι πιο σηµαντικοί εθνικοί ευεργέτες. Τα Ιωάννινα αποτέλεσαν το
σηµαντικότερο κέντρο του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού µαζί µε την Κωνσταντινούπολη και τα κέντρα
του απόδηµου Ελληνισµού στη Βιέννη και στο Βουκουρέστι.
Η περίοδος της ηγεµονίας του Αλή Πασά (1788-1822) συµπίπτει µε το αποκορύφωµα της οικονοµικής
και πνευµατικής ακµής της πόλης. “Γιάννενα... πρώτα στ' άρµατα στα γρόσια και στα γράµµατα”
αναφέρει το λαϊκό δίστιχο. Η αυλή του γίνεται πόλος έλξης όχι µόνο για τα ανήσυχα πνεύµατα της
εποχής (Οικονόµου, Νούτσος,  Κωλέττης, Βηλαράς), αλλά και για τους µελλοντικούς στρατιωτικούς
ηγέτες της επαναστατηµένης Ελλάδας (Καραϊσκάκης, Ανδρούτσος). Στις 21 Φεβρουαρίου 1913 τα
Ιωάννινα απελευθερώθηκαν κατά τους Βαλκανικούς Πολέµους και ενσωµατώθηκαν στο Ελληνικό
Κράτος.
Τη δεκαετία του 1940 η πόλη δοκιµάζεται σκληρά από τη γερµανοϊταλική κατοχή και τον εµφύλιο
πόλεµο. Νέα πνοή αρχίζει τη δεκαετία του 1960 µε την ίδρυση του Πανεπιστηµίου. Εκσυγχρονίζεται το
εµπορικό κέντρο, ζωντανεύουν τα εργαστήρια και αναπτύσσεται αξιόλογη πνευµατική και πολιτική
κίνηση.
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σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 53 παρ.1 του δημο-
σιοϋπαλληλικού κώδικα, «η 

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

με τις παραπάνω διατάξεις κα-
θιερώνεται δικαίωμα υπέρ των 
δημοσίων υπαλλήλων περί λήψε-
ως άδειας άνευ αποδοχών έως 
και πέντε (5) έτη για ανατροφή 
τέκνου ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών. 
έιδικώς, όμως, στην περίπτωση 
γέννησης τρίτου τέκνου και άνω 
ο γονέας υπάλληλος δικαιούται 
να λάβει τους τρεις μήνες της ως 
άνω άδειας με πλήρεις αποδο-
χές. κατά συνέπεια, σε περίπτωση 
απόκτησης τρίτου, τέταρτου και 
πέμπτου τέκνου ο γονέας υπάλ-
ληλος δικαιούται να λάβει για 
κάθε ένα από τα παραπάνω τέκνα 
τρεις μήνες άδεια μετ’ αποδοχών, 
προ της συμπλήρωσης του έκτου 
έτους της ηλικίας τους. 

περαιτέρω, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 53 παρ. 2 του 
δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, 
«ο χρόνος εργασίας του γονέα 
υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) 
ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέ-
κνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και 
κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέ-
κνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσ-
σάρων (4) ετών. ο γονέας υπάλ-
ληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες 

άδεια με αποδοχές για ανατροφή 
παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση 
του κατά το προηγούμενο εδάφιο 
μειωμένου ωραρίου».

Όπως προκύπτει από τις παρα-
πάνω διατάξεις, ο γονέας υπάλ-
ληλος δεν δικαιούται αθροιστικώς 
και το μειωμένο ωράριο απασχό-
λησης και την εννεάμηνη άδεια 

ανατροφής. με άλλα λόγια η χρή-
ση της μιας εκ των ανωτέρω δύο 
διευκολύνσεων αποκλείει την χρή-
ση και της άλλης. κατά συνέπεια, ο 
γονέας υπάλληλος που έλαβε και 
εξάντλησε την εννεάμηνη άδεια 
ανατροφής για κάθε τέκνο, αδυνα-
τεί να κάνει χρήση και του μειωμέ-

νου ωραρίου για τα ίδια τέκνα. 
τέλος, σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του άρθρου 37 παρ. 5 του 
νόμου 3986/2011, «το τακτικό 
προσωπικό που απασχολείται στο 
δημόσιο, σε ν.π.δ.δ. και στους 
ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού μπορεί να 
ζητήσει με αίτησή του τη μείωση 
των ωρών εργασίας του μέχρι και 
50%, με ανάλογη μείωση των απο-
δοχών του, για χρονική διάρκεια 
μέχρι πέντε (5) έτη. με την αίτησή 
του ο υπάλληλος προσδιορίζει εάν 
επιθυμεί τη μείωση της ημερήσι-
ας απασχόλησης ή των εργάσιμων 
ημερών. σε κάθε περίπτωση, ως 
χρόνος πραγματικής και συντάξι-
μης δημόσιας υπηρεσίας για κάθε 
νόμιμη συνέπεια, υπολογίζεται 
μόνο ο χρόνος πραγματικής απα-
σχόλησης».

με τις παραπάνω διατάξεις κα-
θιερώνεται η δυνατότητα υποβο-
λής αίτησης εκ μέρους των δη-
μοσίων υπαλλήλων περί μείωσης 
των ωρών απασχόλησης με αντί-
στοιχη περικοπή των αποδοχών 
τους. η καθιέρωση της ως άνω 
δυνατότητας δεν γεννά, ωστόσο, 
υποχρέωση της διοίκησης, όπως 
κάνει δεκτές τις παραπάνω αιτή-
σεις. με άλλα λόγια η αποδοχή 
των επίμαχων αιτήσεων εναπό-
κειται στη διακριτική ευχέρεια της 
διοίκησης, η οποία αποφασίζει 
προφανώς κατόπιν στάθμισης των 
τρεχουσών υπηρεσιακών ανα-
γκών. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση 
απόρριψης σχετικής αιτήσεως θα 
πρέπει να παρέχεται επαρκής αι-
τιολογία και όχι αόριστη επίκληση 
μη προσδιοριζομένων υπηρεσια-
κών αναγκών. ❱◗

Όλες οι σχετικές διατάξεις 
  μειωμενο ωΡαΡιο πολυΤεΚνων

Ο γονέας 
υπάλληλος 
δεν δικαιούται 
αθροιστικώς και 
το μειωμένο 
ωράριο 
απασχόλησης και 
την εννεάμηνη 
άδεια ανατροφής



Είναι γεγονός, ότι ο υπολογισµός του µηνιαίου µισθού των δη-
µοσίων υπαλλήλων διενεργείται µε βάση την κατηγορία και τον 
βαθµό, ενόψει της διασύνδεσης της βαθµολογικής µε την µι-

σθολογική εξέλιξη δυνάµει των διατάξεων του Νόµου 4024/2011.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόµου 

4024/2011 «1. Ο εισαγωγικός µηνιαίος Βασικός Μισθός του Βαθµού ΣΤ` 
της ΥΕ κατηγορίας προσωπικού ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ.

2. Οι εισαγωγικοί µηνιαίοι βασικοί µισθοί των υπόλοιπων κατηγορι-
ών προσωπικού προσδιορίζονται µε βάση το µισθό της προηγούµε-
νης παραγράφου, πολλαπλασιαζόµενο µε τους παρακάτω συντελε-
στές, στρογγυλοποι-ούµενοι στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

 ∆Ε  ΣΤ΄ 1,10

 ΤΕ ΣΤ 1,33

 ΠΕ ΣΤ`  1,40

3. Οι βασικοί µισθοί των λοιπών βαθµών όλων των κατηγοριών δια-
µορφώνονται ως εξής:

Α. Του βαθµού Ε` µε προσαύξηση του βασικού µισθού του βαθµού 
ΣΤ` σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Β. Του βαθµού ∆` µε προσαύξηση του βασικού µισθού του βαθµού 
Ε σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%).

Γ. Του βαθµού Γ` µε προσαύξηση του βασικού µισθού του βαθµού 
∆` σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

∆. Του βαθµού Β` µε προσαύξηση του βασικού µισθού του βαθµού 
Γ` σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). 

Ε. Του βαθµού Α` µε προσαύξηση του βασικού µισθού του βαθµού 
Β` σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

4. Οι βασικοί µισθοί των Μ.Κ. των Βαθµών διαµορφώνονται ως εξής:
α) Του πρώτου Μ.Κ. κάθε βαθµού και κατηγορίας µε προσαύξηση 

του βασικού µισθού του βαθµού αυτού κατά δύο τοις εκατό (2%).
β) Του κάθε επόµενου Μ.Κ. µε προσαύξηση του βασικού µισθού 

του προηγούµενου µισθολογικού κλιµακίου σε ποσοστό ίδιο µε αυτό 
που ορίζεται στην προηγούµενη περίπτωση.

Οι βασικοί µισθοί που προκύπτουν από την εφαρµογή της παρού-
σας και της προηγούµενης παραγράφου στρογγυλοποιούνται στην 
πλησιέστερη µονάδα ευρώ».

Κατά τα λοιπά επισηµαίνεται, ότι σε περίπτωση µετάταξης σε ανώ-
τερη κατηγορία, ο µετατασσόµενος υπάλληλος θεµελιώνει δικαίωµα 
λήψεως του ανώτερου µισθού από την χρονική στιγµή ολοκλήρω-
σης της διαδικασίας µετάταξης, η οποία επέρχεται µόνον από της 
δηµοσιεύσεως της σχετικής πράξης µετάταξης στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Προ της εν λόγω δηµοσίευσης δεν έχει εισέτι συντε-
λεσθεί η µετάταξη, οπότε δεν απορρέουν έννοµες συνέπειες από την 
πράξη µετάταξης, της οποίας η ισχύς δεν έχει ακόµη ξεκινήσει. ❱◗
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Σύµφωνα µε τις  διατάξεις του 
άρθρου 155 παρ. 1-2 του ∆ηµοσι-
οϋπαλληλικού Κώδικα, «Ο υπάλ-

ληλος απολύεται αυτοδικαίως από την 
υπηρεσία µε τη συµπλήρωση του 65ου 
έτους της ηλικίας του. 

Κατ’ εξαίρεση ο υπάλληλος απολύε-
ται αυτοδικαίως από την υπηρεσία µε 
τη συµπλήρωση του 60ού έτους της 
ηλικίας του και τριάντα πέντε (35) ετών 
πραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας 
υπηρεσίας. Το παραπάνω δεν ισχύει 
για τους ιατρούς του ΕΣΥ, των οποίων 
η παραµονή στην υπηρεσία παρατείνε-
ται µέχρι το 65° έτος της ηλικίας τους. 
Αν ο υπάλληλος, κατά τη συµπλήρωση 
του 65ου έτους της ηλικίας του δεν έχει 
συµπληρώσει τριάντα πέντε (35) ετών 
πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια 
υπηρεσία, παρατείνεται η παραµονή 
του στην υπηρεσία έως τη συµπλήρω-
ση της υπηρεσίας αυτής και πάντως όχι 
πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του».

Οι ως άνω διατάξεις προβλέπουν 
κατά τρόπο αποκλειστικό την χρονική 
στιγµή αποχώρησης – αυτοδίκαιης λύ-
σης της υπαλληλικής σχέσης εκάστου 
δηµοσίου υπαλλήλου µε βάση το αντι-
κειµενικό στοιχείο των ετών προϋπηρε-
σίας και της ηλικίας.

Οι ρυθµίσεις του Νόµου 3847/2010 
δεν καθιερώνουν κάποια δυνατότητα 
παρέκκλισης από το παραπάνω νοµο-
θετικό πλαίσιο. ❱◗

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓΩ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΜΙΣΘΟΣ
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σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παραγράφου 6 
του άρθρου 1 του νόμου 

4046/2012 ( Έγκριση των σχεδί-
ων συμβάσεων Χρηματοδοτικής 
διευκόλυνσης, του σχεδίου του 
μνημονίου συνεννόησης και πα-
ροχή εξουσιοδοτήσεων για την 
υπογραφή τους), «οι ρυθμίσεις 
που περιλαμβάνονται στο κεφά-
λαιο έ’ «διαρθρωτικές μεταρ-
ρυθμίσεις», παράγραφοι 28 και 29 
του μνημονίου οικονομικής και 
Χρηματοπιστωτικής πολιτικής και 
στο κεφάλαιο 4 «διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις για την ένίσχυ-
ση της ανάπτυξης» παράγραφος 
4.1: « διασφάλιση της ταχείας 
προσαρμογής της αγοράς εργασί-
ας και ενίσχυση των θεσμών της 
αγοράς εργασίας» του μνημονίου 
συνεννόησης στις συγκεκριμέ-
νες προϋποθέσεις οικονομικής 
πολιτικής, τα σχέδια των οποίων 
εγκρίνονται κατά την παράγραφο 
2 και προσαρτώνται ως παράρ-
τημα V στον παρόντα νόμο, συνι-
στούν πλήρεις κανόνες δικαίου 
άμεσης εφαρμογής. με αποφά-
σεις του υπουργικού συμβουλίου 
ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα 
για την εφαρμογή της παρούσας 
παραγράφου». 

κατ’ εξουσιοδότηση των ανω-
τέρω διατάξεων εξεδόθη η υπ’ 
αριθμ. 6/28-02-2012 πράξη του 
υπουργικού συμβουλίου (πράξη 
6 της 28.2.2012 ρύθμιση θεμάτων 
για την εφαρμογή της παρ. 6 του 
άρθρου 1 του ν. 4046/2012). σύμ-
φωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 παρ. 1 της ως άνω πρά-
ξεως, «από 14-2-2012 και μέχρι 

την ολοκλήρωση του προγράμμα-
τος δημοσιονομικής προσαρμο-
γής, τα κατώτατα διαμορφωμένα 
όρια μισθών και ημερομισθίων 
της από 15-7-2010 ισχύουσας 
έθνικής Γενικής συλλογικής σύμ-
βασης έργασίας, όπως αυτά προ-
βλέπονταν και ίσχυαν κατά την 
1-1-2012, μειώνονται κατά 22%. 
από 14-2-2012 και μέχρι την 
ολοκλήρωση του προγράμματος 
δημοσιονομικής προσαρμογής 
μειώνονται κατά 32% τα κατώτα-
τα διαμορφωμένα όρια μισθών 
και ημερομισθίων της από 15-7-
2010 ισχύουσας έθνικής Γενικής 
συλλογικής σύμβασης έργασί-
ας, όπως αυτά προβλέπονταν και 
ίσχυαν κατά την 1-1-2012, για 
νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών. 
τα μειωμένα κατά 32% κατώτατα 
όρια μισθών και ημερομισθίων 

του προηγούμενου εδαφίου ισχύ-
ουν και για τους μαθητευόμενους 
της παρ. 9 του άρθρου 74 του ν. 
3863/2010 (α’ 115). η παρ. 8 του 
άρθρου 74 του ν. 3863/2010, το 
άρθρο 43 του ν. 3986/2011 (α’ 152) 
καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση 
που είναι αντίθετη με τις διατάξεις 
της παραγράφου αυτής, καταρ-
γούνται».

με βάση τα παραπάνω δεδο-
μένα, ο βασικός μισθός νεοπρο-
σλαμβανόμενου υπαλλήλου δι-
αμορφώνεται πλέον στα 586,08 
ευρώ. 

περαιτέρω, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 της 
ως άνω πράξεως του υπουργικού 
συμβουλίου, «οι κανονιστικοί όροι 
συλλογικής σύμβασης έργασίας 
που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, 
εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα 

τα «κατάλοιπα» της κρίσης 
μισΘοσ ιΔιωΤιΚου Τομεα – επιΔομαΤα 
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Είναι γεγονός, ότι η κατάρτιση του προγράµ-
µατος εργασίας σε µια νοσηλευτική υπηρε-
σία ενός δηµόσιου νοσοκοµείου αποβλέπει 

ή οφείλει τουλάχιστον να αποβλέπει πρωτίστως 
στη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του, 
µέσω πάντα της ισότιµης µεταχείρισης των εργα-
ζοµένων.

Είναι, δε, σαφές, ότι άπαντες οι υπάλληλοι, ανε-
ξαρτήτως βαθµού και ετών προϋπηρεσίας, οφεί-
λουν να εκτελούν τα καθήκοντα του κλάδου και 
της ειδικότητάς τους. Μόνον οι καταλαµβάνοντες 
θέσεις ευθύνης αναλαµβάνουν για περιορισµένο 
χρονικό διάστηµα ιδιαίτερα καθήκοντα, στοιχείο 
που αλλοιώνει το πλαίσιο των υπηρεσιακών τους 
καθηκόντων.

Υπογραµµίζεται, δε, ότι η αρχαιότητα από καµία 
διάταξη νόµου δεν προσδιορίζεται ως στοιχείο ή 
νόµιµο κριτήριο ικανό να επηρεάσει την κατάρτιση 
του προγράµµατος εργασίας ή ενδεχοµένως την 
εξαίρεση ορισµένων υπαλλήλων από το κυκλικό 
ωράριο.

∆ιευκρινίζεται, επίσης, ότι η κατάρτιση του 
προγράµµατος εργασίας δεν εξαρτάται από την 
προηγούµενη εκφορά γνώµης του οικείου υπη-
ρεσιακού συµβουλίου, δοθέντος ότι δεν αποτε-
λεί υπηρεσιακή µεταβολή, για την διενέργεια της 
οποίας ο νοµοθέτης να απαιτεί την µεσολάβηση 
του υπηρεσιακού συµβουλίου. Με άλλα λόγια το 
υπηρεσιακό συµβούλιο ουδεµία αρµοδιότητα φέ-
ρει επί της κατάρτισης του προγράµµατος εργα-
σίας, ευθύνη που βαρύνει αποκλειστικά και µόνο 
τους οικείους προϊσταµένους. 

Σηµειώνεται για ακόµη µια φορά, ότι το πρό-
γραµµα εργασίας οφείλει να εξασφαλίζει την 
ισότιµη µεταχείριση των εργαζοµένων, χωρίς να 
εισάγει αδικαιολόγητες διακρίσεις, δυσµενείς ή 
επωφελείς για συγκεκριµένους υπαλλήλους.

Εντελώς διαφορετικό είναι το ζήτηµα της επι-
κράτησης κάποιων άτυπων και στερουµένων 
σαφούς νοµοθετικού ερείσµατος κανόνων, που 
προβλέπουν µια ενδεχοµένως προνοµιακή µε-
ταχείριση των αρχαιότερων υπαλλήλων έναντι 
νεότερων συναδέλφων τους όσον αφορά το πρό-
γραµµα εργασίας. Η πρακτική αυτή ωστόσο δεν 
θεµελιώνεται σε νοµοθετική διάταξη.❱◗

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
τρίµηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Κανονι-
στικοί όροι Συλλογικής Σύµβασης που έχει ήδη λήξει 
ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίµηνο από την ισχύ 
του ν. 4046/2012. Με την πάροδο του τριµήνου και 
εφόσον εν τω µεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλο-
γική Σύµβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν 
από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς 
οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό µισθό ή το 
βασικό ηµεροµίσθιο και β) τα επιδόµατα ωρίµανσης, 
τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα 
επιδόµατα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συµβά-
σεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει 
αµέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόµενο σε αυτές 
επίδοµα».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι τα µονα-
δικά επιδόµατα που παραµένουν σε ισχύ είναι αυτά της 
ωρίµανσης, των τέκνων, των σπουδών και της επικιν-
δύνου εργασίας. 

Βέβαια, ειδικώς ως προς το επίδοµα ωρίµανσης θα 
πρέπει να αναφερθούν και οι διατάξεις του άρθρου 4 
της ως άνω Πράξεως, σύµφωνα µε τις οποίες «από 14-
2-2012 και µέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαµορ-
φωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς 
διατάξεων νόµων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών 
Συµβάσεων ή ∆ιαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προ-
βλέπουν αυξήσεις µισθών ή ηµεροµισθίων, περιλαµ-
βανοµένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριµάνσε-
ων, µε µόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριµένου 
χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδοµα πολυε-
τίας, το επίδοµα χρόνου εργασίας, το επίδοµα τριετίας 
και το επίδοµα πενταετίας. Για την εφαρµογή του προ-
ηγούµενου εδαφίου λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος 
του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσά-
ρων τριµήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα 
Εργατικού ∆υναµικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ».

Εκ των ως άνω ειδικών διατάξεων προκύπτει µια γε-
νική απαγόρευση αύξησης των µισθών µέχρι να µειω-
θεί το ποσοστό ανεργίας κάτω του 10%. 

Επισηµαίνεται, τέλος, ότι το νοσοκοµειακό επίδοµα 
έχει περικοπεί και από τους νοσηλευτές που απασχο-
λούνται στο δηµόσιο τοµέα, δυνάµει των διατάξεων του 
Νόµου 4024/2011. 

Υπογραµµίζεται, τέλος, ότι η Ε.Ν.Ε. καταβάλλει δι-
αρκώς κάθε δυνατή προσπάθεια, µέσω παρεµβάσεων 
προς τα συναρµόδια Υπουργεία, προκειµένου οι νοση-
λευτές τόσο του δηµόσιου, όσο και του ιδιωτικού τοµέα 
να τυγχάνουν µιας αξιοπρεπούς µισθολογικής µεταχεί-
ρισης, αντάξιας και ανάλογης µε την σπουδαιότητα και 
τις ιδιαιτερότητες του έργου που παρέχουν. ❱◗
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Όταν τελειώνει ένας 
χρόνος και αρχίζει ο 
καινούργιος ευχόμαστε 

«καλή χρονιά», με την ελπίδα, ο 
χρόνος που έρχεται να είναι κα-
λύτερος από  αυτόν που τελειώνει. 
έυχόμαστε για υγεία, αγάπη και 
χαρά για όλους και μέσα από την 
καρδιά μας θέλουμε να δούμε τις 
ευχές μας να πραγματοποιούνται. 
προ κρίσης οι ευχές μας είχαν 
πολλές πιθανότητες, αλλά και δυ-
νατότητες, να πραγματοποιηθούν, 
σε αντίθεση με τα τελευταία χρό-
νια, όπου έχουμε συνηθίσει πια…
να απογοητευόμαστε  

έπειδή όμως η ελπίδα πεθαί-
νει πάντα τελευταία, και κάποιοι 
το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά, 
άκουσα φήμες, που τις μεταφέρω 
με επιφύλαξη, πως η ανάπτυξη 
επιτέλους έρχεται. στην αρχή, η 
«άφιξη» είχε προγραμματιστεί δύο 
χρόνια μετά την έναρξη της λιτότη-
τας, αν θυμάμαι καλά βέβαια, για-
τί έχει περάσει καιρός από τότε. 
το μόνο που θυμάμαι από εκείνη 
την εποχή ήταν η σιγουριά με την 
οποία όλοι μας διαβεβαίωναν για 
το καλύτερο. μετά από αλλεπάλ-
ληλες «κακουχίες», τα τελευταία 
νέα αναφέρουν ότι επιτέλους η 
ανάπτυξη βρίσκεται «έξω από την 
πόρτα μας». έν τω μεταξύ, μέχρι 
να έρθει, εμείς θα υποδεχθούμε, 
για μία ακόμη φορά, το κλιμάκιο 
της τρόικας που έρχεται κουβα-

λώντας κάθε φορά φρέσκιες και 
ανανεωμένες ιδέες. ιδέες με όρα-
μα και προοπτική, όπως η άρση 
προστασίας της πρώτης κατοικί-
ας. μπορεί να σου παίρνουν το 
σπίτι και να σε πετάνε στο δρόμο 
όμως σε γλιτώνουν από το άγχος 
να ξεπληρώσεις το δάνειό σου, να 
πληρώσεις τους φόρους, τους λο-
γαριασμούς του σπιτιού, τη θέρ-
μανση και τόσα άλλα πράγματα 
που χρειάζεται στις μέρες μας ένα 
ελληνικό νοικοκυριό να πληρώνει, 
ώστε να επιβιώνει.

στις πόλεις τα καταστήματα 
παραμένουν άδεια, παρά το γε-
γονός ότι, οι εκπτώσεις αρχίζουν 
τον ιανουάριο και τελειώνουν τον 
δεκέμβριο, ενώ τα καταστήματα 
εκτός από επτά ημέρες την εβδο-
μάδα, στο τέλος θα είναι ανοιχτά 
και εικοσιτέσσερις ώρες την ημέ-
ρα. πού να μείνουν όμως χρήμα-
τα για ψώνια στις τσέπες και τα 

πορτοφόλια; η φοροδοτική ικα-
νότητα των πολιτών έχει μειωθεί  
σημαντικά σε αντίθεση βέβαια με 
την φοροληπτική ικανότητα του 
κράτους που παραμένει αμείωτη. 
αυτά τα δύο σε συνδυασμό, σου 
αφήνουν χρήματα μόνο για τα 
απαραίτητα. με την προϋπόθεση 
βέβαια, ότι ανήκεις στην προνομι-
ούχα τάξη των εργαζομένων, γιατί 
σε αντίθετη περίπτωση, δεν έχεις 
χρήματα ούτε για τα απαραίτητα, 
πόσο μάλλον για ψώνια.

Έρχεται η ανάπτυξη και τώρα 
πια τις ημέρες που δεν μπορούμε 
να πάρουμε ανάσα από την αιθα-
λομίχλη, προκειμένου να περιορι-
στεί η χρήση τζακιού, θα υπάρχει 
δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύ-
ματος από τη δέη, για τα άτομα 
που έχουν κοινωνικό τιμολόγιο. 
Φοβερή προσφορά, αν αναλο-
γιστεί κανείς πόσα είναι αυτά τα 
νοικοκυριά, αλλά και πόσες μέρες 
μέσα στον χειμώνα θα τους προ-
σφέρεται δωρεάν ρεύμα! Για πα-
ράδειγμα, κάποιος που ζει με το 
επίδομα ανεργίας, θα σβήσει την 
ξυλόσομπα, ή το τζάκι του και θα 
πατήσει επιτέλους το κουμπί του 
κλιματιστικού. αυτό που αγόρασε 
από το περίσσευμα του επιδόμα-
τός του και το σπίτι του θα γίνει 
«φούρνος». λες κι αυτό ήταν που 
τον εμπόδιζε να ζεσταθεί.

Άκουσα προ ημερών μία «κα-
λοβαλμένη» κυρία, βουλευτής 

καλή χρονιά και...
καλή μας ανάπτυξη

Γράφει η Όλγα αλεξίου 
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ήτανε, να ρωτά αν προτιµάµε, την µόλυνση του περι-
βάλλοντος, που κάνει κακό στην υγεία ή άλλους τρό-
πους θέρµανσης όπως το καλοριφέρ και το κλιµατι-
στικό. Μεταφράζοντας την ερώτηση µε τα δεδοµένα 
της ελληνικής πραγµατικότητας είναι σαν να ρωτά 
τους χιλιάδες άνεργους και κακώς αµειβόµενους 
συµπολίτες µας αν προτιµούν να πεθάνουν από το 
κρύο ή τη µόλυνση της ατµόσφαιρας. Είναι µεγάλο 
θράσος να κάνεις τέτοιες ερωτήσεις όταν είσαι κα-
λοπληρωµένος και απολαµβάνεις διάφορα προνό-
µια. Τα τζάκια πια δεν ανάβουν για να δηµιουργεί-

ται ατµόσφαιρα στο χώρο, αλλά από ανάγκη, ενώ αν 
µειώνονταν η τιµή του πετρελαίου στο µισό απ’ ότι 
είναι τώρα, δε νοµίζω ότι ακόµα θα συνεχίζαµε να 
κουβαλάµε ξύλα.

∆εν ξέρω τι είναι αυτό που φταίει. Με όλη µας την 
καρδιά θα δώσουµε και φέτος ευχές για το νέο έτος 
µε την ελπίδα να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. 
Ίσως τελικά να µην διατυπώνουµε σωστά τις ευχές 
µας. Έτσι, αντί να ευχόµαστε απλώς καλή χρονιά, 
από δω και πέρα ας εµπλουτίσουµε την ευχή µας. 
Καλή χρονιά και…καλή µας ανάπτυξη.! ❱◗ 

Με όλη µας την καρδιά θα 
δώσουµε και φέτος ευχές 
για το νέο έτος µε την 
ελπίδα να αλλάξει κάτι προς 
το καλύτερο
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Πώς γίνεται όταν κυβερνάει το ΠΑΣΟΚ (τί θυµήθηκα τώρα ε;;;), η ΠΟΕ∆ΗΝ και οι ηµιονηγοί της να 
κοιµούνται όρθιοι και ξαπλωτοί, κάνοντας πλάτες στις επιλογές της κυβέρνησης και της ηγεσίας 
του ΥΥΚΑ (θυµάστε την υπέροχη Μαριλίζα- µαριονέτα που τόλµησε να τα βάλει µε τους νοσηλευτές 
και την έφαγε η µαρµάγκα…)  και όταν ηγείται η Ν∆ να ξεθάβουν το τσεκούρι του πολέµου και να 
ξεσηκώνουν τα στίφη των…20 ατόµων και να κλείνουν την Αριστοτέλους; Άλλοι πάλι καλούν τα 
κανάλια και αλυσοδένονται στις πύλες των ψυχιατρείων γιατί δεν τους πέτυχε η ποντικόσουπα… Τί 
να πεις µε την κατάντια τους; Όχι τίποτε άλλο, χάσαµε και την ψηλή Καλάµιτυ Τζέην…

Οι ηµιονηγοί της ΠΟΕ∆ΗΝ      ξέθαψαν το τόµαχοουκ  

Οι εκλογές της ΕΝΕ και οι εφιάλτες της ΠΑΣΚΕ ΠΟΕ∆ΗΝ 
Τί κι αν µαζί µε τη Μαριλίζα προσπάθησαν να διαλύσουν την ΕΝΕ, τί κι αν επιχείρησαν να 
χειραγωγήσουν τις εκλογές, τι κι αν επιβλήθηκε η παραταξιακή λογική σ’ αυτές, τί κι αν πα-
ρατάθηκε η θητεία του ∆Σ για οχτώ µήνες µπας και µπορέσουν να φτιάξουν αξιόµαχο συνδυ-

ασµό; Τα σώβρακά τους είναι ακόµα κρεµασµένα µεσίστια… Η παράταξη ∆ΗΣΥΝΟ 
που υποστηρίχθηκε από την ΠΑΣΚΕ, πήρε το.. βραβείο Πούλιτζερ. Ούτε 13% δε 

µάζεψαν οι άµοιροι. Τώρα λοιπόν που πλησιάζουν οι εκλογές της ΕΝΕ, τους 
προκαλούµε να κοπιάσουνε. Θα είµαστε καλοί µαζί τους…  Θα τους νοικιά-
σουµε ένα ταξί να µεταφέρουν τις ορδές τους στις κάλπες.

Η ΠΟΕ∆ΗΝ σέρνεται πίσω απ’ την ΕΝΕ λαχανιασµένη  
Εσχάτως, στα νοσοκοµεία της 1ης και 2ης ΥΠΕ έχει προκύψει πιεστικά 
το πρόβληµα της διαχείρισης των νοσοκοµειακών αποβλήτων. Η ΕΝΕ 
από 31/12/13 παρενέβη στο Γ.Ν. Νίκαιας, µε έγγραφο που αναρτήθηκε 
και στην ιστοσελίδα της και ασχολήθηκε καλώντας τις ∆ιευθύντρι-
ες των Ν.Υ και τους νοσηλευτές Λοιµώξεων 
σε συνάντηση ενηµέρωσης και διαλόγου. Η 
φουκαριάρα η ΠΟΕ∆ΗΝ λοιπόν, µε ένα έγ-
γραφο µνηµείο αντιφάσεων και προχει-
ρότητας, επιχειρεί στις 3/1/14 να κάνει 
ρελάνς και να δηλώσει παρούσα… Σα 
τα νήπια που τρώνε τα νύχια τους για 
να τα προσέξεις ένα πράµα… Α πα πα 
πα πα…. Πάντα τελευταίοι και καταϊδρω-
µένοι οι καηµένοι. Κρίµα.

Τελικάτο κουνάβι έγινεδιοικητής; 

Ο Ποντικορίχτης 
Ο Ποντικορίχτης ακούσαµε πως οσονούπω θα ηγηθεί του θιάσου των γελωτοποιών. 
Λέτε να το δούµε κι αυτό; Από µορφωµένους µε βιογραφικά είναι χορτασµένοι φαίνε-
ται και είπαν να προωθήσουν το γνήσιο αγωνιστικό σούπερ πούµα του συνδικαλιστι-
κού πεζοδροµίου. Α ρε κάτι σούπες που θα πέσουνε… Κρυφτείτε αρουραίοι…  
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οι ημιονηγοί της ποέδην      ξέθαψαν το τόμαχοουκ  

Είναι πολλά τα σώβρακα…   
Αντιλαλούν οι ρεματιές προς την Αριστοτέλους, εκεί που η ΕΝΟΤΗΤΑ τους 
έχει μπει για τα καλά στο μάτι (ας όψεται η ρημάδα η ευγένειά μας και θα 
λέγαμε κι άλλα)… Που λέτε συνάδελφοι, στις εκλογές για τα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια που έχουν γίνει μέχρι τώρα, η ΕΝΟΤΗΤΑ κάνει συλλογή από 
σώβρακα, εμπριμέ και παλαιομοδίτικα, εσχάτως γαλαζοπράσινα, σα την 
συγκυβέρνηση ένα πράμα. Βέβαια, από το φόβο της ήττας τους, αναγκα-
στήκαμε να τα δούμε και ελαφρώς… ετεροχρωματισμένα όπισθεν, αλλά τί 
να πεις; Μεγάλοι άνθρωποι είναι, μυαλό δε λένε να βάλουν. Έτσι, λίγο η 
ακράτεια, λίγο η άνοια, νάσου και το καφετί να δίνει μια άλλη νότα στη γα-
λαζοπρασινάδα… Όχι πως παλιότερα είχαν και καμιά διαφορά οι Πράσινοι 
και οι Βένετοι. Ο «φτεροπόδαρος» φωστήρας που τώρα αναβαθμίστηκε 
σε άλλη κατηγορία συνδικαλισμού (τρομάρα του) και ο κομπορρήμονας 
ισόβιος παρλαπίπας, μια χαρά συνεργαζόντανε και συμφωνούσανε σε 
όλα. Άφησαν και κάτι Φυντανάκια, να τα πιείς στο ποτήρι. Άεργους συν-
δικαλιστές που βρωμάνε ναφθαλίνη σαν εντοιχισμένοι σκελετοί. Ο Μπλε 
«Προβατάρης» που προβάρει το γκρι ταγιέρ του τομεάρχη και ο Πράσινος 
«Αγλαΐας» που εκλέχθηκε ελέω αρχηγού και δε τον ήξερε ούτε η μαμά του.  
Τέλος πάντων, εκεί που το 
παίζανε διαφορετικοί, 
τώρα τρώνε τις μύξες 
τους μπας και σώσουνε 
καμιά έδρα στα Υπηρεσι-
ακά και τα Διοικητικά. Μια 
χάρη μόνο να τους ζητήσουμε: 
Τουλάχιστον τα σώβρακα να είναι 
πλυμένα όταν τα παρατάνε τρέχοντας…

Η πίτα και ο Απίκος  
Μεγάλος ο πειρασμός: Οι συμπαθείς πυργοδέσποινες (το εννοώ το «συμπαθείς», 
αλλά όχι για όλες, μην τις κακομαθαίνουμε κόλας), θα κόψουν την αρτοκλασία, 
συγνώμη την πίτα τους, σε μέρος μουσικό. Λέτε να παίξει λύρα ο Απίκος μας, 
«ο αρχιτραγουδιστής της Νυρεμβέργης»; Γιατί ως αοιδός (ή και αηδός, εκ του 
«αηδίες») διαπρέπει. Θα ρίξω μια ματιά απ’ το τζάμι… Βέβαια η κοσμοσυρροή 
θα μ ‘ εμποδίσει, αλλά είμαι πείσμων. Να δω ποιος θα κερδίσει (πάλι) το φλουρί 
και το δώρο. Λέτε (πάλι) ο τυχερός να είναι επιτελικός; Όπως και να’ χει εγώ θα 
πάω. Να δω ρε αδερφέ τί πίτα θα κόψουν; Τυρόπιτα ή σπανακόπιτα; Θα δω τα 
νιάτα να λικνίζονται στους ήχους των «Νεράιδων» του Βάγκνερ ή θα βγει μπρο-
στά μου ο «Ιπτάμενος Ολλανδός»; Θα δούμε. Μην είστε περίεργοι. Θα σας τα πω 
όλα στο επόμενο… 

Ο Προβατ
ηνέας 

τελικά 
κάνει

ακόμα
 

διπλοβάρδ
ιες; 






