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Για τους Συγγραφείς: Οι Συνδρομητές μας που επιθυμούν τη δημοσίευση 
κειμένων τους στο περιοδικό, παρακαλούνται ν’ αποστέλλουν τα κείμενα 
μέσω e-mail, γραμμένα σε Word 6.0-9.0 (Office 95/97/2000/2003/2007) για 
Windows 95/98/2000/2003/2007 ή έστω σε μορφή Plain Text (ASCII) και τυ-
πωμένα σε δύο (2) αντίτυπα. Στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται εναλλακτικά 
τα συστήματα Vancouver και Harvard. 

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν αναγκαστικά θέσεις του περιοδικού. 
Ο Σύγχρονος Νοσηλευτής αποκτά αυτόματα το copyright των κειμένων, πινά-
κων, σχεδίων και φωτογραφιών. Δισκέτες, φωτογραφίες κ.λ.π. δεν επιστρέ-
φονται, ανεξαρτήτως δημοσίευσης ή όχι.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Λάμπρος Μπίζας 
Δημήτρης Σκουτέλης 
Γεώργιος Αβραμίδης 
Κωνσταντία Μπελαλή 
Δημήτρης Πιστόλας 
Μιχάλης Μαντζανάς
Εύη Κακλαμάνου 
Γεώργιος Αρβανίτης
Ελένη Αλμπάνη
Γεώργιος Δραχτίδης
Παπανδρέου Νικόλαος
Σάκουλα Ζωή

Ίντας Γεώργιος
Μπεκρή Ελένη
Γεωργιάδου Αναστασία
Κακλαμάνου Ευδοκία
Ντάσκα Ελευθερία
Παρά Πολυξένη 
Στούκα Χρυσούλα
Σαληκίδης Δημοσθένης 
Κωτσής Απόστολος 
Τάνη Σοφία 
Κοσκινάς Παναγιώτης 
Μπακέλας Ιωάννης 
Μπαλιόζογλου Γεώργιος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε.

διανεΜεΤαι  δΩΡεαν σΤα ΜεΛΗ 
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Γράφει ο αριστείδης δάγλας
πρόεδρος πασυνο-έσυ

διανύουμε ήδη το δεύτερο μήνα διακυβέρνησης 
της χώρας από το συριΖα, μετά από την ξεκάθαρη 
λαϊκή ετυμηγορία του Γενάρη. Άπαντες οι ευρισκό-

μενοι ή φίλα προσκείμενοι στο λεγόμενο χώρο της αρι-
στεράς - όσο διασταλτικά κι αν τον εκλάβει κανείς-  μετά 
την πρωτόγνωρη τούτη αλλαγή σελίδας στο πολιτικό σκη-
νικό της χώρας, ένιωσαν μια αυθόρμητη ανακούφιση κι 
ένα αίσθημα ελπιδοφόρας ευφορίας. 

οι προεκλογικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού και 
του επιτελείου του, αντανακλώντας περισσότερο στο θυ-
μικό των  ταπεινωμένων έλλήνων, παρά στη λογική των 
προτεινομένων λύσεων, αφού έδωσαν στο κόμμα της 
αριστεράς περίτρανη νίκη, καλούνται σήμερα να δώσουν 
τα πρώτα δείγματα γραφής, αναφορικά με τη δυνατότητα 
(και όχι την πρόθεση) της υλοποίησής τους. 

δεν είναι βέβαια της παρούσης να προσδιορίσουμε τον 
όρο «αριστερά», αλλά ας μου επιτραπεί να αναφερθώ στην 

αξιοκρατία ή 
ασπιδοκουβαλητές;
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αναγκαία ύπαρξη στα θεμέλιά της, του σεβασμού της  
διαφορετικότητας σε όλα τα πεδία της καθημερινό-
τητας των πολιτών μιας κοινωνίας. με λίγα λόγια, 
μια κυβέρνηση που αυτοπροσδιορίζεται ως αριστε-
ρή, οφείλει να συμπεριφέρεται ως κυβέρνηση όλων 
των έλλήνων και όχι μόνο των ημετέρων, παρά του 
ότι πολλοί από  αυτούς εσχάτως συνέρρευσαν μαζικά 
στις τάξεις των νικητών. 

αναμφίβολα θα ήμασταν αυστηροί αν βγάζαμε 
βιαστικά συμπεράσματα και μάλιστα τόσο νωρίς, κά-
ποια όμως κρούσματα οίησης και απόπειρας ανύψω-
σης τειχών γύρω από πολιτικά πρόσωπα και υπουργι-
κά γραφεία έχουν κάνει ήδη τις πρώτες γρατζουνιές 
στο γυαλιστερό ολοκαίνουργιο  όχημα της ελπίδας 
των πολιτών. 

μεσαία στελέχη, πλειοδοτώντας σε φιλοκυβερ-
νητική ζέση, επιχειρούν να οικοδομήσουν ένα ερμη-

τικά σφραγισμένο φρούριο, πρόσβαση στο οποίο 
θα μπορούν να έχουν μόνον όσοι είναι αρεστοί 
στους ίδιους, πολλάκις εν αγνοία των πολιτικών 
τους προϊσταμένων. Χωρίς ίσως να συνειδητοποι-
ούν τη σημασία των πεπραγμένων τους, είτε λόγω 
απειρίας, είτε λόγω πολιτικής και επαγγελματικής 
εμπάθειας (ίσως και ιδιοτέλειας), επαναφέρουν 
μετά από μισό και πλέον αιώνα,  την ανάγκη δή-
λωσης πολιτικών φρονημάτων, μια πρακτική που 
η αριστερά έχει καταδικάσει απερίφραστα, μιας 
και εξαιτίας της, οι ευρισκόμενοι στις τάξεις της 
είχαν υποστεί τα πάνδεινα…

στα καθ’ ημάς και σε συνέχεια των προηγου-
μένων, έίδαμε πρόσφατα κάποιες συνδικαλιστι-
κές ομάδες  που (υποστηρίζουν ότι) πρόσκεινται 
στο συριΖα να εκτοξεύουν μύδρους κατά της 
ηγεσίας της ομοσπονδίας μας, αλλά και κατά του 
υπουργού υγείας γιατί… τόλμησε να μας δεχτεί 
και μάλιστα πριν απ’ αυτούς. προφανώς θα ήταν 
ικανοποιημένοι αν στην είσοδο των υπουργείων 
χτιζόταν ένας προθάλαμος «κομματικής εξακρί-
βωσης», που θα επέτρεπε μόνο στους αρεστούς 
να συναντούν τα επιτελικά στελέχη. και όλα αυτά, 
σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, που και η πα-
ραμικρή ανοχή στην εσωστρέφεια θα μπορούσε 
να αποβεί μοιραία για όλους. αυτή η νοοτροπία 
της λαφυραγώγησης της εξουσίας, χαρακτηρίζει 
περισσότερο τους ασπιδοκουβαλητές παρά τους 
πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής, χτυπώντας 
επίμονα το καμπανάκι στους τελευταίους να δουν 
μόνοι τους την πραγματικότητα, μακριά απ’ τα πα-
ραμορφωτικά γυαλιά των εσχάτως προσκολληθέ-
ντων στο περίδοξο άρμα της διαφαινόμενης νίκης.

η υγεία, ο τομέας που κατά κύριο λόγο δοκι-
μάζεται η κοινωνική ευαισθησία μιας αριστερής 
κυβέρνησης έχει μείνει πολύ πίσω από πλευράς 
χορήγησης προνομίων στους μη έχοντες. αν και 
τώρα δεν κερδηθεί η μάχη της αξιοπρέπειας για 
τους χιλιάδες ενδεείς συμπολίτες μας, με την 
ταυτόχρονη γενναία επάνδρωση και ενίσχυση 
του έθνικού συστήματος υγείας, σε πλαίσιο αξι-
οκρατικό και δίκαιο που θα στηρίζεται στην επι-
στημονική επάρκεια των στελεχών του και όχι σε 
κομματικούς στρατούς, τότε δεν υπάρχει ελπίδα. 
οι φιλόδοξες εξαγγελίες θα μείνουν στα χαρτιά 
και στους πολίτες θα μείνει η πίκρα μιας ακόμα 
επανάληψης του πολυπαιγμένου σεναρίου της ξε-
θυμασμένης ελπίδας.

ιδού η ρόδος.  ❱◗ 
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στις 13 Φεβρουαρίου 
2015, εκδικάστηκε ενώπι-
ον του στ΄ τμήματος του 

τριμελούς πλημμελειοδικείου 
αθηνών η υπόθεση της διαβίβα-
σης το έτος 2009 στοιχείων από 
το δσ της ένέ προς το σέυυπ. 
έιδικότερα, κατηγορούμενοι 
υπήρξαν οι κ.κ. δημήτρης σκου-
τέλης και αριστείδης δάγλας, 
υπό την ιδιότητα του προέδρου 
και του Γενικού Γραμματέα αντί-
στοιχα της ένέ, βαρυνόμενοι 
με την κατηγορία της επέμβα-
σης σε αρχείο ευαίσθητων προ-
σωπικών δεδομένων και της εν 
συνεχεία διάδοσης αυτών. πιο 
συγκεκριμένα οι κύριοι σκουτέ-
λης και δάγλας κατηγορήθηκαν, 
ότι παρανόμως έλαβαν προσω-
πικά δεδομένα του σπυρίδωνος 
μακρή, διοικητικού διευθυντή 
του νοσοκομείου «δρομοκαϊ-
τειο», και της αλεξάνδρας κορ-
δολαίμη, διευθύντριας της νοσηλευτικής υπηρεσίας 
του ως άνω νοσοκομείου και παρανόμως τα διαβίβα-
σαν εν συνεχεία στο σέυυπ. 

μετά από μια εξαντλητική ακροαματική διαδικα-
σία το δικαστήριο κήρυξε ομοφώνως και πανηγυρι-
κώς αθώους τους κυρίους δ.σκουτέλη και α.δάγλα, 
θεωρώντας ότι ενήργησαν σε εκτέλεση υπηρεσιακού 
καθήκοντος. 

Χαρακτηριστική υπήρξε η αγόρευση και η τοποθέ-
τηση του έισαγγελέα, ο οποίος αντιλήφθηκε πλήρως 
όλες τις πτυχές της υπόθεσης και ζήτησε από το δι-
καστήριο την αθώωση των κατηγορουμένων. 

αντιστρόφως, αλγεινή εντύπωση προκάλεσαν οι 
καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας, ιδίως, δε, των 

κ.κ. σάμιου, μακράκη και Γιαννά-
κου, οι οποίοι καίτοι ορκίστηκαν να 
πουν την αλήθεια, αποδόθηκαν εις 
ένα παραλήρημα ανακριβών και 
αναληθών τοποθετήσεων – κατα-
θέσεων ενώπιον του δικαστηρίου, 
για τις οποίες η ένέ και οι κατη-
γορούμενοι επιφυλάσσονται για 
την προάσπιση παντός εννόμου 
συμφέροντός τους. σημειωτέον, 
ότι δεν σεβάστηκαν ούτε τη μνήμη 
της εκλιπούσας σοφίας μουλίνου, 
αναφερόμενοι σε πραγματικά πε-
ριστατικά που αφορούν το πρόσω-
πό της με εντελώς αναληθείς και 
αναπόδεικτους ισχυρισμούς. 

Βέβαια, παρά την ενορχηστρω-
μένη πλην ευτελή και αήθη προ-
σπάθεια των ως άνω μαρτύρων 
κατηγορίας, αυτοί τελικώς δεν 
κατάφεραν να παραπλανήσουν το 
δικαστήριο, το οποίο προφανώς 
και διέγνωσε την αλήθεια μέσω 
των λοιπών ατράνταχτων στοι-

χείων της δικογραφίας, ως και των καταθέσεων των 
μαρτύρων υπεράσπισης κ.κ. αβραμίδη, πιστόλα και 
μπίζα.

σήμερα, λοιπόν, η δικαιοσύνη έλαμψε και έδωσε 
ένα ηχηρό ράπισμα σε όσους άθλιους ψεύτες και συ-
κοφάντες επιδίωξαν με κάθε τρόπο την ποινική κα-
ταδίκη των κ.κ. δάγλα και σκουτέλη. 

η ένέ χαιρετίζει την δικαστική απόφαση και δη-
λώνει με κατηγορηματικό τρόπο, ότι θα συνεχίσει 
απρόσκοπτα την δράση της, χωρίς να υποκύπτει σε 
εκβιασμούς, απειλές ή μηνύσεις, διακατεχόμενη από 
υψηλό αίσθημα ευθύνης και βεβαιότητα ότι ενεργεί 
ορθά και σύννομα προς το συμφέρον της νοσηλευτι-
κής κοινότητας και του κοινωνικού συνόλου. ❱◗

ποινιΚΗ υποΘεσΗ δαΓΛα - σΚουΤεΛΗ

πανηγυρικά
και ομόφωνα αθώοι 
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Με αφορμή  την πολυετή 
συζήτηση για τις νοση-
λευτικές ειδικότητες αλλά 

και τις πρόσφατες δηλώσεις του 
κ. κουρουμπλή για τη χρήση και 
εφαρμογή του «καναδικού μοντέ-
λου», χαιρετίζουμε την σύγκλιση 
των απόψεων του υπουργού με 
τις επί σειρά ετών εκφραζόμενες 
προτάσεις της έ.ν.έ. και επιση-
μαίνουμε τα παρακάτω σχετικά 
με την ρύθμιση του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος στον καναδά και 
την πιθανή εφαρμογή τους στην 
έλληνική πραγματικότητα.

Θυμίζουμε δε, ότι η έ.ν.έ. ήδη 
από το 2006, με έγγραφο που απέ-
στειλε στην ηγεσία του υπουργεί-
ου υγείας και τη διεύθυνση έπαγ-
γελμάτων υγείας (υπαριθμ. πρωτ. 
9924/17-10-2006), έχει τονίσει την 
ανάγκη του επαναπροσδιορισμού 
του θεσμού της νοσηλευτικής ει-
δικότητας και την εκ βάθρων ανα-
βάθμισής του, τόσο από πλευράς 
αριθμού, όσο και από πλευράς της 
προσμέτρησής της, στην υπαλλη-
λική εξέλιξη του νοσηλευτή. έπι-
πλέον,  το παρόν έγγραφο επιση-
μαίνει την ανάγκη της συμμετοχής 
και των ανέργων νοσηλευτών στα 
προγράμματα των ειδικοτήτων 
με ειδικό τρόπο απασχόλησης 
και σύμβαση ορισμένου χρόνου. 
την παρούσα θέση, η έ.ν.έ. την 
έχει επαναφέρει με συνέπεια και 
επιμονή σε όλες τις ηγεσίες του 
υπουργείου υγείας, θεωρώντας 

ότι η ρύθμιση της λήψης ειδικό-
τητας από τους άνεργους νοση-
λευτές, αφενός θα ενισχύσει τα 
υποστελεχωμένα νοσοκομεία και 
αφετέρου θα δώσει την ευκαιρία 
στους νέους νοσηλευτές να αξι-
οποιήσουν το χρόνο αναμονής 
τους μέχρι να προκηρυχθούν οι 
θέσεις τους στο έσυ.

ακολούθως, για το ίδιο θέμα, 
η έ.ν.έ. εξέδωσε το υπαριθμ. 
πρωτ. 102/28-01-2013 έγγραφο 
προς το υπουργείο υγείας που 
εξειδικεύει την παραπάνω πάγια 
θέση της, τονίζοντας χαρακτηρι-
στικά: «στον ιατρικό κλάδο η ειδι-
κότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμέ-
νη με την εξέλιξη και την εργασία 
των γιατρών. στο δικό μας κλάδο 
η απόκτηση της ειδικότητας είναι 
εξαιρετικά δυσχερής, μιας και οι 
νοσηλευτές μπορούν να την απο-
κτήσουν μόνον λαμβάνοντας ει-
δική εκπαιδευτική άδεια ετήσιας 
διάρκειας και μόνον μετά τη διά-
νυση του χρόνου της δοκιμότητάς 
τους. έπιπλέον, σύμφωνα με το 
ισχύον σύστημα, τα νοσοκομεία 
χάνουν για ένα ολόκληρο ημε-
ρολογιακό έτος τους νοσηλευτές 
που κατέχουν μόνιμες οργανικές 
θέσεις, προκειμένου να εκπαι-
δευτούν ώστε να αποκτήσουν 
νοσηλευτική ειδικότητα. με βάση 
τα παραπάνω αλλά κυρίως για να 
αξιοποιηθεί ο χρόνος αναμονής 
των πτυχιούχων νοσηλευτών μέ-
χρι την εργασιακή τους αποκατά-

επισΗΜανσεισ Για Το ΘεΜα ΤΩν νοσΗΛευΤιΚΩν ειδιΚοΤΗΤΩν 

περί του 
«καναδικού μοντέλου» 

H Ε.Ν.Ε. 
προτείνει τη 
δυνατότητα 
παρακολούθησης 
και λήψης 
ειδικότητας από 
τους νοσηλευτές, 
αμέσως μόλις 
καταστούν 
πτυχιούχοι, 
αποκτώντας 
έτσι και ένα 
προβάδισμα 
προκειμένου να 
συμμετάσχουν 
στις προκηρύξεις 
μέσω ΑΣΕΠ
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σταση και για να ενισχυθούν τοις 
πράγμασι τα υποστελεχωμένα 
νοσοκομεία, η έ.ν.έ. προτείνει τη 
δυνατότητα παρακολούθησης και 
λήψης ειδικότητας από τους νοση-
λευτές, αμέσως μόλις καταστούν 
πτυχιούχοι, αποκτώντας έτσι και 
ένα προβάδισμα προκειμένου να 
συμμετάσχουν στις προκηρύξεις 
μέσω ασέπ. έπιπροσθέτως, προ-
τείνουμε τη θέσπιση οικονομικής 
αμοιβής, όπως συμβαίνει με τους 
ασκούμενους φοιτητές των νο-
σηλευτικών σχολών. με τον τρό-
πο αυτό, κανείς δε θα μπορεί να 
τους στερήσει το δικαίωμα της 
επαγγελματικής τους εξειδίκευ-
σης (πράγμα που συμβαίνει κατά 
κόρον με τους ήδη εργαζομένους 
νοσηλευτές) και οι ίδιοι θα μπο-
ρούν να αποκτήσουν πολύ νωρίς 
εξειδικευμένη επιστημονική συ-
νείδηση, συνεπικουρώντας κατά 
το στάδιο της εξειδίκευσής τους 
τη λειτουργία των νοσοκομείων 
του έσυ».

έπανερχόμενοι στη δήλωση 
του κ. κουρουμπλή, επισημαίνου-
με ότι στον καναδά, ως ομοσπον-
διακό κράτος, υπάρχουν πάνω 
από δέκα επαρχίες με αντίστοιχα 
ρυθμιστικά όργανα (νπδδ) όπως 
η Ένωση νοσηλευτών έλλάδος 
όπου καθορίζουν αρκετά συ-
χνά με διαφορετικούς όρους την 
άσκηση του επαγγέλματος ανά την 
επικράτειά τους. παρόλα αυτά, η 
πλέον αντιπροσωπευτική, πολυ-
πληθής και πρωτοπόρα στη ρύθ-
μιση του νοσηλευτικού επαγγέλ-
ματος είναι η επαρχία του οντάριο 
όπου λαμβάνεται ως πρότυπο του 
καναδικού μοντέλου.

έντοπίζοντας την καναδική 
δομή στην παροχή των νοση-
λευτικών υπηρεσιών συναντάμε 
τρείς επαγγελματικές κατηγορί-
ες: τους νοσηλευτές (Registered 
Nurses), τους Βοηθούς νοση-
λευτών (Registered Practical 
Nurses) και τους έιδικευμέ-
νους νοσηλευτές (Practitioner 

 
 Ο Καναδός 
ειδικευμένος 
νοσηλευτής είναι 
ένας αυτόνομος 
επαγγελματίας 
υγείας με 
προηγμένη 
εκπαίδευση 
που παρέχει 
ουσιώδεις 
υπηρεσίες υγείας 
βασισμένες 
σε αυστηρά 
επαγγελματικά, 
ηθικά και νομικά 
πρότυπα.
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Nurses). οι έιδικευμένοι νοσηλευτές του καναδά, 
είναι επιπλέον απόφοιτοι μεταπτυχιακών και πα-
νεπιστημιακών προγραμμάτων ειδίκευσης σε τρεις 
ειδικότητες: ενηλίκων, παίδων και πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας.

αναφορικά με τη νοσηλευτική εκπαίδευση στον 
καναδά, όπως και στην έλλάδα, οι Βοηθοί νοσηλευ-
τών είναι απόφοιτοι κολεγίων-σχολών με αντικείμε-
νο αυτό του πρακτικού νοσοκόμου.

οι νοσηλευτές, είναι απόφοιτοι πανεπιστημι-
ακών σχολών και θέλουμε να ελπίζουμε ότι το 
υπουργείο υγείας σκοπεύει να κινηθεί σε αυτή 
την κατεύθυνση της ενιαίας πανεπιστημιακής νο-
σηλευτικής εκπαίδευσης. τούτο, έρχεται σε πλήρη 
ταύτιση με τις επανειλημμένες προτάσεις της ένέ 
προς τα υπουργεία υγείας και παιδείας αλλά και 
με την ομόφωνη απόφαση της 61ης συνόδου των 
πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε 26-27 ιουνίου 
2009 στα Γιάννενα και των αντίστοιχων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων αέι και τέι.

Για την εγγραφή στην αντίστοιχη Ένωση νοση-
λευτών- νπδδ (CNO) και τη λήψη άδειας άσκη-
σης επαγγέλματος απαιτείται μεταξύ άλλων η λήψη 
του πτυχίου, η επιτυχής συμμετοχή στις εθνικές 
εξετάσεις επάρκειας (διοργανώνεται από την αντί-
στοιχη Ένωση νοσηλευτών), η γλωσσική επάρκεια 
κλπ, ενώ για την ανανέωση της εγγραφής και της 
άδειας άσκησης του επαγγέλματος είναι απαραίτητη 
και υποχρεωτική η: α) ειλικρινής αυτοαναφορά για 
ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις και η δήλωση συμ-
βάντων αμέλειας ή κακής πρακτικής (malpractice) 
και β) η συμμετοχή στο πρόγραμμα διασφάλισης 
ποιότητας της νοσηλευτικής φροντίδας που ολο-
κληρώνεται με την επιτυχή αξιολόγηση γνώσεων 
και δεξιοτήτων σε 2 τουλάχιστον εκπαιδευτικές δι-
αδικασίες ανά έτος για τους νοσηλευτές και 3 για 
τους ειδικευμένους νοσηλευτές. αξίζει να σημειω-
θεί ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διασφάλιση 
του κάθε επαγγελματικού τίτλου και κατά την κλινι-
κή πρακτική είναι υποχρεωτική η σαφής αναγραφή 
και η δήλωση προς τον ασθενή, της ιδιότητας του 
επαγγελματία, αν δηλαδή είναι νοσηλευτής ή βοη-
θός νοσηλευτή.

ο καναδός ειδικευμένος νοσηλευτής είναι ένας 
αυτόνομος επαγγελματίας υγείας με προηγμένη εκ-
παίδευση που παρέχει ουσιώδεις υπηρεσίες υγείας 
βασισμένες σε αυστηρά επαγγελματικά, ηθικά και 
νομικά πρότυπα. έίναι ικανός και υπεύθυνος για 
τις δικές του αποφάσεις και πράξεις στο φάσμα της 

ειδικότητάς του, ασκεί ελεύθερα και ιδιωτικό έργο 
εφαρμόζοντας όλο το φάσμα της νοσηλευτικής επι-
στήμης όπου, μεταξύ άλλων:
•  έφαρμόζει ή παραγγέλνει διαδικασίες για την 

εκτίμηση, διάγνωση, παρακολούθηση, αξιολόγηση 
(screening) θεραπευτική αντιμετώπιση των πελα-
τών – ασθενών.

•  ασκεί θεραπευτική διαχείριση προβλημάτων υγεί-
ας με φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές πα-
ρεμβάσεις και διαδικασίες.

•  ασκεί συμβουλευτική για ζητήματα υγείας και συ-
νεργάζεται με άλλους επαγγελματίες υγείας

•  έκτιμά και αξιολογεί διαγνωστικές δοκιμασίες και 
εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν παραγγελθεί 
από άλλους επαγγελματίες υγείας ενώ έχει τη δι-
καιοδοσία να παραγγέλνει ο ίδιος ακτινογραφίες, 
τις κατάλληλες για την περίπτωση δοκιμασίες και 
εργαστηριακές εξετάσεις για σκοπούς που έχουν 
να κάνουν με την εκτίμηση, διάγνωση, παρακο-
λούθηση, αξιολόγηση (screening tests) ή/και τη 
θεραπευτική αντιμετώπιση των πελατών – ασθε-
νών.

•  διαχείριση και χορήγηση ουσιών και σκευασμάτων 
(δερματοαντιδράσεις, αίμα και παράγωγα, οξυγο-
νοθεραπεία κλπ).

•  συνταγογραφεί, διακινεί, πωλεί και αναμιγνύει 
φάρμακα. έιδικότερα, συνταγογραφεί ένα συνε-
χώς διευρυνόμενο φάσμα φαρμάκων εκτός των 
ελεγχόμενων ουσιών, αναμιγνύει δύο ή περισσό-
τερα μη στεροειδή φάρμακα (αλοιφές) ενώ έχει το 
δικαίωμα και κάτω από ειδικές περιστάσεις να δι-
ακινεί και να πωλεί φάρμακα και υλικά που μπορεί 
να συνταγογραφεί ο ίδιος.

Όλα τα παραπάνω, έρχονται σε πλήρη συμφωνία 
με τις θέσεις της έ.ν.έ. για μια αναβαθμισμένη πα-
ροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών στον έλληνικό λαό. 
Θέσεις που επαναδιατυπώθηκαν και στο υπόμνημα 
που απέστειλε η έ.ν.έ. στον υπουργό, άμα τη λήψει 
των καθηκόντων του.

Έτσι, πιστεύουμε ότι οι αναφορές του υπουργού 
υγείας κ. κουρουμπλή στο καναδικό μοντέλο δεί-
χνουν τη σαφή πρόθεσή του για μια θετική αναβάθ-
μιση του νοσηλευτικού επαγγέλματος στη σωστή 
κατεύθυνση με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπη-
ρεσιών υγείας προς τον έλληνικό λαό και την προ-
αγωγή της δημόσιας υγείας.

η Ένωση νοσηλευτών έλλάδος κινείται ήδη στην 
κατεύθυνση των ανωτέρω μεταρρυθμίσεων και θα 
σταθεί αρωγός σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια.❱◗
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στις 30/01/2015, αντιπροσωπεία της πασυνο-
έσυ συναντήθηκε με τον υπουργό υγείας κ. π. 
κουρουμπλή, σε θετικό  κλίμα γόνιμου δια-

λόγου. συζητήθηκαν ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα 
που απασχολούν τον κλάδο, με πρώτο αυτό της ανά-
γκης για άμεση πρόσληψη νοσηλευτών. ο υπουργός 
δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα προβεί άμεσα σε 
προσλήψεις στο χώρο της υγείας, η πλειοψηφία των 
οποίων θα αφορά νοσηλευτές. έπιπλέον θα φροντί-
σει να ικανοποιήσει τις αιτήσεις για τις μετακινήσεις 
(μετατάξεις) των εργαζομένων, προκειμένου να επι-
λυθούν τα χρονίζοντα προβλήματα που πλήττουν βά-
ναυσα το θεσμό της οικογένειας.

σχετικά με το ζήτημα της νομοθέτησης των νοση-
λευτικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, ο υπουργός 
μας εξέπληξε ευχάριστα, μιας και ήταν ενήμερος και 
σύμφωνος ότι το θέμα χρήζει άμεσης επίλυσης. μά-
λιστα δήλωσε ότι θα μελετήσει κάθε πτυχή του και 
θα προκαλέσει εκ νέου συνάντηση για το θέμα αυτό, 
παρόντος και του αναπληρωτή υπουργού κ. Ξανθού, 

ώστε να δρομολογηθεί η τελική του διευθέτηση.
στη συνέχεια, έγινε συζήτηση για την ενίσχυση της 

πΦυ και τη θεσμοθέτηση και νέων νοσηλευτικών ει-
δικοτήτων, όπως αυτή του κοινοτικού νοσηλευτή, με 
ταυτόχρονη αναβάθμιση του θεσμού των ειδικοτήτων.

ακολούθως, ετέθη το θέμα της δημιουργίας νοση-
λευτών του έσυ με τη συνακόλουθη ειδική μέριμνα για 
αξιοκρατική αξιολόγηση, με ένα αδιάβλητο σύστημα 
που θα εγκαθιδρύσει στους νοσηλευτές τη βεβαιότητα 
της αξιοκρατίας, μακριά από κάθε έννοια ευνοιοκρατί-
ας και μεροληπτικής ιεραρχικής εξέλιξης. και στο ση-
μείο αυτό, οι απόψεις μας συνέκλιναν απολύτως.

Για το σοβαρό θέμα της ψυχιατρικής μεταρρύθμι-
σης, ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι κανένας εργαζόμε-
νος δεν κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του.

 τέλος, ετέθη το μείζον ζήτημα εξορθολογι-
σμού του πλαισίου διαχείρισης των κυτταροστατικών 
φαρμάκων, τόσο από πλευράς δημόσιας υγείας και 
ασφάλειας, όσο και από πλευράς οικονομίας, μιας 
και ελλείψει κεντρικών μονάδων διάλυσης, εκα-

Η πασυνο – εσυ ΚαΤεΘεσε Τισ πΡοΤασεισ ΤΗσ σΤΗν ΗΓεσια Του 
υπουΡΓειου υΓειασ 

σε καλό κλίμα 
η συνάντηση με τον υπουργό 
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τομμύρια ευρώ χάνονται στα δημόσια νοσοκομεία. 
ο υπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ζήτησε 
στοιχεία, ώστε να ενημερωθεί πληρέστερα.

έν κατακλείδι, η πασυνο- έσυ εκφράζει την ικανο-
ποίησή της για την άμεση κλήση της από το νέο υπουρ-
γό και εκτιμά πως τόσο η μακροχρόνια εμπειρία, όσο 
και η ευαισθησία του, θα συντελέ-
σουν στην επίλυση πρώτα των θε-
σμικών και έπειτα των οικονομικών 
προβλημάτων των νοσηλευτών των 
δομών του έσυ.

σε κάθε περίπτωση, είμαστε εν 
αναμονή των εξελίξεων την ερχό-
μενη εβδομάδα.

 
ακολουθεί το υπόμνημα που κα-
τέθεσε η πασυνο - εσυ.

«έυχόμενοι καλή επιτυχία στο 
δύσκολο και απαιτητικό έργο στο 
οποίο σας ανατέθηκε, θεωρούμε 
ότι η αρχική σας εξαγγελία για κα-
τάργηση του εισιτηρίου των 5€ και 
του 1€ για κάθε συνταγή, είναι τόσο 
ουσιαστικά, όσο και σημειολογικά 
στην ορθή κατεύθυνση και δείχνουν 
ξεκάθαρα ότι πρόθεσή σας είναι η 
ενίσχυση του δημόσιου και δωρεάν 
χαρακτήρα του αγαθού της υγείας. 

η πασυνο έσυ κινούμενη με 
αυτό ακριβώς το ζητούμενο, θε-
ωρεί ότι πρέπει να διευκολυνθεί 
όσο γίνεται καλύτερα η πρόσβαση 
των πολιτών στις υπηρεσίες υγεί-
ας και ειδικότερα των μη προνο-
μιούχων κοινωνικών στρωμάτων.

έπιθυμώντας να σας καταστή-
σουμε κοινωνό για την κατάσταση 
των δημοσίων νοσοκομείων από 
πλευράς στελέχωσης, αρκεί μόνο 
να αναφέρουμε ότι η χώρα μας εί-
ναι στην τελευταία θέση των χωρών 
του οοσα, διαθέτοντας το μικρότε-
ρο αριθμό νοσηλευτών αναλογικά με τους γιατρούς, με 
αντεστραμμένες τις ευρωπαϊκώς ισχύουσες αναλογίες.

τα ζητήματα που επιθυμούμε ως ομοσπονδία των 
νοσηλευτών των δημοσίων νοσοκομείων να σας θέ-
σουμε υπόψιν, είναι αδρομερώς τα ακόλουθα:
•  Άμεση πρόσληψη νοσηλευτών, μιας και οι αθρό-

ες συνταξιοδοτήσεις  της τελευταίας πενταετίας 

αποψίλωσαν σε σημείο τραγικό τις δομές του έσυ.
•  Θεσμοθέτηση  κλάδου νοσηλευτών εσυ κατά το 

πρότυπο του κλάδου ιατρών και Φαρμακοποιών, 
κάτι που θα λύσει πολλά εσωτερικά προβλήματα 
της κοινότητας των νοσηλευτών, όπως ειδικό σύ-
στημα αξιολόγησης, ειδικό μισθολόγιο, κάλυψη 

κενών με το θεσμό της δυνη-
τικής εφημερίας (το αναλυτικό 
σχέδιο είναι στη διάθεσή σας).
•  Θεσμοθέτηση με υπουργική 

απόφαση (ν 3868/2010) του 
καθορισμού των νοσηλευτι-
κών καθηκόντων και αρμο-
διοτήτων, κάτι που έχει ήδη 
σχεδιαστεί από την αρμόδια δι-
εύθυνση έπαγγελματιών υγεί-
ας του υπουργείου.

•  ενίσχυση των δομών της πΦυ 
με τη θεσμοθέτηση της ειδι-
κότητας του Κοινοτικού νο-
σηλευτή και εκσυγχρονισμός 
του λειτουργικού της πλαισίου.

•  ομοίως, ενίσχυση και ανάπτυ-
ξη των υπηρεσιών Ψυχικής 
υγείας και χάραξη μιας νέας 
πολιτικής στην ψυχιατρική με-
ταρρύθμιση με την ενεργό συμ-
μετοχή των νοσηλευτών ψυχι-
κής υγείας.

•  εξορθολογισμός του πλαισί-
ου διαχείρισης των κυττα-
ροστατικών φαρμάκων, τόσο 
από πλευράς δημόσιας υγείας 
και ασφάλειας, όσο και από 
πλευράς οικονομίας, μιας και 
ελλείψει κεντρικών μονάδων 
διάλυσης, εκατομμύρια ευρώ 
χάνονται στα δημόσια νοσο-
κομεία.

•  αύξηση του αριθμού των νο-
σηλευτικών ειδικοτήτων, έναν 
θεσμό που χρήζει ευρύτερης 
αναβάθμισης από το 1985 που 
νομοθετήθηκε.

Για τα παραπάνω, υπάρχουν μελέτες που η ομο-
σπονδία μας έχει εκπονήσει και είναι στη διάθεσή σας.

έυχόμενοι και πάλι καλή επιτυχία, παραμένουμε 
στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία». ❱◗

Συζητήθηκαν 
ορισμένα 
θεμελιώδη 
ζητήματα που 
απασχολούν 
τον κλάδο, με 
πρώτο αυτό 
της ανάγκης 
για άμεση 
πρόσληψη 
νοσηλευτών.
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εκπρόσωποι της ε.ν.ε. συναντήθηκαν πριν 
από λίγες ημέρες με τον αναπληρωτή υπουρ-
γό διοικητικής μεταρρύθμισης κ. Γιώργο 

κατρούγκαλο, σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης, σε-
βασμού και κατανόησης της δύσκολης συγκυρίας 
που διέρχεται η χώρα.

τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

1  ανάγκη άμεσης πρόσληψης νοσηλευτών, ακό-
μη και κατ’ εξαίρεση τυχόν περιοριστικών δι-
ατάξεων, προκειμένου να καλυφθεί πλήθος 
κενών οργανικών θέσεων: έπ’ αυτού ο υπουρ-
γός δεσμεύτηκε να αποκατασταθούν καταρχήν 
οι αδικίες που συντελέστηκαν με το θεσμό της 
διαθεσιμότητας και ακολούθως θα εξαντληθεί 
κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για την ενίσχυ-
ση του ζωτικού χώρου της υγείας, συντονιζό-
μενος στο ίδιο μήκος κύματος με τον υπουργό 
υγείας.

2        δίκαιο και εξειδικευμένο σύστημα αξιολόγησης 
με έμφαση στο στοιχείο της θετικής ενίσχυσης 
και όχι των ποινών: η έ.ν.έ. εξέθεσε τις θέ-
σεις της για μια ουσιαστική αξιολόγηση των νο-
σηλευτών, συνδεδεμένη άμεσα αφενός με την 
ιδιαίτερη φύση του νοσηλευτικού επαγγέλμα-
τος και τους ειδικούς όρους άσκησής του στη 
χώρα μας, αφετέρου με τα προσόντα εκάστου 
νοσηλευτή ιδίως στο πλαίσιο της συνεχιζόμε-
νης εκπαίδευσης. η άποψη του υπουργού ήταν 
απολύτως σύμφωνη και δεσμεύτηκε να καλέσει 
τους εκπροσώπους μας όταν η εν λόγω ιδέα θα 
αποτυπωθεί στο σχετικό νομοσχέδιο.

3  δίκαιο και αξιοκρατικό σύστημα κρίσεων για την 
κατάληψη θέσεων ευθύνης στην ιεραρχία της νο-
σηλευτικής υπηρεσίας των νοσοκομείων, με ειδι-
κά χαρακτηριστικά αναφοράς για τους νοσηλευ-
τές ως υπαλλήλους ειδικού κλάδου: Για το θέμα 
αυτό ο υπουργός ενημερώθηκε για τις ιδιαίτερες 

συνανΤΗσΗ ΤΗσ ενΩσΗσ νοσΗΛευΤΩν εΛΛαδοσ Με Τον αναπΛΗΡΩΤΗ 
υπουΡΓο διοιΚΗΤιΚΗσ ΜεΤαΡΡυΘΜισΗσ κ. ΓιΩΡΓο ΚαΤΡουΓΚαΛο 

οι προσλήψεις στο επίκεντρο 
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παραμέτρους που οριοθετούν το επάγγελμα του νοσηλευτή 
και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αποτελέσει ειδικό παράρ-
τημα στην εν γένει διευθέτηση της αξιολόγησης στο δημόσιο.

4  Θεσμοθέτηση ειδικού τρόπου μοριοδότησης και αξιοποί-
ηση των μετρήσιμων βιογραφικών στοιχείων, όπως αυτά 
θα προκύπτουν από τα επιστημονικά προγράμματα και τις 
εκδηλώσεις της έ.ν.έ., στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης νο-
σηλευτικής εκπαίδευσης (Άρθρο 2, του ν 3252/04, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 25 του ν 4272/14), 
καθώς επίσης και από τις δράσεις του κέκ (κέντρου δια 
Βίου μάθησης) που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, ήτοι 
έρευνες, μελέτες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για 
τους καταρτιζομένους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προ-
γράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες και δράσεις προώθη-
σης και υποστήριξης της απασχόλησης. έπιπλέον, θεσμο-
θέτηση της επικαιροποίησης των γνώσεων των ανέργων 
νοσηλευτών μέσω των προαναφερθεισών διαδικασιών, χω-
ρίς οικονομικό κόστος για τους ίδιους και η προσμέτρησή 
της κατά την επιλογή τους από το ασέπ: με δεδομένη τη 
νομοθέτηση του πρώτου σκέλους από το υπουργείο υγεί-
ας (ν. 4272/2015), ο κ. κατρούγκαλος προθυμοποιήθηκε 
να θεσμοθετήσει και το δεύτερο σκέλος της προσμέτρησης 
των αποκτώμενων στοιχείων, μέσω των δομών της έ.ν.έ., 
στην ιεραρχική εξέλιξη των νοσηλευτών. έπίσης ήταν θε-
τικός στην μοριοδότηση των νοσηλευτικών ειδικοτήτων του 
νόμου 1579/1985, ομολογώντας ότι η πρόταση της ένέ 
από το 2006 για τη λήψη ειδικότητας κατά το στάδιο της 
ανεργίας τυγχάνει ιδιαιτέρως εύστοχη.

5  έξορθολογισμός του πειθαρχικού δικαίου των δημοσί-
ων υπαλλήλων με σεβασμό του τεκμηρίου της αθωότητας 
και περιορισμό της δυνατότητας θέσεως των νοσηλευτών 
σε καθεστώς αυτοδίκαιης ή δυνητικής αργίας: ο υπουρ-
γός υπερθεμάτισε και υπογράμμισε, ότι  ούτως αυτό ή άλ-
λως αποτελεί θεμελιώδη θέση της παρούσας ηγεσίας του 
υπουργείου.

6  Άρση της προαγωγικής στασιμότητας, που συνεπάγεται μι-
σθολογική στασιμότητα: έπ’ αυτού ο υπουργός δεσμεύτηκε 
μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του παρόντος έτους να το φέρει 
προς ψήφιση στη Βουλή.

7  σύσταση καθηκοντολογίου (περιγραφή νοσηλευτικών αρ-
μοδιοτήτων και πράξεων) των νοσηλευτών του έσυ: ο 
υπουργός τόνισε ότι στο πλαίσιο της θεσμοθέτησης του κα-
θηκοντολογίου σε όλο το δημόσιο τομέα, η έ.ν.έ. θα κλη-
θεί σε συνεργασία με τις δομές του υπουργείου υγείας να 
εκπονήσει το καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών. ❱◗

Η Ε.Ν.Ε. εξέθεσε 
τις θέσεις της για 
μια ουσιαστική 
αξιολόγηση των 
νοσηλευτών, 
συνδεδεμένη 
άμεσα αφενός 
με την ιδιαίτερη 
φύση του 
νοσηλευτικού 
επαγγέλματος 
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Έπειτα από πολύμηνη απραξία το υπουργείο 
υγείας - ποιος ξέρει γιατί - πήρε μια σωστή 
απόφαση. με νομοθετική ρύθμιση έδωσε 

δικαίωμα στις νοσηλεύτριες και στους νοσηλευτές 
να συνταγογραφούν ήπια αναλγητικά, αντιπυρετικά, 
αντιφλεγμονώδη και ευρείας χρήσεως υλικά (γάζες 
και επιδέσμους). τι νομοθέτησε, δηλαδή; έπέτρεψε 
στους λειτουργούς αυτούς της υγείας να δύνανται 
να εκτελούν αυτό που κάθε πολίτης της χώρας, 
ανεξάρτητα από την ιατρική παιδεία του, μπορεί να 
αγοράζει από τα περίπτερα ή τα φαρμακεία χωρίς 
ιατρική συνταγή.

παρακαλώ να μην εκληφθεί το παρόν ως υπο-
στηρικτικό κείμενο για την απελθούσα ηγεσία του 
υπουργείου υγείας. μακράν εμού κάθε πρόθεση για 
τέτοια ενέργεια.

δυστυχώς η ρύθμιση αποσύρθηκε άμεσα μετά 
τη δυναμική αντίδραση των συνδικαλιστών γιατρών. 
μιας συντεχνίας που φαίνεται ότι δεν θέλει να πα-
ραχωρήσει ούτε σπιθαμή από τα κεκτημένα. Για 
μία ακόμη φορά το δημόσιο συμφέρον υποχώρησε 
έναντι επί μέρους, συντεχνιακών συμφερόντων. ο 
ορθολογισμός ηττήθηκε από τον συντεχνιακό προ-
στατευτισμό.

ας δούμε τα γεγονότα νηφάλια:
πρώτον, οι νοσηλευτές είναι πτυχιούχοι ανωτά-

των σχολών (αέι και τέι) της χώρας έχοντας εισα-
χθεί έπειτα από απαιτητικές εξετάσεις και έχοντας 
διδαχθεί Φαρμακολογία, παθολογία και άλλα ιατρι-
κά μαθήματα.

δεύτερον, η γνώση και η εμπειρία των νοσηλευ-
τών πλειστάκις συμβάλλει στην εκπαίδευση των φοι-
τητών της ιατρικής και των εκπαιδευόμενων γιατρών.

τρίτον, η εκπαίδευση, η εμπειρία και η υπευθυ-
νότητα καθιστούν τους νοσηλευτές ισότιμους συνερ-
γάτες των γιατρών και όχι προσωπικό υποδεέστερο 
σε ευθύνες. αλήθεια, πόσες φορές νοσηλευτής ή 
νοσηλεύτρια δεν υπέδειξε στον θεράποντα ιατρό 
σημαντικό κλινικό εύρημα ή ότι η συνταγογράφησή 

του ήταν μη δόκιμη;
τέταρτον, οι λειτουργοί υγείας αποδίδουν όταν 

συνεργάζονται και η προσφορά τους εκτιμάται. η 
λειτουργία των γιατρών και των νοσηλευτών είναι 
συμπληρωματική και στηρίζεται στην αμοιβαία εκτί-
μηση και αλληλοβοήθεια.

πέμπτον, η διεθνής πρακτική στα καλύτερα υγει-
ονομικά συστήματα του κόσμου δείχνει ότι το νοση-
λευτικό προσωπικό προβαίνει σε πράξεις σαν αυτές 
που προνοούσε το αποσυρθέν νομοσχέδιο.

Γιατί λοιπόν αυτή η αντίδραση των συνδικαλιστών 
γιατρών; οι σπαραξικάρδιες κραυγές ότι με τη νομο-
θετική αυτή ρύθμιση «κινδυνεύει η υγεία των ασθε-
νών» ήταν κατ’ επίφαση ανθρωπιστικές διαμαρτυρί-
ες προκειμένου να συγκαλυφθεί η επαγγελματική 
ιδιοτέλεια. το αίτημά τους δεν στηρίζεται σε κάποια 
επιστημονική βάση ή διεθνώς επικρατούσα πρακτι-
κή. Για μία ακόμη φορά διαπιστώνεται ότι ο τεράστι-
ος αριθμός των γιατρών στην έλλάδα έχει οδηγήσει 
τον κλάδο σε αγωνιώδη ενασχόληση με νομικίστικες 
περιχαρακώσεις του επαγγέλματος, αναντίστοιχες με 
την ουσία της άσκησης της ιατρικής.

Όλοι οι λειτουργοί υγείας, είναι ο κύριος συντε-
λεστής για την απόδοση άριστου ιατρικού έργου. η 
ορθή αξιοποίησή τους είναι εκ των ων ουκ άνευ για 
να επιτευχθεί ένα επιτυχές αποτέλεσμα. οι μεγάλες 
στρεβλώσεις που υπάρχουν, ποιοτικές και ποσοτικές, 
πρέπει με ένα μακροχρόνιο σχέδιο που θα ακολου-
θηθεί πιστά από όλους να διορθωθούν. αποσπασμα-
τικές ενέργειες καθοδηγούμενες από συντεχνιακά 
συμφέροντα βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον. ο νέος 
υπουργός υγείας ας τα έχει αυτά υπόψη.

ο κ. Χαράλαμπος μ. μουτσόπουλος είναι ομότιμος 
καθηγητής της ιατρικής σχολής.
πηγή: http://www.tovima.gr/  ❱◗

καταπέλτης  
ο καθηγητής μουτσόπουλος  

υπέρ των νοσηλευτών



w w w. p a s y n o . g r 15Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς  -  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  -  Μ ά ρ τ ι ο ς  2 0 1 5

ene 2015 b anakoinosi-gia periodiko--new_Layout 1  11/3/2015  12:36 μμ  Page 1



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  3 3 π α σ υ ν ο - έ σ υ16

3

8ο Πανελλήνιο
7ο Πανευρωπαϊκό
Επιστημονικο & ΕπαγγΕλματικο

νοσηλΕυτικο συνΕδριο

Θεσσαλονίκη

Grand Hotel Palace 

07 - 10 Μαΐου 2015  
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Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Πρόεδρος: δημήτριος σκουτέλης
Αντιπρόεδρος Α΄: δημήτριος πιστόλας
Αντιπρόεδρος Β΄: απόστολος κωτσής
Γενικός Γραμματέας: αριστείδης δάγλας
Αναπληρωτής Γραμματέας: κωνσταντία μπελαλή
Ταμίας: λάμπρος μπίζας
Οργανωτικός Γραμματέας: γεώργιος δόντσιος
Μέλη: γεώργιος αβραμίδης

γεώργιος δραχτίδης
συμεών μπάρκας
παναγιώτης κοσκινάς
γεώργιος Ίντας
γεώργιος ποντισίδης
γεώργιος αρβανίτης
αριστείδης μάρκου

υπό την αιγίδα του υπουργείου υγείας 

με τη στήριξη της  

4
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Φίλες και Φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι,

αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη τόσο για εμένα
όσο και για την Ένωση νοσηλευτών Ελλάδος, η διοργάνωση του 8ου
πανελλήνιου και 7ου πανευρωπαϊκού Επιστημονικού & Επαγγελματι-
κού νοσηλευτικού συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη στις 7 - 10 μαΐου
2015. Είμαστε βέβαιοι ότι το συνέδριο αυτό θα αποτελέσει μία νέα
ευκαιρία για μία επωφελή και εποικοδομητική επιστημονική συνάντηση
που θα δικαιώσει τις προσδοκίες μας.
ο στόχος του συνεδρίου είναι διττός: να προωθήσει και να βελτιώσει τη συνεχή ενημέρωση
και κατάρτιση των ανθρώπων που συμμετέχουν ενεργά στην παροχή νοσηλευτικών
υπηρεσιών από όλη την Ευρώπη, και να προβάλλει τη γνώση, την εμπειρία, τη τεχνογνωσία
και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.
από την πλευρά μας, και εννοώ, το επιστημονικό προσωπικό, το διδακτικό δυναμικό, τους
μάχιμους νοσηλευτές, τους φοιτητές, τους επαγγελματίες υγείας, καλούμαστε σ αυτό το
συνέδριο να αναδείξουμε τον πολύπλευρο και ζωτικό μας ρόλο: α) την παροχή υψηλής
ποιότητας νοσηλευτικών υπηρεσιών, β) την εμπράγματη συμβολή μας στη κοινωνική
αλληλεγγύη, και γ) τη συμβολή μας στις εξελίξεις της νοσηλευτικής Επιστήμης, στη διάδοση
της γνώσης και της καλής πρακτικής.
η μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων συνεδρίων αποτελεί τον οδηγό και για τη φετινή
μας προσπάθεια. Φιλοδοξούμε λοιπόν, ότι και το 8ο πανελλήνιο και 7ο πανευρωπαϊκό
Επιστημονικό & Επαγγελματικό νοσηλευτικό συνέδριο μας, θα έχει την ίδια επιτυχία και θα
συμβάλλει τόσο στην επιμόρφωση όσο και στην ανάδειξη σημαντικών θεμάτων που
αφορούν τη νοσηλευτική κοινότητα.
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 αυτό το επιστημονικό και κοινωνικό γεγονός 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 παράλληλες πολιτιστικές δραστη-
ριότητες αλλά και πολλαπλές επιλογές αναψυχής. 
Ελπίζουμε στην καθολική συμμετοχή όλων και σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη για την
κορυφαία εκδήλωση της ένωσής μας.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Δημήτριος Σκουτέλης

5

Χαιρετισμός
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Συντονιστική Οργανωτική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ δαγλασ αριστΕιδησ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ δοντσιοσ γΕΩργιοσ

μπαρκασ συμΕΩν
ποντισιδησ γΕΩργιοσ

ΜΕΛΗ αΒραμιδησ γΕΩργιοσ
αραποσταΘη κανΕλλα
αρΒανιτησ γΕΩργιοσ
γΕΩργιαδου αναστασια
γιαγκου ΕυτυΧια
γιαννοπουλου αΘανασια
δραΧτιδησ γΕΩργιοσ
κακλαμανου Ευδοκια
κιουσησ νικολαοσ
κοσκινασ παναγιΩτησ
κοτσατοσ νικολαοσ
κουρτησ γΕΩργιοσ
κουρτουμα μαρια
κουτσουρακησ δημητριοσ
κΩνσταντινιδου αννα
κΩτσησ αποστολοσ
λυμπΕροπουλου γΕΩργια
μαντΖανασ μιΧαλησ
μαρκου αριστΕιδησ
μιΧαλησ αΘανασιοσ
μορΦακιδου λουλουδια
μπακΕλασ ιΩαννησ
μπακΕλλα παρασκΕυη 
νιανιοπουλοσ κΩνσταντινοσ
ντατση ΕλΕνη
οικονομου ΦΩτιοσ
παπαδημητριου Χρηστοσ
παπαλουκασ κυριακοσ
παρασιδου ΕυΘυμια
πασματΖη ΕλΕνη
πιστολασ δημητριοσ
πιτσιορλα λυδια
ριΖοσ νικολαοσ
σΕλαμανιδου μαγδαληνη
σκουτΕλησ δημητριοσ
σπαρτινοσ πΕτροσ
σταυρουλακησ στυλιανοσ
στουκα Χρυσουλα
τΖιατΖιοσ αΘανασιοσ
τογιασ αΘανασιοσ
τολικασ κΩνσταντινοσ
τριανταΦυλλουδησ ιΩαννησ
τσολακιδου μαγδαλινη
Φλουδα Βασιλικη
ΧαραντΖα ιΩαννα

Επιτροπές
Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ μπαλιοΖογλου γΕΩργιοσ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ κΩστικου μαρια 

ρΕμπΕτσιΩτησ κΩν/νοσ
γιαννοπουλου ΕυδοΞια

ΜΕΛΗ αρΧοντιδου σοΦια
ΒαΪνα Φανη
δουκα Βασιλικη
δουμπαλα δημητρα
ΕυγΕνιδου ΕλΕνη
Ζανια μαρια
ΖουρνατΖη σοΦια
ιστικογλου ιΩαννησ
κακανησ Φιλιπποσ
καλαιτΖιδησ μιΧαλησ
καλπακιδου μαρια 
καραγιαννησ αΘανασιοσ
καραγκιοΖιδου μαρια
καραλιολιου καλλιοπη 
καραμπΕρη ΕλΕνη
καραΧριστιανου μαρια
καρυδα καλλιοπη
κυλουδησ παναγιΩτησ
μαγγλαρησ κΩν/νοσ
μπαγκαλα αναστασια
μπικουλη αναστασια
μυροΒαλη παρασκΕυη
ΞανΘοπουλοσ ΘΕοδΩροσ
παλητΖηκασ δημητρησ
παταρακα μαριανΘη
σταυροπουλου κΩν/να
σΩτηρογλου ΖΩιτσα
ταουσανη μαργαριτα
τουΦασ κΩν/νοσ
τσαλογλιδου αρΕτη
Φαλακιδου σουλτανα
ΧαρΕλα ΕυαγγΕλια
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Επιτροπές
Επιστημονική επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΕνΕτη  αικατΕρινη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ καυκια ΘΕοδΩρα

κΕλΕση μαρΘα
ΜΕΛΗ

Διεθνής Επιστημονική επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ μπιΖασ λαμπροσ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ροκα Βασιλικη
ΜΕΛΗ

αγγου μαρια
αλμπανη  ΕλΕνη
ΒλαΧου ΕυγΕνια
ΒογιατΖιδακη ΕυτυΧια
γαρδικου ΒαρΒαρα
γΕραλη μαρια
γκριτΖΕλη γΕΩργια
ΕυλαΒησ γΕΩργιοσ
Ζυγα σοΦια
ιντασ γΕΩργιοσ
καλοκαιρινου αΘηνα
καμπισιουλη ΕυσταΘια
κανΕλη  σταματια
καραλιολιου καλλιοπη
κασνακτσογλου γΕσΘημανη
κουκια ΕυμορΦια
κουλουρη αγοριτσα
κουρακοσ μιΧαηλ
κΩνσταντικακη ΒαΪα
λακαΦΩσησ ηλιασ

μαστροκΩστασ αΘανασιοσ
μηνασιδου ΕυγΕνια
μπαρουΞησ δημητριοσ
μπΕλαλη κΩνσταντια
μπΕλλαλη ΘαλΕια
νταΦογιαννη Χρυσουλα
παλητΖηκα δημητρα
παντΕλιδου ΕλΕνη
παπαΘανασιου ιΩαννα
πΕγιου αγγΕλικη
πΕσιριδησ ΘΕοδΩροσ
ρΕκλΕιτη μαρια
σταΘαρου αγγΕλικη
στΕργιανησ παντΕλησ
τανη σοΦια
τσιου Χρυσουλα
Φασοη γΕΩργια
ΧατΖικα καλλιοπη 
ΧρυσοΒιτσανου Χρυσα

BroadWaY MYra
BodenMann PatrIcK
KoUtroUBaS tHeodoroS
MorIn dIane
MIrcea tIMoFte
rocco Gennaro
SaSSo loredana
SIlVeStro annalISa
SIMUnec draGIca

tHoMaS KearnS
ZYdZIUnaIte VIlMa 
δρακοπουλου μαριαννα
ΕυαγγΕλιδου ΕυτυΧια
μαγγουλια πολυΞΕνη
μαντΖουκασ στΕΦανοσ
ΞανΘοσ ΘΕοδΩροσ
σαριδη μαρια
Χριστοδουλου ΕλΕνη
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Επιτροπές
Τιμητική επιτροπή

αβραμοπούλου Χαρίκλεια Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Π. "Άγιος Ανδρέας"
αθανασιάδου Ελισσάβετ Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. "Άγιος Παύλος"
αθανασιάδου Ευμορφία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Δράμας
αθηναίου διαμαντίνα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κέρκυρας
ακριβοπούλου αγγελική Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Μεσολογγίου
αλεξοπούλου σταματία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κυπαρισσίας
ανδρουτσοπούλου κωνσταντίνα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αττικής "ΚΑΤ"
αριαντζίδου αναστασία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κομοτηνής "Σισμανόγλειο"
Βενέτη αικατερίνη Διευθύντρια Ν.Υ., Α.Ν.Θ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
Βλαδίκα καλλιόπη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Έδεσσας
γιαννακέα μαρία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Καλαμάτας
γιαννοπούλου Ευδοξία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πτολεμαΐδας "Μποδοσάκειο"
γουρνή παρασκευή Διευθύντρια Ν.Υ., Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας 

"Η Παμμακάριστος"
δεληγιώργη Ευριδίκη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Χαλκίδας 
Εμμανουηλίδου Ευμορφία Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. Έβρου
Ζαγανά Βάια Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Ν.Θ. "Η Σωτηρία"
Ζαγκότση μάρθα Διευθύντρια Ν.Υ.,  Γ.Ν. Καρπενησίου
Ζεκάκη σταματία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Καβάλας
Ζησάκη μαρία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Διδυμοτείχου
Ζούγκου Θεώνη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αθηνών "Λαϊκό"
καζόλη Ευτέρπη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Λήμνου
καλλιγέρου μαρία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κυθήρων "Τριφύλλειο"
κατσίγιαννη αναστασία Διευθύντρια Ν.Υ., Ιατρικό Διαβαλκανικό 

Θεσσαλονίκης
κατσιγιάννη Φωτεινή Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός"
κηπουρού-τριανταφύλλου γεωργία Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Α. "Ιπποκράτειο"
κιούλου αλεξάνδρα Διευθύντρια Ν.Υ., Παθολογικό Νοσοκομείο 

Σπηλιοπούλειο «Αγία Ελένη»
κολλιοπούλου λουΐζα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Γρεβενών
κόντου πετρούλα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Φιλιατών
κορδά παρασκευή Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Άμφισσας
κρανιδιώτη μαριλένα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αιγίου
κωνσταντινίδου Άννα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κοζάνης "Μαμάτσιο"
λαγκάζαλη Βασιλική Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο"
λάιου Ελένη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Άρτας
λιαμοπούλου πολυξένη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. "Γ.Γεννηματάς
μαλαχάτη Ευπραξία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Παίδων Πατρών 

"Καραμανδάνειο"
μανούσου αικατερίνη Διευθύντρια Ν.Υ., Ε.Α.Ν. Πειραιά "Μεταξά"
μήτση ιωάννα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πρέβεζας
μίχου ιωάννα Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Ν. Ρίου Πατρών
μούγια Βασιλική Διευθύντρια Ν.Υ., ΨΝΑ "Δαφνί"
μπέη παρασκευή Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Λάρισας "Κουτλιμπάνειο & 

Τριανταφύλλειο"
νικολούδη παναγιώτα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά 

"Άγιος Παντελεήμων"
8
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Τιμητική επιτροπή

νταβώνη γιαννούλα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Α "Γ.Γεννηματάς"
νταντούμη σουριδούλα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Νέας Ιωνίας 

"Κωνσταντοπούλειο"
ντιούδη παγώνα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Γιαννιτσών
Ξηρομερίτη αντωνία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Λευκάδας
παλητζήκα δήμητρα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. "Γ.Παπανικολάου"
πανταζοπούλου μαρία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Χαλκιδικής
παπαδημητρίου Ευγενία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Βόλου "Αχιλλοπούλειο"
παπαδοπούλου αθανασία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πύργου 

"Ανδρέας Παπανδρέου"
παπαδοπούλου σταυρούλα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Καρδίτσας
παπαϊωάννου μαρία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Βέροιας
πασχάλη ανεζίνα Διευθύντρια Ν.Υ., Ευγενίδειο Θεραπευτήριο
πετροπούλου αθανασία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αμαλιάδας
πετρουλά σοφία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Άργους
πισιμίση Ελένη Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. "Αττικόν"
πιστολά Χρυσάνθη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Μελισσίων "Αμαλία Φλέμιγκ"
ραλλιά Ειρήνη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πειραιά "Τζάνειο"
ρόκα Ελένη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
σαλεμή γεωργία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Π.Α. "Αγλαΐα Κυριακού"
σανταμούρη Ελένη Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
σκούζη παρασκευή Διευθύντρια Ν.Υ.,  Ειδικό Νοσ. Νοσημάτων 

Θώρακος Δυτικής Ελλάδας Πάτρα
σπυροπούλου Ζωή Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Π.Ν. Τρίπολης "Η Ευαγγελίστρια"
τόλη νίκη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν Λαμίας
τυπάλδου Άρτεμη Διευθύντρια Ν.Υ.,  Γ.Ν. Αργοστολίου - Ληξουρίου
Φιλιππάτου Βασιλική Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ο.Ν.Κ. "Άγιοι Ανάργυροι"
Φραγκοπούλου Ελένη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Ρόδου "Ανδρέα Παπανδρέου"
Χαματίδου αναστασία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κιλκίς
Χατζή παναγιώτα Διευθύντρια Ν.Υ., Ν.Δ.Α.Ν. Αθηνών "Ανδρέας Συγγρός"
Χριστοδούλου μαρία Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Π.Α.''Η Αγία Σοφία"

Οργάνωση Γραμματεία

τρεμπεσίνας 32, 121 36 περιστέρι, 
τηλ. 210 5244760, Fax: 210 5740084

9

Επιτροπές
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  Προκαταρκτικό Συνοπτικό Πρόγραμμα
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Προκαταρκτικό Συνοπτικό Πρόγραμμα  
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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

• διοίκηση-οργάνωση & οικονομική αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας / 
ποιότητα νοσηλευτικής Φροντίδας

• δημόσια υγεία & Επιδημιολογία

• νομικά & Επαγγελματικά Θέματα / δίκαιο της υγείας

• νοσηλευτική υγιεινής & ασφάλεια της εργασίας

• νοσηλευτική νοσοκομειακών λοιμώξεων

• πληροφορική της υγείας

• νοσηλευτική Εκπαίδευση και μεθοδολογία της νοσηλευτικής Έρευνας

Επιστημονικές Πληροφορίες

12
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Επιστημονικές Πληροφορίες 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

η οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 7ου πανελλήνιου και 6ου πανευρωπαϊκού
Επιστημονικού και Επαγγελματικού νοσηλευτικού συνεδρίου θεσμοθέτησε τη διεξαγωγή
διαγωνισμού για τη βράβευση μιας εργασίας από την κάθε κατηγορία εργασιών, όπως
αναγράφονται στο τέλος της σελίδας. 

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 (http://magazine.enne.gr πληροφορίες) 
3. οι καθηγητές όλων των βαθμίδων δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην συγγραφική
ομάδα των εργασιών που υποβάλλονται προς βράβευση στην κατηγορία, πρωτότυπη
εργασία φοιτητών.
4. τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής δεν είναι δυνατό συμμετέχουν σε υποψήφιες προς
βράβευση εργασίες. 
5. tο πλήρες κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει στις 5000 λέξεις και θα πρέπει να
αποσταλεί έως 30/04/2015.

Υποβολή των εργασιών
η υποβολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει σε word document στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: abstracts@enne2015.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 τελική αξιολόγηση της εργασίας θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση της εργασίας 

στο συνέδριο

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 συγ-
γραφέων της βραβευμένης εργασίας.
παράλληλα με το βραβείο, οι τέσσερις καλύτερες εργασίες 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
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Τόπος & Χρόνος
το «8ο πανελλήνιο & 7ο πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό νοσηλευτικό συνέδριο»
της Ένωσης νοσηλευτών Ελλάδος, διοργανώνεται φέτος στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο
Grand Hotel Palace από 7 έως 10 μαΐου 2015.

Σημαντικές Ημερομηνίες
ημερομηνίες συνεδρίου 07-10 μαΐου 2015
τελευταία ημερομηνία υποβολής Εργασιών 15 Φεβρουαρίου 2015
ημερομηνία γνωστοποίησης αποδοχής Εργασιών 26 μαρτίου 2015

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 εργα-
σιών 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@enne2015.gr ή στο
τηλέφωνο: 210 5244760

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:
07 μαΐου 10:00 – 20:00
08 μαΐου 08:00 – 20:00
09 μαΐου 08:00 – 20:00
10 μαΐου 08:00 – 15:00

Γενικές Πληροφορίες
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Γενικές Πληροφορίες 
Δικαίωμα Συμμετοχής
Κατηγορία Εγγραφής      Έως 15 /02/ 2015    Έως 03/04/ 2015    Έως 07/05 /2015
μέλη ΕνΕ 65€ 115€ 180€
μη μέλη ΕνΕ / Άλλοι 
Επαγγελματίες υγείας 130€ 180€ 230€

Φοιτητές (1o πτυχίο) *            30€ 50€ 80€
& Άνεργοι νοσηλευτές     

* μέχρι 31 δεκεμβρίου 2014, δωρεάν εγγραφή για φοιτητές και άνεργους νοσηλευτές  

το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει :
• παρακολούθηση όλων των εργασιών του συνεδρίου
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• υλικό συνεδρίου (τσάντα, μπλοκ, στυλό κ.λ.π.)
• προσφορά καφέ στα διαλείμματα του συνεδρίου
• πιστοποιητικό παρακολούθησης
• Εναρκτήρια τελετή  
* Σημείωση: Ειδικά για την περίπτωση της δωρεάν εγγραφής Φοιτητών (1ο Πτυχίο), στο δικαίωμα
συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται το Υλικό Συνεδρίου και η συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή. Σε αυτή
ειδικά την περίπτωση, για την παραλαβή του υλικού του Συνεδρίου και τη συμμετοχή στην Εναρκτήρια
Τελετή καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατηγορία εγγραφής.

Κλινικά Φροντιστήρια
η συμμετοχή σε όλα τα κλινικά Φροντιστήρια τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του
συνεδρίου (www.enne2015.gr) είναι δΩρΕαν αλλά απαιτείται αίτηση συμμετοχής στην γραμματεία
του συνεδρίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Πακέτα Διαμονής 
Διαμονή                Τιμή κατ’ άτομο             Τιμή κατ’ άτομο            Τιμή κατ’ άτομο

σε τρίκλινο                     σε δίκλινο                  σε μονόκλινο
lUX κατηγορία 190 € 330 € 420 €
α’ κατηγορία 140 € 240 € 310 €
Β’ κατηγορία 90 € 140 € 170 €

οι παραπάνω αναφερόμενες τιμές πακέτου είναι κατά άτομο & περιλαμβάνουν:
• τρεις διανυκτερεύσεις (07-10/05/2015) • πρωινό

παρακαλούμε να αποστείλετε το αίτημά σας εγκαίρως στη γραμματεία του συνεδρίου
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  registration@enne2015.gr
με την επιβεβαίωση της κράτησης θα πρέπει να καταβάλλεται το ποσό εξ’ ολοκλήρου
στη γραμματεία του συνεδρίου

Κατηγορία LUX   
Grand Hotel Palace

Α' Κατηγορία
Anatolia Hotel

B' Κατηγορία  
Rotonda Hotel
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Γενικές Πληροφορίες
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Μετακινήσεις με Λεωφορεία
στο πλαίσιο διοργάνωσης του 8ου πανελληνίου και 7ου πανευρωπαϊκού Επιστημονικού &
Επαγγελματικού νοσηλευτικού συνεδρίου, η Ε.ν.Ε. θα μισθώσει λεωφορεία από διάφορες πόλεις
της χώρας για την μετακίνηση των  συμμετεχόντων από την πόλη διαμονής τους στη Θεσσαλονίκη,
στα ξενοδοχεία των πακέτων διαμονής, και την επιστροφή τους. 
οι αφετηρίες των λεωφορείων είναι οι εξής: αθήνα, πάτρα, Βόλος, ιωάννινα, αλεξανδρούπολη.  
οι επιπλέον πόλεις ενδιάμεσοι σταθμοί οι οποίες θα εξυπηρετηθούν είναι: αγρίνιο, Άρτα,
λάρισα, λαμία, Ξάνθη, κομοτηνή και καβάλα. 
η μίσθωση των λεωφορείων για κάθε διαδρομή θα γίνει εφόσον υπάρχει ο ελάχιστος
απαιτούμενος αριθμός 30 επιβατών.
η καταβολή του τιμήματος, θα γίνεται την στιγμή της επιβίβασης με μετρητά. η διαδικασία αυτή
προτιμάται, γιατί σε περίπτωση που τελικά δε συμπληρωθεί ο αναγκαίος αριθμός επιβατών
και το λεωφορείο δεν μισθωθεί, να μην υπάρχει δυσχέρεια επιστροφής  των χρημάτων με
τραπεζικά εμβάσματα.
η πρόθεση μετακίνησης με λεωφορείο δηλώνεται μέχρι τις 20 απριλίου 2015 στη γραμματεία
του συνεδρίου. στην περίπτωση που δεν καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός επιβατών για
κάποια διαδρομή, οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται εγκαίρως.
το κόστος μετακίνησης από κάθε πόλη στη Θεσσαλονίκη συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής,
έχει ως εξής:

πόλη                κόστος μετακίνησης 
με λεωφορείο στη 

Θεσσαλονίκη με επιστροφή
αγρίνιο 55,00€
Άρτα 50,00€
πάτρα 60,00€
ιωάννινα 40,00€
αθήνα 45,00€
Βόλος 24,00€

H αναχώρηση από αθήνα θα πραγματοποιηθεί την πέμπτη 07/05/2015, στις 08:30 το πρωί
από το ξενοδοχείο Hilton και η επιστροφή στις 10/05/2015 μετά το πέρας του συνεδρίου.
στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.enne2015.gr, στην επιλογή «μετακινήσεις με λεωφορεία»
θα βρείτε τις ενημερώσεις με τις λεπτομέρειες για την αναχώρηση από κάθε πόλη και τους
ενδιάμεσους σταθμούς, μόλις αυτές είναι διαθέσιμες, καθώς και ηλεκτρονική φόρμα υποβολής
πρόθεσης μετακίνησης με λεωφορείο, για τη διευκόλυνσή σας. 

Αεροπορικές Μετακινήσεις
για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στο συνέδριο, για όποιον επιθυμεί να ταξιδέψει με
αεροπλάνο από αθήνα, θα διατεθεί συγκεκριμένος αριθμός προκρατημένων αεροπορικών
εισιτηρίων σε συγκεκριμένες αεροπορικές πτήσεις προς Θεσσαλονίκη την πέμπτη 07/05/2015
με επιστροφή την κυριακή 10/05/2015. 
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα κράτησης του αεροπορικού σας εισιτηρίου από οποιαδήποτε
πόλη προς τη Θεσσαλονίκη με επιστροφή. 
για περισσότερες πληροφορίες και την κράτησή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τη
γραμματεία του συνεδρίου.

πόλη                            κόστος μετακίνησης 
με λεωφορείο στη 

Θεσσαλονίκη με επιστροφή
λάρισα 15,00€
λαμία 20,00€
αλεξανδρούπολη 33,00€
Ξάνθη 22,00€
κομοτηνή 35,00€
καβάλα 20,00€
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Θεσσαλονίκη 

η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, πρωτεύουσα του
νομού Θεσσαλονίκης και έδρα της περιφέρειας κεντρικής μακεδονίας. Είναι μια ιστορική
πόλη που αποτελεί διαχρονικά πόλο έλξης για ιστορικούς ερευνητές, αρχαιολόγους, εθνο-
λόγους καθώς και για χιλιάδες επισκέπτες τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό. 

η πόλη οφείλει το όνομά της στην ετεροθαλή αδερφή του μ. αλεξάνδρου, η οποία
ονομάστηκε έτσι από τον πατέρα της Φίλιππο κατά την γέννηση της, μετά από μία ση-
μαντική νίκη του ίδιου κατά των Θεσσαλών. η Θεσσαλονίκη υπήρξε σημαντικό σημείο
αναφοράς λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της οικονομικής ευρωστίας της, προ-
σελκύοντας ανθρώπους με πλούσια εμπορική και πολιτιστική δραστηριότητα. 

tη μεγαλύτερη ακμή της τη γνώρισε κατά τους βυζαντινούς χρόνους όπου ο κων-
σταντίνος ο μέγας της «προσέφερε» τη θέση της δεύτερης πόλης στην αυτοκρατορία
μετά την κωνσταντινούπολη καθιστώντας την «συμβασιλεύουσα». μετά τη καταστροφή
της από τους νορμανδούς το 1185 μ.Χ. και μετά από μία σειρά ποικίλων ιστορικών γεγο-
νότων παραδόθηκε στους Ενετούς και παρέμεινε υπό την κυριαρχία τους μέχρι το 1430
όπου περιήλθε σε οθωμανική κατοχή για περισσότερο από 4 αιώνες. η Θεσσαλονίκη απε-
λευθερώθηκε από τους οθωμανούς στις 26 οκτωβρίου του 1912. το 1916 αποτέλεσε έδρα
της δεύτερης κυβέρνησης από τον Ελ. Βενιζέλο και μετατράπηκε σε κέντρο του ανατολικού
μετώπου με αποτέλεσμα την είσοδο της Ελλάδας στον α’ παγκόσμιο πόλεμο και την εκ-
δίωξη του βασιλιά κωνσταντίνου α'. το 1917 εκδηλώθηκε καταστροφική πυρκαγιά όπου
και έκαψε το μεγαλύτερο μέρος της με αποτέλεσμα την έναρξη της ανοικοδόμησης της
πόλης. το διάστημα 1922 – 1940 υποδέχεται και ενσωματώνει στους κόλπους της δεκάδες
χιλιάδες πρόσφυγες από τη μικρά ασία. το 1941, οι γερμανοί εισβάλλουν στη Θεσσαλο-
νίκη εξοντώνοντας την εβραϊκή κοινότητα της πόλης και δολοφονώντας εκατοντάδες κα-
τοίκους, ενώ τρία χρόνια αργότερα, στις 30 οκτωβρίου 1944, εισέρχονται οι στρατιωτικές
μονάδες του Ελασ, όπου και σφραγίζεται η απελευθέρωσή της. η Θεσσαλονίκη δεν θα
μπορούσε να μείνει αμέτοχη σε μια περίοδο έντασης και πολιτικών συγκρούσεων με
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αποτέλεσμα τον εμφύλιο πόλεμο και τη χούντα των συνταγματαρχών με σημαντικά γεγο-
νότα τις εκτελέσεις στο γεντί – κουλέ, τη δολοφονία του τζώρτζ πολκ και του γρ. λαμπράκη.

παράλληλα, με τα ιστορικά και πολιτικά γεγονότα η πόλη δε σταματάει να κινείται σε
ρυθμούς ανάπτυξης, τόσο σε πολιτιστικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. το 1926 ιδρύεται
το αριστοτέλειο πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και διοργανώνεται με επιτυχία η πρώτη διε-
θνής Έκθεση που θα αποτελέσει αργότερα ορόσημο της οικονομικής και πολιτικής ζωής
της Ελλάδας. το 1928 ιδρύεται ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθµός της χώρας, ενώ το 1933
πραγµατοποιείται στη πόλη η δ́  Βαλκανική συνδιάσκεψη. η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε και
συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης για πολλούς λόγιους και πνευματικούς ηγέτες της
Ελλάδας ανάμεσα τους ο ποιητής γιάννης ρίτσος ο οποίος συγκλονισμένος από τα γε-
γονότα της 9ης μαΐου 1936 γράφει το ποίημα – σταθμό για τη χώρα «Επιτάφιος». το 1939
λειτουργεί για πρώτη φορά η δηµοτική Βιβλιοθήκη ενώ ένα χρόνο μετά εγκαινιάζεται η
πρώτη σηµαντική θεατρική σκηνή της πόλης, το Βασιλικό Θέατρο της Θεσσαλονίκης. το
1949 ολοκληρώνεται η αναστύλωση του ιερού ναού του αγίου δηµητρίου και το 1959 λει-
τουργεί η ανωτάτη Βιοµηχανική σχολή Θεσσαλονίκης, το σημερινό πανεπιστήμιο μακε-
δονίας. από το 1960 μέχρι και σήμερα, η πόλη φιλοξενεί το Φεστιβάλ κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης συγκεντρώνοντας εκατοντάδες καταξιωμένα και ανερχόμενα ταλέντα
καθώς και χιλιάδες λάτρεις της μικρής οθόνης από όλη την Ελλάδα αναπτύσσοντας αξιό-
λογη πνευματική, καλλιτεχνική και πολιτιστική κίνηση με θεατρικές παραστάσεις, μουσική,
συναυλίες, θέατρο και έντονη νυχτερινή ζωή προσφέροντας ποικίλες επιλογές. 

η πολιτιστική άνοδο της πόλης συνεχίζεται με ανασκαφές και εγκαινιάσεις αρχαιολο-
γικών και πολιτιστικών χώρων με σημείο αναφοράς την ανακάλυψη της αρχαίας ρωμαϊκής
αγοράς (1966) και του τάφου του Βασιλιά Φιλίππου (1977), την ανακήρυξη παλαιοχριστια-
νικών και βυζαντινών μνημείων σε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς (1989)
και φυσικά την ανακήρυξή της ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης (1997).

η Θεσσαλονίκη του 21ου αιώνα εξακολουθεί να συγκεντρώνει το παγκόσμιο ενδια-
φέρον με τις ανασκαφικές εργασίες στην αμφίπολη προκαλώντας δέος και θαυμασμό
αλλά και εγείροντας ποικίλες συζητήσεις και διαμάχες για τα μοναδικά και αξιόλογα αρ-
χαιολογικά ευρήματα που έρχονται στο φως. η Θεσσαλονίκη για μία ακόμη φορά δικαιο-
λογεί και δικαιώνει τη φήμη της ανά την υφήλιο 

Θεσσαλονίκη
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  ΣΥΝΔΡΟΜΗ Ε.Ν.Ε.

Αναφορικά με την ετη-
σίως καταβαλλόμενη 
συνδρομή υπέρ της ΕΝΕ 

επισημαίνονται τα ακόλουθα. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. 2 του Νόμου 
3252/2004, «Ο νοσηλευτής που 
έχει εγγραφεί στο μητρώο Περι-
φερειακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε. 
υποχρεούται κάθε χρόνο και 
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να 
υποβάλλει, στο Περιφερειακό 
Τμήμα όπου ανήκει, δήλωση, η 
οποία θα περιέχει τα εξής στοι-
χεία: το όνομα, επώνυμο, όνομα 
πατέρα, όνομα μητέρας, τόπο 
γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση 

κατοικίας και εργασίας μαζί με 
το αντίγραφο της άδειας άσκη-
σης επαγγέλματος νοσηλευτή 
και δήλωση πραγματικής άσκη-
σης του επαγγέλματος. Το έντυ-
πο της δήλωσης αποστέλλεται σε 
όλα τα Μέλη από το Περιφερεια-
κό Τμήμα της Περιφέρειάς τους. 
Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. μπορεί με 
απόφασή του να συμπληρώσει 
ή να τροποποιήσει τη μορφή της 
δήλωσης. Μαζί με την ετήσια 
δήλωση ο νοσηλευτής υποχρε-
ούται να καταβάλει και την ετή-
σια εισφορά στην Ε.Ν.Ε. που 
ορίζεται στα τριάντα (30) ευρώ. 
Για τα μέλη τρίτεκνων και πο-

λύτεκνων οικογενειών, όπως 
επίσης και για τους ανέργους, 
η ετήσια εισφορά ορίζεται στο 
ποσό των είκοσι (20) ευρώ. Τα 
επίτιμα Μέλη δεν υποχρεούνται 
στην καταβολή ετήσιας εισφο-
ράς και εξόδων εγγραφής».

Όπως προκύπτει εκ των ανω-
τέρω διατάξεων, πέραν των πα-
ραπάνω κατηγοριών των τρίτε-
κνων, των πολύτεκνων και των 
ανέργων, ο νομοθέτης, μέχρι 
και σήμερα, δεν έχει προβλέψει 
περί μειωμένης ετήσιας συν-
δρομής υπέρ της Ε.Ν.Ε. για άλ-
λες κατηγορίες νοσηλευτών. ❱◗

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Νόμου 3754/2009, «Από την ημερομηνία πρόσληψης 
του και για μία πενταετία το προσωπικό των ως άνω κατηγοριών και κλάδων δεν επιτρέπεται να απο-
μακρυνθεί από τη θέση στην οποία διορίστηκε για οποιονδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε διαδικασία 

(απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση)».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις νεότερες διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 του Νόμου 4223/2013, «Δεν επιτρέπεται 

η μετάθεση, η μετάταξη και η απόσπαση, του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προ-
σωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, με τις νεότερες διατάξεις του Νόμου 
4223/2013 καταργήθηκε το γενικό κώλυμα της πενταετίας όσον αφορά τις υπηρε-
σιακές μεταβολές του νοσηλευτικού προσωπικού και διατηρήθηκε το κώλυμα της 
διετίας από τον διορισμό και μόνον από τον διορισμό. 

Εν προκειμένω, ωστόσο, δεν χωρεί η επίκληση της θεωρίας που εκλαμ-
βάνει την μετάταξη ως οιονεί διορισμό, δοθέντος ότι η συγκεκριμένη θεωρία 
εφαρμόζεται πρωτίστως, με βάση σχετικά πάγια νομολογιακά πορίσματα, 
μόνο επί των απαιτουμένων προσόντων για την διενέργεια της μετάταξης.

Ως εκ τούτο, απουσία σχετικής ρητής νομοθετικής διάταξης, ερμηνευ-
τικώς δεν μπορεί να γίνει δεκτό, ότι απαγορεύεται η διενέργεια 
μετάταξης προ της παρόδου διετίας από προγενέστερη μετάτα-
ξη. Σημειωτέον εν προκειμένω, ότι επειδή ακριβώς η μετάταξη 
αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου, οποιαδήποτε διάταξη που 
ενδεχομένως περιορίζει το εν λόγω δικαίωμα θα πρέπει υποχρε-
ωτικώς να ερμηνεύεται στενά, ώστε να μην φτάνει στο σημείο να 
αναιρεί ή να θίγει τον πυρήνα του συγκεκριμένου δικαιώματος. ❱◗

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΔΙΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ
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ΜεΤαΤαΞΗ – αποσπασΗ εΚπαιδευΤιΚεσ αδειεσ
ανασΤοΛΗ ΧοΡΗΓΗσΗσ

ομολογουμένως οι υπηρεσιακές 
μεταβολές της απόσπασης και της 
μετάταξης είναι διαφορετικές με-

ταξύ τους, παρουσιάζοντας εξατομικευ-
μένα χαρακτηριστικά.

Βασικό στοιχείο της διάκρισής τους 
είναι η χρονική τους ισχύς. έιδικότερα, 
ενώ η απόσπαση αποτελεί εκ της φύσεώς 
της μια υπηρεσιακή μεταβολή προσωρι-
νής χρονικής ισχύος, που στοχεύει στην 
κάλυψη παροδικών υπηρεσιακών ανα-
γκών, το μέτρο της μετάταξης αποτελεί 
μια πάγια μεταβολή, που ακολουθεί τον 
υπάλληλο ενδεχομένως μέχρι και το πέ-
ρας της υπαλληλικής του σταδιοδρομίας. 

πέραν της ως άνω διαφορετικής φύσε-
ώς τους, οι δύο παραπάνω υπηρεσιακές 
μεταβολές δεν ασκούν άμεση επιρροή η 
μια στην άλλη, υπό την έννοια ότι ένας 
υπάλληλος που τελεί σε καθεστώς από-
σπασης δύναται να αιτηθεί και να επιτύχει 
την μετάταξή του σε θέση άλλου κλάδου.

Βέβαια σε μια τέτοια περίπτωση, λαμ-
βανομένων υπόψη των υπηρεσιακών ανα-
γκών που συνδέονται με την θέση στην 
οποία μετατάχθηκε ο υπάλληλος, είναι 
δυνατή υπό προϋποθέσεις η ανάκληση της 
απόσπασης. η αναφορά σε προϋποθέσεις 
γίνεται προκειμένου περί ειδικών μορφών 
απόσπασης, όπως για παράδειγμα της 
απόσπασης για συνυπηρέτηση με ένστο-
λο, η οποία τυγχάνει ειδικής προστασίας 
από την κείμενη νομοθεσία, που καθιστά 
ανέφικτη την ανάκλησή της.

αντιστρόφως, πάλι, ουδέν νομικό κώλυ-
μα υφίσταται καταρχήν για την διατήρηση 
της απόσπασης σε περίπτωση μετάταξης, 
υπό τον αυτονόητο όρο ότι ο υπάλληλος 
θα πρέπει πάντα να εκτελεί τα καθήκοντα 
του κλάδου στον οποίο ανήκει. με άλλα 
λόγια, ένας νοσηλευτής που μετατάσσεται 
σε θέση διοικητικού δεν μπορεί, πλέον, να 
εκτελεί νοσηλευτικό έργο, αλλά τα υπηρε-
σιακά του καθήκοντα θα πρέπει να είναι 
αμιγώς διοικητικής φύσεως. ❱◗

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρ-
θρου ένατου του νόμου 4057/2012, όπως αυτές αντικα-
ταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 

4210/2013, «δεν χορηγούνται άδειες και παρατάσεις αδειών 
υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 
και του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 για τη συμμετοχή του 
υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκ-
παίδευσης μέχρι τις 31.12.2014. η διάταξη του προηγούμε-
νου εδαφίου δεν θίγει την ισχύ αδειών υπηρεσιακής εκπαί-
δευσης που έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις».

ένόψει των παραπάνω διατάξεων καθίσταται σαφές, ότι 
μέχρι και τις 31-12-2014 ουδείς δημόσιος υπάλληλος δύνα-
ται να λάβει εκπαιδευτική άδεια. 

μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας και μη υπαρ-
χούσης σχετικής πρόβλεψης, καθίσταται επιτρεπτή η χορή-
γηση εκπαιδευτικών αδειών. υπογραμμίζεται, βέβαια, ότι η 
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας δεν αποτελεί υποχρέωση 
της διοίκησης, η οποία ενεργεί στο πλαίσιο διακριτικής ευ-
χέρειας, πέραν της εξαίρεσης των υποτρόφων του ι.κ.υ.  ❱◗
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Η συσΤΗΜαΤιΚΗ αναΘεσΗ αΛΛοΤΡιΩν ΚαΘΗΚονΤΩν

Η Ένωση νοσηλευτών ελλάδος (έ.ν.έ.) έχει 
επανειλημμένως τονίσει, ότι η συστηματική 
ανάθεση αλλότριων καθηκόντων σε νοσηλευ-

τές είναι ενέργεια παράνομη, που παραβιάζει σαφείς 
διατάξεις, που διέπουν την άσκηση του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος.

έιδικότερα, τα επαγγελματικά δικαιώματα και κα-
θήκοντα των νοσηλευτών περιγράφονται με σαφήνεια 
στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 351/1989. 
από την διατύπωση των παραπάνω διατάξεων προκύ-
πτει αναμφίβολα, ότι τα νοσηλευτι-
κά καθήκοντα συνδέονται στενά με 
την παροχή υπηρεσιών φροντίδας 
και υγείας προς τους νοσηλευομέ-
νους ασθενείς. μεταξύ, δε, των ως 
άνω υπηρεσιακών καθηκόντων δεν 
συμπεριλαμβάνονται διοικητικής ή 
πάσης άλλης φύσεως ενέργειες.

με άλλα λόγια, η συστηματική 
και επί μακρόν απασχόληση νοση-
λευτών σε διοικητικής φύσεως κα-
θήκοντα, όπως είναι και η απασχό-
ληση στο θυρωρείο ή σε τηλεφωνικό 
κέντρο, συνιστά ανάθεση αλλότριων 
καθηκόντων, που κρίνεται ως παρά-
νομη και καταχρηστική.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες εκφεύγουν του συνή-
θους κύκλου των υπηρεσιακών καθηκόντων των νο-
σηλευτών και αποτελούν σε κάθε περίπτωση αλλότρια 
καθήκοντα εν σχέσει με τον κλάδο των νοσηλευτών.

σημειωτέον εν προκειμένω, ότι τα υπηρεσιακά κα-
θήκοντα των νοσηλευτών, ως επιστημόνων του χώρου 
της υγείας, είναι ενιαία ανεξαρτήτως του φορέα απα-
σχόλησης ή της νομικής φύσεώς του. με άλλα λόγια, 
τα καθήκοντα των νοσηλευτών είναι κοινά ανεξαρτή-
τως του αν απασχολούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά νο-
σοκομεία, σε ασφαλιστικούς φορείς σε κέντρα υγείας 
ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. 

στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 30 του δημοσιοϋπαλλη-
λικού κώδικα (νόμος 3528/2007), ο υπάλληλος είναι 
υποχρεωμένος να εκτελεί μόνον τα καθήκοντα του 

κλάδου και της ειδικότητάς του, άρα όχι και αλλότρια 
καθήκοντα, τα οποία δύνανται να του ανατεθούν μό-
νον σε περίπτωση επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης 
και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με αιτιολογη-
μένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου.

με άλλα λόγια, προκειμένου η ανάθεση αλλότριων 
καθηκόντων να είναι σύννομη, θα πρέπει η εξυπηρε-
τούμενη υπηρεσιακή ανάγκη να είναι ανεπίδεκτη ανα-
βολής λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της, αλλά και 
να υπάρχει αδυναμία κάλυψης της εν λόγω ανάγκης 

με άλλο τρόπο, δηλαδή ανυπαρ-
ξία ή πρόσκαιρη αδυναμία αρμο-
δίου υπαλλήλου για να αντιμετω-
πισθεί η ανάγκη.

έν προκειμένω, η ανάθεση 
σε νοσηλευτές της εκτέλεσης 
διοικητικής φύσεως καθηκό-
ντων στο κυ καρλοβάσου γίνεται 
άνευ χρονικού προσδιορισμού 
και άνευ παραθέσεως της απαι-
τούμενης κατά νόμο αιτιολογίας. 
και μόνον λόγω των παραπάνω η 
επίμαχη πράξη αποβαίνει παρά-
νομη και ανακλητέα.

έπιπλέον, ουδόλως μνημονεύ-
εται ως δικαιολογητική βάση κά-

ποια επιτακτική ανάγκη, που δεν μπορεί να καλυφθεί 
με άλλο τρόπο. απουσία, δε, επιτακτικής ανάγκης, ελ-
λείπουν και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την έκδο-
ση της επίμαχης πράξης, η οποία και για τον λόγο αυτό 
αποβαίνει ομοίως παράνομη και ακυρωτέα.

στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η 
επίκληση των ελλείψεων σε προσωπικό δεν μπορεί 
να αποτελέσει τη νόμιμη αιτιολογία για την ανάθεση 
αλλότριων καθηκόντων, δοθέντος ότι οι ελλείψεις 
προσωπικού συνιστούν ένα διαρκές και διαχρονικό 
φαινόμενο και όχι μια έκτακτη περίσταση.

έν προκειμένω, λοιπόν, η συστηματική και επί μα-
κρόν ανάθεση σε νοσηλευτές αλλότριων καθηκόντων 
δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι οφείλεται σε επείγου-
σες συνθήκες μη προβλεφθείσες, στοιχείο που την 
καθιστά αυτομάτως παράνομη.❱◗

παράνομη και καταχρηστική 

H επίκληση 
των ελλείψεων 
σε προσωπικό 
δεν μπορεί να 
αποτελέσει τη 
νόμιμη αιτιολογία 
για την ανάθεση 
αλλότριων 
καθηκόντων    
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αναφορικά με το ζήτημα της 
αναγνώρισης της προϋπηρε-
σίας νοσηλευτών στο Ωνάσειο 

καρδιοχειρουργικό κέντρο επισημαί-
νονται τα ακόλουθα:

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 6 σχεδίου νόμου 
του υπουργείου υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης για ρυθμίσεις θεμάτων 
έθνικού συστήματος υγείας, φαρμάκων 
και φαρμακείων «στο τέλος του άρθρου 
27 του ν. 4024/2011 προστίθεται παράγρα-
φος 4, ως εξής: «4. ο χρόνος υπηρεσίας 
που έχει παρασχεθεί στο Ωνάσειο καρ-
διοχειρουργικό κέντρο για το προσωπι-
κό των νοσοκομείων του έσυ και άλλων 
νπδδ του δημοσίου λογίζεται ως πραγ-
ματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογι-
κή και μισθολογική εξέλιξη».

με την ως άνω εισηγούμενη ρύθμιση 
θα εδίδετο οριστική λύση στο ζήτημα της 
αναγνώρισης της προϋπηρεσίας στο Ωκκ. 

πλην όμως η επίμαχη ρύθμιση 
ουδέποτε ψηφίστηκε μέχρι σήμερα, 
οπότε μοιραία ανατρέχουμε στις διατά-
ξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του νόμου 
3156/2003, σύμφωνα με τις οποίες «ο 
χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων που 
παρασχέθηκε σε ν.π.ι.δ., τα οποία προ-
ηγουμένως λειτουργούσαν ως ν.π.δ.δ. 
ή αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, συ-
νυπολογίζεται για τη μισθολογική τους 
εξέλιξη αν ακολούθησε ή ακολουθήσει 

μετάταξή τους στο δημόσιο ή ο.τ.α. ή 
άλλα ν.π.δ.δ., εφόσον συντρέχουν σω-
ρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) υπηρετούσαν στα ν.π.δ.δ. ή αυ-
τοτελείς δημόσιες υπηρεσίες κατά το 
χρόνο μετατροπής αυτών σε N.π.I.δ. και

β) η μετάταξή τους στο δημόσιο ή 
ο.τ.α. ή άλλα ν.π.δ..δ. πραγματοποι-
είται  εντός διετίας από τη μετατροπή 
των προηγούμενων υπηρεσιών τους σε 
ν.π.ι.δ..

στην περίπτωση που η μετάταξη 
πραγματοποιήθηκε ή θα πραγματοποι-
ηθεί μετά τη συμπλήρωση της διετίας, 
ο χρόνος που θα ληφθεί υπόψη για τη 
μισθολογική τους εξέλιξη περιορίζεται 
στα δύο (2) έτη».

έκ των ανωτέρω διατάξεων προκύ-
πτει, ότι το Ωνάσειο ως νπιδ δεν εμπί-
πτει στους φορείς εκείνους των οποίων 
οι υπάλληλοι δύνανται καταρχήν να 
αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία τους 
σε φορέα του δημόσιου τομέα. 

Ωστόσο είναι γεγονός, ότι με από-
φαση του διοικητικού έφετείου Θεσσα-
λονίκης έγινε δεκτό το αίτημα περί της 
αναγνώρισης των ετών προϋπηρεσίας 
στο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «παπα-
γεωργίου» υπαλλήλων που μετακινή-
θηκαν σε άλλο φορέα απασχόλησης του 
δημόσιου τομέα. 

Ως εκ τούτου, κάθε υπάλληλος που 
τελεί υπό τις αυτές συνθήκες δύναται 

να αιτηθεί από τον καινούριο φορέα 
απασχόλησης την αναγνώριση των ετών 
προϋπηρεσίας του στο «παπαγεωργί-
ου». προφανώς μαζί με την αίτηση θα 
πρέπει να υποβάλει σχετικά δικαιολο-
γητικά, εκ των οποίων να προκύπτει και 
να αποδεικνύεται η επικαλούμενη προ-
ϋπηρεσία. 

σημειωτέον, ότι η αποδοχή ή μη 
της αίτησης εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της διοίκησης, δοθέντος ότι 
το δεδικασμένο που απορρέει από την 
προαναφερθείσα απόφαση του διοι-
κητικού έφετείου Θεσσαλονίκης κατα-
λαμβάνει μόνον τους διαδίκους και δεν 
εκτείνεται σε τρίτους. κατά συνέπεια, 
είναι δυνατόν η σχετική αίτηση να απορ-
ριφθεί και ο υπάλληλος να υποχρεωθεί 
να κινηθεί δικαστικώς, με μεγάλη, βέ-
βαια, πιθανότητα επιτυχίας. 

έν προκειμένω είναι σαφές, ότι και 
για τους υπαλλήλους που έχουν προϋ-
πηρεσία στο Ωνάσειο υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα ευδοκίμησης του δικαστι-
κού τους αγώνα.

Βέβαια η ένέ, δοθέντος ότι σε 
μερικές περιπτώσεις η εν λόγω προ-
ϋπηρεσία αναγνωρίζεται, καταβάλει 
προσπάθεια ώστε να υπάρξει συνολική 
ρύθμιση του ζητήματος για όλους τους 
νοσηλευτές. Για τον σκοπό αυτό απαι-
τείται η εισαγωγή νομοθετικής διάτα-
ξης, όπως ανωτέρω είχε προταθεί. ❱◗

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
νόμου 3599/2007, «ο διοικητής της υγειονο-
μικής περιφέρειας μπορεί με αποφάσεις του 

να μετακινεί ιατρικό, επιστημονικό μη ιατρικό, νοση-
λευτικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό των 
Φ.π.υ.υ.κ.α. της περιφέρειας του για κάλυψη εφημέρι-
ων ή άλλων αναγκών για χρονικό διάστημα όχι μεγα-
λύτερο των τριών μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται 
για ακόμα τρεις (3) μήνες, μέσα στο ίδιο έτος. ομοίως 
οι διοικητές των υ.πέ. μπορούν με κοινές αποφάσεις 
τους να μετακινούν μεταξύ των υγειονομικών περι-
φερειών τους ιατρικό, επιστημονικό μη ιατρικό, νοση-

λευτικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό των 
Φ.π.υ.υ.κ.α. και των υγειονομικών περιφερειών τους 
για κάλυψη εφημέριων ή άλλων αναγκών για χρονικό 
διάστημα τριών (3) μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται 
για ακόμα τρεις (3) μήνες, μέσα στο ίδιο έτος».

έκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι ο δι-
οικητής μιας υ.πέ. έχει την δυνατότητα μετακίνησης 
προσωπικού μεταξύ φορέων που βρίσκονται εντός 
των ορίων της διοικητικής του ευθύνης. προκειμέ-
νου, δε, περί μετακίνησης μεταξύ δύο διαφορετικών 
υ.πέ. απαιτείται συναπόφαση των καθ’ύλην συναρμό-
διων διοικητών των οικείων υ.πέ. ❱◗

αναΓνΩΡισΗ πΡοΫπΗΡεσιασ σΤο Ωνασειο 

ΜεΤαΚινΗσΗ δυπε
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είναι γεγονός, ότι η ολοήμερη και εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων, ειδικότερα, δε, των οικείων 
νοσηλευτικών υπηρεσιών στηρίζεται, μεταξύ άλλων, και στο θεσμό του εφημερεύοντος νοσηλευτή.

 ο συγκεκριμένος νοσηλευτής, από την στιγμή που ορίζεται ως εφημερεύων, επιφορτίζεται επί της 
ουσίας με το έργο της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του τομέα ευθύνης του, 

έχοντας την αυτονόητη υποχρέωση αφενός να συντονίζει την δράση της υπηρε-
σίας, αφετέρου να επιλαμβάνεται κάθε προβλήματος που ανακύπτει κατά την 

παροχή υπηρεσιών υγείας στους νοσηλευομένους ασθενείς.
 με άλλα λόγια ο ρόλος του εφημερεύοντος νοσηλευτή είναι από την 

φύση του επιτελικός και σχετίζεται με τον διοικητικό συντονισμό της υπη-
ρεσίας και των υπαλλήλων και την επίλυση κάθε σχετικού προβλήματος.

 ένόψει του ως άνω επιτελικού ρόλου του καθίσταται σαφές, ότι ο 
εφημερεύων νοσηλευτής αδυνατεί εν τοις πράγμασι να παρέχει και 

υπηρεσίες νοσηλείας, εκτελώντας νοσηλευτικές πράξεις επί ασθε-
νών παράλληλα με την εκτέλεση των επιτελικών καθηκόντων του. 

υποστηρίζεται, δηλαδή, ότι όταν ένας υπάλληλος επιφορ-
τίζεται με την εκτέλεση ειδικής φύσεως καθηκόντων, όπως 
είναι και αυτά του εφημερεύοντος νοσηλευτή, κατά το χρό-
νο εκτέλεσης των συγκεκριμένων καθηκόντων θα πρέπει να 
απαλλάσσεται από την παράλληλη εκτέλεση και των συνήθων 
υπηρεσιακών καθηκόντων του. σε διαφορετική περίπτωση 

υφέρπει ο πραγματικός κίνδυνος να υπάρξει τουλάχιστον 
πλημμελής εκτέλεση αμφοτέρων των καθηκόντων. έίναι, δε, 

προφανές, ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να αποφεύγεται ειδικώς σε 
υπηρεσίες όπως τα νοσοκομεία, η αποτελεσματική και επιτυχής 

λειτουργία των οποίων συνδέεται άρρηκτα με την διασφάλιση του 
υπέρτατου αγαθού της υγείας. ❱◗

εΦΗΜεΡευΩν νοσΗΛευΤΗσ

σΧοΛιΚοσ νοσΗΛευΤΗσ

οι θέσεις σχολικών νοσηλευτών προβλέπονται 
στην οργανωτική δομή των σχολικών μονάδων 
ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης. κατά το μέρος τούτο οι σχολικοί νοση-
λευτές αποτελούν ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του νόμου 
1566/1985. 

ο τίτλος του σχολικού νοσηλευτή καθιερώθηκε 
από τις διατάξεις του άρθρου 3§10 περίπτωση α του 
νόμου 2817/2000, σύμφωνα με τις οποίες «οι ακό-
λουθοι κλάδοι ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού 
του άρθρου 35 παρ. 2, περίπτωση α του ν.1566/1985 
και του παρόντος άρθρου μετονομάζονται ως εξής: 
αα) … δδ) ο κλάδος τέ2 έπιμελητών σε κλάδο πέ25 
σχολικών νοσηλευτών». 

περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 3§6 του νόμου 
2817/2000, «ειδικό τυπικό προσόν διορισμού στον 
κλάδο αυτόν (σχολικών νοσηλευτών) ορίζεται το πτυ-

χίο νοσηλευτικής ή νηπιοβρεφοκομίας ή επισκεπτών 
υγείας ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημε-
δαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. οι 
σχολικοί νοσηλευτές ασκούν έργο υγιεινής και φρο-
ντίδας υγείας των παιδιών που φοιτούν στις μονάδες 
ειδικής αγωγής. οι επιμελητές που υπηρετούν κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εντάσσονται 
στο νέο κλάδο με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμά-
κιο που κατέχουν».

πέραν των παραπάνω διατάξεων, εκ της κείμενης 
νομοθεσίας δεν προβλέπεται κάτι ειδικότερο εν σχέσει 
με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των σχολικών 
νοσηλευτών. αυτό σημαίνει, ότι οι συγκεκριμένοι νο-
σηλευτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προ-
φανώς διέπονται από τις ρυθμίσεις του πδ 351/1989, 
που περιλαμβάνει μια γενική περιγραφή των επαγγελ-
ματικών δικαιωμάτων των νοσηλευτών, συμπεριλαμ-
βανομένης και της παροχής των πρώτων βοηθειών. ❱◗
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40§2 
του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (νόμος 
3528/2007), «οι δόκιμοι υπάλληλοι, κατά τη δι-

άρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, παρακο-
λουθούν προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης που 
οργανώνονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
47 του παρόντος».

σύμφωνα, δε, με την αμέσως επόμενη παράγρα-
φο 3, «με τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής 
υπηρεσίας οι υπάλληλοι μονιμοποιούνται αυτοδίκαια, 
με εξαίρεση τους υπαλλήλους στους οποίους έχει 
επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή για τους οποίους υφί-
σταται πειθαρχική εκκρεμότητα ή υπάρχει δυσμενής 
έκθεση αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων».

Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, μετά 
την πάροδο της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας ο νο-
μοθέτης του υπαλληλικού κώδικα δέχεται την ύπαρξη 
τεκμηρίου καταλληλότητας του δόκιμου υπαλλήλου, 
προκειμένου αυτός να καταστεί μόνιμος. το ως άνω 
τεκμήριο είναι γενικής ισχύος και θεωρείται μαχητό 
μόνον στην περίπτωση επιβολής πειθαρχικής ποινής, 
εκκρεμούσης πειθαρχικής διώξεως, ή δυσμενούς έκ-
θεσης αξιολόγησης των ουσιαστικών του προσόντων. 

με άλλα λόγια, εφόσον δεν συντρέχουν οι προανα-
φερθείσες δυσμενείς προϋποθέσεις, η μονιμοποίηση 
του δόκιμου υπαλλήλου ενεργείται αυτοδικαίως.

περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
47§2 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα,  «η εισαγωγική 
εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, τόσο για την υπηρεσία 
όσο και για τον υπάλληλο. Γίνεται κατά την πρώτη δι-
ετία από το διορισμό του υπαλλήλου και έχει ως σκο-
πό την εξοικείωση του υπαλλήλου με τα αντικείμενα 
της υπηρεσίας του και τα καθήκοντα του ως δημοσίου 
υπαλλήλου γενικότερα. οι αρμόδιες υπηρεσίες υπο-
χρεούνται να φροντίζουν για την πρόβλεψη των ανα-
γκαίων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό. δεν 
γίνεται προαγωγή υπαλλήλου στον επόμενο του εισα-
γωγικού βαθμό εάν δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την εισαγωγική εκπαίδευση. έυθύς ως ο υπάλληλος 
ολοκληρώσει την εισαγωγική εκπαίδευση, η προαγωγή 
διενεργείται αναδρομικώς με όλες τις συνέπειες». 

κατά την πάγια ερμηνευτική εκδοχή των ανωτέρω 
διατάξεων, η εισαγωγική εκπαίδευση έχει την έννοια 
της ενημέρωσης του υπαλλήλου επί του αντικειμένου 
της υπηρεσίας του και την επιτυχή και αποτελεσματι-
κή εξοικείωσή του με τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. 

ΜονιΜοποιΗσΗ - αδεια ΚυΗσΗσ
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αναφορικά με την δυνατότητα ενός δημοσίου υπαλλήλου να αναχωρεί 
για εγκατάσταση σε άλλη χώρα της έυρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας 
παράλληλα την οργανική του θέση, επισημαίνονται τα ακόλουθα.

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 2 του δημοσιοϋπαλληλικού 
κώδικα, «στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές 
συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) ετών, ύστερα από αίτηση τους και γνώμη 
του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους». 

περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των αμέσως επόμενων παραγρά-
φων 3 και 4 του άρθρου 51 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, « 3. υπάλ-
ληλος, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία 
του δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του 
δημόσιου τομέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της έυρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η έλλάδα, δικαιούται να πάρει 
άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον 
έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία. 

4. στον υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην έυρωπαϊκή Ένωση ή σε 
διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η έλλάδα, χορηγείται μετά από γνώ-
μη του υπηρεσιακού συμβουλίου άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) 
έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μία ακόμα 
πενταετία. αν ο υπάλληλος δεν εμφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα μέσα 
σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτο-
δικαίως από την υπηρεσία». 

στις παραπάνω διατάξεις αναφέρονται περιοριστικώς οι περιπτώσεις 
εκείνες, κατά τις οποίες ο υπάλληλος δύναται να βρίσκεται επί μακρόν στο 
εξωτερικό, διατηρώντας όμως την οργανική του θέση και την δημοσιοϋ-
παλληλική του ιδιότητα. 

Όλες οι ως άνω περιπτώσεις συνδυάζονται με χορήγηση άδειας άνευ 
αποδοχών. ❱◗

αναφορικά με  τις παρεχόμενες διευκολύνσεις σε υπαλλήλους που είναι 
γονείς τέκνων με αναπηρία επισημαίνονται τα ακόλουθα.

σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 27 του νό-
μου 4305/2014 (Φέκ α΄ 237/31-10-2014), το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρ-
θρου 16 του ν. 2527/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «4. η μείωση 
του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (α’ 84), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους 
και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου 
χρόνου του δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και ο.τ.α., που έχουν παιδιά με πνευμα-
τική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 
ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με 
ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο 
συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους».

με τις παραπάνω διατάξεις παρέχεται μια μορφή ελαχίστου ευεργετήματος 
προς τους υπαλλήλους εκείνους που έχουν τέκνα ή σύζυγο με αναπηρία. αναμ-
φίβολα η διάταξη κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και εξυπηρετεί την αρχή 
της κοινωνικής αλληλεγγύης. ❱◗

αδεια ανευ αποδοΧΩν Για εΞΩΤεΡιΚο

διευΚοΛυνσεισ υπαΛΛΗΛΩν αΜεααυτός είναι, άλλωστε, και ο 
αληθής σκοπός του νομοθέ-
τη, που προσβλέπει στην κα-
ταλληλότητα του υπαλλήλου 
πριν από την εκφορά κρίσης 
περί της μονιμοποίησής του 
στην οργανική θέση όπου δι-
ορίστηκε.

ένόψει των ανωτέρω ερ-
μηνευτικώς είναι δυνατόν να 
υποστηριχθεί, ότι ο υπάλληλος 
που απουσίαζε από την υπη-
ρεσία ένεκα χορήγησης θε-
σμοθετημένων αδειών, όπως 
για παράδειγμα άδεια κύησης 
ή ανατροφής τέκνου, δεν έχει 
προλάβει να εξοικειωθεί πλή-
ρως με το αντικείμενο των 
υπηρεσιακών του καθηκόντων, 
ήτοι δεν έχει παρακολουθήσει 
τα λεγόμενα προγράμματα ει-
σαγωγικής εκπαίδευσης, κω-
λυομένης ούτως της μονιμο-
ποιήσεώς του. 

αναμφίβολα πρόκειται 
περί μιας στενά γραμματι-
κής ερμηνείας των επίμαχων 
διατάξεων, που αποβαίνει 
δυσμενής για τον υπάλληλο 
ειδικώς κατά την περίπτωση 
που αυτός δεν απουσίαζε 
καθ’όλη την διάρκεια της δι-
ετίας, αλλά μόνο για μια συ-
γκεκριμένη περίοδο αυτής. 
σε μια τέτοια περίπτωση δεν 
υπάρχει ακριβής πρόβλεψη 
περί του ελαχίστου απαιτου-
μένου χρόνου απασχόλησης, 
που είναι ικανό να πιστοποι-
ήσει την συντέλεση της εισα-
γωγικής εκπαίδευσης και να 
ανοίξει τον δρόμο για τη μο-
νιμοποίηση του υπαλλήλου.

Ωστόσο, αν ακολουθή-
σουμε την ως άνω γραμμα-
τική ερμηνεία, τότε ο ελά-
χιστος χρόνος πραγματικής 
απασχόλησης είναι οπωσδή-
ποτε αυτός της διετίας.  ❱◗



40 Π Α Σ Υ Ν Ο - Ε Σ ΥΣ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Η Σ    > >    τ ε ύ χ ο ς  3 3

σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 παρ. 4 του νόμου 
3329/2005, «το διοικητικό 

συμβούλιο (δ.σ.) είναι πενταμελές 
για νοσοκομεία μέχρι τριακόσιες 
ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλί-
νες και επταμελές για νοσοκομεία 
με τετρακόσιες (400) και άνω οργα-
νικές κλίνες και αποτελείται από:

α) τον διοικητή του νοσοκομείου, 
ως πρόεδρο του διοι-
κητικού συμβουλίου.

β) δύο μέλη σε 
νοσοκομεία έως τρια-
κόσιες ενενήντα εννέα 
(399) οργανικές κλίνες 
και τρία μέλη σε νοσο-
κομεία με τετρακόσιες 
(400) και άνω οργανι-
κές κλίνες, που ορίζο-
νται από τον υπουργό 
υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης με τους 
αναπληρωτές τους. 
από τα μέλη αυτά το 
ένα ορίζεται ως αντιπρόεδρος, ο 
οποίος είναι μερικής απασχόλησης, 
στα νοσοκομεία έως τριακόσιες 
ενενήντα εννέα (399) οργανικές 
κλίνες, στα οποία δεν προβλέπε-
ται αναπληρωτής διοικητής. στα 
νοσοκομεία με τετρακόσιες (400) 
οργανικές κλίνες και άνω αντιπρό-
εδρος του διοικητικού συμβουλίου 
ορίζεται ο αναπληρωτής διοικητής. 
στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, το 
ένα από τα τακτικά και ένα από τα 
αναπληρωματικά μέλη που διορίζει 
ο υπουργός υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης, πρέπει υποχρεωτικά 
να είναι μέλος δ.έ.π. του ιατρικού 
τμήματος του οικείου α.έ.ι..

γ) τον αναπληρωτή διοικητή 
του νοσοκομείου ως αντιπρόεδρο, 
σε νοσοκομεία με τετρακόσιες 
(400) και άνω οργανικές κλίνες, με 
αναπληρωτή του τον διευθυντή της 

διοικητικής υπηρεσίας.
δ) Έναν εκπρόσωπο των ια-

τρών και ειδικευόμενων ιατρών 
που υπηρετούν στο νοσοκομείο, 
ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον 
αναπληρωτή του, από τους ιατρούς 
έ.σ.υ., τους ειδικευόμενους ια-
τρούς και τους ιατρούς μέλη δ.έ.π. 
που υπηρετούν στο νοσοκομείο.

ε) Έναν εκπρόσωπο του λοιπού, 
πλην των ιατρών έ.σ.υ., προσωπικού 
του νοσοκομείου, ο οποίος εκλέ-
γεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, 
από το λοιπό, πλην των ιατρών έ.σ.υ., 
προσωπικό του νοσοκομείου (…)».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέ-
ρω, στο διοικητικό συμβούλιο ενός 
νοσοκομείου, που αποτελεί συλ-
λογικό διοικητικό όργανο, μετέχει 
μεταξύ των λοιπών μελών ένας 
εργαζόμενος που αναδεικνύεται 
μέσω εκλογής από το προσωπικό 
του νοσοκομείου, μαζί με τον ανα-
πληρωτή του. 

στην εξεταζόμενη περίπτωση 
το εκλεγέν μέλος του δσ – εκπρό-
σωπος των εργαζομένων έχει ήδη 
απωλέσει την ιδιότητα δυνάμει της 
οποίας εξελέγη και ορίστηκε μέ-
λος του δσ. έιδικότερα, προκειμέ-
νου περί της εκλογής εκπροσώπου 

των εργαζομένων σε θέση μέλους 
του δσ, αυτονόητη προϋπόθεση 
είναι ότι ο υποψήφιος θα πρέπει 
να είναι υπάλληλος του νοσοκο-
μείου. έν προκειμένω, ωστόσο, 
ο εκλεγείς εκπρόσωπος, δια της 
μετάταξής του σε άλλον φορέα, 
προφανώς απώλεσε την ιδιότητα 
του υπαλλήλου του νοσοκομείου, 

οπότε δεν μπορεί να 
μετέχει στο οικείο δσ. 

μοιραία, λοιπόν, η 
σκέψη μας κατευθύνε-
ται στις ρυθμίσεις του 
άρθρου 13 παρ. 5 του 
κώδικα διοικητικής 
διαδικασίας, σύμφωνα 
με τις οποίες «το συλ-
λογικό όργανο μπορεί 
να λειτουργήσει, όχι 
όμως πέρα από ένα 
τρίμηνο, αν κάποια 
από τα μέλη του εκλεί-
ψουν ή αποχωρήσουν 
για οποιονδήποτε λόγο 

ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της 
οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις 
συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη 
επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρ-
τία». 

κατά συνέπεια, εφόσον και 
στην εξεταζόμενη περίπτωση ένα 
μέλος του συλλογικού διοικητικού 
οργάνου έχει αποχωρήσει, εφό-
σον τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν 
για την απαρτία, το δσ δύναται να 
συνεχίσει να λειτουργεί για ένα 
τρίμηνο. μετά την πάροδο του τρι-
μήνου θα πρέπει να προκύψει νέο 
μέλος, σε αντικατάσταση του ήδη 
αποχωρήσαντος, προφανώς μέσα 
από εκλογική διαδικασία μεταξύ 
των εργαζομένων του νοσοκομεί-
ου, κατά την πρόβλεψη της προα-
ναφερθείσας διάταξης της περί-
πτωσης ε΄ της παραγράφου 4 του 
άρθρου 7 του νόμου 3329/2005. ❱◗

δσ νοσοΚοΜειΩν - εΚπΡοσΩποι εΡΓαΖοΜενΩν
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Η Ένωση νοσηλευτών ελλάδος ήδη από την πρώ-
τη στιγμή θεσπίσεως του επιδόματος επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας υποστήριξε την άποψη, 

ότι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος θα πρέπει να εί-
ναι όλοι οι νοσηλευτές που παρέχουν εν τοις πράγμασι 
νοσηλευτικές υπηρεσίες σε χώρους απασχόλησης που 
δικαιολογούν την καταβολή του.

σε συνέχεια διαρκών πιέσεων η ένέ επέτυχε την έκ-
δοση της πλέον πρόσφατης υπ’αριθμ. 2/53212/0022/15-
07-2014 κοινής απόφασης των υπουργών οικονομικών, 
έσωτερικών και διοικητικής μεταρρύθμισης & ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης (καθορισμός επιδόματος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας προσωπικού νο-
μικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης, Φέκ Β΄ 2012), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οποίας «1. καθορίζουμε το μηνιαίο επίδο-
μα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για το προσω-
πικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου 
των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οργανι-
σμών τοπικής αυτοδιοίκησης ως εξής: 

α) κατηγορία α’ σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ 
β) κατηγορία Β’ σε εβδομήντα (70) ευρώ 
γ) κατηγορία Γ’ σε τριάντα πέντε (35) ευρώ. 

2. στην κατηγορία α’ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικό-
τητες: 

το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και 

αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή 
απορριμμάτων, σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής 
των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, κα-
θώς και οι οδοκαθαριστές οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι 
εργάτες επεξεργασίας λυμάτων, οι χειριστές μηχανικών 
σαρώθρων, οι εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι κα-
θαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρω-
σης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατερ-
γαστές και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και εκ-δορείς 
ζώων και πτηνών, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες 
και τεχνίτες αποχέτευσης, οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών 
και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τό-
νων και λεωφορείων, οι χειριστές μηχανημάτων έργου, 
οι νοσηλευτές και νοσοκόμοι». 

Όπως σαφώς προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, 
οι νοσηλευτές που απασχολούνται σε νπιδ των ο.τ.α., 
είτε με σύμβαση ορισμένου, είτε με σύμβαση αορίστου 
χρόνου, δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα της κα-
τηγορίας α΄ (150,00 ευρώ) του άρθρου 15 του νόμου 
4024/2011.

 έπισημαίνεται, ότι η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβά-
νει μόνον τα νπιδ των οτα και όχι λοιπά νπιδ που δεν 
ανήκουν σε οτα.

η έ.ν.έ. δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει τις προσπάθει-
ες, ώστε στο τέλος ουδείς νοσηλευτής να εξαιρείται από 
την καταβολή του επίμαχου επιδόματος. ❱◗

Βαε οΤα νπιδ

ΜεΤαΤαΞΗ Για οιΚοΓενειαΚουσ ΛοΓουσ

σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 54 παρ.2 του νόμου 
4223/2013, «έπιτρέπεται η, 

μετά την παρέλευση διετίας από το 
διορισμό του, μετάθεση, μετάταξη 
του νοσηλευτικού και παραϊατρι-
κού προσωπικού των νοσοκομεί-
ων του έ.σ.υ., σε νοσοκομεία του 
έ.σ.υ., υγειονομικές περιφέρειες 
και Φορείς εποπτευόμενους από 
το υπουργείο υγείας, μετά από 
γνώμη των οικείων υπηρεσιακών 
συμβουλίων των Φορέων προέ-
λευσης και υποδοχής».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέ-
ρω, η αίτηση της κυρίας παπαδο-
πούλου είναι νόμιμη και η αποδοχή 
της είναι νομικώς εφικτή, εφόσον 

έχουν συμπληρωθεί δύο έτη υπη-
ρεσίας από τον διορισμό της. πλην 
όμως η αποδοχή της εν λόγω αίτη-
σης μετάταξης δεν είναι υποχρεω-
τική για την διοίκηση, δοθέντος ότι 
ο νομοθέτης κάνει χρήση του όρου 
«επιτρέπεται», αφήνοντας στη δι-
οίκηση ένα ευρύ πεδίο διακριτικής 
ευχέρειας. Βέβαια, σε περίπτωση 
απόρριψης της σχετικής αίτησης 
θα πρέπει πάντα να παρατίθεται 
σαφής και ειδική αιτιολογία.

περαιτέρω υπογραμμίζεται, ότι 
η ύπαρξη και η επίκληση σοβαρών 
οικογενειακών λόγων οπωσδήποτε 
συνεκτιμάται, πλην όμως και πάλι 
δεν υποχρεώνει την διοίκηση να ικα-
νοποιήσει την υποβληθείσα αίτηση.

διαφορετικό είναι το ζήτημα της 
μη προώθησης μιας αίτησης μετά-
ταξης στο καθ’ύλην αρμόδιο υπηρε-
σιακό συμβούλιο, προκειμένου αυτό 
να γνωμοδοτήσει. στην περίπτωση, 
μάλιστα, που έχουν ήδη προωθη-
θεί στο υπηρεσιακό συμβούλιο συ-
ναφείς αιτήσεις, που υποβλήθηκαν 
μεταγενέστερα, τότε αναμφίβολα 
ανακύπτει ζήτημα πειθαρχικής ευ-
θύνης παντός εμπλεκομένου υπαλ-
λήλου, δοθέντος ότι σύμφωνα με 
την περίπτωση ια΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 107 του δημοσιοϋπαλ-
ληλικού κώδικα συνιστά πειθαρχικό 
παράπτωμα «η αδικαιολόγητη προ-
τίμηση νεότερων υποθέσεων με πα-
ραμέληση παλαιότερων».    
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σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 85 του δη-
μοσιοϋπαλληλικού κώ-

δικα (νόμος 3528/2007), όπως 
αυτό είχε τροποποιηθεί δυνά-
μει των διατάξεων του νόμου 
3839/2010, καθιερώθηκε ένα 
σύστημα αξιολόγησης των υπό 
κρίση υπαλλήλων, για την επι-
λογή των προϊσταμένων διεύ-
θυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου 
οργανικής μονάδας, σύμφω-
να με το οποίο μοριοδοτείται 
ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση 
προϊσταμένου διεύθυνσης, κα-
θώς και ο χρόνος υπηρεσίας σε 
θέση προϊσταμένου τμήματος ή 
αυτοτελούς γραφείου.

ένόψει των ανωτέρω δι-
ατάξεων εξεδόθη η υπ’α-
ριθμ. διδαδ/Φ.35.23/1288/
οικ.8652/16-04-2010 ερμηνευ-
τική εγκύκλιος του υπουργείου 
έσωτερικών, σύμφωνα με την 
οποία στον χρόνο υπηρεσίας σε 
θέση προϊσταμένου διεύθυν-
σης ή τμήματος δεν υπολογίζο-
νται μόνο τα χρονικά διαστήμα-
τα που ο υπάλληλος άσκησε τα 
εν λόγω καθήκοντα ύστερα από 
επιλογή από το οικείο υπηρε-
σιακό συμβούλιο, αλλά και τα 
χρονικά διαστήματα που αφο-
ρούν την με οιονδήποτε νόμιμο 
τρόπο άσκηση των καθηκόντων 
αυτών, η οποία βέβαια θα πρέ-
πει να προκύπτει από σχετική 
πράξη του αρμοδίου οργάνου. 

ένόψει των ανωτέρω, προ-
κειμένου να υπάρξει μοριο-
δότηση των υπαλλήλων που 
άσκησαν καθήκοντα προϊστα-
μένου κατ’ανάθεση θα πρέπει 
να έχει εκδοθεί σχετική διοικη-
τική πράξη. έπισημαίνεται, ότι 

ΜοΡιοδοΤΗσΗ σε πεΡιπΤΩσΗ αναΘεσΗσ

η έκδοση της ως άνω πράξεως 
ανάθεσης δεσμεύει την υπηρε-
σία του υπαλλήλου και καθιστά 
υποχρεωτική την μοριοδότησή 
του, σύμφωνα με την ερμηνεία 

των διατάξεων του δημοσιοϋ-
παλληλικού κώδικα, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στην προανα-

φερθείσα εγκύκλιο. 
στο σημείο αυτό διευκρινίζε-

ται, ότι η πράξη ανάθεσης αφο-
ρά την κατ’ανάθεση άσκηση κα-
θηκόντων που αντιστοιχούν σε 
θέση ευθύνης. έιδικώς επί των 
νοσηλευτικών υπηρεσιών των 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων ως 
θέσεις ευθύνης λογίζονται οι 
θέσεις διευθυντών, τομεαρχών, 
προϊσταμένων και υπευθύ-
νων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 103§1 του νόμου 
2071/1992. 

έπισημαίνεται, τέλος, ότι πέ-
ραν της έκδοσης της σχετικής 
πράξης ανάθεσης, ιδιαίτερα 
κρίσιμο είναι και το ζήτημα της 
εν τοις πράγμασι άσκησης κα-
θηκόντων που αντιστοιχούν σε 
θέση ευθύνης. έπί του εν λόγω 
ζητήματος είναι χαρακτηριστι-
κή η νομολογία του συμβουλί-
ου της έπικρατείας, το οποίο 
με την υπ’αριθμ. 900/2001 
απόφασή του όρισε, ότι κατά 
την έννοια του άρθρου 30 του 
ν. 1586/1986, όπως τροποποι-
ήθηκε κατά τα ανωτέρω, μετά 
την 1η-1-1988 η διοίκηση δεν 
μπορεί να αρνηθεί να χορηγή-
σει το κατά το άρθρο 12 παρ. 1 
του νόμου τούτου επίδομα θέ-
σης στους αναφερομένους στη 
διάταξη αυτή υπαλλήλους, για 
το λόγο ότι η υπηρεσία τους 
στερείται νέου οργανισμού, η 
έκδοση του οποίου ήταν υπο-
χρεωτική μέχρι την ημερομηνία 
αυτή. η σύμφωνη με το σύνταγ-
μα ερμηνεία αυτή επιβάλλεται 
εν όψει του ότι θα αντέκειτο 
στην καθιερούμενη από το άρ-
θρο 4 του συντάγματος αρχή της 
ισότητας να υπάρχουν υπάλλη-

Στην έννοια 
της άσκησης 
καθηκόντων 
προϊσταμένου 
εντάσσεται κάθε 
μορφή άσκησης 
των εν λόγω 
καθηκόντων είτε 
κατόπιν επιλογής 
από υπηρεσιακό 
συμβούλιο, 
είτε κατόπιν 
αναπλήρωσης, 
είτε κατόπιν 
πράξης 
ανάθεσης. 
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λοι ασκούντες τα αναφερόμενα 
στην τελευταία αυτή διάταξη 
καθήκοντα, οι οποίοι δεν λαμ-
βάνουν το επίδομα τούτο, από 
το γεγονός και μόνο ότι για τη 
συγκεκριμένη υπηρεσία ή το 
νομικό πρόσωπο δεν έχει εκδο-
θεί οργανισμός.

με άλλα λόγια το συμβού-
λιο της έπικρατείας θεωρεί, ότι 
ένας υπάλληλος που ασκεί εν 
τοις πράγμασι χρέη προϊσταμέ-
νου δικαιούται να λαμβάνει το 
αντίστοιχο επίδομα θέσης, ακό-
μη και αν στην υπηρεσία του δεν 
έχει εκδοθεί οργανισμός που 
να προβλέπει θέση προϊσταμέ-
νου. η αξίωσή του, δε, αυτή δεν 
υπόκειται σε χρονικό περιορι-
σμό προκειμένου να είναι νόμι-
μη, ήτοι ενυπάρχει καθ’όλη την 
περίοδο που εκτελεί χρέη προ-
ϊσταμένου. 

κατ’αναλογία θα πρέπει να 
γίνει δεκτό, ότι σε περίπτω-
ση έκδοσης πράξης ανάθεσης 
καθηκόντων σε τμήμα που δεν 
προβλέπεται ρητώς στον οικείο 
οργανισμό και εν τοις πράγμασι 
άσκησης από τον υπάλληλο των 
εν λόγω καθηκόντων, τότε θε-
μελιώνεται υπέρ του υπαλλήλου 
δικαίωμα μοριοδότησης για τον 
χρόνο άσκησης των ως άνω κα-
θηκόντων. 

περαιτέρω υπογραμμίζεται, 
ότι σε συνέχεια της θέσεως σε 
ισχύ των διατάξεων του νόμου 
4275/2014, που καθιερώνουν 
ένα νέο σύστημα επιλογής προ-
ϊσταμένων, εξεδόθη η υπ’αριθμ.
πρωτ. διδαδ/Φ.35.40/2057/οικ. 
30264/24-11-2014 εγκύκλιος 
του υπουργείου διοικητικής 
μεταρρύθμισης & ηλεκτρονι-
κής διακυβέρνησης, όπου ρη-

τώς αναφέρονται τα εξής χαρα-
κτηριστικά : «Για την εφαρμογή 
των ανωτέρω η έννοια του όρου 
«έχουν ασκήσει καθήκοντα 
προϊσταμένου» δεν περιορίζε-
ται αποκλειστικά και μόνο στην 
άσκηση των καθηκόντων αυτών 
ύστερα από επιλογή των υπαλ-
λήλων από το αρμόδιο συμ-
βούλιο, αλλά περιλαμβάνει την 
με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο 
άσκηση των καθηκόντων αυτών, 
όπως η νόμιμη αναπλήρωση».

και εκ της ανωτέρω πλέον 
πρόσφατης εγκυκλίου καθίστα-
ται σαφές, ότι στην έννοια της 
άσκησης καθηκόντων προϊστα-
μένου εντάσσεται κάθε μορφή 
άσκησης των εν λόγω καθηκό-
ντων είτε κατόπιν επιλογής από 
υπηρεσιακό συμβούλιο, είτε 
κατόπιν αναπλήρωσης, είτε κα-
τόπιν πράξης ανάθεσης. ❱◗
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μοριοδότηση πιστοποιητικού 
επιμόρφωσης ετήσιας διάρκειας

της ασπαιτέ

Κατά το άρθρο 85 του ν. 
3528/2007 όπως ίσχυ-
σε μετά την τροποποίησή 

του από τον ν. 3868/2010 και 
τον ν.4115/2013 και προ της 
τροποποίησης του από τον ν. 
4275/2014- (θεωρούμε ότι δυ-
νάμει των διατάξεων του υκ υπό 
αυτή τη μορφή η μοριοδότηση 
που τέθηκε υπόψιν μας, δεδο-
μένων και των σχετικών τελικών 
διατάξεων του ν. 4275/2014):

«3. η επιλογή των προϊστα-
μένων τμήματος, αυτοτελούς 
Γραφείου ή αντίστοιχου επιπέ-
δου οργανικής μονάδας γίνεται 
από το υπηρεσιακό συμβούλιο 
του άρθρου 159 βάσει κριτηρίων 
που αξιολογούνται ως ακολού-
θως: α. έπαγγελματικά - τεχνι-
κά προσόντα....η πιστοποιημέ-
νη επιμόρφωση που παρέχεται 

από το έθνικό κέντρο δημόσιας 
διοίκησης και αυτοδιοίκησης 
(έ.κ.δ.δ.α.) και άλλες σχολές 
του δημοσίου, καθώς και αυτή 
που παρέχεται από πανεπιστή-
μια ή τ.έ.ι., ή από το έυρωπαϊκό 
ινστιτούτο δημόσιας διοίκησης, 
το κοινωνικό πολύκεντρο ή από 
το διαβαλκανικό ινστιτούτο δη-
μόσιας διοίκησης ή από το Ίδρυ-
μα ποιμαντικής έπιμορφώσεως 
(ι.π.έ.) της ιεράς αρχιεπισκοπής 
αθηνών και αποδεικνύεται με 
αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 
50 μόρια (ανά ημέρα επιμόρ-
φωσης ένα (1) μόριο με ανώ-
τατο όριο τα 50 μόρια). στην 
πιστοποιημένη επιμόρφωση 
που μοριοδοτείται κατά τα ανω-
τέρω περιλαμβάνονται και τα 
πιστοποιητικά επιμόρφωσης 
του έ.κ.δ.δ.α. ή άλλων σχο-

λών επιμόρφωσης του δημοσί-
ου που έχουν αποκτηθεί μέχρι 
15.5.2009 (ημερομηνία έναρξης 
πιστοποιημένης επιμόρφωσης 
του έ.κ.δ.δ.α.)».

 Για την ερμηνεία των διατά-
ξεων του υπαλληλικού κώδι-
κα μετά την τροποποίηση τους 
από τον ν. 3839/2010 εξεδόθη 
η υπ’ αριθ. αριθμ. πρωτ.: δι-
δαδ/Φ.35.23/1288/οικ. 8652 /16-
4-2010 εγκύκλιος του υπουργεί-
ου έσωτερικών, αποκέντρωσης 
και ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης. σε αυτήν, στο σχετικό πίνα-
κα, αναφέρεται ρητώς ότι ο αριθ-
μός μορίων της επιμόρφωσης 
από το έ.κ.δ.δ.α. ή άλλες σχολές 
του δημοσίου, πανεπιστήμια, τέι, 
το έυρωπαϊκό ινστιτούτο δημό-
σιας διοίκησης, το κοινωνικό 
πολύκεντρο ή το διαβαλκανικό 
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ινστιτούτο δημόσιας διοίκησης 
είναι «μέχρι 50 μόρια -1 μόριο 
ανά ημέρα επιμόρφωσης»

 στις προϊσχύσασες μορφές του 
το άρθρο 85 είχε ως ακολούθως:

«3. η επιλογή των προϊστα-
μένων τμήματος, αυτοτελούς 
Γραφείου ή αντίστοιχου επιπέ-
δου οργανικής μονάδας γίνεται 
από το υπηρεσιακό συμβούλιο 
του άρθρου 159 βάσει κριτηρίων 
που αξιολογούνται ως ακολού-
θως: α. έπαγγελματικά - τεχνι-
κά προσόντα.... η πιστοποιημέ-
νη επιμόρφωση που παρέχεται 
από το έθνικό κέντρο δημόσιας 
διοίκησης και αυτοδιοίκησης 
(έ.κ.δ.δ.α.) και άλλες σχολές 
του δημοσίου, καθώς και αυτή 
που παρέχεται από πανεπιστή-
μια ή τ.έ.ι, ή από το έυρωπαϊκό 
ινστιτούτο δημόσιας διοίκησης, 
το κοινωνικό πολύκεντρο ή από 
το διαβαλκανικό ινστιτούτο δη-
μόσιας διοίκησης και αποδει-
κνύεται με αντίστοιχο πιστοποι-
ητικό: μέχρι 50 μόρια (ανά ημέρα 
επιμόρφωσης ένα (1) μόριο με 
ανώτατο όριο τα 50 μόρια). στην 
πιστοποιημένη επιμόρφωση 
που μοριοδοτείται κατά τα ανω-
τέρω περιλαμβάνονται και τα 
πιστοποιητικά επιμόρφωσης 
του έ.κ.δ.δ.α. ή άλλων σχο-
λών επιμόρφωσης του δημοσί-
ου που έχουν αποκτηθεί μέχρι 
15.5.2009 (ημερομηνία έναρξης 
πιστοποιημένης επιμόρφωσης 
του έ.κ.δ.δ.α.)

σχετικά είχε εκδο-
θεί η υπ’ αριθ. διδαδ/Φ. 
35 .17/1034/8267/17-6-2008 
εγκύκλιος του υπουργείου έσω-
τερικών στην οποία αναφέρεται: 
«στην περίπτωση που καλείστε 
να μοριοδοτήσετε βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 85 του 
υπαλληλικού κώδικα υπό κρί-
ση υπαλλήλους που διαθέτουν 

τίτλους σπουδών της σέλέτέ 
ή της ασπαιτέ, θα πρέπει να 
εξετάζετε, μεταξύ άλλων, τη δι-
άρκεια των εν λόγω προγραμ-
μάτων. έάν δηλαδή πρόκειται 
για προγράμματα δύο εξαμήνων, 
τότε πρόκειται για επιμορφωτικά 
προγράμματα που δεν οδηγούν 
στην απόκτηση τίτλου σπουδών 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως 
εκ τούτου ο τίτλος πατέσ της 
σέλέτέ είναι κατ’ ουσίαν ένα 
πιστοποιητικό επιμόρφωσης και 
ως τίτλος επιμόρφωσης θα μο-
ριοδοτηθεί σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στις παραγράφους 1α,2α 
και 3α του άρθρου 85».

 Όσα αναφέρονται στην εγκύ-
κλιο αυτή, καίτοι αυτή εξεδόθη 
υπό το καθεστώς προϊσχύσαντος 
δικαίου, εξακολουθούν να είναι 
εφαρμοστέα, δεδομένου ότι η εν 
λόγω διάταξη δεν υπέστη σημα-
ντικές τροποποιήσεις.

 συνεπεία των ανωτέρω προ-
κύπτει ότι μοριοδοτείται ως 
επαγγελματικό- τεχνικό προ-
σόν για την επιλογή σε θέση 
προϊσταμένου τμήματος η επι-
μόρφωση στην ανώτατη σχολή 
παιδαγωγικής και τεχνολογικής 
έκπαίδευσης. το προσόν αυτό, 
όπως μας αναφέρει η ερωτώ-
σα δε μοριοδοτήθηκε καθόλου, 
καθώς στο εν λόγω πεδίο έλα-
βε μόνον 10 μόρια – προφανώς 
μόνο από τη δεκαήμερη επιμόρ-
φωσή της στο έκδδα. σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 85 
παρ. 3 όμως, μοριοδοτείται και η 
πιστοποιημένη επιμόρφωση που 
παρέχεται από το άλλες σχολές 
του δημοσίου, όπως είναι η ασ-
παιτέ, προσόν το οποίο φαίνεται 
να μην ελήφθη υπόψιν, παρά το 
ότι προσκομίστηκε το υπ’ αριθ. 
πρωτ. 927/198/25-6-2014 «πι-
στοποιητικό παιδαγωγικής και 
διδακτικής επάρκειας».❱◗

Μοριοδοτείται ως 
επαγγελματικό- 
τεχνικό προσόν 
για την επιλογή 
σε θέση 
Προϊσταμένου 
Τμήματος η 
επιμόρφωση στην 
Ανώτατη Σχολή 
Παιδαγωγικής 
και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης.
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αναφορικά με τις κατη-
γορίες, από τις οποίες 
δύνανται να προέρχονται 

οι υπάλληλοι που καταλαμβάνουν 
τις θέσεις ευθύνης όλων των ορ-
γανικών μονάδων των δημόσιων 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων επιση-
μαίνονται τα κάτωθι.

σύμφωνα με τις πλέον πρόσφα-
τες διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 
2 του νόμου 4272/2014 (προσαρ-
μογή στο εθνικό δίκαιο της έκτε-
λεστικής οδηγίας 2012/25/έέ της 
έπιτροπής της 9ης οκτωβρίου 
2012 για τη θέσπιση διαδικασιών 
ενημέρωσης σχετικά με την ανταλ-
λαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, 
ανθρώπινων οργάνων που προορί-
ζονται για μεταμόσχευση - ρυθμί-
σεις για την Ψυχική υγεία και την 
ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπα-
ραγωγή και λοιπές διατάξεις, Φέκ 
α΄ 145), «μέχρι την πλήρη συμ-
μόρφωση στον τρόπο επιλογής των 
προϊσταμένων στα δημόσια νοσο-
κομεία της χώρας, όπως αυτός θα 
καθοριστεί στους υπό κατάρτιση 
οργανισμούς αυτών, εφαρμόζονται 
τα κάτωθι: Για τις θέσεις ευθύνης 
όλων των οργανικών μονάδων 
των νοσοκομείων του έσυ, για τις 
οποίες προβλέπεται να καταλαμ-
βάνονται από υπαλλήλους των κα-
τηγοριών πέ και τέ, ισχύει η δια-
ζευκτική δυνατότητα επιλογής των 
προϊσταμένων αυτών».

έκ των ανωτέρω διατάξεων 
καθίσταται σαφές, ότι τις θέσεις 
ευθύνης των νοσηλευτικών υπη-
ρεσιών όλων των νοσοκομείων της 
χώρας δύνανται να καταλαμβάνουν 

οι νοσηλευτές και των δύο κατηγο-
ριών πέ ή τέ, χωρίς να καθιερώ-
νεται κάποιας μορφής προβάδισμα 
μεταξύ των. 

Χαρακτηριστική, εν προκει-
μένω, είναι η υπ’αριθμ.πρωτ. δι-
δαδ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-
04-2010 εγκύκλιος της διεύθυνσης 
διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 
του υπουργείου έσωτερικών με 
θέμα το σύστημα επιλογής προ-
ϊσταμένων οργανικών μονάδων. 
σύμφωνα με το περιεχόμενο της 

ανωτέρω εγκυκλίου, όταν οι οικεί-
ες οργανικές διατάξεις προβλέ-
πουν διαζευκτικά τη δυνατότητα 
επιλογής σε θέση προϊσταμένου 
υπαλλήλων διαφορετικών κατηγο-
ριών προσωπικού, τότε δεν ισχύει 
το προβάδισμα κατηγοριών.

κατά το μέρος, λοιπόν, που οι 
επίμαχες ρυθμίσεις του άρθρου 
26 του νόμου 4272/2014 καθιερώ-
νουν ρητώς την διαζευκτική δυνα-
τότητα επιλογής προϊσταμένων πέ 
και τέ, είναι προφανές ότι μεταξύ 
των νοσηλευτών πέ και τέ δεν 
υπάρχει προβάδισμα. 

σημειώνεται, τέλος, ότι οι προ-
αναφερθείσες νομοθετικές διατά-
ξεις, ως νεότερες και ειδικές, υπε-
ρισχύουν πάσης άλλης αντιθέτου 
διατάξεως, ιδίως, δε, των διατάξε-
ων των ισχυόντων οργανισμών των 
επιμέρους νοσοκομείων. έπιπλέον 
οι διατάξεις αυτές καταλαμβάνουν 
κάθε περίπτωση κατάληψης θέ-
σεως ευθύνης, είτε αυτή ενεργεί-
ται κατόπιν τυπικών κρίσεων, είτε 
κατόπιν έκδοσης σχετικής πράξης 
ανάθεσης.

με άλλα λόγια, η τυχόν εκδο-
θησόμενη πράξη ανάθεσης κα-
θηκόντων προϊσταμένου οποιου-
δήποτε οργανωτικού επιπέδου 
(διεύθυνση, τομέας και τμήμα) σε 
νοσηλευτή πέ, κατ’επίκληση του 
προβαδίσματός του έναντι των 
συναδέλφων του νοσηλευτών της 
κατηγορίας τέ, θα είναι παράνομη 
και ακυρωτέα λόγω ευθείας πα-
ραβίασης των ειδικών διατάξεων 
του άρθρου 26 παρ. 2 του νόμου 
4272/2014. ❱◗

ανάληψη θέσης ευθύνης 

πε – Τε 4272/2014

Τις θέσεις 
ευθύνης των 
νοσηλευτικών 
υπηρεσιών όλων 
των νοσοκομείων 
της χώρας 
δύνανται να 
καταλαμβάνουν 
οι νοσηλευτές 
και των δύο 
κατηγοριών  
ΠΕ ή ΤΕ
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αναφορικά με την παροχή 
διευκολύνσεων των υπαλ-
λήλων που απασχολούνται 

με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο 
δημόσιο τομέα επισημαίνονται τα 
ακόλουθα. 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1§1 του νόμου 1483/1984, 
«οι διατάξεις του κεφαλαίου 
αυτού εφαρμόζονται στους ερ-
γαζόμενους με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ή σχέση έμμι-
σθης εντολής, σε επιχειρήσεις ή 
εκμεταλλεύσεις. αφορούν τους 
εργαζόμενους και των δύο φύ-
λων, που έχουν υποχρεώσεις προς 
εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή 
άλλα μέλη της οικογενείας τους 
που έχουν ανάγκη τις φροντίδες ή 
την υποστήριξή τους, ώστε να δι-
ευκολύνεται η προετοιμασία τους 
για την είσοδο στην απασχόληση, η 
διατήρησή της, καθώς και η επαγ-
γελματική τους εξέλιξη».

περαιτέρω, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 5§1 του ιδίου 

ως άνω νόμου, «ο γονέας που 
έχει τις προϋποθέσεις της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 1 και έχει 
συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργα-
σίας στον ίδιο εργοδότη δικαιούται 
να λάβει γονική άδεια ανατροφής 
του παιδιού, στο χρονικό διάστημα 
από τη λήξη της άδειας μητρότη-
τας μέχρις ότου το παιδί συμπλη-
ρώσει ηλικία τριών και μισό (3 1/2) 
ετών. η άδεια αυτή είναι χωρίς 
αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί 
να φθάσει τους τρεις και μισό (3 
1/2) μήνες για κάθε γονέα και δί-
νεται από τον εργοδότη, με βάση 
τη σειρά προτεραιότητας των απα-
σχολούμενων στην επιχείρηση για 
κάθε ημερολογιακό έτος. 

οι ρυθμίσεις της παρούσας πα-
ραγράφου ισχύουν και για 
τους απασχολούμε-
νης στο δημόσιο, 
τα ν.π.δ.δ. και 
τους οργανι-
σμούς τοπι-
κής αυτοδι-

οίκησης. 
η καταγγελία της σύμβασης 

εργασίας, που γίνεται εξαιτίας 
της άσκησης του δικαιώματος για 
λήψη γονικής άδειας ανατροφής, 
είναι άκυρη».

Όπως προκύπτει εκ των ανω-
τέρω, η διάρκεια της άδειας ανα-
τροφής τέκνου για υπάλληλο ιδι-
ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
που απασχολείται στο δημόσιο ή 
σε νπδδ αγγίζει τους 3,5 μήνες 
κατ’ανώτατο όριο. 

η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει 
και τους υπαλλήλους του κέέλ-
πνο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 
του άρθρου 33 του οικείου έσωτε-
ρικού κανονισμού λειτουργίας. ❱◗

αδεια αναΤΡοΦΗσ - ιδιΩΤιΚοσ ΤοΜεασ
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Με τον αέρα της νίκης, 
παλαιότερων στη μνήμη 
εποχών, «η αριστερά» σε 

αυτές τις πολιτικές εκλογές κα-
τάφερε με διαφορά να επικρατή-
σει. με μια μεγάλη στροφή στα 
χρονικά δεδομένα, το εκλογικό 
σώμα της έλλάδας, έδειξε την 
αποστροφή  του σε κόμματα με 
παράδοση πολλών ετών. η αγα-
νάκτηση του Έλληνα σήμερα έχει 
αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια 
με τις εκλογικές προτιμήσεις 
του και σε πιο ακραία εκλογικά 
σχήματα. η αριστερά πάλι κάνο-
ντας σταδιακά τα τελευταία έτη 
μια προσπάθεια αποτίναξης της 
πατροπαράδοτης αριστεράς από 
βαθύ κόκκινο, σε ροζ, επέδειξε 
ένα πιο φιλελεύθερο και φιλο-

λαϊκό πρόσωπο, προκειμένου να 
πλησιάσει τον πολίτη.

ποιος ευθύνεται όμως για 
αυτή την μεγάλη πολιτική αλλα-
γή στο πολιτικό προσκήνιο της 
έλλάδας; έυθύνεται το μνημόνιο 
και οι παρεπόμενες σκληρές δε-
σμεύσεις του; έυθύνονται οι λε-
γόμενοι «εταίροι», με την σκληρή 
επιβολή της πολιτική τους  προς 
την έλλάδα; έυθύνεται το γε-
γονός ότι η έλλάδα έχει φτάσει 
πλέον σε ένα σημείο που μπορεί 
κανείς να μιλά για ανθρωπιστική 
κρίση; έυθύνονται οι πολιτικές 
καρικατούρες που χρόνια τώρα 
φορτώνουν στον λαό, λάθη επί 
λαθών, χωρίς να λύνουν ουσια-
στικά προβλήματα του λαού και 
χωρίς οι περισσότεροι να κατα-

νοούν πως μπορούν να αναδιαρ-
θρώσουν τούτο το κράτος;

με το βάρος κοντά μιας δε-
καετίας περίπου στις πλάτες της,  
όπου ξεκίνησε αυτή η κατρακύ-
λα, μιας χώρας σαν την έλλάδα, 
ο άμοιρος ο ψηφοφόρος έρχεται 
να αποφασίσει ποιος δύναται να 
σώσει τούτο το έθνος. πολλές οι 
εξαγγελίες του σύριζα και κυ-
ρίως νέες με τον αέρα της ανα-
κούφισης, σε θεωρητικό πάντα 
επίπεδο, μέχρι να δούμε τα απο-
τελέσματα στην πράξη. Για όλους 
τους παραπάνω λόγους και άλ-
λους τόσους που αν απαριθμη-
θούν δεν μας φτάνει το μελάνι,  η 
απέχθεια και η απογοήτευση του 
λαού εκφράστηκε με το σημερινό 
εκλογικό αποτέλεσμα.

«πρώτη φορά αριστερά…»

έπιμέλεια: Έλενα μπεκρή νοσηλεύτρια 
ατέι, μSc  «διαχείριση κρίσεων υγείας- 
διεθνής ιατρική», καποδιστριακό πανεπιστήμιο,  
πΓν αττικής «κωνσταντοπούλειο» ν. ιωνίας
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η πολιτική αστάθεια τα τε-
λευταία χρόνια, έχει εντείνει τα 
σοβαρά προβλήματα της χώρας. 
υψηλή ανεργία, μεταναστευτι-
κό πρόβλημα, καταρράκωση του 
χώρου υγείας με συνεχιζόμενη 
ανύπαρκτη πρωτοβάθμια περί-
θαλψη, η δε οργάνωση της παι-
δείας μοιάζει ουτοπική, με συ-
νεχή ατοπήματα εκπαιδευτικών 
μεταρρυθμίσεων, χαράτσια και 
φορολογία δυσβάσταχτη με ένα 
πλεονάζον έλλειμμα να μας στιγ-
ματίζει στην ευρωπαϊκή κοινότη-
τα και πολλά περισσότερα ακόμη.

κουβαλώντας τόσα πολλά βάρη 
και κυρίως βαραίνοντας μας με δι-
αρκή θλίψη για τη συνεχή πορεία 
τελμάτωσης της καθημερινότητας 
μας, η νέα κυβέρνηση προσπαθεί 
επιθετικά να αλλάξει ένα προσκήνιο 
με ασυντόνιστες μεταρρυθμίσεις 
και εξαγγελίες για ριζικές αλλαγές, 
χωρίς σαφές πλάνο για το μέλλον. 
παραμένουν όλα σε ένα θεωρητικό 
παιχνίδι εντυπώσεων και κυρίως 
χωρίς να αντιλαμβάνονται τις δυ-
σμενείς συνέπειες για όλο αυτό που 
έπεται. διπλωματικά λανθασμένοι 
χειρισμοί και επίδειξη θεωρητικά 
αντικρουόμενων μεταρρυθμίσεων 
χωρίς αντίκρισμα στην πραγματικό-
τητα. ας σοβαρευτούμε λίγο και ας 
δει κάποιος κατάματα την πραγμα-
τικότητα. δεν έχει κανένα νόημα να 
φανούμε αντάρτες ενώ στην ουσία 
είμαστε «επαίτες», ενός παιχνιδιού 
του οποίου δεχτήκαμε τους όρους 
εξαρχής. συγκρότηση πολιτικών 
δυνάμεων και προσπάθεια κοινής 
συντονισμένης  αναδιάρθρωσης 
του τόπου ετούτου, θα βοηθούσαν 
πραγματικά από το να επιδεικνύ-
ουμε στυλιστικές προτάσεις στην 
έυρώπη καθώς και «μαγκιά» χωρίς 
νόημα.

τώρα επιβάλλονται οι χαμηλοί 
τόνοι και το στρώσιμο στην σκλη-
ρή  δουλειά. με φαρφαρολογίες 
δεν λύνονται καίρια σημαντικά 
ζητήματα του κράτους. η πείνα, 
η φτώχεια, η έλλειψη παιδείας 
και δημόσιας περίθαλψης δεν 
αναιρούνται με λόγια του αέρα 
και με ευφάνταστους πολιτικούς 
λόγους. αν έχει μείνει καθόλου 
ελληνική αξιοπρέπεια ή φιλότι-
μο, θα πρέπει σοβαρά να ληφθεί 
υπόψη από όλους όσους με τόση 
δίψα ζητάνε την υποτιθέμενη  
σωτηρία του λαού. έίναι αναγκαία 
μια σειρά από σοβαρών και με-
λετημένων μεταρρυθμίσεων με 
στόχο την παραγωγή και κυρίως 
την αλλαγή προς την δημιουρ-
γία για νέους επαγγελματίες. να 
δοθεί το μήνυμα πως θέλουμε 
πράγματι αλλαγές και όχι πως 
παίζουμε «game theories». το 
πρόβλημά μας δεν είναι η έυρώ-
πη αλλά οι ίδιοι μας οι εαυτοί.

Όσον αφορά τον τομέα υγείας, 
γιατί να διαφέρει; ο τρόπος με τον 
οποίο προσεγγίζεται από τους τε-
λευταίους αντιπροσώπους της σε 
όλες τις κομματικές παραλλαγές 
των τελευταίων ετών της κρίσης, 
παραμένει ίδιος και απαράλλα-
χτος! καμία κρίση, καμία στρατη-
γική, κανένα εκπαιδευτικό υπό-
βαθρο περί νοσηλευτικού έργου 
καθώς και ιατρικού. ο ένας μετά 
τον άλλο αναλώνονται σε μεταρ-
ρυθμίσεις τύπου μικροσυνδικα-
λιστικών συμφερόντων κυρίως 
δίχως μελέτη, έρευνα  και σύνεση.

«πρώτη φορά αριστερά» και το 
ίδιο μοτίβο κινήσεων στη σκακιέρα 
συνεχίζεται… με παίχτες χαμένους 
εξαρχής τους νοσηλευτές! ❱◗

«Πρώτη φορά 
αριστερά» και 
το ίδιο μοτίβο 
κινήσεων 
στη σκακιέρα 
συνεχίζεται... με 
παίχτες χαμένους 
εξαρχής τους 
Νοσηλευτές!
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Η νοσηλευ(κ)τική είναι μια από τις έπιστήμες 
υγείας που σχηματίζεται στους χρόνους: αό-
ριστο, παρακείμενο, ένεστώτα και μέλλοντα.

η συνέχεια αυτή είναι και η απόδειξη για την αξία 
της στο χρόνο, από τα ασκληπιεία της αρχαίας έλλά-
δας, μέχρι  τις  εξειδικευμένες  νοσηλευτικές δομές 
της σύγχρονης έλλάδας.  από την φιλανθρωπική τέ-
χνη στην σύγχρονη επιστήμη.

έυχετική νοσηλευ(κ)τική: Χρησιμοποιείται στις 
κύριες νοσηλευτικές πράξεις. έκφράζει μια ευχή 
που μπορεί να πραγματοποιηθεί, στο παρόν και στο 
μέλλον. 

«μακάρι να φυλάξει ο Θεός και να κυλήσει ομαλά 
η εφημερία».

δέχεται και άρνηση (μη): «μακάρι να μην γίνουν 
απολύσεις στον τομέα της υγείας».

δυνητική νοσηλευ(κ)τική: Χρησιμοποιείται για να 
εκφράσει το δυνατό στο παρόν  ή στο μέλλον.

«Θα μπορούσατε να μου δώσετε τα οφειλόμενα 
ρεπό;».

«έίναι δυνατόν να μου επιτρέψετε να συμμετάσχω 
στο συνέδριο;».

δέχεται, μερικές φορές, άρνηση. 
νοσηλευ(κ)τική του πλαγίου λόγου: Χρησιμοποι-

είται συχνά στη θέση της οριστικής ή της υποτακτι-
κής, όταν η δευτερεύουσα πρόταση εξαρτάται από 
παρελθοντικό (ιστορικό) χρόνο.

«Γνωρίζαμε, κατά βάθος, ότι οι νοσηλευτές είχα-
με δίκιο. παρά ταύτα σιωπήσαμε».

έπαναληπτική νοσηλευ(κ)τική: δηλώνει επανάλη-
ψη στο παρελθόν.

«κάθε φορά που οι νοσηλευτές διεκδικούσαν τα 
επαγγελματικά τους δικαιώματα, κάποιες επαγγελ-
ματικές ομάδες στάθηκαν απέναντί τους».

Όλα τα προηγούμενα αφορούν τον σχηματισμό 
της έυκτικής της ένεργητικής νοσηλευτικής. έίμαι 
πεπεισμένη ότι δεν υφίσταται παθητικό κεφάλαιο 
στην νοσηλευτική.

έργαζόμαστε καθημερινά σε δύσκολες συνθήκες 
που πολιορκούν τον ηθικό μας κόσμο και εξουθενώ-
νουν τις ψυχικές και σωματικές μας αντοχές. πολ-
λαπλασιάζουμε την απαιτούμενη προσπάθειά μας, 
καθώς υποπολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες καλυ-
τέρευσης των επαγγελματικών μας συνθηκών. 

Γιατί, ο νοσηλευτής δεν προβάλλει το προσωπικό 
του συμφέρον παρακάμπτοντας το ηθικό και το δίκαιο, 
όσο ανελέητο κι αν είναι το εργασιακό του πλαίσιο.

Γιατί, ο νοσηλευτή δεν εξυψώνει την ηθική του 
συμφέροντος, της επικράτησης του επιδέξιου έναντι 
του άριστου.

Γιατί, «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» δεν αποτελεί 
προϋπόθεση επιτυχούς διεκδίκησης για τους συνα-
δέλφους μας, μιας και ο ασθενής είναι ιερότερος του 
προσωπικού συμφέροντος.    

απομείναμε, λοιπόν,  να ευχόμαστε για εκείνα που 
επιθυμούμε χωρίς να προβούμε σε δυναμικές διεκ-
δικήσεις;

ας καταλάβουμε ότι τίποτα δεν χαρίζεται και ότι τα 
δικαιώματά μας δεν θα μας απονεμηθούν «τιμής ένε-
κεν». κατ΄ επέκταση, δεν θ’ απολάβουμε εκείνα που 
δικαιούμαστε αλλά εκείνα που θα διεκδικήσουμε.  η 
εμπέδωση αυτής της αρχής θα πρέπει να μας ενθαρ-
ρύνει ώστε να αναπτύξουμε μεθόδους διεκδίκησης.  
ο καθένας μας ξεχωριστά θα πρέπει να αποτελέσει 
διεκδικητική μονάδα. έμφορούμενοι, όμως από ομα-
δικό πνεύμα, θα συσσωρεύσουμε αυτές τις δυνάμεις 
και θα πολλαπλασιάσουμε την ισχύ του κλάδου μας.  
η διεκδικητική μοναξιά είναι χαμένη ενέργεια.

συνεχίζουμε, λοιπόν, να προσφέρουμε στον ασθε-
νή και στην κοινωνία χωρίς επιστημονικές και ηθικές 
εκπτώσεις. ταυτόχρονα διεκδικούμε ένα πιο άρτιο 
επαγγελματικό πλαίσιο χωρίς ευχές και πλάγιους λό-
γους.                                                                                                                                                               

Γιατί η νοσηλευτική είναι ευχή για εκείνον που 
την δέχεται και δυνατότητα για εκείνον που την ασκεί.  
Ή μήπως το αντίστροφο;  ❱◗

νοσηλευτική  και  νοσηλευκτική  
(ή αλλιώς: μαθήματα νοσηλευτικής γραμματικής)

Γράφει η παρασκευή μπακέλλα
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2 μ.μ.: το καρότσι νοσηλείας πλησιάζει το θάλα-
μο 426. δίκλινο. Ένας ασθενής μέσα. 12 χρο-
νών. αγόρι. λευχαιμία. δεύτερο σχήμα χ/ο. 

οι παρενέργειες έχουν αρχίσει πια να εκδηλώ-
νονται πιο συχνά.

 ο νοσηλευτής μπαίνει στο θάλαμο. ο μικρός α. 
απουσιάζει. μόνο η μάνα στην καρέκλα σκυφτή. ση-
κώνει το κεφάλι. σηκώνει το χέρι και με δυσκολία 
δείχνει το μπάνιο.

-«πάλι εμετοί»; ρωτάει ο νοσηλευτής.
-«Όχι. κλαίει.»
-«Γιατί; του είπαν κάτι άσχημο οι γιατροί;»
-«Όχι παιδί μου», απαντά η μάνα. «δεν είδες;»
-«Όχι, τι να δω;»-«να, πριν από λίγο, πέρασε από 

εδώ ένας κλόουν, μπήκε στο θάλαμο, είδε τον α. κι 
έφυγε. έίχε κάνει λάθος όροφο.»

-«μάλιστα. και ο μικρός απογοητεύθηκε και 
τώρα κλαίει», είπε ο νοσηλευτής με φωνή, που μό-
λις έβγαινε από μέσα του. η μάνα έγνεψε καταφατι-

κά δακρυσμένη.
-«και αύριο έχουμε το κρί-

σιμο χειρουργείο», είπε η μάνα 
με πνιχτή φωνή.

σφίγγοντας τα δό-
ντια, ο νοσηλευτής 
εκτελεί τη νοσηλεία 
και βρίσκοντας μια δι-

καιολογία πηγαίνει στα 
αποδυτήρια. 

6 μ.μ.: Θάλαμος 426. ο μικρός 
α. ξαπλωμένος, κοιτάζει το τα-
βάνι. ακούει το καρότσι νοση-
λείας να πλησιάζει. «πάλι θα 
μου βάλουν νερό με τη σύ-
ριγγα από το ροζ κουμπάκι, 
σκέπτεται». «και γιατί δε 
μου το δίνουν να το πιω 
να τελειώνουμε;» η πόρ-
τα ανοίγει. ο μικρός α. 
γυρνά προς το μέρος 

του καροτσιού και βλέπει 

μια μεγάλη κόκκινη στρογγυλή μύτη πίσω από αυτό.
-«συγγνώμη που άργησα», είπε ο κλόουν. «μου 

είπαν, ότι είχα παρκάρει παράνομα το δελφίνι, που 
με έφερε.»

-«ποιο δελφίνι;»
-«αυτό», είπε ο κλόουν κι έφτιαξε ένα μπαλονέ-

νιο δελφίνι και το πρόσφερε στον μικρό α..
ο μικρός γέλασε για πρώτη φορά ύστερα από 

μήνες. η μάνα του έκλαιγε γοερά στη γωνία. Γιατί 
ήξερε. δεν υπήρχε κανένας επαγγελματίας κλόουν. 
ο νοσηλευτής ήταν.

8 μ.μ.: η μάνα πηγαίνει στην αλλαγή. 
-«πως θα σου ξεπληρώσω παιδί μου αυτό, που 

έκανες σήμερα;»
-«δεν έκανα τίποτα εγώ. Όλα τα έκανε ο κλόουν. 

αλλά... ναι, υπάρχει ένα πράγμα, που θα ήθελα να 
κάνετε για μένα.»

-«τι παιδί μου;»
-«Όταν ο α. βγει από δω όρθιος και γερός, θέλω 

να του πείτε ότι όταν τον τρύπησα για να του περάσω 
τον ορό, πόνεσα κι εγώ μαζί μ’ αυτόν. δεν το έκα-
να επίτηδες, πείτε του, ούτε για να του κάνω κακό. 
αυτό να του πείτε.»

στη μάνα του μικρού όμως, φαίνεται να της λεί-
πει μια εξήγηση.

-«αλήθεια παιδί μου, γιατί επέλεξες να κάνεις 
αυτή τη δουλειά;»

ο νοσηλευτής προσπάθησε να απαντήσει. δεν 
τα κατάφερε. δεν έβγαινε λέξη. μονάχα έδειξε τον 
μικρό α., που χαμογελούσε, κρατώντας αγκαλιά το 
μπαλονένιο δελφίνι. 

 
και, καθώς, ο ουρανός ντυνόταν με την επίση-

μη βραδινή του ενδυμασία, ο νοσηλευτής με βήμα 
αργό, ταλαιπωρημένο, πήρε το δρόμο για το σπίτι. 
κανείς δε ξέρει και κανείς δε μπορεί να ανταμείψει 
τέτοιες πράξεις και τέτοια επαγγέλματα. και κανέ-
νας δε θα μάθει ποτέ, πως αισθάνεται και πως ενερ-
γεί ένας νοσηλευτής. Όλοι όμως μαθαίνουν απ’ αυ-
τόν, πώς να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Ή απλά, 
άνθρωποι. ❱◗

κλόουν...
Γράφει ο λάμπρος λιάπης, νοσηλευτής,  
κλόουν και ό,τι άλλο μπορεί να κάνει τον πόνο να φύγει
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Μετά τη σύσταση της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ ύστερα από τις εκλογές του Φλε-
βάρη, το ΜΕΤΑ (Μέτωπο ταξικής ανατροπής, προσκείμενο στο ΣΥΡΙΖΑ), με ανακοίνωσή του 
στις 13/3/2015, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι συνδιοικούντες την ομοσπονδία επί σειρά ετών 
(ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ) «θα συνεχίσουν να αυθαιρετούν, είτε αυτό αφορά ανακοινώσεις, είτε πα-
ρεμβάσεις, είτε περιοδείες, είτε την σύνταξη του περιοδικού,  παραβιάζοντας κάθε κανόνα 
Δημοκρατικής λειτουργίας στην Ομοσπονδία». Οι εκπρόσωποι της παράταξης μάλιστα εκ-
φράζουν τη δυσφορία τους γιατί δεν εγκρίθηκε από την πλειοψηφία η λίστα με τις προτάσεις 
τους για τον εκδημοκρατισμό και την πλουραλιστική λειτουργία της ΠΟΕΔΗΝ. Μάλιστα προ-
σθέτουν ότι «τα φαινόμενα μονομερών αποφάσεων, χωρίς να λαμβάνεται καθόλου υπ’ όψιν 
η θέση των υπόλοιπων παρατάξεων ή της μειοψηφίας, η έλλειψη στοιχειώδους ενημέρωσης 
για ενέργειες και παρεμβάσεις από την πλευρά της πλειοψηφίας της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. μέχρι χθες 
ήταν καθεστώς». Δε χρειάζεται να πούμε ότι συμφωνούμε με την παραπάνω διαπίστωση, 
αλλά αναρωτιόμαστε τι ήταν αυτό που συνετέλεσε ώστε μετά από τόσα χρόνια, τόσες αυθαι-

ΜΕΤΑ… Χριστόν προφήτες

ρεσίες και τόσο συγκεντρωτισμό, να 
βρει τώρα το φως το αληθινό η παρά-
ταξη της αριστεράς… Ενδιαφέρον έχει 
πάντως μεταξύ των προτάσεων, πολλές 
από τις οποίες είναι λογικές, η πρότα-
ση για αγορά κτηρίου. Τόσα εκατομμύ-
ρια εισρέουν στα ταμεία της ΠΟΕΔΗΝ 
διαχρονικά, σου λέει η παράταξη, κι 
εμείς είμαστε τόσα χρόνια μέσα στη 
βρώμα της Αριστοτέλους στριμωγμένοι 
χωρίς μόστρα και χωρίς καμία απολύ-
τως άνεση… Βέβαια θα έλεγε κανείς 
ότι οι αρχηγοί είναι σεμνοί και προτι-
μούν το «σεμνά και ταπεινά», σα και 
τα κόμματα που υπηρετούν και απο-
στρέφονται τη χλιδή και την πολυτέ-
λεια, αποταμιεύοντας με ευλάβεια τις 
αιματηρές οικονομικές εισφορές των 
εργαζομένων για να τα χρησιμοποιή-
σουν ανταποδοτικά σε καμιά επικείμε-
νη απεργία φτιάχνοντας ταμείο αλλη-
λοβοήθειας (χα χα χα, συγνώμη, ήταν 
αυθόρμητο)… Θα παρακολουθήσουμε 
με ενδιαφέρον τη συνέχεια, μιας και 
έχει αξία να δούμε το ύφος των παρεμ-
βάσεων και των ανακοινώσεων από δω 
και μπρος, τόσο της ΜΕΤΑ, όσο και του 
ΠΑΜΕ που μέχρι χτες (για σήμερα δεν 
έχουμε ακόμα άποψη) σφύριζε αδιά-
φορα για τα καμώματα της ηγεσίας… 
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Ο κούκος, όλοι γνωρίζουμε πως επειδή 
δε μπορεί να φτιάξει δικιά του φωλιά, 
ούτε μπορεί να παράξει κάτι αξιόλογο, 
γεννάει το αβγό του στις ξένες φωλιές κι 
όταν εκκολαφθεί το πουλάκι καμαρώνει 
και περηφανεύεται για το κατόρθωμα που 
δήθεν έκανε και κόπιασε να κλωσήσει… 
Στην περίπτωσή μας, έχουμε την ΠΑΣΟ-
ΝΟΠ που κατά την επίσκεψή τους στον 
Υπουργό κ. Κουρουμπλή, έκαναν μια…
εντελώς καινούργια πρόταση για τη θεσμοθέτηση της λήψης νοσηλευτικής ειδικότητας από 
τους ανέργους νοσηλευτές, παραλείποντας βέβαια να πουν ότι η συγκεκριμένη πρόταση 
είχε κατατεθεί από το 2006 μέχρι σήμερα 3 φορές από την ΕΝΕ στις εκάστοτε ηγεσίες του 
υπουργείου… Ως άλλοι κούκοι λοιπόν, προσπάθησαν να οικειοποιηθούν καταγεγραμμένες 
προτάσεις άλλων, αδιαφορώντας για το ότι το αβγό τους θα γινόταν άμεσα αντιληπτό απ’ 
τους συνεπώς ενεργούντες φωλεοκατόχους… Και μιας και μιλάμε για κούκους, η Άνοιξη 
ήρθε μόνη της κύριοι της ΠΑΣΟΝΟΠ ή την τραβήξατε εσείς από την αγκαλιά του Φλεβάρη; 
Έτσι για να σας χρωστάμε χάρη… 

Οι πρόσφατες εκλογές της ΠΟΕΔΗΝ 
μεταξύ των άλλων, δημιούργησαν σε 
πολλούς ένα μεγάλο ερωτηματικό: Γιατί 
χρειάστηκαν δυο βδομάδες για να κατα-
μετρήσουν οι ΠΑΣΚΙΤΕΣ τους σταυρούς 
των υποψηφίων τους και να αναδείξουν 
αντιπροσώπους για ΑΔΕΔΥ και μέλη για 
το Γενικό Συμβούλιο;;; Δεν ήταν δα οι 
βουλευτικές εκλογές της Κίνας…  Σε 
τέτοιον αριθμό αντιπροσώπων μια μέρα 
δεν αρκεί; Στις περιπτώσεις άραγε που 
η καταμέτρηση των σταυρών διαρκεί τό-
σον καιρό, ο δικαστικός αντιπρόσωπος 
είναι παρών; Ας μας συγχωρεθεί η αφέ-
λεια αλλά θα θέλαμε πολύ να μάθουμε… 
Ε κύριε Γιανννάκο;

Οι κούκοι και τ’ αβγά τους

Οι σταυροί του μαρτυρίου
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Τριμελές πλημμελειοδικείο Αθηνών, 13 Φλεβάρη 2015. 
Κατηγορούμενοι ο πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας της ΕΝΕ για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών 
δεδομένων, όταν διαβίβασαν στο ΣΕΥΥΠ ανώνυμη καταγγελία αφορώσα υπόθεση της διευθύνουσας του 
Δρομοκαΐτειου. Μάρτυρας κατηγορίας μεταξύ των άλλων, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κ. Γιαννάκος και υπάλ-
ληλος του εν λόγω ψυχιατρείου. (Στο δικαστήριο δήλωσε Νοσηλευτής και όχι νοσοκόμος. Ασχολίαστο)…
Ο Πρόεδρος λοιπόν της ομοσπονδίας των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, ήρθε να κατηγορήσει δυο επί-
σης εργαζόμενους που (όπως απεφάνθη το δικαστήριο) έπραξαν απλώς το καθήκον που τους επιβάλλει ο ρόλος 
τους, όπως ορίζεται από τη λογική, την ηθική και τη νομοθεσία. Λάβρος κατά των κατηγορουμένων, προσπάθησε 
να εμπλέξει την ΕΝΕ με την ΠΑΣΥΝΟ, σε ένα παραλήρημα μίσους, ανακριβειών και εμπάθειας. Ευτυχώς, το δι-
καστήριο κατάλαβε… Πριν ακόμα ανακοινωθεί η απόφαση των δικαστών, ο κύριος Γιαννάκος είχε αποχωρήσει 
τυλιγμένος στο σοσιαλιστικό του κασκόλ. Ήταν βλέπετε μια ήττα στην καρδιά του Φλεβάρη… Ενός μήνα που θα 
του μείνει αξέχαστος, όχι μόνο γι’ αυτό, αλλά και για τη συρρίκνωση που υπέστη η παράταξή του, γεγονός που προ-
οιωνίζει ότι σε 3 Φλεβάρηδες θα πρέπει μάλλον να ετοιμάζει βαλίτσες απ΄ την Αριστοτέλους… Δύστηνος μοίρα…

Ακούσαμε ότι σε νοσοκομείο της Δυτικής Μακε-
δονίας, ο διοικητής ζητάει σε βαθμό ενοχλητικό 
απ’ τη νοσηλευτική υπηρεσία να «ξεκουράσει» 
άτομα του νοσηλευτικού προσωπικού κατά πα-
ραγγελία τοπικού βουλευτή. Με δεδομένη όμως 
την τραγική έλλειψη σε προσωπικό, μήπως να 
κάνει καμιά βάρδια ο κύριος βουλευτής με το 
διοικητή, ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν 
το... ποίμνιο;;;

Ήττα στην εμπάθεια του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ

Χαλαρά...






