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Υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα που είναι αδιαπραγ-
μάτευτα για την καλή έκβαση των ασθενών μας. 
Ένα από αυτά είναι ότι το πατερναλιστικό μοντέλο 

του παντογνώστη γιατρού έχει παρέλθει χωρίς επιστροφή 
διεθνώς. Το  κέντρο των αποφάσεων θα πρέπει να είναι 
ο ασθενής, ο οποίος σε τελική ανάλυση είναι και ο απο-
δέκτης όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών πράξεων. Ο 
ασθενής έχει κάθε δικαίωμα να γνωρίζει το θεραπευτικό 
του πλάνο και ως ισότιμο μέλος μιας ομάδας να συνα-
ποφασίζει με τους άλλους επαγγελματίες υγείας για τη 
θεραπεία του. Αυτή η στροφή από το ιατροκεντρικό μο-
ντέλο σε ένα μοντέλο που έχει ως επίκεντρο τον ίδιο τον 
άρρωστο, σεβόμενο τη βασική αρχή της βιοηθικής που 
είναι η αυτονομία, αναπόφευκτα δημιουργεί και ένα νέο 
μοντέλο λήψης αποφάσεων, αφού ο γιατρός πλέον από 
μόνος του δεν μπορεί να καλύψει όλο τα φάσμα αναγκών 
του ασθενή. Σε αυτό το νέο μοντέλο όλοι οι επαγγελματίες 
υγείας, γιατροί, νοσηλευτές, κλινικοί φαρμακοποιοί, φυ-
σιοθεραπευτές και άλλες ειδικότητες μαζί με τον ασθενή 
καθορίζουν και εφαρμόζουν ένα πλάνο με τελικό σκοπό 
τη μείωση της παραμονής του αρρώστου στο νοσοκομείο. 

Η ανάγκη 
δημιουργίας 

ενός νέου 
μοντέλου 

λήψης 
αποφάσεων 

στα ελληνικά 
νοσοκομεία 

 Γράφει ο Θεόδωρος Ξάνθος, 
MD, Pg Dip (Ed), MSc, PhD, 

FHEA, FAcadMEd, Καθηγητής 
Φαρμακολογίας, Midwestern 

University of Chicago, Καθηγητής 
Αναζωογόνησης, University of 

Cagliari, IT, Πρόεδρος Ελληνικής 
Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής 

Αναζωογόνησης
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Είναι γνωστό σε όλους μας ότι το κόστος νοσηλείας 
αυξάνεται δυσθεώρητα για κάθε μέρα που ο ασθενής 
παραμένει στο νοσοκομείο χωρίς λόγο. Όλες επίσης 
οι μελέτες έχουν δείξει ότι η εφαρμογή αυτού του 
μοντέλου μειώνει τη συνολική νοσηρότητα, τις επι-
πλοκές και βελτιώνει την ικανοποίηση του ασθενή 
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. 

Υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις για να μπορέ-
σει να λειτουργήσει αυτό το μοντέλο. Η πλέον σημαντική 
είναι η επαρκής εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών 
υγείας που ασχολούνται με συγκεκριμένες ομάδες 
ασθενών. Η δεύτερη και εξίσου σημαντική είναι η ανά-
πτυξη μη τεχνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων επικοινωνί-
ας δηλαδή, μεταξύ των επαγγελματικών ομάδων που 
εμπλέκονται στη νοσηλεία. Είναι γνωστό ότι σε επείγου-
σες καταστάσεις αλλά και σε καταστάσεις αυξημένου 
άγχους η επικοινωνία μειώνεται τόσο δραστικά καθώς 
το κάθε μέλος της ομάδας φαίνεται ότι βιώνει την ίδια 
πραγματικότητα από διαφορετική οπτική γωνία. 

Η ανάπτυξη ικανοτήτων διεπιστημονικής επι-
κοινωνίας διδάσκεται και πολλά πανεπιστήμια στον 

κόσμο έχουν ήδη εφαρμόσει τέτοια μοντέλα εκ-
παίδευσης από τα προπτυχιακά χρόνια σπουδών. 
Η θεραπευτική ομάδα εκπαιδεύεται ταυτόχρονα 
σε κάθε επίπεδο λήψης και εφαρμογής του θε-
ραπευτικού πλάνου. Με αυτό τον τρόπο είναι αυ-
τονόητο ότι τόσο οι γιατροί όσο και οι νοσηλευτές 
που αποτελούν τον κορμό αυτής της ομάδας έχουν 
την ίδια ακριβώς επίγνωση για το τι συμβαίνει σε 
κάθε περιστατικό. Αυτό σημαίνει ότι οι επαγγελ-
ματίες υγείας εργάζονται μαζί και όχι παράλληλα 
στο νοσοκομείο. Το μοντέλο αυτό εκπαίδευσης 
έχει ήδη εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία (αναφο-
ρικά με την αυτοπραγμάτωση των γιατρών, νοση-
λευτών, αλλά και την τελική έκβαση των ασθενών) 
σε πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ιαπωνίας. 

Σε κάθε περίπτωση ο κάθε ένας από εμάς 
οφείλει να πολεμήσει για το αυτονόητο. Στην Ελ-
λάδα, καθώς δεν ακολουθούνται οδηγίες, ιατρι-
κή και νοσηλευτική βασισμένες σε ενδείξεις, η 
επίγνωση για τον κάθε άρρωστο είναι τελικά δι-
αφορετική για την κάθε επαγγελματική ομάδα, το 

τελικό αποτέλεσμα είναι παράταση της νοσηλείας 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τα οικονομικά 
του κράτους όσο και για τον ίδιο τον ασθενή. Η 
Ελλάδα πρέπει να συζητήσει και να εφαρμόσει 
αυτό που τελικά συμβαίνει σε όλο τον κόσμο: Να 
δημιουργήσει ομάδες λήψης αποφάσεων που 
συλλογικά και όχι αποσπασματικά αναλαμβάνουν 
να διεκπεραιώσουν τα περαστικά που νοσηλεύο-
νται στα νοσοκομεία μας ❱◗

Το  κέντρο των αποφάσεων θα 
πρέπει να είναι ο ασθενής, ο οποίος 
σε τελική ανάλυση είναι και ο 
αποδέκτης όλων των ιατρικών και 
νοσηλευτικών πράξεων. Ο ασθενής 
έχει κάθε δικαίωμα να γνωρίζει 
το θεραπευτικό του πλάνο και ως 
ισότιμο μέλος μιας ομάδας να 
συναποφασίζει με τους άλλους 
επαγγελματίες υγείας για τη 
θεραπεία του.
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Με αφορμή την πολυσυ-
ζητημένη υπόθεση της 
επιθυμίας του Υπουρ-

γού Υγείας να απομακρύνει 
τους διοικητές των  νοσοκο-
μείων με το επιχείρημα ότι οι 
συγκεκριμένες θέσεις είναι 
«πολιτικές», αμέσως γεννάται 
το εύλογο ερώτημα περί του τι 
εννοεί ο υπουργός με το συ-
γκεκριμένον όρο. 

Βεβαίως και η άσκηση της 
διοίκησης σε έναν οργανισμό 
αποτελεί πράξη βαθιά πολι-
τική, μιας και σχετίζεται με 
την προσπάθεια διαχείρισης 
του έμψυχου και εμπράγμα-
του δυναμικού του φορέα, 
επιδιώκοντας το βέλτιστο 
αποτέλεσμα με το λιγότερο 
δυνατόν οικονομικό κόστος, 
στο συντομότερο χρόνο. Κάθε 
πράξη λοιπόν που αποτελεί 
αμφίδρομη ενέργεια και δι-
ενεργείται μέσα στο πλαίσιο 
του  κοινωνικού συνόλου, εμπεριέχει την έννοια της 
πολιτικής, αυταπόδεικτα. 

Εκτός των άλλων, οι διοικητές των νοσοκομείων 
είναι αυτονόητο πως θα πρέπει να διαθέτουν μετα-
πτυχιακή εκπαίδευση στη διοίκηση των μονάδων 
και των υπηρεσιών υγείας και να έχουν αξιόλογη 
εμπειρία με έργο αποδεδειγμένο στον ευαίσθητο 
τούτο τομέα. Έτσι, κάθε λογικά σκεπτόμενος που 
ασκεί εξουσία, θα ζητούσε μια αυστηρά αξιοκρατική 
επιλογή των διοικούντων, χωρίς ίχνος μεροληψίας ή 
υποκειμενικής κρίσης.

Έτσι, όταν ακούμε τον υπουργό να ομιλεί περί 

«πολιτικών» θέσεων, 
περιμένουμε να ανα-
φερθεί στα ιδιαίτερα 
εκείνα χαρακτηριστικά 
που κάνουν έναν διοι-
κητή ικανό ή ανεπαρκή 
και να εισάγει στη συ-
ζήτηση το επιθυμητό 
μοντέλο του ΕΣΥ για 
την παρούσα κυβέρνη-
ση, το οποίο υποτίθε-
ται πως θα παροτρύνει 
τους διοικητές να επι-
διώξουν για να εδραι-
ώσουν. Δεν ακούσαμε 
για παράδειγμα, αν θα 
προκριθεί το κρατικό- 
οικονομικό ή το κορπο-
ρατιστικό μοντέλο από 
την παρούσα ηγεσία 
του υπουργείου, αν το 
μοντέλο του Beveridge 
ή του Bismark έχουν 
αξιολογηθεί, μήπως 
κάποια στοιχεία τους 

ταιριάζουν στο εθνικό μας υγειονομικό σύστημα, 
ή αν τέλος θα υιοθετηθεί το (συχνά αναφερόμενο) 
καναδικό…

 Μέσα σε όλη αυτή την ομιχλώδη δέσμη προθέ-
σεων και πολιτικών, δεν είναι δυνατόν να ζητείται 
η κεφαλή των διοικητών επί πίνακι, μόνο και μόνο 
γιατί ο διορισμός τους (και μάλιστα με τη διαδικασία 
της ανοιχτής διαβούλευσης παρόλα τα τρωτά της) 
έγινε επί των ημερών της απελθούσας κυβέρνησης, 
παραγνωρίζοντας την πραγματική αξία του καθενός.

 Προφανώς  όμως, ο υπουργός χρησιμοποιώντας 
την εύκολα παρερμηνευόμενη ετικέτα «πολιτικές», 

Γράφει o  Αριστείδης Δάγλας, Γ.Γ. Ε.Ν.Ε., Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ

Η Αριστερά να ανακαλύψει
τους πυλώνες της…
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Αναφορικά με την άκρως 
παράνομη μη συμμετοχή 
ιατρού στην διαδικασία 

διαλογής περιστατικών στα ΤΕΠ 
του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης επι-
σημαίνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τη διάταξη της 
παραγράφου 9 της υπ’ αριθ. Υ4δ/
Γ.Π.οικ22869/20/03/2012 (ΦΕΚ 
874/2012) Υπουργικής Απόφασης, 
στο χώρο διαλογής του ΤΕΠ, τον 
ασθενή υποδέχονται ειδικευμένοι 
ιατροί και νοσηλευτές, για άμεση 
αντιμετώπιση περιστατικών ΠΦΥ 

και ανάλογα με τη βαρύτητα της 
κατάστασής του, τον κατευθύνουν 
στους χώρους του ΤΕΠ. 

Κατά παραβίαση των οριζομέ-
νων στην ανωτέρω απόφαση, η 
οποία δεν καταλείπει δυνατότητα 
επιλογής και παρουσίας διαζευ-
κτικώς, είτε ειδικευμένου ιατρού 
είτε νοσηλευτή, αλλά απαιτεί η δι-
αλογή να γίνεται παρουσία αμφο-
τέρων των ειδικοτήτων, η διαδικα-
σία της προώθησης των ασθενών 
στα οικεία ιατρεία στο ΠΓΝ Αλε-
ξανδρούπολης, γίνεται μόνον από 

νοσηλευτές χωρίς να έχει προ-
ηγηθεί το triage αυτών, γεγονός 
που αντίκειται στην κείμενη νο-
μοθεσία και ελλοχεύει σοβαρούς 
κινδύνους για τους ασθενείς. 

Συμπερασματικά, ως Διοικη-
τής του συγκεκριμένου νοσοκο-
μείου, σας βαρύνουν σοβαρές 
ευθύνες αναφορικά με την πα-
ράνομη λειτουργία των ΤΕΠ ως 
προς τη διαλογή των ασθενών, 
χωρίς την παρουσία ιατρού και 
σας καλούμε για την εφαρμογή 
της νομοθεσίας. ❱◗

ΕΠΙΣΤΟΛη ΤηΣ ΠΑΣΥνΟ – ΕΣΥ ΠρΟΣ 
ΤΟν δΙΟΙΚηΤη ΤΟΥ ΠΓν ΑΛΕΞΑνδρΟΥΠΟΛηΣ

Κίνδυνος από τη Διαλογή 
περιστατικών στο ΤΕΠ του ΠΓΝ 

Αλεξανδρούπολης

εννόησε ίσως στην ανάγκη της πλήρωσης των θέσεων 
των διοικητών με κομματικά στελέχη, χωρίς να δώσει 
εξηγήσεις για το αν προτίθεται να εγκαθιδρύσει κάποιο 
σύστημα επιλογής των άξιων και των ικανών.

Τα παραπάνω, εντάσσονται σε μια γενικότερη ροπή 
των κύκλων του υπουργείου προς την αοριστολογία, 
δείχνοντας να γνωρίζουν τα πράγματα «κατά προσέγ-
γιση», υποπίπτοντας συχνά στη δημόσια διατύπωση 
ανακριβειών, που προκαλούν σύγχυση μεταξύ των 
εργαζομένων, αλλά και των ανέργων νοσηλευτών και 
των λοιπών υγειονομικών υπαλλήλων. 

Μια κυβέρνηση όμως που γεννήθηκε από τη μή-
τρα της Αριστεράς, περιμένουμε να χτίσει την πολιτική 
της δράση πάνω στους πυλώνες της αξιοκρατίας, της 
συμμετοχικότητας και του πλουραλισμού, αξιοποιώ-
ντας όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, 
χωρίς αφορισμούς και εξαρτήσεις από φατρίες, συν-
δικαλιστικές ομάδες ή συντεχνιακές αγκυλώσεις.

Οι Νοσηλευτές, δια των θεσμικών τους επαγγελ-
ματικών και συνδικαλιστικών τους οργάνων, της ΕΝΕ 
και της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, έχουν θέσει την αξιοποίηση 
της πολύχρονης γνώσης και εμπειρίας τους  στη δι-
άθεση της ηγεσίας του υπουργείου, προκειμένου να 
αποτελματωθεί το ημιθανές εθνικό σύστημα υγείας, 
με λύσεις που είναι απολύτως εφαρμόσιμες και υλο-
ποιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Είμαστε βέβαιοι, πως το σύνολο των μελών μας  
θα επικροτήσει τη θεμελίωση ενός αυστηρού αξιο-
κρατικού μοντέλου ιεραρχικής εξέλιξης και αντικει-
μενικής αξιολόγησης που θα βασίζεται στο σύστημα 
των αμοιβών και όχι των ποινών, μακριά από κομμα-
τικές εξαρτήσεις και παλαιοσυνδικαλιστικές αγκυ-
λώσεις και πρακτικές. 

Η κλεψύδρα της ανοχής έχει προ πολλού ξεκινή-
σει το άχαρο έργο της. Μένει να δούμε αν θα προλά-
βει να το ολοκληρώσει… ❱◗
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Με ιδιαίτερη χαρά παρατηρώ το τελευταίο 
χρονικό διάστημα την όλη προσπάθεια της 
Ε.Ν.Ε. για την ανάπτυξη του θεσμού του 

Σχολικού Νοσηλευτή. Σε συνέχεια του άρθρου ΣΧΟ-
ΛΙΚΟΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ του 33ου τεύχους του περιο-
δικού Σύγχρονος Νοσηλευτής του ΠΑΣΥΝΟ  έχω να 
προσθέσω τα ακόλουθα στοιχεία. Το έτος 2007 μετά 
από συνεργασία  της αρμόδιας διεύθυνσης της Ειδι-
κής Αγωγής  του Υπουργείου Παιδείας με το Εργα-
στήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ  προέ-
κυψε η κατωτέρω  υπουργική απόφαση, που αφορά 
τους Σχολικούς Νοσηλευτές, οι οποίοι εντάσσονται 
σύμφωνα με τον νόμο στο ειδικό εκπαιδευτικό προ-
σωπικό, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής 
αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης. Αναλυτικά αναφέρεται:

Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής,
Ειδικού Προσωπικού και Λοιπές διατάξεις
ΦΕΚ 449/3-4-2007

Αριθμ. 27922/Γ6
Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδι-
οτήτων. α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπη-
ρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμ-
ματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή 
διδασκαλίας στο σπίτι). Β) Του ειδικού εκπαιδευτικού 
προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, 
που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΓΕνΙΚΕΣ ΑρΧΕΣ δΕΟνΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠρΟΣΩΠΙ-
ΚΟΥ ΠΟΥ ΥΠηρΕΤΕΙ ΣΤην ΕΙδΙΚη ΑΓΩΓη
Το προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές δομές της 
ειδικής αγωγής, οφείλει να:
1.  Ενεργεί στο πλαίσιο των παγκόσμιων διακηρύξεων 

των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) 
και σύμφωνα με τις δεοντολογικές αρχές της επι-
στημονικής και επαγγελματικής του ιδιότητας.

2.  Συμμετέχει και προωθεί επαγγελματικές δραστηρι-
ότητες που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της παρο-
χής υπηρεσιών εκπαίδευσης και στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ΑμεΑ και των οικογενειών τους.

3.  Επιδεικνύει ευαισθησία για το θρήσκευμα, τον 
πολιτισμό, τη γλώσσα, το φύλο, την αναπηρία, την 
κοινωνικοοικονομική θέση των ΑμεΑ και έχει την 
ευθύνη για τη διασφάλιση του απορρήτου των προ-
σωπικών δεδομένων.

4.  Συνεργεί με το προσωπικό των σχολείων γενικής 
εκπαίδευσης, με τα θεσμικά όργανα και τα μέλη 
της κοινότητας στην προώθηση της σχολικής, κοι-
νωνικής και επαγγελματικής ένταξης των ΑμεΑ.

5.  Δύναται να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα.

Β’ ΚΑΘηΚΟνΤΑ ΤΟΥ ΕΙδΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙδΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠρΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩν ΣΜΕΑ

Γενικά
1.  Το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό μετέχει ισότιμα 

στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του συλλό-
γου προσωπικού της σχολικής μονάδας στην οποία 
υπηρετεί. Δεν απαλλάσσεται από τα γενικά και ει-
δικά καθήκοντα του προσωπικού του σχολείου και 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ νΟΣηΛΕΥΤηΣ 

Ανεπτυγμένος ο ρόλος του
τα τελευταία χρόνια 
Γράφει η Αθηνά Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου, 
Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής
Διευθύντρια Εργαστηρίου Κοινοτικής Νοσηλευτικής,  
Μονάδα Σχολικής Νοσηλευτικής ,Τομέας Δημόσιας Υγείας, 
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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από την ανάληψη εργασιών που ο διευθυντής του 
σχολείου μπορεί να τους αναθέσει.

2.  Η άσκηση των καθηκόντων τους δύναται να επε-
κτείνεται και σους μαθητές των συστεγαζόμενων ή 
γειτονικών ΣΜΕΑ, όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες 
ειδικότητες και εφόσον έχουν καλυφθεί οι ανάγκες 
των σχολείων στα οποία υπηρετούν. Η επέκταση 
της άσκησης των καθηκόντων γίνεται με απόφαση 
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστε-
ρα από πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ, στο οποίο υποβάλ-
λονται οι σχετικές αιτιολογημένες εισηγήσεις του 
σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής και της αντί-
στοιχής ειδικότητας.

3.  Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, το λοιπό 
προσωπικό του σχολείου και τους γονείς για την 
εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την 
προώθηση του εκπαιδευτικού έργου.

4.  Ασκούν τα καθήκοντά τους παράλληλα με το διδα-
κτικό έργο των εκπαιδευτικών, σε ιδιαίτερο χώρο 
ή μέσα στην τάξη, όταν χρειάζεται, σε προγραμμα-
τισμένη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της 
τάξης. Σε καμία, όμως, περίπτωση δεν τους υπο-
καθιστούν.

5.  Ενημερώνουν συστηματικά τον ατομικό φάκελο του 
κάθε μαθητή και σε προγραμματισμένες συνεργα-
σίες ανταλλάσουν απόψεις με το λοιπό εκπαιδευτι-
κό προσωπικό του σχολείου, τηρώντας πάντοτε τις 
σχετικές με το επαγγελματικό απόρρητο διατάξεις, 
όπως διατυπώνονται στο άρθρο 16 του ν.1143/1981.

6.  Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σεβόμενοι τον κώ-
δικα δεοντολογίας της ειδικότητας τους και σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

7.  Υποβάλλουν πρόγραμμα δραστηριοτήτων για θε-
ώρηση στο σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής, με 
την έναρξη του σχολικού  έτους σε τρία αντίτυπα, 
μέσω του διευθυντή του σχολείου και τον ενημε-
ρώνουν για βασικές αλλαγές και τροποποιήσεις του 
προγράμματος, που ενδεχομένως θα προκύψουν 
κατά την εφαρμογή του.

8.  Διευκολύνουν την πρακτική άσκηση προπτυχιακών 
ή μεταπτυχιακών φοιτητών της ειδικότητάς τους, 
τους οποίους δέχεται το σχολείο σε συνεννόηση με 
το διευθυντή και το προσωπικό της αντίστοιχης ει-
δικότητας, ύστερα από σχετική έγκριση του ΥΠΕΠΘ.

9.  Τα προγράμματα στήριξης και συνεργασίας με τους 
γονείς σε ατομική ή μικροομαδική βάση, εντάσσο-
νται στο πλαίσιο του ωραρίου τους.

10.  Μετέχουν υποχρεωτικά σε όλες τις εκδηλώσεις 
εντός και εκτός σχολείου.

Σχολικοί νοσηλευτές
1.  Ευαισθητοποιούν τους μαθητές σε κανόνες 

ατομικής υγιεινής και προφύλαξης από κινδύ-
νους. Έχουν ως κύριο έργο την αγωγή και την 
προαγωγή της υγείας, με σκοπό τη διατήρηση 
και βελτίωση της υγείας στο σχολικό πληθυ-
σμό.

2. Συμμετέχουν στον έλεγχο και την παρακολού-
θηση της υγιεινής κατάστασης του σχολικού 
περιβάλλοντος (αίθουσες, κοινόχρηστοι χώροι, 
κυλικείο), και συνιστούν στους εμπλεκόμενους, 
τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προ-
στασία των μαθητών.

3.  Παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στα παιδιά του 
σχολείου και αντιμετωπίζουν αιφνίδιες αδι-
αθεσίες, ασθένειες ή ατυχήματα που προκύ-
πτουν κατά τα διαλείμματα ή κατά τη διάρκεια 
σχολικών δραστηριοτήτων.

4.  Αναλαμβάνουν το νοσηλευτικό έργο μαθητών 
(φαρμακευτική αγωγή κ.λ.π.) σε συνεργασία 
με το σχολίατρο  ή τον προσωπικό γιατρό του 
κάθε μαθητή, με τη συναίνεση του γονιού.

5.  Είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση της οικο-
γένειας και, σε περίπτωση ατυχήματος, συνο-
δεύουν το μαθητή κατά τη μεταφορά του σε 
νοσηλευτικό ίδρυμα και παραμένουν σε αυτό 
μέχρι την άφιξη του γονέα ή του κηδεμόνα.

6.  Ευαισθητοποιούν, ενημερώνουν και προτεί-
νουν ειδικούς χειρισμούς στο ειδικό βοηθητι-
κό προσωπικό, στα θέματα ατομικής υγιεινής 
των μαθητών και συνεργάζονται με όλο το 
προσωπικό του σχολείου και τις υγειονομικές 
υπηρεσίες για θέματα της αρμοδιότητάς τους.

7.  Εργάζονται εξατομικευμένα ή σε μικρές ομά-
δες στο γραφείο ή το εργαστήριο αγωγής υγεί-
ας, αν διαθέτει η σχολική μονάδα.

8.  Παρέχουν συμβουλευτική στους γονείς σε θέ-
ματα υγείας και διοργανώνουν σεμινάρια πα-
ροχής πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του 
σχολείου, στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επι-
μόρφωσης.

Συνεπώς από όλα τα ανωτέρω συμπεραίνουμε 
ότι ο ρόλος του Σχολικού Νοσηλευτική είναι πολύ 
ανεπτυγμένος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, με την εξέλιξη της 
Νοσηλευτικής Επιστήμης οι ορίζοντες ανάπτυξης 
της Σχολικής Νοσηλευτικής περιορίζονται στα 
οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. ❱◗
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To ΔΣ του Πρωτοβάθμιου
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ

Στις 10/6/2015 πραγματοποιή-
θηκαν οι αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη ΔΣ, ΕΕ και Αντιπρο-

σώπων του Πρωτοβάθμιου Πανελ-
λήνιου Συλλόγου Νοσηλευτών του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΠΑ.
ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ), με έδρα την Αττική.

Το ΔΣ του ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ, συ-
νεδρίασε στις 17 Ιουνίου 2015 και 
σύμφωνα με το καταστατικό του 
Συλλόγου και τη σχετική νομοθεσία, 
αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών, τη σύνθεση του 
Προεδρείου του ΔΣ που έχει ως εξής: 

Για το διοικητικό Συμβούλιο: 
Πρόεδρος: Μαντζανάς Μιχαήλ
Α’ Αντιπρόεδρος:  Θεοδωρακοπούλου Ανδριάνα
Β’ Αντιπρόεδρος:  Στεργιάννης Παντελής
Γεν. Γραμματέας:  Τάνη Σοφία
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας:  Παπανδρέου Νικόλαος 
Ταμίας:  Γαρδίκου Βαρβάρα
Μέλη:   Πασαλή Χριστίνα
  Σελεμίδης Νικόλαος
  Χονδρού Γεωργία
Επίσης τα μέλη της Ελεγκτικής είναι οι εξής:
Πρόεδρος:  Μπελαλή Κωνσταντία
Αντιπρόεδρος:  Καπελάνος Ευάγγελος
Γεν. Γραμματέας:  Καραβασίλη Μαρία  ❱◗

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, τα μέλη 
του ΣΥΝΟ ΠΙΕΡΙΑΣ, που συμμετείχατε στις εκλο-
γικές διαδικασίες για την ανάδειξη των μελών του 

Δ.Σ. του Συλλόγου μας.

      Γνωρίζουμε καλά όλοι ότι οι εκλογές αποτελούν την ύψι-
στη μορφή έκφρασης του δημοκρατικού μας πολιτεύμα-
τος και η συμμέτοχή σε αυτές είναι αναφαίρετο δικαίωμα 
και υποχρέωση όλων  μας. Μόνο όταν συμμετέχουμε  
ενεργά, αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε  μαζί μπορούμε 
να διεκδικήσουμε, να απαιτήσουμε και να κατακτήσου-
με τους στόχους μας που στην προκειμένη περίπτωση 
είναι πρώτιστα η διασφάλιση της υγείας του Ελληνικού 
λαού μέσα από την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 
λειτουργία του ΕΣΥ και στη συνέχεια η υπεράσπιση της 
αξιοπρέπειας και της τιμής του κλάδου μας και η ανύ-
ψωση του στη θέση που του αξίζει. Στις δύσκολες μέρες 
που έρχονται, δηλώνουμε παρόντες και έτοιμοι να συμ-
βάλουμε με θέσεις, προτάσεις και έργα, στο μερίδιο που 
πάντα μας αναλογεί, να κρατήσουμε όρθιο το ΕΣΥ προς 
όφελος του πάσχοντα συνανθρώπου μας.  Παλεύουμε 
μαζί με όλους εσάς που πιστεύετε και συμβάλλετε με τη 
δράση σας  στο σύγχρονο ρόλο του συνδικαλισμού που 
σκοπό έχει το κοινό καλό, την ισονομία, την ισοπολιτεία 
και την επιτυχία της πατρίδας, χωρίς προσμονή ανταλ-

λαγμάτων και αντιπαροχών. Αφήνουμε πίσω όλους εκεί-
νους που δεν μπορούν να αντιληφθούν  το αυτονόητο, 
που δεν μπορούν να υλοποιήσουν το ρεαλιστικό που δεν 
μπορούν να ονειρευτούν το άπιαστο, μόνους με τα ερω-
τηματικά τους...

        Ο κλάδος μας χρειάζεται όλους, το ΕΣΥ δεν μπορεί να 
λειτουργήσει με αποκλεισμούς, η Πατρίδα έχει ανάγκη 
τα καλύτερα μυαλά να βγουν μπροστά και να αγωνιστούν 
με πείσμα, υπομονή και επιμονή για να αλλάξουν όλα τα 
κακώς κείμενα που μας κληροδότησαν οι …απερχόμενοι 
μεσσίες…

                                             Σας καλώ όλους σε εγρήγορση γιατί ΟΙ  ΚΑΙΡΟΙ ΟΥ ΜΕ-
ΝΕΤΟΙ!

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥ.ΝΟ. ΠΙΕΡΙΑΣ– ΕΣΥ
Μ.   ΚΩΣΤΙΚΟΥ

Νέα Σύνθεση ΣΥ.ΝΟ Πιερίας
Πρόεδρος : Κωστίκου Μαρία
Αντιπρόεδρος : Βεργαδή Ευτυχία
Γεν. Γραμματέας:  Τσαρσιταλίδου Παρθένα
Ταμίας : Τσιαπάρη Δέσποινα
Μέλη: Κακάνης Φίλλιπος, Ζώτας Παναγιώτης, 
Τοπάλη Βαλασία

«Ο κλάδος μας χρειάζεται όλους» 
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Με αφορμή τις πρόσφατες 
ρυθμίσεις του άρθρου 50 
περίπτωση 3 του Νόμου 

4305/2014, δυνάμει των οποίων 
ορίστηκε ότι «οι απόφοιτοι της 
Ανωτέρας Σχολής Νοσηλευτρι-
ών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
(τετραετούς φοίτησης), οι οποίοι 
αποφοίτησαν από το 1993 μέχρι 
και το 2013 αποκτούν την άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος της 
Νοσηλεύτριας», καθώς και τις 
ρυθμίσεις της υπ’αριθμ.πρωτ. 
Π.Υ/οικ. 110/14-01-2015 Εγκυ-
κλίου του Υπουργού Υγείας, δυ-
νάμει των οποίων ορίστηκε ότι 
οι ως άνω απόφοιτοι αποκτούν 
την άδεια ασκήσεως του νοση-
λευτικού επαγγέλματος άνευ 
προηγούμενης εγγραφής στα μη-
τρώα της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος (ΕΝΕ-ΝΠΔΔ), η Ε.Ν.Ε. 
αισθάνεται την ανάγκη να υπο-
γραμμίσει τις ακόλουθες εξαιρε-
τικά κρίσιμες παρατηρήσεις.

Κατά πάγια πρακτική στην ελ-
ληνική δημόσια διοίκηση, η έκ-
δοση διαταγών και οδηγιών προς 
υφιστάμενα όργανα ενεργείται 
με τις λεγόμενες «διοικητικές 
διατάξεις», που διακρίνονται από 
τις «νομικές διατάξεις», δηλα-
δή αυτές που περιέχουν κανόνα 
δικαίου. Οι ως άνω «διοικητικές 
διατάξεις» εκδίδονται, ως επί το 
πλείστον, υπό τον τύπο των εγκυ-
κλίων. 

Οι εγκύκλιοι απευθύνονται 
αποκλειστικά και μόνο στα υφι-
στάμενα του εκδότη Υπουργού 
όργανα, ή, σε περίπτωση που 
προέρχονται από τον Πρωθυ-
πουργό, απευθύνονται στο σύνο-
λο των διοικητικών οργάνων του 
Κράτους (βλέπε Α.Ι.Τάχου, Ελλη-
νικό Διοικητικό Δίκαιο, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 
2008, σελ. 144 επόμενα).

Κατά συνέπεια, οι εγκύκλιοι 
που εκδίδονται από τον Υπουργό 
Υγείας απευθύνονται στα υφιστά-
μενα όργανα του συγκεκριμένου 
Υπουργού, χωρίς να δεσμεύουν 
λοιπά διοικητικά όργανα, που δεν 
τελούν σε σχέση προϊσταμένου 
– υφισταμένου με τον εν λόγω 
Υπουργό. 

Ως εκ τούτου, η υπ’αριθμ.
πρωτ. Π.Υ/οικ. 110/14-01-2015 
Εγκύκλιος του Υπουργού Υγείας 
δεν μπορεί να δεσμεύσει τα όρ-
γανα και τους υπαλλήλους των 
κατά τόπους Περιφερειών, ήτοι 
όργανα των Ο.Τ.Α.

Περαιτέρω αξίζει να επιση-
μανθεί, ότι όπως τονίζει και η 
νομολογία των ελληνικών δικα-
στηρίων, «το υπαλληλικό καθή-
κον δύναται να προσδιορισθεί 
και δι’εγκυκλίων, διαταγών κλπ, 
υπό την αυτονόητη όμως προ-
ϋπόθεση, ότι δεν αντίκεινται εις 
δι’άλλων διατάξεων και δη κα-
νόνων ανωτέρας βαθμίδος επι-

«Για την έκδοση 
από τις κατά 
τόπους Νομαρχίες 
της άδειας 
άσκησης του 
νοσηλευτικού 
επαγγέλματος, 
οι νοσηλευτές 
οφείλουν να 
συμπεριλάβουν, 
μεταξύ των 
δικαιολογητικών, 
και βεβαίωση 
εγγραφής 
στο οικείο 
Περιφερειακό 
Τμήμα της Ε.Ν.Ε.» 

ΥΠΟΜνηΜΑ ΠρΟΣ ΤΙΣ ΠΕρΙΦΕρΕΙΕΣ

Κάποιες εξαιρετικά κρίσιμες 
παρατηρήσεις
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βαλλόμενας εις τον υπάλληλο 
υποχρεώσεις (ΣτΕ 1481/1959, 
1005/1978, 1724/1996, βλέπε και 
Α.Ι. Τάχου – Ι.Λ. Συμεωνίδη, Ερ-
μηνεία Υπαλληλικού Κώδικα, Γ΄ 
Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 
1194 επόμενα). 

Εν προκειμένω, λοιπόν, σε πε-
ρίπτωση κατά την οποία τα διοι-
κητικά όργανα των κατά τόπους 
Περιφερειών αποφασίσουν να 
συμμορφωθούν, καίτοι δεν οφεί-
λουν να το πράξουν ενόψει των 
προηγηθεισών παρατηρήσεων, 
με το περιεχόμενο της υπ’αριθμ.
πρωτ. Π.Υ/οικ. 110/14-01-2015 
Εγκυκλίου του Υπουργού Υγεί-
ας και να προβούν στην έκδοση 
αδειών άσκησης του νοσηλευτι-
κού επαγγέλματος υπέρ των απο-
φοίτων της Σχολής του Ερυθρού 
Σταυρού, χωρίς την προηγούμενη 
αναζήτηση από τους ενδιαφερο-
μένους της σχετικής βεβαίωσης 
περί της εγγραφής στα μητρώα 
της Ε.Ν.Ε., τότε παραβιάζουν ευ-
θέως το υπαλληλικό καθήκον 
τους, όπως αυτό προσδιορίζεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 31 
παρ. 1 του Νόμου 3252/2004.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις 
παραπάνω διατάξεις, «Για την 
έκδοση από τις κατά τόπους Νο-
μαρχίες της άδειας άσκησης του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος, οι 
νοσηλευτές οφείλουν να συμπερι-
λάβουν, μεταξύ των δικαιολογητι-
κών, και βεβαίωση εγγραφής στο 
οικείο Περιφερειακό Τμήμα της 
Ε.Ν.Ε.». 

Ενόψει τούτου, και δοθέντος 
ότι οι διατάξεις του άρθρου 50 πε-
ρίπτωση 3 του Νόμου 4305/2014 
ουδέν αναφέρουν περί της μη 
υποχρέωσης εγγραφής στα μη-
τρώα της ΕΝΕ των αποφοίτων 
της Ανωτέρας Σχολής Νοσηλευ-

τριών του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, κατά το στάδιο έκδοσης 
της άδειας ασκήσεως του νοση-
λευτικού επαγγέλματος τυγχά-
νουν εφαρμοστέες οι διατάξεις 
του άρθρου 31 παρ. 1 του Νόμου 
3252/2004.

Είναι, δε, σαφές, ότι το υπαλ-
ληλικό καθήκον, όπως προανα-
φέρθηκε, προσδιορίζεται προ-
εχόντως από τις νομοθετικές 
διατάξεις, που σαφώς υπερισχύ-
ουν των εγκυκλίων, ως κανόνες 
ανώτερης βαθμίδας και ανώτερης 
τυπικής ισχύος.

Συμπερασματικά, η εφαρμο-
γή της υπ’αριθμ.πρωτ. Π.Υ/οικ. 
110/14-01-2015 Εγκυκλίου του 
Υπουργού Υγείας και η παραβία-
ση των διατάξεων του άρθρου 31 
παρ. 1 του Νόμου 3252/2004, που 
συντελείται δια της εκδόσεως από 
τα όργανα των Περιφερειών της 
άδειας ασκήσεως του νοσηλευτι-
κού επαγγέλματος υπέρ των απο-
φοίτων της Σχολής του Ερυθρού 
Σταυρού χωρίς την προσκόμιση 
της βεβαίωσης εγγραφής στα 
μητρώα της ΕΝΕ, συνιστά ευθεία 
παραβίαση του υπαλληλικού κα-
θήκοντος, δυνάμενη να επισύρει 
την πειθαρχική και την ποινική 
ευθύνη παντός εμπλεκομένου 
υπαλλήλου. 

Ως εκ τούτου η Ε.Ν.Ε. δηλώνει 
με κατηγορηματικό τρόπο προς 
κάθε κατεύθυνση, ότι προτίθεται 
να κινήσει κάθε νόμιμη διαδικα-
σία για την απόδοση των πάσης 
φύσεως πειθαρχικών ή ποινι-
κών ευθυνών κάθε υπαλλήλου 
που παραβιάζει το υπηρεσιακό 
του καθήκον, εφαρμόζοντας μια 
εγκύκλιο που έρχεται σε προφα-
νή αντίθεση με την κείμενη εθνι-
κή νομοθεσία και δη τις διατάξεις 
του άρθρου 31 παρ. 1 του Νόμου 
3252/2004. ❱◗

Η Ε.Ν.Ε. 
δηλώνει με 
κατηγορηματικό 
τρόπο προς κάθε 
κατεύθυνση, 
ότι προτίθεται 
να κινήσει 
κάθε νόμιμη 
διαδικασία για 
την απόδοση των 
πάσης φύσεως 
πειθαρχικών 
ή ποινικών 
ευθυνών



w w w. p a s y n o . g r 13Α π ρ ί λ ι ο ς  -  Μ ά ι ο ς  -  Ι ο ύ ν ι ο ς  2 0 1 5

Στη νύμφη του Θερμαϊκού, την πανέμορφη 
Θεσσαλονίκη, έλαβε χώρα το 8ο Πανελλήνιο 
και 7ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ένωσης 

Νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο διεξήχθη από τις 7 
ως τις 10 Μαΐου 2015. Από κάθε γωνιά της Ελλά-
δας οι συνάδελφοι έδωσαν το δυναμικό παρόν στην 
πρωτεύουσα του Βορρά, τιμώντας με τη συμμετο-
χή τους την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση της 
Ένωσής μας. Το αποτέλεσμα της διοργάνωσης ενός 
πλέον πολύ επιτυχημένου συνεδρίου ήταν πέραν 

κάθε αναμενόμενης προσδοκίας και συμμετοχής!
Την πολυπληθή τελετή έναρξης, στην κατάμεστη 
αίθουσα του συνεδριακού κέντρου GRAND HOTEL 
PALACE, τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμέ-
νες προσωπικότητες του νοσηλευτικού, ιατρικού και 
πολιτικού κόσμου. Την εναρκτήρια ομιλία εκφώνησε 
η κ. Κόντζογλου Μαρία, συγγραφέας, με τον τίτλο 
«Η Νοσηλευτική στη Λογοτεχνία», συνεπαίρνοντας 
το ακροατήριο με τη σύνδεση της νοσηλευτικής επι-
στήμης και του μαγικού κόσμου της Λογοτεχνίας.

η ΣΥΜΜΕΤΟΧη ΚΑΙ η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 8ΟΥ ΠΑνΕΛΛηνΙΟΥ ΚΑΙ 7ΟΥ 
ΠΑνΕΥρΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥνΕδρΙΟΥ ΤηΣ Ε.ν.Ε. 

Πέραν κάθε προσδοκίας! 
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Ακολούθησε η δεξίωση υποδοχής με γεύ-
μα και με τη συνοδεία σύγχρονης μουσικής 
υπό τους ήχους ηλεκτρικών βιολιών που εν-
θουσίασαν τους παρευρισκόμενους.
Οι διαλέξεις των τιμώμενων προσκεκλη-
μένων, εξεχόντων συναδέλφων που τιμούν 
τον ελληνικό νοσηλευτικό κλάδο και όχι 
μόνο, από την ελληνική επικράτεια και το 
εξωτερικό, μονοπώλησαν το ενδιαφέρον 
των συνέδρων. Ξεχώρισαν, μεταξύ πολλών 
άλλων, οι διαλέξεις των κ.κ. Πιτσιλίδη Μι-
χάλη, Φαρμακοποιού-Συγγραφέα, με τίτλο 
«Υπερδιάγνωση του καρκίνου: η μάστιγα της 
εποχής», Κουλούρη Φωτεινής, Προϊσταμέ-
νης Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 
και Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με 
τίτλο «Εθνικό σχέδιο δράσης για την άνοια-
νόσο Alzheimer, Το όφελος στην κοινωνία 
και την οικονομία», Ξάνθου Θεόδωρου, Prof 
Dr., M.D., Pg Dip (Ed), M.Sc., Ph.D., FHEA, 
FAcadMEd, Προέδρου Ελληνικής Εταιρείας 
Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, με 
τίτλο «Η ανάγκη διεπιστημονικής εκπαίδευ-
σης των ιατρών και νοσηλευτών», Ιωάννη 
Κυριόπουλου, M.D., M.P.H., M.Sc., Ph.D., 
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Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας, πρώ-
ην Κοσμήτορα ΕΣΔΥ, με τίτλο «Υγεία και 
ιατρική περίθαλψη: στο σταυροδρόμι 
κρίσιμων επιλογών», Νικόλαου Μανι-
αδάκη, Καθηγητή Διοίκησης & Οργά-
νωσης Υπηρεσιών Υγείας, B.Sc., M.Sc., 
Ph.D., FESC, Αναπληρωτή Κοσμήτορα 
Ε.Σ.Δ.Υ., με τίτλο «Οικονομική κρίση και 
υπηρεσίες υγείας-Επιπτώσεις και πολι-
τικές-Η διεθνής εμπειρία».
Καινοτομία στο επιστημονικό πρόγραμμα 
αποτέλεσε φέτος η πραγματοποίηση του 
στρογγυλού τραπεζιού-debate, με στόχο 
την ανάδειξη όλων των οπτικών γωνιών 
γύρω από το ζήτημα της θέσπισης του 
καθηκοντολογίου νοσηλευτών, επίκαιρο 
παρά ποτέ.
Αμείωτο ενδιαφέρον παρουσίασε, όπως 
έχει καθιερωθεί πλέον κάθε χρονιά, το 
στρογγυλό τραπέζι διαλόγου με τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε. 
και τους νοσηλευτές, το μεσημέρι του 
Σαββάτου 9 Μαΐου, όπου τέθηκαν επί 
τάπητος και συζητήθηκαν όλα τα καίρια 
επαγγελματικά ζητήματα των νοσηλευ-
τών.
Παράλληλα, εκτός των διαλέξεων και 
των στρογγυλών τραπεζιών που έλαβαν 
χώρα με συμμετέχοντες πρόσωπα που 
κοσμούν τον ελληνικό νοσηλευτικό κλά-
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δο, οι εργασίες του συνεδρίου 
(προφορικές και αναρτημένες 
ανακοινώσεις) ξεπέρασαν τις 
700, στις 7 αίθουσες του ξενο-
δοχείου Grand Palace Hotel. 
Οι εργασίες κάλυψαν όλες τις 
θεματικές ενότητες του συνε-
δρίου, με εξέχουσα χαρακτη-
ριστικά για ακόμη μια φορά 
την ποιότητα και την πρωτοτυ-
πία τους.
Τα κλινικά φροντιστήρια, 14 
συνολικά στον αριθμό, ξε-
πέρασαν κάθε προσδοκία 
συμμετοχών, προσελκύοντας 
εκατοντάδες συνέδρους να τα 
παρακολουθήσουν, οι οποίοι 
αποκόμισαν πολύτιμες γνώ-
σεις και εμπειρίες.
Επιπρόσθετα, περισσότερο 
από έντονη ήταν και η παρου-
σία της νέας γενιάς, των φοι-
τητών νοσηλευτικής, οι οποίοι 
χάρη στη ζωντάνια τους και 
στον ενθουσιασμό τους κατά-
φεραν να δώσουν μια ιδιαίτε-
ρα αισιόδοξη νότα στη διεξα-
γωγή του συνεδρίου.
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Έπεσε λοιπόν η αυλαία σε ένα ακό-
μη συνέδριο της Ε.Ν.Ε., αφήνοντας 
τις καλύτερες των εντυπώσεων όσον 
αφορά το πλήθος των συμμετοχών, 
την άρτια διοργάνωση και το υψηλό-
τατο επίπεδο του επιστημονικού προ-
γράμματος.
Χιλιάδες συνάδελφοι νοσηλευτές 
αναχώρησαν από τη Θεσσαλονίκη, 
μετά το πέρας των εργασιών του συ-
νεδρίου, με την πεποίθηση και βε-
βαιότητα πως το Επιμελητήριό μας 
αποτελεί «ομπρέλα» προστασίας για 
τον κλάδο μας, με γνώμονα το όραμα 
για τη δέουσα καταξίωση του νοση-
λευτών. Άπαντες οι συνάδελφοι που 
τίμησαν με την παρουσία τους το 8ο 
Πανελλήνιο και 7ο Πανευρωπαϊκό 
Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος, κατέστησαν σαφή τη σύ-
μπλευσή τους με το δρόμο που χα-
ράζει η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος: 
το δρόμο της ενότητας, του ήθους και 
της δυναμικής κλαδικής καταξίωσης 
που μας αρμόζει ως επιστήμονες 
υγείας.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι 
ανάγκη να είμαστε συνειδητοποιημέ-
νοι, ώστε να μπορέσουμε μέσα από 

την ισχύ της ομοιοεπαγγελματικής μας συνοχής να τοποθετή-
σουμε τη Νοσηλευτική  και τους  Νοσηλευτές της χώρας μας 
εκεί που τους αρμόζει ως επιστήμονες υγείας. Οφείλουμε όλοι 
μας να στεκόμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια της Ε.Ν.Ε., ώστε 
η νοσηλευτική φωνή να είναι δυνατή και να ισχυροποιείται κάθε 
μέρα που περνάει.
Πολλά συγχαρητήρια στην εξαίρετη ομάδα του 2ου Π.Τ. για την 
άψογη διοργάνωση και φιλοξενία τους, στην Επιστημονική και 
Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου, και στο Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. για 
τη διεξαγωγή ενός ακόμη άρτιου και καθόλα πετυχημένου συνε-
δρίου! 
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Υπό την Αιγίδα του

Υπουργείου Υγείας
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ΧαιρετισμΟσ ΠρΟεδρΟυ
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Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,

ήρθε η ώρα για το ετήσιο ραντεβού μας, το δέκατο έκτο στη σειρά μιας
διαχρονικά επιτυχημένης πορείας συνεδρίων της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ για
όλα τα θέματα που αφορούν τους σύγχρονους νοσηλευτές στην Ελλάδα.
Το 16ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό της Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
πραγματοποιείται φέτος από τις 11 έως τις 13 Δεκέμβρη, στο πανέμορφο
Καρπενήσι της ορεινής Ευρυτανίας.

Εκατοντάδες νοσηλευτές από όλη τη χώρα, θα συναντηθούμε και πάλι για να ανταλλάξουμε
επιστημονική γνώση, απόψεις κι εμπειρίες και να προβληματιστούμε στα θέματα που
μας αφορούν, σε σχέση με τις υποδομές, το εργασιακό περιβάλλον, την δυνατότητα αύ-
ξησης της ποιότητας της προσφοράς στον πάσχοντα συνάνθρωπο, μέσα στις δύσκολες
εθνικές συγκυρίες της εποχής που διανύουμε.

Φιλοδοξούμε το ετήσιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας και φέτος να αποτελέσει σταθμό
για την αποκόμιση νέας γνώσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών αλλά και να δώσει
βήμα διαλόγου, να μας φέρει πιο κοντά και να μας συσπειρώσει έναντι των θεμάτων και
των προοπτικών που αφορούν τον επιστημονικό και επαγγελματικό μας κλάδο.

Σταθεροί στις θέσεις μας για διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα υγείας,
την ενίσχυση του ΕΣΥ με προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών, την αξιοκρατία στην ιεραρχική
εξέλιξη, την υλική και ηθική στήριξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος και την εδραίωση
της ακομμάτιστης κλαδικής αυτοεκπροσώπησης και αυτοοργάνωσης, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
φιλοδοξεί να αποτελεί επίσημα την αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια οργάνωση
για τους νοσηλευτές.

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, η συμμετοχή και η συμβολή σας είναι σημαντική, όπως και
κάθε χρόνο. Το επιστημονικό σας έργο, οι καινοτόμες προτάσεις σας, οι ιδέες και οι
απόψεις σας στα πλαίσια του επαναπροσδιορισμού και της ανάδειξης του ρόλου του
νοσηλευτή αποτελούν το θεμέλιο λίθο και κρίσιμο συστατικό του Συνεδρίου μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, φίλοι συνοδοιπόροι, σας περιμένουμε από τις 11
έως τις 13 Δεκέμβρη, στο πανέμορφο Καρπενήσι, να μοιραστούμε τρεις μοναδικές ημέρες
που θα μας δώσουν την ώθηση για άλλο ένα βήμα μπροστά στην επιστήμη και το
επάγγελμα που τόσο αγαπάμε.

Καλή μας αντάμωση!

Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
Αριστείδης Δάγλας
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΑγλΑΣ ΑριΣΤΕιΔηΣ, Γ.Ν.Ν. «Ο Άγιος Παντελεήμων»
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑβρΑμιΔηΣ γΕΩργιΟΣ, Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΚΟΥΤΕληΣ ΔημηΤριΟΣ, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»
ΤΑΜΙΑΣ: ΔρΑχΤιΔηΣ γΕΩργιΟΣ, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: μΠιζΑΣ λΑμΠρΟΣ, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: μΑΝΤζΑΝΑΣ μιχΑηλ, Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα»
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΠιΣΤΟλΑΣ ΔημηΤριΟΣ, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
ΜΕΛΗ: ΑρβΑΝιΤηΣ γΕΩργιΟΣ, Π.Γ.Ν. Πατρών

ΚΟΣΚιΝΑΣ ΠΑΝΑγιΩΤηΣ, ΙΚΑ Τρίπολης
ΚΩΤΣηΣ ΑΠΟΣΤΟλΟΣ, Π.Γ.Ν Λάρισας
ΣΑληΚιΔηΣ ΔημΟΣθΕΝηΣ, Ν.Θ.Π. «Παμμακάριστος»
μΠΑΚΕλΑΣ ιΩΑΝΝηΣ, Γ.Ν. Αγρινίου 
μΠΑλιΟζΟγλΟΥ γΕΩργιΟΣ, Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης
ΠΑΠΑΝΔρΕΟΥ ΝιΚΟλΑΟΣ, Γ.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
ΤΑΝη ΣΟΦιΑ, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΑΝη ΣΟΦιΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄: ΑβρΑμιΔηΣ γΕΩργιΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄: μΠιζΑΣ λΑμΠρΟΣ
ΜΕΛΗ : ΑγγΕλιΝΑ ΑΦρΟΔιΤη

ΑλμΠΑΝη ΕλΕΝη
ιΝΤΑΣ γΕΩργιΟΣ
ΚΟΥρΑΚΟΣ μιχΑηλ
ΚΩΤΣιΟΥμΠΑ ιΩΑΝΝΑ
μΠΑρΟΥΞηΣ ΔημηΤριΟΣ
μΠΕλΑλη ΚΩΝΣΤΑΝΤιΑ
μΠΕλλΑλη θΑλΕιΑ
ΠΑΣΑλη χριΣΤιΝΑ
ΠΟλΥΚΑΝΔριΩΤηΣ ΤζΑΝΝηΣ
ρΕΚλΕιΤη μΑριΑ
ΣΑριΔη μΑριΑ
ΣΤΑθΑρΟΥ ΑγγΕλιΚη
ΣΤΕργιΑΝΝηΣ ΠΑΝΤΕληΣ
χριΣΤΟΔΟΥλΟΥ ΕλΕΝη
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ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑθΑΝΑΣιΟΥ ΔΕΣΠΟιΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΟλη ΝιΚη
ΜΕΛΗ : ΑΝΕΣΤη ΕΦη

ΑρμΑγΟΣ ΠΑΝΑγιΩΤηΣ
ΑΣημΟΥ ΔΕΣΠΟιΝΑ
βΑλΑρη μΑριΑ
βλΑχΟΥ ΣΤΑΥρΟΥλΑ
βΟΥρλιΑ γΑριΦΑλλιΑ
γΑλΑΤΟΥ ΝιΚη
γΑλΑΤΟΥ χρΥΣΟΔημηΤρΑ
γΚΕλΕΣΤΑθη βΑΣιλιΚη
γΚΟΥρλιΑ ΣΟΦιΑ
γΥΠΑρΑΚη ΔΕΣΠΟιΝΑ
ΔΕρλΟΥ μΑριΑ
ΔημηΤριΟΥ ΝιΚΟΣ
ΔρΟΣιΝη μΑριΑ
ζΑΦΕιρη θΕΟΔΩρΑ
θΕΟΦΑΝΟΠΟΥλΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΑ
ΚΑΚΑρΔΑΚΟΥ βΑΣΩ
ΚΑλΑμΑρΑ βΑρβΑρΑ
ΚΑΝΤΕρΕ θΩμΑη
ΚΑρΑλη μΑριΑ
ΚΑρΑχΑλιΟΣ ΝιΚΟΣ
ΚΑΤΣιλΑΚη χριΣΤιΝΑ
ΚΟλΟβΟΥ ΠΟΥλιΑ
ΚΟρΔΑ ΠΑρΑΣΚΕΥη
ΚΟΥΤΣιΑρηΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥρη ΑριΣΤΕΑ
ΚρΑββΑριΤη ζΩη
ΚΥριΑΚΟΥ ΑθηΝΑ
ΚΩΣΤΟρριζΟΥ ΕλΕΝη
λΑζΑριΔΟΥ ΕλΕΝη
λΥΤρΑΣ χρηΣΤΟΣ
μΑλιΣΣΟβΑ ΟλγΑ
μΠΟΥΤη ΕΥΑγγΕλιΑ
μΩΥΣΟγλΟΥ γιΑΝΝηΣ
ΝΟΥλΑΣ γιΑΝΝηΣ
ΠΑΠΑΔημηΤριΟΥ βΑΪΑ

5

εΠιτρΟΠεσ

ΠΑριΚΟΣ ΑΝΔρΕΑΣ
ΠιΣΠιριγΚΟΥ ΑιΚΑΤΕριΝη
ριρη βΑΣιλιΚη
ΣιΔΕριΔΟΥ μΑριΑ
ΣιΤΑ ΑγγΕλιΚη
ΣΚΑρμΟΥΤΣΟΥ ΕΥμΟρΦιΑ
ΣΤΑθΟΠΟΥλΟΥ μΑριΑ
ΣΤιγΚΑ ιΟΥλιΑ
ΤζιΤζΑΝιΔΟΥ γΕΩργιΑ
ΤριΠΟΔηΣ γΕΩργιΟΣ
ΤΣιΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ
ΥΦΑΝΤηΣ ΑρηΣ
ΦλΩρΑ γΕΩργιΑ
χΑλΔΟΥΠη ΕΥΑγγΕλιΑ
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΟΥρΤηΣ γΕΩργιΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄: ΔΟΝΤΣιΟΣ γΕΩργιΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄: μΠΑΚΕλΑΣ ιΩΑΝΝηΣ
ΜΕΛΗ : ΑρβΑΝιΤηΣ γΕΩργιΟΣ

γΑρΔιΚΟΥ βΑρβΑρΑ
γιΑγΚΟΥ ΕΥΤΥχιΑ
γιΑΝΝΟΠΟΥλΟΥ ΕΥΔΟΞιΑ
γρΑμμΑΤιΚΑΣ γΕΩργιΟΣ
ΔΑγλΑΣ ΑριΣΤΕιΔηΣ 
ΔρΑΚΟΥ ΕλΕΝη
ΔρΑχΤιΔηΣ γΕΩργιΟΣ
θΕΟΔΩρΑΚΟΠΟΥλΟΥ ΑΝΔριΑΝΝΑ
ΚΑΚλΑμΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚιΑ
ΚΑρΑλιΟλιΟΥ ΚΑλλιΟΠη
ΚιΟΥΣηΣ ΝιΚΟλΑΟΣ
ΚΟΝΤΟΥ βΑΣιλιΚη
ΚΟΣΚιΝΑΣ ΠΑΝΑγιΩΤηΣ
ΚΩΣΤιΚΟΥ μΑριΑ
λΑλΑγιΑΝΝη γΕΩργιΑ
λΥμΠΕρΟΠΟΥλΟΥ γΕΩργιΑ
μΑΝΤζΑΝΑΣ μιχΑληΣ
μΑρΚΟΥ ΑριΣΤΕιΔηΣ
μηΤΣιΑΔΟΥ ΕλΕΝη
μΟΥγιΑ βΑΣιλιΚη
μΠΑΚΕλΑ ΠΑρΑΣΚΕΥη
μΠΑΚΕλΑΣ γιΑΝΝηΣ
μΠΑλιΟζΟγλΟΥ γΕΩργιΟΣ
ΝΤΑβΩΝη γιΑΝΝΟΥλΑ
ΝΤΑΤΣη ΕλΕΝη
ΠΑΠΑΔημηΤριΟΥ χρηΣΤΟΣ
ΠΑΠΑλΟΥΚΑΣ ΚΥριΑΚΟΣ 
ΠΑΠΑΝΔρΕΟΥ ΝιΚΟλΑΟΣ
ΠΑρΑ ΠΟλΥΞΕΝη
ΠιΣιμιΣη ΕλΕΝη
ΠιΣΤΟλΑΣ ΔημηΤριΟΣ
ΠΟΝΤιΣιΔηΣ γΕΩργιΟΣ
ΣΑληΚιΔηΣ ΔημΟΣθΕΝηΣ
ΣΕλΕμιΔηΣ ΝιΚΟλΑΟΣ
ΣΚΟΥΤΕληΣ ΔημηΤριΟΣ
ΣΤΟΥΚΑ χρΥΣΟΥλΑ
ΤΑΟΥΣΑΝη μΑργΑριΤΑ
ΤζιΤζιΚΟΣ γΕΩργιΟΣ
ΦιλιΠΠΑΤΟΥ βΑΣιλιΚη
χΟΝΔρΟΥ γΕΩργιΑ
χρΥΣΟβιΤΣΑΝΟΥ χρΥΣΑ

εΠιτρΟΠεσ
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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., Νοσ. Θείας Πρόνοιας "Η Παμμακάριστος"
Δεληγιώργη Ευριδίκη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Χαλκίδας 
Δικταπανίδου Σοφία Διευθύντρια Ν.Υ., "Γ. Γεννηματάς", Θεσσαλονίκη
Εμμανουηλίδου Ευμορφία Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. Έβρου
Ευθυμίου Καλλιόπη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Λάρισας "Κουτλιμπάνειο & 

Τριανταφύλλειο"
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
ζησοπούλου Κωνσταντίνα Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. Λάρισας
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"
Καπετανούδη Στάμω         Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Σπάρτης
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 Νοσ. 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
Κουράκος μιχαήλ Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Α. 

"Ασκληπιείο Βούλας"
Κρανιδιώτη μαριλένα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αιγίου
Κωνσταντινίδου Άννα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κοζάνης "Μαμάτσειο"
λαγκάζαλη βασιλική Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο"
λάιου Ελένη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Άρτας

7

εΠιτρΟΠεσ
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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
μητράκου-γεωργίου Παρασκευή Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Ξάνθης
μίχου ιωάννα Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Ν. Ρίου Πατρών
μούγια βασιλική Διευθύντρια Ν.Υ., ΨΝΑ "Δαφνί"
Νικολούδη Παναγιώτα Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά 

"Άγιος Παντελεήμων"
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
Τσιφτσόγλου Κερανιώ Διευθύντρια Ν.Υ., Ψ.Ν. Θεσσαλονίκη
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"

εΠιτρΟΠεσ
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ληΞη ΠρΟΘεσμιασ υΠΟβΟλησ 23/10/2015

1. η περίληψη εργασίας θα πρέπει να αποσταλεί με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
abstracts@pasyno2015.gr και να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα επισυναπτόμενα:
i. το δελτίο υποβολής περίληψης (βρείτε το δελτίο στο www.pasyno2015.gr) 
ii. την περίληψη εργασίας σε αρχείο word.doc 97-2003 ή νεώτερο που θα περιλαμβάνει
τον τίτλο (με κεφαλαία και bold), τους συγγραφείς (πρώτα το μικρό και μετά το επίθετο),
την επαγγελματική ιδιότητα, τα κέντρα προέλευσης αυτών και το κείμενο της περίληψης.
2. Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας (23/10/2015) δεν θα
γίνονται δεκτές.
3. Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.
4. Ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων που συμμετέχουν σε μια εργασία, θα πρέπει
ταυτόχρονα με την αποστολή της περίληψής του να τακτοποιεί οικονομικά και την
εγγραφή του στο Συνέδριο. 
5. Στην ανασκόπηση δεν μπορούν να συμμετέχουν πάνω απο 3 συγγραφείς ενώ στην
ερευνητική εργασία πάνω από 7 (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται).
6. μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η γραμματεία του Συνεδρίου 
θα αποστείλει ηλεκτρονικά βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία 
συγγραφέα.
Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης εντός τριών ημερών παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 210 5244760.
7.Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους
υπευθύνους για την αλληλογραφία συγγραφείς το αργότερο μέχρι τις 14/11/2014.
8. Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μέχρι την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής (13/11/2015). 
μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση
αυτών.
9. Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από
την Επιστημονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.
10. Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
η γραμματεία του Συνεδρίου είναι στη διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε
επιπλέον πληροφορία.

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

9

Οδηγιεσ για την υΠΟβΟλη 
Περιληψεων
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Οδηγιεσ συγγραΦησ Περιληψεων
1. η δομή της περίληψης ερευνητικής εργασίας θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές
παραγράφους ως εξής:
• Εισαγωγή-Σκοπός-Υλικό και Μέθοδος Μελέτης-Αποτελέσματα-Συμπεράσματα
η δομή της περίληψης ανασκόπησης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους
ως εξής:
• Εισαγωγή-Σκοπός-Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας-Συμπεράσματα
Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ο αντίστοιχος
τίτλος της π.χ. Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό και μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.
Σε περίπτωση αναρτημένης ανακοίνωσης (poster), ισχύουν τα παραπάνω ανάλογα με
την περίπτωση (ανασκόπηση ή ερευνητική εργασία) ενώ θα πρέπει να αναγράφεται και
η σχετική (ενδεικτική) βιβλιογραφία. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο
και την ποιότητα της εργασίας τους.
2. Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις.
3. Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) με περιθώρια 2,54
εκ. επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά-αριστερά (είναι οι τυπικές διαστάσεις ενός αρχείου word).
4. Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 11 pt., να είναι μορφο-
ποιημένο σε μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).
5. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαίους χαρακτήρες, έντονη γραφή
(bold) και κεντρική στοίχιση.
6. Αμέσως μετά τον τίτλο ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων.
7. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες,
και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο 

(π.χ. Αντώνης Παπαδόπουλος και όχι Α. Παπαδόπουλος).
8. Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός ο οποίος
θα αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο κέντρο προέλευσης καθώς και στην πόλη του εκάστοτε
συγγραφέα.

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

1. Νοσηλευτής, γ. Ν. Πάτρας «Ο Αγ. Ανδρέας» 
2. Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη, μΕθ, Π. Ν. ιωαννίνων

9. Το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να ανακοινώσει την εργασία, να είναι υπο-
γραμμισμένο (Underlined) και με έντονη γραφή (bold)

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

10. To κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες και διαγράμματα,
με τον όρο ότι αυτά δεν θα προεξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του κειμένου και ότι
το κείμενο δεν θα ξεπερνά τις 350 λέξεις συνολικά (μόνο κείμενο όχι ονόματα και ιδρύματα).
11. η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν
δεν πληροί τους παραπάνω όρους.
12. για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτί-
στως η επιθυμία των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
13. η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης
των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή
που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.

συγγραΦη - συνταΞη

10
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η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσίασης των
ανακοινώσεων, σε προφορικές ή αναρτημένες, αναλόγως των αναγκών του Συνεδρίου
και του διατιθέμενου χρόνου και χώρου.

Προφορικές ανακοινώσεις:

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

αναρτημένες ανακοινώσεις (poster)

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

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

σημαντικεσ ημερΟμηνιεσ

λήξη υποβολής περιλήψεων:
23 ΟκτωβριΟυ, 2015

ενημέρωση αποδοχής εργασιών:
08 νΟεμβριΟυ, 2015

11

ΠαρΟυσιαση εΠιστημΟνικων εργασιων
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τΟΠΟσ και ΧρΟνΟσ συνεδριΟυ
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Καρπενήσι, στο ξενοδοχείο MONTANA SPA
HOTEL από τις 11 εώς και τις 13 Δεκεμβρίου 2015 

εΠισημη γλωσσα
η επίσημη γλωσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική

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

εκΘεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων
καθώς και βιβλίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του
Συνεδρίου για περισσότερες πληροφορίες στο 2210 5244760, e-mail exhibition@pasyno2015.gr

κΟστΟσ συμμετΟΧησ στΟ συνεδριΟ 
η συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου θα επιτρέπεται μόνο σε όσους φέρουν την
ειδική κονκάρδα, η οποία θα δίδεται από τη γραμματεία του Συνεδρίου μαζί με το συνε-
δριακό υλικό στο χώρο του Συνεδρίου.

γενικεσ ΠληρΟΦΟριεσ

12
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γενικεσ ΠληρΟΦΟριεσ

καταβΟλη συμμετΟΧησ

η καταβολή της συμμετοχής μπορεί να γίνει με χρέωση πιστωτικής κάρτας ή με κατάθεση
στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας Πρόοψις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.
Προσωπικές επιταγές δεν θα γίνονται δεκτές.

με χρέωση πιστωτικής κάρτας
Visa                                MasterCard

με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 

Τράπεζα Πειραιώς
Επωνυμία δικαιούχου: PROOPSIS CONSULTING A.E.
Αριθμός λογαριασμού: 6822-124516-350
IBAN: GR60 0171 8220 0068 2212 4516 350

ALPHA BANK
Επωνυμία δικαιούχου: PROOPSIS CONSULTING S.A.
Αρ. λογαριασμού: 151 00 2002 011963
IBAN: GR86 0140 1510 1510 0200 2011 963

Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, παρακαλείσθε όπως αποστείλλετε
φωτοτυπία του καταθετηρίου στο fax 210 5740084 ή e-mail: registration@pasyno2015.gr
αναγράφοντας απαραίτητα το ονοματεπώνυμό σας και την ένδειξη 16ο Πανελλήνιο
Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.

η φόρμα εγγραφής και πακέτου διαμονής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
www.pasyno2015.gr

Οργανωση συνεδριΟυ

Τρεμπεσίνας 32, 121 36 Περιστέρι, 
Τηλ.: 210 5244760, Fax: 210 5740083   
E-mail: info@pasyno2015.gr, www.pasyno2015.gr
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καρΠενησι

14

Το Καρπενήσι
Στο κέντρο της Ελλάδας, περιτριγυρισμένος από δάση και ψηλά βουνά, ο Δήμος Καρπενησίου
προσφέρει μία μοναδική εμπειρία περιήγησης, δράσης και περιπέτειας, ξεκούρασης και χαλάρωσης,
365 ημέρες το χρόνο.
ιστορικά μνημεία, λαογραφικά μουσεία, μοναστήρια και εκκλησίες ανέγγιχτες από το χρόνο
βρίσκονται κρυμμένα μέσα στο απαράμιλλης ομορφιάς φυσικό περιβάλλον. Οι δραστηριότητες
στη φύση, η σπουδαία ιστορία, οι μακρόβιες παραδόσεις, οι γαστρονομικές απολαύσεις, η ζεστή
φιλοξενία είναι αυτά που μετατρέπουν το Καρπενήσι και τα χωριά του σε έναν αυθεντικό τόπο ζωής.
Το Καρπενήσι βρίσκεται στο κέντρο του Νομού Ευρυτανίας, σε υψόμετρο 960 μέτρα, στη νοτιο-
δυτική πλευρά του όρους Τυμφρηστού που σήμερα ονομάζεται και βελούχι. Απέχει 78 χιλιόμετρα
από τη λαμία και 111 χιλιόμετρα από το Αγρίνιο στο οποίο μπορεί να φθάσει κάποιος μέσω της
γέφυρας της Επισκοπής.
Ιστορία
Από την αρχαία Οιχαλία μέχρι την Ελληνική Επανάσταση και από την εποχή του βυζαντίου
μέχρι την Εθνική Αντίσταση, ο Δήμος Καρπενησίου και η ευρύτερη περιοχή της Ευρυτανίας έπαι-
ξαν σπουδαίο ρόλο σε όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας.
Το Καρπενήσι εμφανίζεται ως οικισμός από τα βυζαντινά χρόνια. Την εποχή της Τουρκοκρατίας
κατέχει δεσπόζουσα θέση στην περιοχή από πλευράς αγροκτηνοτροφικής ανάπτυξης. Το Καρπενήσι
έλαβε μέρος στην επανάσταση του 1821. Την επανάσταση κήρυξαν στο Καρπενήσι οι τοπικοί
οπλαρχηγοί και έδιωξαν τους Τούρκους από την πόλη. Κοντά στο Καρπενήσι, σκοτώθηκε σε μάχη
με τους Τούρκους, ο Σουλιώτης αγωνιστής μάρκος μπότσαρης, το 1823. Το Καρπενήσι και άλλα
εκατό χωριά της Νότιας Ευρυτανίας, πυρπολήθηκαν από γερμανικά τάγματα το 1944.
Για τον Επισκέπτη
Το Καρπενήσι βρίσκεται σε ορεινή περιοχή εξαιρετικού και ανεξάντλητου φυσικού κάλλους, πλού-
σια σε βλάστηση, με υπέροχες αντιθέσεις σε ένα μοναδικό συνδυασμό. Ένα τοπίο επιβλητικό αλλά
και φιλικό προς τον επισκέπτη! Ένα καταφύγιο γαλήνης αλλά και ένας προορισμός που γίνεται
το βασίλειο της περιπέτειας, εκτοξεύοντας την αδρεναλίνη στο κόκκινο! Ένα καταπράσινο βουνό
άλλα και μια πανέμορφη τεχνητή  λίμνη! 
η παραδοσιακή αρχιτεκτονική έχει διατηρηθεί σε αρκετό βαθμό, τόσο στα γύρω χωριά όσο και
μέσα στην πόλη, με πλήθος καλοδιατηρημένων κτιρίων. Στην πόλη λειτουργεί το «μουσείο Καρ-
πενησίου» ενώ στα γύρω χωριά υπάρχει πλήθος από λαογραφικά μουσεία. Πάνω στις πανέμορφες
πλαγιές του όρους Τυμφρηστού (βελούχι) οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού Κέν-
τρου βελουχίου προσφέρουν όλες τις ανέσεις για να απολαύσετε το αγαπημένο σας σπορ ή τη
συγκλονιστική θέα του κατάλευκου χιονισμένου τοπίου! Σε κάθε γωνιά του Δήμου Καρπενησίου,
ανακαλύπτει κανείς βυζαντινά μνημεία, εκκλησίες και μοναστήρια ανέγγιχτα από το χρόνο, να
συνυπάρχουν αρμονικά με το μοναδικό φυσικό τοπίο. Το ανάγλυφο της περιοχής του Δήμου
Καρπενησίου, τα βουνά και τα ποτάμια του είναι ιδανικά για πεζοπορικές, αναρριχητικές και
ορειβατικές διαδρομές, χιονοδρομία, διασχίσεις και αναβάσεις με ορειβατικά σκι, διαδρομές για
4χ4, on-off μοτοσυκλέτες και ποδήλατο βουνού, rafting (κατάβαση ποταμού με φουσκωτή βάρκα),
canoeing, kayaking, canyoning (διάσχιση φαραγγιού), river trekking (πεζοπορική διάσχιση πο-
ταμού), ιππασία και τη ξεχωριστή εμπειρία της πτήση με parapente (αλεξίπτωτο πλαγιάς βουνού).
Το Καρπενήσι αποτελούσε πάντοτε μια κορυφαία επιλογή για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ
αλλά και για όσους προτιμούν την έντονη νυχτερινή διασκέδαση! Το Δεκέμβριο η πόλη και τα
χωριά του Δήμου Καρπενησίου φοράνε τα γιορτινά τους και υποδέχονται μικρούς και μεγάλους,
με ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων στο πνεύμα των χριστουγέννων, στις γιορτές
χειμώνα.
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η Ε.ν.Ε. έχει επανειλημμένως 
ασχοληθεί με το ζήτημα της 
αντιμετώπισης των νοσούντων 

υπαλλήλων, οι οποίοι θα πρέπει να 
τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης, 
προσαρμοζομένης στην ιδιαίτερη κα-
τάσταση της υγείας τους. Βασική και 
αταλάντευτη θέση της Ε.Ν.Ε. είναι 
η εμπέδωση της κοινωνικής αλλη-
λεγγύης προς όφελος των ασθενών 
υπαλλήλων και η λήψη κάθε ανα-
γκαίου μέτρου, προκειμένου αυτοί 
να παραμένουν στην υπηρεσία τους 
και να παρέχουν την εργασία τους ή 
να εκτελούν τα καθήκοντά τους κατά 
τον λόγο της ικανότητάς τους και υπό 
συνθήκες που οπωσδήποτε δεν θα συμβάλλουν στην 
επιδείνωση της κατάστασης της υγείας τους. 

Ομολογουμένως, ωστόσο, το ζήτημα της αντιμετώ-
πισης υπαλλήλων και δη νοσηλευτών, που πάσχουν ή 
είναι φορείς μεταδοτικών νοσημάτων, όπως ο ιός HIV, 
εμφανίζει ουσιώδεις ποιοτικές διαφοροποιήσεις ή 
άλλως αποκλίσεις από το γενικό πλαίσιο της αντιμε-
τώπισης των νοσούντων υπαλλήλων. Κι αυτό γιατί στη 
συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να γίνεται στάθ-
μιση μεταξύ αφενός των δικαιωμάτων του ασθενούς 
υπαλλήλου – νοσηλευτή, αφετέρου του υπέρτατου 
αγαθού της δημόσιας υγείας και της υγείας των νο-
σηλευομένων ασθενών, οι οποίοι δικαιούνται και θα 
πρέπει να προφυλάσσονται με κάθε τρόπο από το εν-
δεχόμενο προσβολής τους από μεταδοτικά νοσήματα 
του νοσηλευτικού προσωπικού που τους φροντίζει. 

Η παρατήρηση αυτή λαμβάνει χώρα δοθέντος ότι, 
όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, ένας νοσηλευτής – 
φορέας του ιού HIV έρχεται σε άμεση επαφή με το 
σώμα του νοσηλευομένου ασθενούς, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο μετάδοσης του ιού. 

Επιπλέον δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε και το 
μείζον ζήτημα του αυτονόητου δικαιώματος γνώσης του 

νοσηλευομένου ασθενούς περί της υγείας του νοσηλευτή 
που τον φροντίζει και περιθάλπει. Ευλόγως διερωτώμε-
θα εν προκειμένω, ποια θα ήταν η αντίδραση των ασθε-
νών, αν πληροφορούνταν ότι ο νοσηλευτής που έρχεται 
σε επαφή με το σώμα τους, τους χορηγεί φάρμακα, πα-
ρίσταται και συμπράττει κατά το στάδιο μιας χειρουργικής 
επέμβασης και ενεργεί πάσα άλλη νοσηλευτική πράξη, 
είναι φορέας μεταδοτικού νοσήματος. 

Εν προκειμένω, λοιπόν, φρονούμε ότι θα πρέπει 
να γίνεται μια στάθμιση μεταξύ αντικρουομένων συμ-
φερόντων και δικαιωμάτων, ήτοι αυτών του νοσηλευ-
τή – φορέα μεταδοτικού νοσήματος που επιθυμεί να 
εργάζεται και αυτών του νοσηλευομένου ασθενούς 
που έχει δικαίωμα στην υγεία, πάντα υπό το πρίσμα 
της αδήριτης ανάγκης για την αποτελεσματική δια-
σφάλιση της δημόσιας υγείας. 

Επί των ως άνω ζητημάτων ομολογουμένως δεν 
υπάρχει σαφής νομοθετική πρόβλεψη, αλλά ένα ηχη-
ρό κανονιστικό κενό, που αφήνει αναπάντητα πλήθος 
ερωτημάτων ηθικής, κυρίως, φύσεως.

Μόνη εξαίρεση αποτελούν ίσως οι «Θεμελιώδεις 
Αρχές για την Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και Ατομικών Ελευθεριών σε σχέση με το AIDS». Οι εν 
λόγω Αρχές δεν αποτελούν νομοθετική ρύθμιση, αλλά 

ΟρΟΘΕΤΙΚΟΙ νΟΣηΛΕΥΤΕΣ

Αξιοπρέπεια και διασφάλιση της υγείας 
των ασθενών
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 
παρ. 2 του Νόμου 3754/2009, «Από την ημε-
ρομηνία πρόσληψης του και για μία πεντα-

ετία το προσωπικό των ως άνω κατηγοριών και 
κλάδων δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί από 
τη θέση στην οποία διορίστηκε για οποιονδήποτε 
λόγο και με οποιαδήποτε διαδικασία (απόσπαση, 
μετάταξη, μετάθεση)».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις νεότερες διατά-
ξεις του άρθρου 54 παρ. 1 του Νόμου 4223/2013, 
«Δεν επιτρέπεται η μετάθεση, η μετάταξη και η 
απόσπαση, του νοσηλευτικού και παραϊατρικού 
προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., πριν 
παρέλθει διετία από το διορισμό του».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, με τις νεότε-
ρες διατάξεις του Νόμου 4223/2013 καταργήθηκε 
το γενικό κώλυμα της πενταετίας όσον αφορά τις 
υπηρεσιακές μεταβολές του νοσηλευτικού προ-
σωπικού και διατηρήθηκε το κώλυμα της διετίας 

από τον διορισμό και μόνον από τον διορισμό. 
Εν προκειμένω, ωστόσο, δεν χωρεί η επίκλη-

ση της θεωρίας που εκλαμβάνει την μετάταξη ως 
οιονεί διορισμό, δοθέντος ότι η συγκεκριμένη 
θεωρία εφαρμόζεται πρωτίστως, με βάση σχετι-
κά πάγια νομολογιακά πορίσματα, μόνο επί των 
απαιτουμένων προσόντων για την διενέργεια της 
μετάταξης.

Ως εκ τούτο, απουσία σχετικής ρητής νομο-
θετικής διάταξης, ερμηνευτικώς δεν μπορεί να 
γίνει δεκτό, ότι απαγορεύεται η διενέργεια με-
τάταξης προ της παρόδου διετίας από προγενέ-
στερη μετάταξη. Σημειωτέον εν προκειμένω, ότι 
επειδή ακριβώς η μετάταξη αποτελεί δικαίωμα 
του υπαλλήλου, οποιαδήποτε διάταξη που ενδε-
χομένως περιορίζει το εν λόγω δικαίωμα θα πρέ-
πει υποχρεωτικώς να ερμηνεύεται στενά, ώστε να 
μην φτάνει στο σημείο να αναιρεί ή να θίγει τον 
πυρήνα του συγκεκριμένου δικαιώματος. ❱◗

ΜΕΤΑΤΑΞη ΜΕΤΑ δΙΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞη

έναν κώδικα, ο οποίος απορρέει από τις παγκόσμια 
παραδεκτές αρχές περί προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών, τις διεθνείς 
συμβάσεις και διακηρύξεις, το Σύνταγμα και την Ευ-
ρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο εν 
λόγω κώδικας περιλαμβάνει 150 άρθρα και εγκρίθηκε 
από την επιτροπή Νομικής Στήριξης και Νομικών Προ-
βλημάτων και την Επιτροπή Ενημέρωσης του ΚΕΕΛ.

Ήδη στο άρθρο 3 του κώδικα αναφέρεται ότι  «Η 
Πολιτεία έχει υποχρέωση να διασφαλίζει τα ανθρώπι-
να δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες προσώπων 
που έχουν μολυνθεί από τον ιό του AIDS, εφόσον δεν 
τίθεται σε διακινδύνευση η δημόσια υγεία». Ευθύς 
αμέσως γίνεται αντιληπτό, ότι τα δικαιώματα και οι 
ελευθερίες προσώπων που έχουν μολυνθεί από τον 
συγκεκριμένο ιό επιβάλλεται να σταθμίζονται έναντι 
του υπέρτατου αγαθού της δημόσιας υγείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, αναμφίβολα, η 
διάταξη του άρθρου 127 του ως άνω κώδικα, σύμφωνα 
με την οποία «Υγειονομικός οροθετικός ή ασθενής με 

AIDS, είτε σε νοσοκομείο είτε ως ιδιώτης, θα πρέπει 
να απέχει από οποιαδήποτε ιατρική δραστηριότητα που 
μπορεί να δημιουργήσει ακόμη και ελάχιστο κίνδυνο 
μόλυνσης σε ασθενείς ή σε αυτόν τον ίδιο, δεδομένης 
της ευαίσθητης κατάστασης της υγείας του».

Από τον συνδυασμό όλων των παραπάνω παρατη-
ρήσεων θα πρέπει, τελικώς, να γίνει δεκτό, ότι όταν 
ένας νοσηλευτής δημόσιου νοσοκομείου  έχει μολυν-
θεί από τον ιό του ΑΙDS, τότε θα πρέπει να λαμβάνο-
νται από την οικεία προϊσταμένη αρχή όλα εκείνα τα 
κατάλληλα μέτρα, που θα ελαχιστοποιούν ή ακόμη και 
θα εκμηδενίζουν τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού από 
το νοσηλευτή σε οποιονδήποτε νοσηλευόμενο ασθενή.

Η επιλογή των συγκεκριμένων μέτρων ανήκει 
οπωσδήποτε στη διακριτική ευχέρεια της προϊστα-
μένης αρχής, η οποία οφείλει να σεβαστεί την αξιο-
πρέπεια του φορέα – νοσηλευτή, έχοντας, όμως, ως 
γνώμονα την διασφάλιση της υγείας των νοσηλευομέ-
νων ασθενών και την μη έκθεσή τους ακόμη και στον 
ελάχιστο κίνδυνο μόλυνσης από τον μεταδοτικό ιό. ❱◗
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 37§4-6 του Νόμου 
3986/2011 (Επείγοντα Μέ-

τρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2012-2015) «4. Στην παρ. 
2 του άρθρου 51 του ν. 3528/2007 
(Υπαλληλικός Κώδικας - Α’ 26), αντί 
των λέξεων «δύο (2) ετών» τίθενται 
οι λέξεις «πέντε (5) ετών». 5. Το τα-
κτικό προσωπικό που απασχολείται 
στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και στους 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού μπορεί να ζη-
τήσει με αίτησή του τη μείωση των 
ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με 
ανάλογη μείωση των αποδοχών του, 
για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε (5) 
έτη. Με την αίτησή του ο υπάλληλος 
προσδιορίζει εάν επιθυμεί τη μεί-
ωση της ημερήσιας απασχόλησης 
ή των εργάσιμων ημερών. Σε κάθε 
περίπτωση, ως χρόνος πραγματικής 
και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας 
για κάθε νόμιμη συνέπεια, υπολο-
γίζεται μόνο ο χρόνος πραγματικής 
απασχόλησης. 6. Οι περιορισμοί που 
προβλέπονται στα άρθρα 31 και 32 
του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώ-
δικας - Α’ 26) και το ασυμβίβαστο 
που προβλέπεται στο άρθρο 34 του 
ίδιου νόμου έχουν εφαρμογή και 
στους υπαλλήλους που κάνουν χρή-
ση των διατάξεων των παραγράφων 
1 και 2 του παρόντος άρθρου».

Όπως προκύπτει εκ των ανω-
τέρω διατάξεων αυξάνεται η διάρ-
κεια της προβλεπόμενης άδειας 
άνευ αποδοχών από δύο στα πέ-
ντε έτη, ενώ αναγνωρίζεται δικαί-
ωμα μείωσης των ωρών απασχό-
λησης με αντίστοιχη μείωση των 
αποδοχών για χρονική περίοδο 
μέχρι πέντε (5) ετών. 

Σε κάθε περίπτωση ο υπάλλη-
λος που επιθυμεί την υπαγωγή του 
στις προαναφερθείσες διατάξεις, 

εξακολουθεί να υπόκειται στους 
περιορισμούς των διατάξεων των 
άρθρων 31, 32 και 34 του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα, ήτοι δεν 
μπορεί να ασκήσει ιδιωτικό έργο 
ή εργασία επ’αμοιβή παρά μόνον 
κατόπιν σχετικής άδειας από την 
υπηρεσία του και εφόσον η συγκε-
κριμένη εργασία συμβιβάζεται με 
το αντικείμενο της υπηρεσίας του, 
δεν μπορεί να μετέχει σε εμπορικές 
εταιρείες και δεν μπορεί να φέρει 
την ιδιότητα του δικηγόρου. 

Σε κάθε περίπτωση επισημαί-
νεται, ότι η χορήγηση άδειας άνευ 
αποδοχών ενεργείται εφόσον το 
επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρε-
σίας, ήτοι ενεργείται κατά διακριτι-
κή ευχέρεια της διοίκησης, η οποία 
δύναται να απορρίψει την σχετική 
αίτηση του υπαλλήλου, παραθέ-
τοντας, ωστόσο, ειδική, σαφή και 
πλήρη αιτιολογία.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει στην 
αίτηση για την χορήγηση άδειας 
άνευ αποδοχών να προσδιορίζο-
νται και να εξειδικεύονται οι λόγοι 
εκείνοι που καθιστούν επιτακτική 
ανάγκη την χορήγησή της στο συ-
γκεκριμένο υπάλληλο.

Επιπλέον, ο χρόνος της άδειας 
άνευ αποδοχών δεν λογίζεται ως 
πραγματική δημόσια υπηρεσία, 
εκτός και αν δεν υπερβαίνει τον 
ένα μήνα εντός του ίδιου ημερο-
λογιακού έτους ή χορηγείται σε 
υπάλληλο που αποδέχεται θέση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διε-
θνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει 
η Ελλάδα.

Τέλος, η ημερομηνία έναρξης 
της χορήγησης άδειας άνευ αποδο-
χών δύναται να μεταβληθεί κατόπιν 
αιτήσεως του υπαλλήλου, με αντί-
στοιχη τροποποίηση της σχετικής 
πράξης χορήγησης. ❱◗

ΑδΕΙΑ ΑνΕΥ ΑΠΟδΟΧΩν

Η ημερομηνία 
έναρξης της 
χορήγησης άδειας 
άνευ αποδοχών 
δύναται να 
μεταβληθεί κατόπιν 
αιτήσεως του 
υπαλλήλου
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Ομολογουμένως οι υπηρε-
σιακές μεταβολές της από-
σπασης και της μετάταξης 

είναι διαφορετικές μεταξύ τους, 
παρουσιάζοντας εξατομικευμένα 
χαρακτηριστικά.

Βασικό στοιχείο της διάκρισής 
τους είναι η χρονική τους ισχύς. 
Ειδικότερα, ενώ η απόσπαση 
αποτελεί εκ της φύσεώς της μια 
υπηρεσιακή μεταβολή προσωρι-
νής χρονικής ισχύος, που στο-
χεύει στην κάλυψη παροδικών 
υπηρεσιακών αναγκών, το μέτρο 
της μετάταξης αποτελεί μια πά-
για μεταβολή, που ακολουθεί τον 
υπάλληλο ενδεχομένως μέχρι 
και το πέρας της υπαλληλικής 
του σταδιοδρομίας. 

Πέραν της ως άνω διαφορε-
τικής φύσεώς τους, οι δύο πα-
ραπάνω υπηρεσιακές μεταβο-
λές δεν ασκούν άμεση επιρροή 
η μια στην άλλη, υπό την έννοια 
ότι ένας υπάλληλος που τελεί σε 
καθεστώς απόσπασης δύναται να 
αιτηθεί και να επιτύχει την μετά-
ταξή του σε θέση άλλου κλάδου.

Βέβαια σε μια τέτοια περίπτω-
ση, λαμβανομένων υπόψη των 
υπηρεσιακών αναγκών που συν-
δέονται με την θέση στην οποία 
μετατάχθηκε ο υπάλληλος, είναι 
δυνατή υπό προϋποθέσεις η ανά-
κληση της απόσπασης. Η αναφο-
ρά σε προϋποθέσεις γίνεται προ-
κειμένου περί ειδικών μορφών 
απόσπασης, όπως για παράδειγ-

μα της απόσπασης για συνυπη-
ρέτηση με ένστολο, η οποία τυγ-
χάνει ειδικής προστασίας από την 
κείμενη νομοθεσία, που καθιστά 
ανέφικτη την ανάκλησή της.

Αντιστρόφως, πάλι, ουδέν νο-
μικό κώλυμα υφίσταται καταρχήν 
για την διατήρηση της απόσπασης 
σε περίπτωση μετάταξης, υπό τον 
αυτονόητο όρο ότι ο υπάλλη-
λος θα πρέπει πάντα να εκτελεί 
τα καθήκοντα του κλάδου στον 
οποίο ανήκει. Με άλλα λόγια, 
ένας νοσηλευτής που μετατάσσε-
ται σε θέση διοικητικού δεν μπο-
ρεί, πλέον, να εκτελεί νοσηλευτι-
κό έργο, αλλά τα υπηρεσιακά του 
καθήκοντα θα πρέπει να είναι 
αμιγώς διοικητικής φύσεως. ❱◗

ΜΕΤΑΤΑΞη – ΑΠΟΣΠΑΣη 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 παρ. 
4 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Αν κενω-
θεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής 

μονάδος, έως την επιλογή και τοποθέτηση νέου προ-
ϊσταμένου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγρά-
φων 1 και 2. Ο αναπληρωτής προϊσταμένου οργανι-
κής μονάδας κατά την παράγραφο αυτή δικαιούται το 
προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα από την έναρξη 
της αναπλήρωσης».

Εκ της γραμματικής ερμηνείας των ως άνω δια-
τάξεων προκύπτει αναμφίβολα, ότι οι αναπληρωτές 
προϊστάμενοι δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα 
θέσης ευθύνης άνευ χρονικού περιορισμού.

Ωστόσο το Ελεγκτικό Συνέδριο, με σειρά αποφά-
σεών του, έχει κρίνει, ότι οι αναπληρωτές προϊστά-
μενοι δικαιούνται του αντίστοιχου επιδόματος θέ-
σης μόνον για ένα μήνα, με το σκεπτικό ότι μετά την 
πάροδο του πρώτου μήνα αναπλήρωσης η διοίκηση 
οφείλει να έχει επιλέξει κατά τη νόμιμη διαδικασία 
νέο προϊστάμενο. 

Παρά ταύτα, πλήθος αποφάσεων των Διοικητικών 
Δικαστηρίων και του Συμβουλίου Επικρατείας συνδέ-

ουν άμεσα την καταβολή του επιδόματος θέσης με 
την εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων που να δι-
καιολογούν την καταβολή του. 

Ομοίως μια σειρά εγκυκλίων του καθ’ ύλην αρ-
μόδιου Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ομι-
λούν περί της μοριοδότησης του χρόνου άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου αδιαφόρως του αν τα εν 
λόγω καθήκοντα ασκούνται κατόπιν τυπικής κρίσεως 
ή κατ’ ανάθεση ή κατ’ αναπλήρωση.

Ως εκ τούτου, βασική και αταλάντευτη θέση της 
Ε.Ν.Ε. αποτελεί η καταβολή του επιδόματος θέσεως ευ-
θύνης εις όλους εκείνους τους υπαλλήλους που εκτε-
λούν εν τοις πράγμασι καθήκοντα προϊσταμένου. ❱◗

ΕΠΙδΟΜΑ ΘΕΣηΣ ΑνΑΠΛηρΩΤη ΠρΟΪΣΤΑΜΕνΟΥ
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ΑδΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 
2 του Νόμου 3252/2004, «Ο νοσηλευτής που 
έχει εγγραφεί στο μητρώο Περιφερειακού 

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 στοιχεία: το όνομα, 
επώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, τόπο 
γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και ερ-
γασίας μαζί με το αντίγραφο της άδειας άσκησης 
επαγγέλματος νοσηλευτή και δήλωση πραγματικής 
άσκησης του επαγγέλματος. Το έντυπο της δήλω-
σης αποστέλλεται σε όλα τα Μέλη από το Περιφε-
ρειακό 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 υποχρεούται να 
καταβάλει και την ετήσια εισφορά στην Ε.Ν.Ε. που 

ορίζεται στα σαράντα (40) ευρώ. Για τα μέλη τρί-
τεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, όπως επίσης 
και για τους ανέργους, η ετήσια εισφορά ορίζεται 
στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ. Τα επίτιμα Μέλη 
δεν υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας εισφο-
ράς και εξόδων εγγραφής».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, το ζήτημα 
της καταβολής της ετήσιας εισφοράς – συνδρομής 
στην Ε.Ν.Ε. ρυθμίζεται από νομοθετικές διατάξεις, 
χωρίς τα όργανα διοίκησης της Ε.Ν.Ε. να έχουν την 
δυνατότητα ή την αρμοδιότητα να αποφασίσουν νο-
μίμως και εγκύρως την απαλλαγή τινος μέλους της 
Ε.Ν.Ε. από την υποχρέωση καταβολής της ετήσιας 
εισφοράς. 

Με άλλα λόγια, ακόμη και αν το ΔΣ της Ε.Ν.Ε. 
επιθυμεί να απαλλάξει κάποιο μέλος της Ε.Ν.Ε. 
από την υποχρέωση καταβολής της ετήσιας εισφο-
ράς, νομικά κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο. ❱◗

ΑΠΑΛΛΑΓη ΕΙΣΦΟρΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Στους υπαλλή-
λους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτη-

τές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και 
ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χο-
ρηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές. Η άδεια εξε-
τάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ερ-
γάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή 
τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο 
ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται 
για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμη-
να μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολου-
θεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται 
άδεια μίας (1) ημέρας». 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, η άδεια εξε-
τάσεων χορηγείται υποχρεωτικώς σε όλους τους 
υπαλλήλους, που τυγχάνουν φοιτητές. Σημει-
ωτέον, ότι η χορήγηση της συγκεκριμένης 
μορφής άδειας ουδόλως συνδέεται 
με την βαθμίδα εκπαίδευσης του 
υπαλλήλου, ούτε και μπορεί να 

υποστηριχθεί η άποψη, ότι ο υπάλληλος της κατηγο-
ρίας ΠΕ αδυνατεί να λάβει άδεια εξετάσεων όταν εί-
ναι φοιτητής σε ΤΕΙ. Η εν λόγω ερμηνευτική εκδοχή 
είναι εντελώς αυθαίρετη, άνευ νομίμου ερείσματος 
στην κείμενη νομοθεσία. ❱◗



44 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 4

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 
3528/2007), όπως αυτό είχε τροποποιηθεί δυ-

νάμει των διατάξεων του Νόμου 3839/2010, καθιε-
ρώθηκε ένα σύστημα αξιολόγησης των υπό κρίση 
υπαλλήλων, για την επιλογή των προϊσταμένων δι-
εύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονά-
δας, σύμφωνα με το οποίο μοριοδοτείται ο χρόνος 
υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης, κα-
θώς και ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου 
τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου.

Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων εξεδόθη η υπ’α-
ριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-04-2010 
ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, σύμφωνα με την οποία στον χρόνο υπηρεσίας 
σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης ή τμήματος δεν 
υπολογίζονται μόνο τα χρονικά διαστήματα που ο 
υπάλληλος άσκησε τα εν λόγω καθήκοντα ύστερα 
από επιλογή από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, 
αλλά και τα χρονικά διαστήματα που αφορούν την με 
οιονδήποτε νόμιμο τρόπο άσκηση των καθηκόντων 
αυτών, η οποία βέβαια θα πρέπει να προκύπτει από 
σχετική πράξη του αρμοδίου οργάνου. 

Ενόψει των ανωτέρω, προκειμένου να υπάρξει 
μοριοδότηση των υπαλλήλων που άσκησαν καθήκο-
ντα προϊσταμένου κατ’ανάθεση θα πρέπει να έχει εκ-
δοθεί σχετική διοικητική πράξη. Επισημαίνεται, ότι η 
έκδοση της ως άνω πράξεως ανάθεσης δεσμεύει την 
υπηρεσία του υπαλλήλου και καθιστά υποχρεωτική 
την μοριοδότησή του, σύμφωνα με την ερμηνεία των 
διατάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπως 
αυτή αποτυπώνεται στην προαναφερθείσα εγκύκλιο. 

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται, ότι η πράξη ανά-
θεσης αφορά την κατ’ανάθεση άσκηση καθηκόντων 
που αντιστοιχούν σε θέση ευθύνης. Ειδικώς επί των 
νοσηλευτικών υπηρεσιών των νοσηλευτικών ιδρυ-
μάτων ως θέσεις ευθύνης λογίζονται οι θέσεις διευ-
θυντών, τομεαρχών, προϊσταμένων και υπευθύνων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103§1 του Νό-

μου 2071/1992. 
Επισημαίνεται, τέλος, ότι πέραν της έκδοσης της 

σχετικής πράξης ανάθεσης, ιδιαίτερα κρίσιμο είναι 
και το ζήτημα της εν τοις πράγμασι άσκησης καθη-
κόντων που αντιστοιχούν σε θέση ευθύνης. Επί του 
εν λόγω ζητήματος είναι χαρακτηριστική η νομολο-
γία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο με την 
υπ’αριθμ. 900/2001 απόφασή του όρισε, ότι κατά την 
έννοια του άρθρου 30 του ν. 1586/1986, όπως τρο-
ποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω, μετά την 1η-1-1988 
η Διοίκηση δεν μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει το 
κατά το άρθρο 12 παρ. 1 του νόμου τούτου επίδο-
μα θέσης στους αναφερομένους στη διάταξη αυτή 
υπαλλήλους, για το λόγο ότι η υπηρεσία τους στερεί-
ται νέου οργανισμού, η έκδοση του οποίου ήταν υπο-
χρεωτική μέχρι την ημερομηνία αυτή. Η σύμφωνη με 
το Σύνταγμα ερμηνεία αυτή επιβάλλεται εν όψει του 
ότι θα αντέκειτο στην καθιερούμενη από το άρθρο 
4 του Συντάγματος αρχή της ισότητας να υπάρχουν 
υπάλληλοι ασκούντες τα αναφερόμενα στην τελευ-
ταία αυτή διάταξη καθήκοντα, οι οποίοι δεν λαμβά-
νουν το επίδομα τούτο, από το γεγονός και μόνο ότι 
για τη συγκεκριμένη υπηρεσία ή το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει εκδοθεί οργανισμός.

Με άλλα λόγια το Συμβούλιο της Επικρατείας θε-
ωρεί, ότι ένας υπάλληλος που ασκεί εν τοις πράγ-
μασι χρέη προϊσταμένου δικαιούται να λαμβάνει το 
αντίστοιχο επίδομα θέσης, ακόμη και αν στην υπη-
ρεσία του δεν έχει εκδοθεί οργανισμός που να προ-
βλέπει θέση προϊσταμένου. Η αξίωσή του, δε, αυτή 
δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό προκειμένου 
να είναι νόμιμη, ήτοι ενυπάρχει καθ’ όλη την περίοδο 
που εκτελεί χρέη προϊσταμένου. 

Κατ’ αναλογία θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι σε 
περίπτωση 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 θεμελιώ-
νεται υπέρ του υπαλλήλου δικαίωμα μοριοδότησης 

ΜΟρΙΟδΟΤηΣη ΣΕ ΠΕρΙΠΤΩΣη ΑνΑΘΕΣηΣ

Την δικαιούται ο εκτελών χρέη 
προϊσταμένου 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 4 του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα, «Υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας πενή-
ντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε 

ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών επι-
πλέον της κανονικής τους άδειας».

Εκ τούτων έπεται, ότι υπάλληλος με ποσοστό αναπηρίας 50% δικαι-
ούται να λαμβάνει την επιπλέον άδεια των έξι ημερών κατ’έτος.

Αναφορικά με το ζήτημα της εκτέλεσης από υπάλληλο – νοσηλευ-
τή μόνον πρωινής βάρδιας ένεκα λόγων υγείας, δέον όπως ο συγκε-
κριμένος υπάλληλος προσκομίσει σχετική γνωμάτευση από την οικεία 
υγειονομική επιτροπή, η οποία θα πιστοποιεί ότι το εν λόγω πρόβλημα 
υγείας καθιστά επιβεβλημένη την εκτέλεση μόνον της πρωινής βάρ-
διας. 

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, το ζήτημα της εξαίρεσης τινός νο-
σηλευτή από το κυκλικό ωράριο για λόγους υγείας εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, η οποία αποφασίζει κατόπιν σταθ-
μίσεως όλων των παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων και των πραγ-
ματικών υπηρεσιακών αναγκών. ❱◗

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 4 του Νόμου 
4223/2013, «Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των νο-
σοκομείων του Ε.Σ.Υ. που είναι σύζυγοι στρατιωτικών, ένστολου 

προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, 
επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, σε νοσοκο-
μεία του Ε.Σ.Υ., Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ, και λοιπές υπηρεσίες 
που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, στην περιοχή που υπηρε-
τεί ο/η σύζυγός τους».

Με τις παραπάνω διατάξεις καθιερώνεται το δικαίωμα ή άλλως 
η δυνατότητα υπέρ των νοσηλευτών, που είναι σύζυγοι ενστόλων, να 
αποσπώνται κατά προτεραιότητα στον τόπο υπηρεσίας του / της συζύ-
γου τους. Υπογραμμίζεται, ότι η συγκεκριμένη μορφή απόσπασης επι-
τρέπεται, δηλαδή δεν επιβάλλεται ή άλλως δεν είναι υποχρεωτική για 
την διοίκηση. Με άλλα λόγια η διοίκηση δύναται να απορρίψει σχετική 
αίτηση, παραθέτοντας, όμως, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. 

Σε περίπτωση απόρριψης μιας τέτοιας αιτήσεως ο ενδιαφερόμε-
νος υπάλληλος έχει την δυνατότητα δικαστικής προσφυγής κατά της 
απορριπτικής πράξεως. 

Διευκρινίζεται, ότι η αόριστη επίκληση υπηρεσιακών αναγκών ή 
η αόριστη επίκληση ελλείψεων σε προσωπικό δεν ανταποκρίνονται 
στην απαίτηση παράθεσης επαρκούς αιτιολογίας και καθιστούν την 
απορριπτική πράξη ακυρωτέα λόγω πλημμελούς αιτιολογίας. ❱◗

ΥΠΑΛΛηΛΟΙ ΜΕ ΑνΑΠηρΙΑ 50%

  ΑΠΟΣΠΑΣη ΓΙΑ ΣΥνΥΠηρΕΤηΣη
για τον χρόνο άσκησης των 
ως άνω καθηκόντων. 

Περαιτέρω υπογραμμί-
ζεται, ότι σε συνέχεια της 
θέσεως σε ισχύ των διατά-
ξεων του Νόμου 4275/2014, 
που καθιερώνουν ένα νέο 
σύστημα επιλογής προϊστα-
μένων, εξεδόθη η υπ’αριθμ.
πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2057/
οικ. 30264/24-11-2014 
εγκύκλιος του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης, όπου ρητώς αναφέ-
ρονται τα εξής χαρακτηρι-
στικά: «Για την εφαρμογή 
των ανωτέρω η έννοια του 
όρου «έχουν ασκήσει κα-
θήκοντα προϊσταμένου» δεν 
περιορίζεται αποκλειστικά 
και μόνο στην άσκηση των 
καθηκόντων αυτών ύστερα 
από επιλογή των υπαλλή-
λων από το αρμόδιο συμ-
βούλιο, αλλά περιλαμβάνει 
την με οιονδήποτε νόμιμο 
τρόπο άσκηση των καθηκό-
ντων αυτών, όπως η νόμιμη 
αναπλήρωση».

Και εκ της ανωτέρω πλέ-
ον πρόσφατης εγκυκλίου 
καθίσταται σαφές, ότι στην 
έννοια της άσκησης καθηκό-
ντων προϊσταμένου εντάσ-
σεται κάθε μορφή άσκησης 
των εν λόγω καθηκόντων 
είτε κατόπιν επιλογής από 
υπηρεσιακό συμβούλιο, είτε 
κατόπιν αναπλήρωσης, είτε 
κατόπιν πράξης ανάθεσης. 

Κατά συνέπεια, ο υπάλ-
ληλος που εκτελεί χρέη 
προϊσταμένου κατόπιν εκ-
δόσεως σχετικής πράξης 
ανάθεσης, δικαιούται να 
λαμβάνει την αντίστοιχη μο-
ριοδότηση. ❱◗
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Σύμφωνα με τις πλέον πρό-
σφατες διατάξεις του άρθρου 
54§6 του Νόμου 4223/2013, 

«Επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη 
νοσηλευτικού και παραϊατρικού 
προσωπικού των νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., 
Υγειονομικές Περιφέρειες και 
Φορείς εποπτευομένους από το 
Υπουργείο Υγείας, μετά από αίτηση 
των ενδιαφερομένων και κατόπιν 
γνώμης των οικείων υπηρεσιακών 
συμβουλίων των Φορέων προέ-
λευσης και υποδοχής. 

Για την αμοιβαία μετάταξη νο-
σηλευτικού και παραϊατρικού προ-
σωπικού μεταξύ νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ., απαιτείται έγγραφη βεβαί-
ωση της Διοίκησης του νοσοκο-
μείου προέλευσης, με την οποία 
πιστοποιείται ότι η μετακίνηση δεν 
επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια 
στην ομαλή λειτουργία του Φορέα».

Όπως προκύπτει εκ των ανω-
τέρω διατάξεων, η ισχύουσα νο-
μοθεσία επιτρέπει πλέον ρητώς 
τις αμοιβαίες μετατάξεις μεταξύ 
νοσηλευτών. Παρόλο που εκ των 
σχετικών διατάξεων δεν παρέ-
χονται αρκετές διευκρινίσεις ως 
προς τις προϋποθέσεις μετάταξης, 
θεωρούμε ότι οι αμοιβαίως μετα-
τασσόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει 
να ανήκουν τουλάχιστον στην ίδια 
κατηγορία. 

Αυτό, άλλωστε, ορίζεται και 
με τις διατάξεις της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 19 του Νόμου 
3801/2009, σύμφωνα με τις οποίες 
«επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η 
αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων του 

Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. από 
Υπουργείο σε Υπουργείο ή άλλη 
δημόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π.Δ.Δ. 
και αντιστρόφως ή μεταξύ τους, με 
την προϋπόθεση να ανήκουν στην 
ίδια κατηγορία και να κατέχουν τα 
τυπικά προσόντα του κλάδου στον 
οποίο μετατάσσονται. Στην περί-
πτωση αυτή οι θέσεις που κατέ-
χονται από τους μετατασσόμενους 
λογίζονται κενές. Η ανωτέρω μετά-
ταξη γίνεται μετά από γνώμη των 
οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 
διατάξεων των παραγράφων 1 και 
3 του άρθρου 74 του Υπαλληλικού 
Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως εκά-
στοτε ισχύουν».

Κατά τα λοιπά, δεν τίθεται ως 
προϋπόθεση για την διενέργεια της 
μετάταξης η ταυτότητα του χρόνου 
προϋπηρεσίας των μετατασσομέ-
νων υπαλλήλων, υπό την έννοια 
ότι μπορεί ένας εξ αυτών να έχει 
περισσότερο χρόνο προϋπηρεσίας 
από τον άλλο, χωρίς αυτό να αποτε-
λεί λόγω κωλύματος της μετάταξης.

Επιπλέον, σε περίπτωση που 
υπάρχουν σε εκκρεμότητα αιτή-
σεις αμοιβαίων μετατάξεων, που 
είχαν υποβληθεί προ της θέσεως 
σε ισχύ των ρυθμίσεων του Νόμου 
4223/2013, δέον όπως επανυπο-
βληθούν – επικαιροποιηθούν, με 
ρητή πλέον μνεία των παραπάνω 
διατάξεων.

Περαιτέρω αξίζει να υπογραμ-
μιστεί, ότι εκ των διατάξεων του 
άρθρου 54 του Νόμου 4223/2013, 
που ρυθμίζουν κατά τρόπο ειδικό 
τα ζητήματα της κινητικότητας του 

νοσηλευτικού προσωπικού, ουδό-
λως προκύπτει η υποχρέωση πα-
ραμονής στον φορέα υποδοχής για 
τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε περί-
πτωση μετάταξης. 

Οι μοναδικοί περιορισμοί που 
τίθενται δια των ανωτέρω διατά-
ξεων αφορούν την απαγόρευση 
υπηρεσιακών μεταβολών προ της 
παρόδου διετίας από τον διορισμό 
και την υποχρέωση παραμονής για 
δέκα (10) έτη του μετατασσόμενου 
ή μετατιθέμενου υπαλλήλου σε 
υπηρεσία της παραμεθορίου.

Σημειωτέον, δε, ότι σύμφωνα 
με την ρητή πρόβλεψη της παρα-
γράφου του άρθρου 54 του Νόμου 
4223/2013, « (α) Από την έκδοση του 
παρόντος, κάθε γενική ή ειδική διά-
ταξη νόμου, που αντιβαίνει στο πα-
ρόν ή ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο 
θέμα, καταργείται. (β) Κατ’ εξαίρεση 
και εφόσον δεν αντίκεινται στο πα-
ρόν παραμένουν σε ισχύ και έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κα-
θορίζουν τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις μετάθεσης, μετάταξης 
και απόσπασης των υπαλλήλων [ν. 
3528/2007 (Α’ 26)]».

Εκ τούτων έπεται, ότι ειδικώς 
επί μετατάξεων του νοσηλευτικού 
προσωπικού δεν χωρεί αναλογική 
εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 71 παρ. 5 του Δημοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα, κατά το μέρος 
που οι εν λόγω διατάξεις εισάγουν 
περιορισμό που έρχεται σε αντίθε-
ση με τις ρυθμίσεις του άρθρου 54 
του Νόμου 4223/2013.  ❱◗

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞη

Με την προϋπόθεση
να ανήκουν στην ίδια κατηγορία
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Σύμφωνα με τις γνωστές διατάξεις του άρθρου 
53 παρ. 1-2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα, ο γονέας υπάλληλος δικαιούται άδεια άνευ 

αποδοχών και άδεια 
ανατροφής ή μειω-
μένο ωράριο απα-
σχόλησης.

Κατά την ρητή, 
δε, πρόβλεψη της 
παραγράφου 5 του 
ιδίου ως άνω άρ-
θρου, «Σε περί-
πτωση διάστασης, 
διαζυγίου, χηρείας 
ή γέννησης τέκνου 
χωρίς γάμο των γο-
νέων του, την άδεια 
της παρ. 1 και τις 
διευκολύνσεις της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου δικαιούται ο γονέας που 
ασκεί την επιμέλεια».

Εφόσον, λοιπόν, η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια 
έχει την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου, δικαιούται των 

ανωτέρω ρητώς προβλεπομένων βοηθημάτων. Ωστό-
σο, πέραν των παραπάνω διευκολύνσεων, εκ της 
κείμενης νομοθεσίας δεν προκύπτει η δυνατότη-

τα εξαίρεσης κάποιου 
υπαλλήλου από το κυ-
κλικό ωράριο λόγω της 
επιμέλειας και μόνον 
ανηλίκου τέκνου. 

Ένα τέτοιο μέτρο 
δύναται να ληφθεί μό-
νον κατ’ απόλυτη δια-
κριτική ευχέρεια της 
οικείας προϊσταμένης 
αρχής και εφόσον το 
επιτρέπουν οι υπηρε-
σιακές ανάγκες. Βέ-
βαια, η Ε.Ν.Ε. θεωρεί 
ότι σε αντίστοιχες πε-

ριπτώσεις, η αρχή της 
κοινωνικής αλληλεγγύης επιβάλλει την λήψη κάθε 
φορά των κατάλληλων θετικών μέτρων, προς ανα-
κούφιση όσων έχουν αυξημένες ανάγκες, όπως για 
παράδειγμα οι οικογενειακές υποχρεώσεις.  ❱◗

ΑδΕΙΑ ΜηΤρΟΤηΤΑΣ – δΙΑΖΥΓΙΟ 

Σύμφωνα με την πάγια ερ-
μηνευτική εκδοχή των δια-
τάξεων του άρθρου 66 του 

Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, η 
μετακίνηση συνιστά διοικητικό μέ-
τρο εσωτερικής φύσεως. Υπ ’ αυτήν 
την έννοια η μετακίνηση υπαλλήλου 
από θέση σε άλλη θέση της ίδιας 
δημόσιας αρχής αποτελεί πράξη 
ευρείας διακριτικής ευχέρειας του 
διοικητικού οργάνου που την ενερ-
γεί, το οποίο απλώς σταθμίζει τις 
υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες 
και γενικώς η πράξη αυτή δεν απαι-
τεί για τη νομιμότητά της αιτιολογία. 

Όταν όμως η θέση από την οποία 
μετακινείται κάποιος υπάλληλος εί-

ναι θέση εξειδικευμένη, η οποία για 
την κατάληψή της απαιτεί την συν-
δρομή ειδικών τυπικών προσόντων, 
τα οποία δεν προκύπτει ότι κατέ-
χουν άλλοι υπάλληλοι, τότε απαι-
τείται παράθεση ειδικής αιτιολογίας 
για την εν λόγω μετακίνηση, προ-
κειμένου να καθίσταται ευχερής ο 
έλεγχος της τυχόν υπέρβασης των 
άκρων ορίων της διακριτικής ευχέ-
ρειας του οικείου διοικητικού οργά-
νου (Βλ. ΔΕφΘεσ 894/2002). 

Εν προκειμένω, δοθέντος ότι 
η νοσηλεύτρια Ρ. Μ. υπηρετεί στη 
μονάδα ύπνου, έχοντας λάβει την 
αντίστοιχη εξειδίκευση, η απομά-
κρυνσή της από αυτή δια μετακί-

νησης απαιτεί οπωσδήποτε ειδική 
αιτιολογία. Εφόσον στην πράξη με-
τακίνησης δεν παρατίθεται ειδική 
αιτιολογία, τότε η μετακίνηση κα-
θίσταται παράνομη και ακυρωτέα 
λόγω ελλείψεως αιτιολογίας.

Επισημαίνεται, δε, ότι η απλή 
επίκληση υπηρεσιακών αναγκών 
δεν ανταποκρίνεται στην απαιτού-
μενη παράθεση εμπεριστατωμένης 
αιτιολογίας. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι εφό-
σον η αλλαγή τμήματος ενεργείται 
εντός του ιδίου νοσοκομείου, απο-
τελεί μετακίνηση και όχι μετάθεση, 
όπως αναφέρεται στο υποβληθέν 
ερώτημα. ❱◗

ΜΕΤΑΚΙνηΣη ΕΞΕΙδΙΚΕΥΜΕνΩν νΟΣηΛΕΥΤΩν
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Σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 49 του Δημοσιο-
ϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 

3528/2007), «1. Δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την κανονική άδεια 
χορηγούνται υποχρεωτικά, εφόσον 
το ζητήσει ο υπάλληλος, από 15 
Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Η υπο-
χρέωση αυτή δεν ισχύει σε υπη-
ρεσίες οι οποίες έχουν καθοριστεί 
με απόφαση του οικείου Υπουργού 
και κατά την περίοδο αυτή βρί-
σκονται στην αιχμή της λειτουρ-
γίας τους ή λειτουργούν σε εικο-
σιτετράωρη βάση. Όταν με αίτηση 
του υπαλλήλου ολόκληρη η άδεια 
χορηγείται εκτός από την περίοδο 
αυτή, προσαυξάνεται κατά πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες. Η προσαύ-
ξηση αυτή δεν χορηγείται όταν ο 
υπάλληλος κάνει χρήση της κανο-
νικής του άδειας κατά την περίοδο 
των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

2. Η υπηρεσία, στην οποία ανή-
κει ο υπάλληλος, χορηγεί υποχρε-
ωτικά σε αυτόν μέσα στο δεύτερο 
εξάμηνο κάθε έτους την κανονική 
άδεια που δικαιούται και αν ακόμα 
δεν την ζητήσει.

3. Επιτρέπεται να μην χορηγεί-
ται, να περιορίζεται ή να ανακαλεί-
ται η κανονική άδεια προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανά-
γκες της υπηρεσίας, μετά όμως 
από έγκριση του οργάνου που προ-
ΐσταται εκείνου το οποίο είναι αρ-
μόδιο για τη χορήγηση της άδειας. 
Αν τέτοιο όργανο δεν υπάρχει, 
αποφασίζει το αρμόδιο για τη χο-
ρήγηση της άδειας όργανο.

4. Η άδεια που δεν χορηγήθηκε 

κατ’ εφαρμογή της προηγούμενης 
παραγράφου, χορηγείται υποχρε-
ωτικά το επόμενο έτος». 

Όπως προκύπτει εκ των ανω-

τέρω διατάξεων, το υπόλοιπο ημε-
ρών μη χορηγηθείσας κανονικής 
άδειας μεταφέρεται υποχρεωτικώς 
το επόμενο έτος. Με άλλα λόγια το 
επόμενο έτος ο υπάλληλος δικαι-
ούται να λάβει άδεια προσαυξη-
μένη με όσες εργάσιμες ημέρες 
περιορίσθηκε η άδεια του προη-
γούμενου έτους.

Βέβαια, αν ακολουθήσουμε μια 
αυστηρά γραμματική ερμηνεία των 
επίμαχων διατάξεων θα πρέπει 
να αναφέρουμε τα εξής. Η μετα-
φορά της άδειας σε επόμενο έτος 
πραγματοποιείται, όταν πρόκειται 
για άδεια που δεν χορήγηθηκε 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας, 
όπως χαρακτηριστικώς αναφέρε-
ται στην παράγραφο 3 του άρθρου 
49, στην οποία ευθέως παραπέμπει 
η αμέσως επόμενη παράγραφος 4, 
ομιλώντας περί της μεταφοράς. 

Κατά συνέπεια είναι δυνατόν 
να υποστηριχθεί, ότι σε περίπτω-
ση κατά την οποία η μη χορήγηση 
του συνόλου της κανονικής άδειας 
δεν οφείλεται στην αντιμετώπιση 
έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, 
αλλά σε λόγους που αφορούν το 
πρόσωπο του υπαλλήλου, όπως 
π.χ. η λήψη αναρρωτικής ή άλλης 
μορφής άδειας, τότε δεν γεννάται 
δικαίωμα χορήγησης της υπολει-
πομένης κανονικής αδείας στο 
επόμενο έτος. 

Περαιτέρω αξίζει να σημειω-
θεί, ότι η δικαιολογητική βάση της 
θεσμοθέτησης του δικαιώματος 
λήψης κανονικής άδειας είναι η 
αναμφισβήτητη ανάγκη σωματικής 
και πνευματικής ανάπαυσης του 
υπαλλήλου, ώστε αυτός να επα-
νέλθει στην υπηρεσία με τις απαι-
τούμενες ανανεωμένες δυνάμεις. 
Υπό το πρίσμα αυτό η χορήγηση 
κανονικής άδειας προϋποθέτει την 
πραγματική παροχή υπηρεσιών, 
ώστε να έχει δημιουργηθεί η ανά-
γκη ανάπαυσης. Σε διαφορετική 

Όροι και προϋποθέσεις 

ΚΑνΟνΙΚη ΑδΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟρΑ 

Η θεμελίωση 
του δικαιώματος 
χορήγησης 
κανονικής αδείας 
προϋποθέτει την 
παροχή εργασίας 
για το «εύλογο» 
χρονικό διάστημα 
των δύο (2) 
μηνών
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περίπτωση, ήτοι της μη παροχής 
υπηρεσιών, δεν είναι δυνατόν να 
υποστηριχθεί, ότι θεμελιώνεται δι-
καίωμα λήψης κανονικής άδειας. 

Οι ανωτέρω σκέψεις επιβεβαι-
ώνονται και από τις διατάξεις της 
υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ. 
14346/29-05-2008 Εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που ορί-
ζουν χαρακτηριστικώς τα ακόλου-
θα : «Σημειώνεται ότι για τη χορή-
γηση της κανονικής άδειας είναι 
αναγκαία η παροχή εργασίας και 
ως εκ τούτου ο υπάλληλος που δεν 
εργάστηκε καθόλου επειδή απου-
σίαζε από την υπηρεσία του καθ’ό-
λο το έτος για διάφορους λόγους 
(π.χ. λόγω της διαδοχικής χρήσης 
άλλων αδειών όπως της εκπαιδευ-
τικής, της αναρρωτικής, της άδειας 
κύησης, λοχείας και ανατροφής 
τέκνου ή λόγω της θέσης σε αργία 
και διαθεσιμότητα, κλπ) δεν θεμε-
λιώνει δικαίωμα λήψης της κανο-
νικής άδειας για το έτος αυτό». 

Κατά τα λοιπά, κατόπιν υπο-
βολής του υπ’αριθμ. πρωτ. Υ10β/ 

146359/15-11-2007 ερωτήματος 
της Διεύθυνσης Προσωπικού Νο-
μικών Προσώπων του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, εξεδόθη το υπ’αριθμ.πρωτ. 
Φ.51/565/31066/06-12-2007 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Διοίκη-
σης Ανθρώπινου Δυναμικού του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγρα-
φο, η θεμελίωση του δικαιώματος 
χορήγησης κανονικής αδείας προ-
ϋποθέτει την παροχή εργασίας για 
το «εύλογο» χρονικό διάστημα των 
δύο (2) μηνών εντός του εκάστοτε 
ημερολογιακού έτους, για το οποίο 
χορηγείται η άδεια. Με άλλα λόγια, 
εφόσον ο υπάλληλος εργαστεί για 
χρονική περίοδο συντομοτέρα των 
δύο μηνών, δεν δικαιούται να λάβει 
καμία ημέρα της κανονικής άδειας.

Η ανωτέρω εγκύκλιος ενέχει 
ασφαλώς ένα στοιχείο αυθαιρε-
σίας, αφού δεν γίνεται αντιληπτός 
ο λόγος για τον οποίο ως εύλογο 
χρονικό διάστημα παροχής ερ-
γασίας για την θεμελίωση του δι-

καιώματος λήψεως της κανονικής 
άδειας ορίζονται οι δύο (2) μήνες. 

Σε κάθε περίπτωση το περιε-
χόμενο μιας εγκυκλίου, ήτοι ενός 
εγγράφου εσωτερικής φύσεως, δεν 
δύναται να υπερτερεί των νομοθε-
τικών διατάξεων που ερμηνεύει. 
Υπ’αυτό το πρίσμα, κατά την χορή-
γηση της κανονικής αδείας θα πρέ-
πει να λαμβάνονται υπόψη οι προϋ-
ποθέσεις που τάσσουν οι διατάξεις 
των άρθρων 48 και 49 του Δημοσι-
οϋπαλληλικού Κώδικα, καθώς και 
η αληθής βούληση του νομοθέτη, 
που απαιτεί οπωσδήποτε την πα-
ροχή εργασίας ορισμένες ημέρες, 
προκειμένου να δημιουργηθεί η 
ανάγκη λήψεως κανονικής άδειας, 
χωρίς να προσδιορίζεται με ακρί-
βεια ο αριθμός των απαιτουμένων 
ημερών παροχής εργασίας. 

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον 
ένας υπάλληλος δεν έχει εργαστεί 
καθόλου κατά την διάρκεια ενός 
έτους, τότε είναι σαφές, ότι για το 
έτος αυτό δεν μπορεί να λάβει κα-
νονική άδεια. ❱◗

Με την περίπτωση 11 της υποπαρα-
γράφου Γ.1 του άρθρου πρώτου του 
Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12.11.2012), 

ορίζεται ότι: «11. Από 1.1.2013 καταργείται η 
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α` 26) προσαύξηση 
αποδοχών σε όσους χορηγείται άδεια υπηρεσι-
ακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό. Στους υπαλ-
λήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευ-
ση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, 
για τον υπολογισμό της προσαύξησης λαμβάνε-
ται υπόψη μόνο ο βασικός μισθός».

Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, 
ότι η προσαύξηση των αποδοχών λόγω άδειας 
υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό έχει 
πλέον καταργηθεί. ❱◗

ΕΚΠΑΙδΕΥΤΙΚη ΑδΕΙΑ – ΠρΟΣΑΥΞηΣη 
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Όπως παγίως και συστη-
ματικώς υπογραμμίζεται 
από την Ε.Ν.Ε., τα καθή-

κοντα των νοσηλευτών είναι αμι-
γώς νοσηλευτικά, ανεξαρτήτως της 
φύσεως του φορέα απασχόλησης, 
και περιγράφονται στις διατάξεις 
του ΠΔ 351/1989. Με άλλα λόγια, 
οι νοσηλευτικές πράξεις που απο-
τελούν αρμοδιότητα και εκτελού-
νται με την ευθύνη των νοσηλευ-
τών ουδόλως διαφοροποιούνται 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα.

Περαιτέρω επισημαίνεται, ότι η 
άδεια ασκήσεως του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος εκδίδεται από τις 
κατά τόπον αρμόδιες Περιφέρειες, 
οι οποίες είναι οι μόνες αρμόδι-
ες για την ανάκληση της εν λόγω 

άδειας με βάση τους γενικούς κα-
νόνες περί ανακλήσεως των διοικη-
τικών πράξεων, όπως για παράδειγ-
μα σε περίπτωση που διαπιστωθεί, 
ότι δεν συνέτρεχαν οι όροι για την 
έγκυρη και νόμιμη έκδοσή της. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 31 παρ. 5 του 
Νόμου 3252/2004, «Στις περιπτώ-
σεις που επιβάλλεται πειθαρχική 
ποινή προσωρινής ή οριστικής δι-
αγραφής από την Ε.Ν.Ε. αναστέλ-
λεται αυτοδίκαια η άδεια άσκησης 
επαγγέλματος».

Τέλος, η απόδοση ποινικών ευ-
θυνών ενεργείται πάντα κατά περί-
πτωση, με βάση τα συγκεκριμένα 
πραγματικά περιστατικά εκάστης 
υπόθεσης. Κατά συνέπεια δεν εί-
ναι δυνατόν να συναχθεί γενικός 

κανόνας περί της ποινικής δίωξης 
ή μη του νοσηλευτικού προσωπι-
κού ενός γηροκομείου, σε περί-
πτωση που κάποιος τρόφιμος δι-
αφύγει της προσοχής τους, φύγει 
από τους χώρους του γηροκομείου 
και εν συνεχεία βρεθεί νεκρός από 
φυσικά αίτια. 

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι η 
απόδοση ποινικών ευθυνών απαι-
τεί την πλήρωση τόσο της αντικει-
μενικής, όσο και της υποκειμενι-
κής υπόστασης του αποδιδόμενου 
ποινικού αδικήματος, στοιχεία που 
δύνανται να αξιολογηθούν επιστα-
μένως είτε στο στάδιο της προανά-
κρισης, είτε στο στάδιο της ακροα-
ματικής διαδικασίας σε περίπτωση 
παραπομπής του κατηγορουμένου 
στο ακροατήριο. ❱◗

Σύμφωνα με τις διατάξεις 
των παραγράφων 1-4 του 
άρθρου 71 του Δημοσιοϋ-

παλληλικού Κώδικα, «1. Επιτρέ-
πεται μετάταξη από Υπουργείο 
σε Υπουργείο ή σε άλλη δημόσια 
υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου και αντιστρό-
φως ή μεταξύ τους. Οποιοσδή-
ποτε από τους ανωτέρω φορείς 
επιθυμεί να καλύψει κενές θέσεις 
με μετάταξη υποχρεούται να προ-
βεί σε σχετική ανακοίνωση που 
αποστέλλεται σε όλα τα Υπουρ-
γεία, τα οποία την κοινοποιούν σε 
όλες τις εποπτευόμενες από αυτά 
υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, στην οποία θα 
ορίζεται αποκλειστική προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων. Με την ανα-
κοίνωση καθορίζονται τα τυπικά 
προσόντα που απαιτούνται για τον 

οικείο κλάδο και μπορεί, ύστερα 
από αιτιολογημένη απόφαση του 
υπηρεσιακού συμβουλίου, να κα-
θορίζονται πρόσθετα προσόντα. 
Η ανακοίνωση κοινοποιείται υπο-
χρεωτικώς στο Υπουργείο Εσω-
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης προκειμένου να 
εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του 
Υπουργείου. 

2. Σε περίπτωση που ο υπάλλη-
λος κατέχει τίτλο σπουδών που δεν 
προβλέπεται ως τυπικό προσόν 
διορισμού σε κανέναν κλάδο του 
Υπουργείου ή του νομικού προσώ-
που δημοσίου δικαίου ή της δημό-
σιας υπηρεσίας στην οποία ανήκει, 
επιτρέπεται η μετάταξη ύστερα 
από αίτηση του σε άλλο Υπουργείο 
ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου ή σε άλλη δημόσια υπηρε-
σία σε κενή θέση κλάδου για τον 

οποίο προβλέπεται ως τυπικό προ-
σόν διορισμού ο τίτλος σπουδών 
που κατέχει. 

3. Οι μετατάξεις του παρόντος 
άρθρου γίνονται ύστερα από γνώ-
μη του υπηρεσιακού συμβουλίου 
του φορέα υποδοχής. 

4. Οι μετατάξεις του παρόντος 
άρθρου διενεργούνται και σε άλλο 
κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατη-
γορίας με την επιφύλαξη της παρ. 
2 του άρθρου 70, εφόσον ο με-
τατασσόμενος κατέχει τα τυπικά 
προσόντα του κλάδου στον οποίο 
μετατάσσεται». 

Όπως προκύπτει εκ των ανω-
τέρω, υπό τις ως άνω οριζόμενες 
προϋποθέσεις είναι επιτρεπτή η 
μετάταξη σε άλλο νομικό πρόσω-
πο δημοσίου δικαίου, ακόμη και 
σε θέση κλάδου ανώτερης κατη-
γορίας.   ❱◗

ΚΑΘηΚΟνΤΑ νΟΣηΛΕΥΤΩν ΣΤΟν ΙδΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΤΑΤΑΞη ΣΕ ΑΛΛΟ νΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
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η νοσηλεύτρια πατάει στις μύτες των κουρα-
σμένων ποδιών της, προσπαθώντας να φτά-
σει την εξώπορτα όσο πιο αθόρυβα γίνεται. Το 

μωρό της, 5 ετών αγγελούδι ντυμένο στα ροζ, κοι-
μάται. Πρόλαβε να το κοιμίσει κι απόψε . Τώρα έχει 
να πάει για βάρδια. Δίνει τις τελευταίες οδηγίες στον 
επίσης Νοσηλευτή σύζυγο, φιλάει και τους δυο και 
φεύγει. 

Η ώρα έχει πάει 2 το πρωί και όλα φαινομενικά 
είναι κάλα...

 - ΜΑΜΑ!!! ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ;
Ο πατέρας πετάγεται από το κρεβάτι, διακτινίζεται 

στο παιδικό δωμάτιο και προσπαθεί να προσποιηθεί 
ότι είναι η μαμά.

Το κοριτσάκι κλαίει με λυγμούς. Κλαίει πολύ. 
Ανοίγει τα φουντουκένια ματάκια του και ψάχνει...

Κάνεις. Μονό η φιγούρα του μπαμπά.
- ΜΑΜΑ!!! ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ; 
Ο μπαμπάς τη παίρνει αγκαλιά. Το κλάμα είναι 

τόσο γοερό που προς στιγμή ανησύχησε μήπως το 
παιδί έχει κάτι παθολογικό. 

Όχι. Δεν έχει κάτι παθολογικό. Λείπει η ΜΑΜΑ 
από το σπίτι. Σ’ αυτές τις ηλικίες, μονό η μαμά υπάρ-
χει. Κακά τα ψέματα. Ο μπαμπάς είναι για πιο μετά.

-ΜΑΜΑ!!! ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ; 
Ο μπαμπάς έχει τρελαθεί. Κλαίει μαζί με τη μικρή. 

Οι φωνές και τα κλάματα ακούγονται σε όλη τη γει-
τονία. Μάταια ο μπαμπάς προσπαθεί να μιλήσει στη 
μικρή. Εκείνη δεν τον κοιτάει καν. Κοιτάει μια φω-
τογραφία της μαμάς, τη δείχνει και προσπαθεί να τη 
φτάσει.

Ο μπαμπάς της τη δίνει. Εκείνη τη παίρνει, τη βά-

Πού είναι η μαμά μου;
Γράφει ο Λάμπρος Λιάπης 
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ζει στη καρδούλα της, σκύβει και 
κλαίει. Σα να μοιρολογεί. Το κλά-
μα πλέον έχει μελωδία. Κάτι λέει. 
Με μεγάλη δυσκολία ο μπαμπάς 
αποκρυπτογραφεί το μελωδικό 
κλάμα.

Μέσα από αναφιλητά, η μικρή, 
φαίνεται να λέει: ‘’θέλω τη ΜΑΜΑ 
ΜΟΥ, να πάω εκεί. Θέλω να με πά-
ρει αγκαλιά η ΜΑΜΑ ΜΟΥ’’. Τα λό-
για της μικρής τα διακόπτουν συ-
νεχείς αναστεναγμοί. Ο μπαμπάς 
κλαίει. Την κρατάει σφιχτά. Στη 
μικρή δε φτάνει αυτή η αγκαλιά. 

‘’Θα σε πάω στη μαμά’’, σκέ-
φτηκε. Ντύνεται βιαστικά, μπαί-
νουν στο αμάξι και πάνε στο νο-
σοκομείο.

 Φτάνουν αγκαλιά στη κλινική. 
Ό,τι είχε κάτσει η Νοσηλεύτρια 
στην καρεκλά. Βλέπει τη μικρή 
και το μπαμπά. Ο σύζυγος βουρ-
κωμένος παραδίδει το θησαυρό 
τους στη μαμά.

Εκείνη, σε κατάσταση σοκ, 
αρπάζει τη μικρή, την κρύβει στη 
μεγάλη της αγκαλιά και αρχίζει 
να της τραγούδα. Η μικρή ακόμα 
δεν έχει καταλάβει ότι είναι στα 
ασφαλή χέρια της μαμάς και συ-
νεχίζει το κλάμα. Κάποια στιγμή, 
ανοίγει τα φουντουκένια ματάκια 
της, κοιτάει γύρω της και βλέπει 
τη ΜΑΜΑ. Παίρνει μια βαθιά ανά-
σα, της πιάνει το υγρό μάγουλο 
και λέει:

- ΜΑΜΑ ΜΟΥ, είδα ένα όνειρο 
πολύ κακό. Είδα ότι δεν ήσουν 
σπίτι μαζί μου. Το έχω δει πολλές 
φορές αυτό το όνειρο. Φοβήθηκα 
πολύ. Συγνώμη που έκλαιγα. Μην 
ξαναφύγεις ΜΑΜΑ.’’

Εκείνη, ο μπαμπάς και η μι-
κρή έκαναν βάρδια μαζί εκείνο 
το βράδυ. Η μικρή κοιμόταν στην 
αγκαλιά της μαμάς, ο μπαμπάς 
έκανε τη νοσηλεία.

Εκείνη την ώρα έτυχε να περ-
νάει από το διάδρομο μια συνοδός 
ενός ασθενούς. Είδε και άκουσε 
όλο το περιστατικό. Έτυχε να είναι 
δημοσιογράφος σε μεγάλη εφη-
μερίδα. Δεν τους διέκοψε. 

 Την άλλη μέρα η συνοδός έψα-
ξε να βρει τη Νοσηλεύτρια. Ήθελε 
συνέντευξη για τις δυσκολίες του 
επαγγέλματος. Η Νοσηλεύτρια 
επικοινώνησε με τη δημοσιογρά-
φο. Ευγενικά δε δέχτηκε να μιλή-
σει. Η απάντηση της ήταν η έξης:

- Σας ευχαριστώ πολύ για το 
ενδιαφέρον που δείξατε για τον 
κλάδο μου. Πιστεύετε πως, ό,τι 
και να σας πω, θα αποδοθεί σ’ 
ένα φύλλο χαρτί; Η ψυχή του παι-
διού μου μπορεί να καταγραφεί 
στο χαρτί; Τα δάκρυά του θα εί-
ναι πάνω στο χαρτί; Η αγωνιά του 
μπαμπά της θα αποτυπωθεί στο 
χαρτί; Η μοίρα των Νοσηλευτριών 
μανάδων μπορεί να καταγραφεί 
ρεαλιστικά; Εάν δε το βλέπατε 
αυτό που είδατε και σας το διηγιό-
ταν κάποιος, θα το πιστεύατε; Εάν 
θέλετε να γράψετε κάτι για μας, 
γράψτε αυτό που είδατε.

 Άπλα, αν θέλετε, στο τέλος 
προσθέστε το έξης: ‘’οι Νοση-
λευτές στον δημόσιο τομέα είναι 
παιδιά ενός κατωτέρου Θεού. Οι 
Νοσηλευτές στον ιδιωτικό τομέα 
δεν είναι κανενός Θεού και οι Νο-
σηλεύτριες μανές, αντικαθιστούν 
το Θεό στα ματιά των παιδιών’’.  ❱◗
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«Ο Θεός να 
βάλει το 
χέρι του» 

ψιθύρισε ταραγμένη η 
μεσόκοπη γυναίκα κα-
θώς κατέβαινε την εσω-
τερική σκάλα του νοσο-
κομείου κατευθυνόμενη 
προς την έξοδο.

 «Πολύ ευχαρίστως», 
ακούστηκε πίσω της 
μια βιβλική φωνή, που 
έκανε την κυριούλα να 
συγκλονιστεί σύγκορ-
μη σαν κεραυνόπληκτη 
βελανιδιά. «Θεός Γεώργιος, ιατρός, διευθυντής 
της Α΄ Πανεπιστημιακής κλινικής του ιδρύματος 
κυρία μου. Άκουσα ότι ζητήσατε να βάλω το χέρι 
μου, προφανώς εννοώντας να βοηθήσω κάποιον 
δικό σας που νοσηλεύεται, αν δεν κάνω λάθος ε;», 
συμπλήρωσε ο ιδιοκτήτης της  ουράνιας φωνής 
σφίγγοντας με τακτ το διπλό κόμπο της μεταξωτής 
του γραβάτας. Η μισάνοιχτη κάτασπρη ιατρική ρό-
μπα, προφανώς αγορασμένη από ειδικό κατάστημα 
που ράβει άμφια για όλα τα υψηλά λειτουργήμα-
τα, άφηνε να φαίνεται με διακριτικότητα το navy 
blue σακάκι του κασμιρένιου του κουστουμιού, 
ενώ ο προσεγμένα τοποθετημένος κώδωνας του 

στηθοσκοπίου του στο 
αριστερό τσεπάκι της 
ανιδιοτέλειας, συνειρμι-
κά φάνταζε ως εγκόλπιο 
αρχιεπισκόπου.

Η γυναίκα, στράφηκε 
απότομα να δει ποιος 
τόλμησε να παίξει με 
τον καημό της, στη θέα 
όμως του ατσαλάκωτου 
ασημομάλλη γιατρού, 
υπέστειλε άρδην τη 
σημαία της επανάστα-
σης περιοριζόμενη σε 

μερικά αμβλέα σχόλια 
απροσδιορίστου περιεχομένου. Ξεπερνώντας το 
αρχικό της ξάφνιασμα, κρατώντας την κουπαστή 
της σκάλας και στρεφόμενη εξολοκλήρου προς 
τον… από μηχανής Θεό, είπε με κάποια μέτρια συ-
στολή: «Εννοούσα τον πραγματικό Θεό γιατρέ μου, 
όχι εσάς. Ο άντρας μου νοσηλεύεται από προχθές 
και έχω παλαβώσει. Στιγμή δεν κάθεται μόνος του 
και συνέχεια πονάει. Άυπνη δυο μέρες και χωρίς 
βοήθεια τι να κάνω κι εγώ; Κουράστηκα.»

«Τον πραγματικό Θεό είπατε;», επανέλαβε με τε-
ράστια έκπληξη ο συνομιλητής της. «Τι θέλετε να 
πείτε κυρία μου; Υπονοείτε μήπως ότι εμείς δεν 

Διττή φύση   
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είμαστε Θεοί; Ακόμα κι αν ονομα-
ζόμουν Παπαδόπουλος, Ζαχαρό-
πουλος ή ό,τι άλλο, για τους ασθε-
νείς μου, Εγώ είμαι είμαι ο Θεός! 
Εισηγήθηκα μάλιστα στη διοίκηση 
του ιδρύματος και στον Υπουργό 
Υγείας, να αναρτώνται σε όλες τις 
κλινικές εν είδει εικονισμάτων τα 
πορτραίτα όλων των Διευθυντών 
των κλινικών και στην είσοδο κάθε 
νοσοκομείου η προσωπογραφία 
της αυτού εξοχότητος του Προέ-
δρου του Πανελλαδικού Ιατρικού 
Σωματείου, εν μέσω νεφών, περι-
στοιχιζομένου από τα έτερα μέλη 
του θεϊκού- εμ, συγνώμη του διοι-
κητικού- συμβουλίου, με την επι-
κεφαλίδα:  President  uber 
alles. Κινούμεθα μάλιστα προς 
την κατεύθυνση της βιολογικής 
επαναφοράς του Ραφαήλ, ώστε 
να επανασχεδιάσει τη στέψη της 
Παναγίας σε μια μικρή παραλλα-
γή. Φαντάζεστε ποια: Ο πρόεδρος 
ως εστεμμένος, θα απολαμβάνει 
την παρέα του γραμματέως σε μια 
sacra conversazione, ενώ πλήθος 
διευθυντών και επιμελητών θα 
υπερίπτανται ως Χερουβείμ και 
Σεραφείμ, υπό τις μελωδίες στρα-
τιών ειδικευομένων, που θα απει-
κονίζονται ως παραδείσια ουρί. 
Μη σας ζαλίζω όμως με τα δικά 
μας… Πείτε μου σας παρακαλώ 
γιατί με φωνάξατε;»

Η μεσήλικη γυναίκα, θολωμένη 
από τον καταιγιστικό βομβαρ-
δισμό του ταπεινού λειτουργού 
της υγείας, με κόπο απάντησε 
και πάλι ότι δεν εννοούσε τον… 
εγκόσμιο, αλλά τον υπερκόσμιο 

Θεό, κάνοντας μια προσπάθεια να 
απομακρυνθεί απ’ την εμβέλεια 
του αλαζονικού πυροβόλου του 
γιατρού. Πριν όμως προλάβει να 
κατέβει ένα σκαλοπάτι, το δρε-
πάνι της … αποκατάστασης της 
αλήθειας έκοψε την υποχώρηση 
της εμβρόντητης θνητής: «Νόμισα 
πως κατάλαβα λάθος, αλλά εσείς 
συνεχίζετε να ασχημονείτε με τη 
συμπεριφορά σας σε εδραιωμένες 
αξίες του έθνους. Δε γνωρίζετε ότι 
οι ιατροί μας είναι υπέρτερα όντα 
και ότι χιλιάδες άνθρωποι του 
λαού, τους οφείλουν τη ζωή τους; 
Πάρτε παράδειγμα αυτό το νοσο-
κομείο. Ο κύριος Θεανθρώπου της 
Χειρουργικής, ο κύριος Ανιδιο-
τέλογλου της Γυναικολογικής, ο 
κύριος Καισαρικίδης της Μαιευ-
τικής και η κυρία Θεομήτωρ της 
Νευρολογικής, καθημερινά έχουν 
ανοιχτή γραμμή με τον ύψιστο. 
Αφήστε πια τους Ογκολόγους μας, 
τον κύριο Κονομάκη και την κυρία 
Ολατασφάζογλου. Αδαμάντινοι και 
διαυγείς μέχρι παραξηγήσεως! 
Συνέλθετε λοιπόν και συνεργα-
στείτε. Κάθε άλλη παρεκτροπή θα 
εκληφθεί ως εχθρική ενέργεια!», 
είπε σα να έφτυσε χολή και κρε-
μάστηκε απ’ τα τρεμάμενα χείλη 
της γυναίκας.

Η τελευταία, κάθιδρη και εμφανώς 
καταβεβλημένη, αλλά κυρίως μπερ-
δεμένη για την ψυχική ισορροπία 
του συνομιλητή της, επιχείρησε 
μια έσχατη απόπειρα απόδρασης, 
μπερδεύοντας μέσα στα δόντια της 
την αρχική της προτροπή: «Ο Θεός 
να βάλει το χέρι του»… ❱◗

Τι θέλετε να 
πείτε κυρία μου; 
Υπονοείτε μήπως 
ότι εμείς δεν 
είμαστε Θεοί; 
Ακόμα κι αν 
ονομαζόμουν 
Παπαδόπουλος, 
Ζαχαρόπουλος ή 
ό,τι άλλο, για τους 
ασθενείς μου, 
Εγώ είμαι είμαι ο 
Θεός!






