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Διαβάστε όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες



Ή ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ KATI ΔΙΑΦOΡΕΤΙΚO;

ΧΑΠΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΗΡΕ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ZYPADHERA 210 mg, 300 mg και 405 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης αποδέσμευσης. ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει παμοϊκή μονοϋδρική ολανζαπίνη ισοδύναμη με 210 mg, 300 mg ή 405 mg ολανζαπίνης, 
αντίστοιχα. Μετά την ανασύσταση κάθε ml εναιωρήματος περιέχει 150 mg ολανζαπίνη. Θεραπευτικές ενδείξεις: Για τη θεραπεία 
συντήρησης ενήλικων ασθενών με σχιζοφρένεια οι οποίοι είχαν σταθεροποιηθεί ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της οξείας θεραπείας 
με από του στόματος ολανζαπίνη. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Το ZYPADHERA 210mg, 300mg και 405mg κόνις και διαλύτης για 
ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης αποδέσμευσης δεν πρέπει να συγχέεται με την ολανζαπίνη 10 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα. Δοσολογία: 
Οι ασθενείς, αρχικά θα πρέπει να έχουν λάβει από του στόματος ολανζαπίνη, πριν τη χορήγηση του ZYPADHERA, για να επιτευχθεί 
ανεκτικότητα και ανταπόκριση. Για να προσδιοριστεί η πρώτη δόση ZYPADHERA για όλους τους ασθενείς, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το 
δοσολογικό σχήμα στον Πίνακα 1: Συνιστώμενο δοσολογικό σχήμα και συσχέτιση της από του στόματος χορηγούμενης ολανζαπίνης και 
του ZYPADHERA

Στοχευόμενη δόση από του στόματος 
ολανζαπίνης 

Συνιστώμενη αρχική δόση 
ZYPADHERA

Δόση συντήρησης μετά από 2 μήνες 
θεραπείας με ZYPADHERA

10 mg/ημερησίως
210 mg/2 εβδομάδες 
ή 405 mg/4 εβδομάδες

150 mg/2 εβδομάδες 
ή 300 mg/4 εβδομάδες

15 mg/ημερησίως 300 mg/2 εβδομάδες
210 mg/2 εβδομάδες 
ή 405 mg/4 εβδομάδες 

20 mg/ημερησίως 300 mg/2 εβδομάδες 300 mg/2 εβδομάδες 

Προσαρμογή της δόσης Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για σημεία υποτροπής  κατά τη διάρκεια του πρώτου ενός 
έως δύο μηνών θεραπείας. Μετά την κλινική επαναξιολόγηση, η δόση μπορεί να ρυθμιστεί με εύρος δόσεων από 150 mg έως 300 mg κάθε 
2 εβδομάδες ή από 300 mg έως 405 mg κάθε 4 εβδομάδες (Πίνακας 1). Συμπληρωματική χορήγηση με από του στόματος ολανζαπίνη δεν 
εγκρίθηκε σε διπλές-τυφλές κλινικές μελέτες. Εάν η συμπληρωματική χορήγηση με από του στόματος ολανζαπίνη ενδείκνυται κλινικά, τότε 
η συνδυασμένη συνολική δόση ολανζαπίνης και από τις δύο μορφές δεν πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη μέγιστη δόση της από του 
στόματος ολανζαπίνης των 20 mg/ημερησίως. Τρόπος χορήγησης ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΜΥΪΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ. ΝΑ ΜΗ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ 
Ή ΥΠΟΔΟΡΙΑ από επαγγελματία υγείας εκπαιδευμένο στην κατάλληλη τεχνική ένεσης και σε χώρους όπου η παρακολούθηση μετά την 
ένεση και η παροχή κατάλληλης ιατρικής φροντίδας μπορούν να παρασχεθούν σε περίπτωση υπερδοσολογίας. Μετά από κάθε ένεση, 
οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται σε χώρους παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό για 
τουλάχιστον 3 ώρες για σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας από ολανζαπίνη. Αμέσως πριν από την έξοδο από τους χώρους παροχής 
υγειονομικών υπηρεσιών θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι ο ασθενής είναι σε ετοιμότητα, πνευματικά προσανατολισμένος και δεν παρουσιάζει 
σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας. Εάν υπάρχει υποψία υπερδοσολογίας, θα πρέπει να συνεχιστεί η στενή ιατρική επίβλεψη και 
παρακολούθηση μέχρι η εξέταση να δείξει ότι τα σημεία και τα συμπτώματα έχουν παρέλθει. Για τους ασθενείς που παρουσιάζουν σημεία 
ή συμπτώματα σχετιζόμενα με την υπερδοσολογία ολανζαπίνης το χρονικό διάστημα παρακολούθησης των 3 ωρών θα πρέπει να παραταθεί 
όπως κρίνεται κλινικά απαραίτητο. Aντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Aσθενείς με κίνδυνο 
εμφάνισης γλαυκώματος κλειστής γωνίας. Eιδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Πρέπει να λαμβάνεται ειδική προσοχή 
στην εφαρμογή της κατάλληλης τεχνικής ένεσης έτσι ώστε να αποφευχθεί η από αμέλεια ενδοαγγειακή ή υποδόρια ένεση. Σύνδρομο 

μετά από ένεση Κατά τη διάρκεια των κλινικών μελετών πριν από την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά, αντιδράσεις με σημεία και 
συμπτώματα που σχετίζονται με υπερδοσολογία ολανζαπίνης, παρουσιάστηκαν σε ασθενείς μετά από ένεση με ZYPADHERA. Οι αντιδράσεις 
αυτές παρουσιάστηκαν σε ποσοστό < 0,1 % των ενέσεων και σε περίπου 2 % των ασθενών. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς 
παρουσίασαν συμπτώματα καταστολής (που κυμαίνονταν από μέτρια σε σοβαρότητα έως και κώμα) και/ή παραλήρημα (που περιλαμβάνει 
σύγχυση, αποπροσανατολισμό, διέγερση, άγχος και άλλη νοητική δυσλειτουργία). Άλλα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν περιλάμβαναν 
εξωπυραμιδικά συμπτώματα, δυσαρθρία, αταξία,  επιθετικότητα, ζάλη, αδυναμία, υπέρταση και σπασμούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
τα αρχικά σημεία και συμπτώματα που σχετίζονται με την αντίδραση αυτή εμφανίστηκαν μέσα σε 1 ώρα μετά από την ένεση και σε όλες τις 
περιπτώσεις αναφέρθηκε πλήρης ανάρρωση μέσα σε 24 - 72 ώρες μετά από την ένεση. Αυτές οι αντιδράσεις παρατηρήθηκαν σπάνια (< 1 
για κάθε 1.000 ενέσεις) εντός των 1-3 πρώτων ωρών και πολύ σπάνια (< 1 για κάθε 10.000 ενέσεις) μετά τις 3 ώρες. Αμέσως πριν από 
την έξοδο του ασθενή από τους χώρους παροχής υγειονομικών υπηρεσιών θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι ο ασθενής είναι σε ετοιμότητα, 
έχει αίσθηση προσανατολισμού και δεν παρουσιάζει σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας. Εάν υπάρχει υποψία υπερδοσολογίας, η 
στενή ιατρική επίβλεψη και η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστούν μέχρι η εξέταση να δείξει ότι τα σημεία και τα συμπτώματα έχουν 
παρέλθει. Για τους ασθενείς που παρουσιάζουν σημεία ή συμπτώματα σχετιζόμενα με την υπερδοσολογία ολανζαπίνης το χρονικό διάστημα 
παρακολούθησης των 3 ωρών θα πρέπει να παραταθεί όπως κρίνεται κλινικά απαραίτητο. Για το υπόλοιπο της ημέρας μετά από την 
ένεση, οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται ανάλογα, για να είναι σε επαγρύπνηση για σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας 
δευτερεύοντα των μετά την ένεση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, να είναι σε θέση να ζητήσουν βοήθεια εάν χρειαστεί και να μην 
οδηγούν ή να χειρίζονται μηχανές. Συστήνεται προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης για την αποφυγή υπερβολικής καταστολής 
και καρδιοαναπνευστικής καταστολής εάν παρεντερικώς χορηγούμενες βενζοδιαζαπίνες είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των μετά την 
ένεση ανεπιθύμητων ενεργειών. Ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με το σημείο της ένεσης Η συνηθέστερα αναφερόμενη ανεπιθύμητη 
ενέργεια στο σημείο της ένεσης ήταν το άλγος. Η πλειοψηφία των αντιδράσεων αναφέρθηκαν από ‘ήπιας’ έως ‘μέτριας’ σοβαρότητας. 
Στην περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητης ενέργειας σχετιζόμενης με το σημείο της ένεσης, θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα 
για να αντιμετωπιστούν αυτά τα περιστατικά. Aνεπιθύμητες ενέργειες: Ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν παρατηρηθεί με την παμοϊκή 
ολανζαπίνη Περιστατικά συνδρόμου μετά την ένεση έχουν παρουσιαστεί με τη χορήγηση του ZYPADHERA και οδηγούν σε συμπτώματα 
σχετιζόμενα με υπερδοσολογία με ολανζαπίνη. Άλλα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν περιλάμβαναν εξωπυραμιδικά συμπτώματα, 
δυσαρθρία, αταξία, επιθετικότητα, ζάλη, αδυναμία, υπέρταση και σπασμούς. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε ασθενείς 
που λάμβαναν ZYPADHERA ήταν παρόμοιες με εκείνες που παρατηρήθηκαν στους ασθενείς που λάμβαναν από του στόματος ολανζαπίνη. 
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση 
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου 
του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε 
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες Διάρκεια ζωής 2 χρόνια. Μετά από την ανασύσταση στο φιαλίδιο: 24 ώρες. Εάν το προϊόν δε χρησιμοποιηθεί 
αμέσως, πρέπει να ανακινηθεί δυνατά για να ανασυσταθεί. Μόλις απομακρυνθεί από το φιαλίδιο μέσα στη σύριγγα, το εναιώρημα θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Η χημική και φυσική σταθερότητα του εναιωρήματος στα φιαλίδια έχει αποδειχθεί για 24 ώρες στους 20-25 °C. 
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Μην ψύχετε ή καταψύχετε. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ AΔEIΑΣ KYKΛOΦOPIAΣ Εli Lilly Nederland 
B.V., Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Ολλανδία. APIΘMΟI ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/08/479/001 EU/1/08/479/002 EU/1/08/479/003 
HMEPOMHNIA ANAΘEΩPHΣHΣ TOY KEIMENOY Απρίλιος 2014 Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι 
διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu και στην ιστοσελίδα της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-
ΛΙΛΛΥ, www.lilly.gr. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή. 
ΤΙΜΕΣ: 210mg Ν.Τ. 111,92€, Λ.Τ. 158,93€,  300mg Ν.Τ.163,69€, Λ.Τ. 228,44€, 405mg Ν.Τ. 219,97€, Λ.Τ. 291,83€. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ: 100%.

Σκόνη Oλανζαπίνης και ∆ιαλύτης για 
 Ενέσιµο Εναιώρηµα Παρατεταµένης Αποδέσµευσης
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Η αξιόπιστη λύση στην ανδρική ακράτεια 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

Ο περιπεϊκός καθετήρας Conveen® Optima αποτελεί μια 
εναλλακτική λύση σε σχέση με τις πάνες ακράτειας και τους 
μόνιμους ουρηθρικούς καθετήρες, παρέχοντας:

H

H

Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε. - Απ. Αντιπρόσωπος Coloplast A/S, Έδρα: Γκιώνας 1Α, Τ.Κ. 144 51 Μεταμόρφωση -www.coloplast.gr
Τα Coloplast και Conveen είναι σήματα κατατεθέντα της Coloplast A/S. © 2015-09. Τα δικαιώματα διατηρεί η Αν. Μαυρογένης Α.Ε.

•	 Αξιόπιστο και φιλικό στο δέρμα κολλητικό

•	 Μοναδικά χαρακτηριστικά κατά των διαρροών

•	 Υλικό που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του πέους, 
επιτρέπει την άδηλη αναπνοή του δέρματος, βοηθά στην 
αποτελεσματική εφαρμογή και εύκολη απομάκρυνση
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EDITORIAL
Στη φωλιά του κούκου

Επικαιροτητα

 Έντονη αντίδραση 
των νοσηλευτών στις 

προεκλογικές μετατάξεις 
του Κουρουμπλή

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΨΥΝΟ ΕΣΥ

 Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Παράνομες και 

καταχρηστικές ενέργειες

ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - 
Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Θερμά συλλυπητήρια...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Προς όφελος της 
αξιοκρατίας...

Επικαιροτητα

παρανομη αποΦαση αναπληρΩτη 
διοικητη νμ μΕσολογγιου
Άρνηση συμμόρφωσης με τη νομιμότητα 

απο την διΕΘνη ναυτιλια στην 
κατ’ οικον ιατρικη ΒοηΘΕια

συνΕδριο

πασυνο - Εσυ 
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ΤΡΙMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ
Βασ. Σοφίας 117, 11521 Αθήνα
Τηλ.: 210 64 69 802, 
Fax: 210 64 69 286
www.pasyno.gr / ΚΩΔ: 8184

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ:
Ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 
Αριστείδης Δάγλας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Αριστείδης Δάγλας
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ΕπαγγΕλματικα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΤΥΠΟΥ Α’ & Β’. Τι λένε οι σχετικές 

διατάξεις; 

Οι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι δύνανται να 
διδάσκουν σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα; 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ
Η ανάθεση «γεννά» αξίωση

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

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

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

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

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε.

διανΕμΕται  δΩρΕαν στα μΕλη 

5
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το περιστατικό που έλαβε χώρα στις 4 του σεπτέμβρη 2015 
στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, όταν τρεις ασθενείς που 
νοσηλεύονταν κάηκαν ζωντανοί μέσα στο θάλαμό τους, πέραν 

της τραγικότητας που ούτως ή άλλως το διέπει, μας κάνει να ανη-
συχήσουμε επιπλέον για το μιθριδατισμό που έρχεται να ενισχύσει, 
ως επαλαμβανόμενο κρούσμα κρατικής αναλγησίας και κοινωνικής 
παρακμής.

Είναι πανθομολογούμενη η τραγικότητα της κατάστασης του Εθνι-
κού Συστήματος της Υγείας, σε τέτοιον μάλιστα βαθμό που κάθε 
αναφορά σ’ αυτήν φαντάζει πλέον περιττή. Η κοινή γνώμη δεν εκ-
πλήσσεται πια τόσο εύκολα από την προβολή της αποσύνθεσης του 
συστήματος, υιοθετώντας αυτόματα την ψυχολογική της αναπροσαρ-
μογή, στη συγκινησιακή φόρτιση που προκύπτει από την προβολή μό-
νον γεωμετρικά αυξανόμενων ανοσιουργημάτων.

Οι τριτοκοσμικές συνθήκες των νοσοκομείων με τις κάτω των ορί-
ων ασφαλείας ελλείψεις ανθρώπινων και υλικών πόρων, αποτελεί επί 
σειρά ετών μια ολοένα επιδεινούμενη κατάσταση, που λαμβάνει τη 
μορφή της αξιωματικής παραδοχής, με τη περίθαλψη των πολιτών να 
επαφίεται σχεδόν αποκλειστικά στην καλή θέληση των εργαζομένων.

Και ενώ όλα αυτά τα περίφημα συμβαίνουν καθημερινά στα γενικά 
δημόσια νοσοκομεία, ο χώρος της Ψυχικής Υγείας είναι καθ’ όλα ιδι-
αίτερος. Άνθρωποι που αδυνατούν να προστατέψουν τον εαυτό τους, 
μιας και η βούλησή τους είναι είτε αμβλεία, είτε ανεσταλμένη, έχουν 
εμπιστευτεί την ίαση, αλλά και την ίδια τη ζωή τους στα χέρια της 
Πολιτείας. Ο πολυδιάστικτος καμβάς της ψυχικής νόσου, αλλά και η 
εξαιρετικά πολύπλοκη και ιδιαίτερη φύση των περιστατικών, απαιτούν 
την απερίσπαστη δράση της θεραπευτικής ομάδας μέσα σε ένα περι-
βάλλον απόλυτα προστατευόμενο και κατάλληλο, όπου οι πιθανότη-
τες ανάρρωσης των ψυχικά πασχόντων θα είναι αυξημένες και η ζωή 
τους δε θα διατρέχει κανέναν κίνδυνο.

Απεναντίας, τα ελληνικά δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία, προ-
σπαθούν να επιβιώσουν χάρη στις υπερπροσπάθειες του λιγοστού 
και εξουθενωμένου προσωπικού τους, με τις ηγεσίες του Υπουργείου 
Υγείας να επιλέγουν το ρόλο του παρατηρητή, ή ενίοτε του μαθητευό-
μενου μάγου, καθιστώντας τα αποθήκες ψυχών.

Μετά το θάνατο των τριών συνανθρώπων μας, δεν ακούστηκε ούτε 
μια λέξη συμπόνοιας, ούτε ένας λόγος παρηγοριάς απ’ όσους διαχει-
ρίζονται τη δημόσια υγεία, λες και ήταν αυτονόητο πως κάποιοι άν-
θρωποι «δεύτερης κατηγορίας» είναι αναλώσιμοι μόνο και μόνο γιατί 
αντιμετωπίζουν το πνιγηρό φάσμα της ψυχικής ασθένειας.

Η Πολιτεία οφείλει να πετάξει την κέρινη μάσκα της αδιαφορίας 
και να σκύψει πάνω απ’ τους πολίτες που δοκιμάζονται πληττόμενοι 
απ’ τη λαίλαπα της ψυχικής ασθένειας, νοσηλευόμενοι σε συνθήκες 
μεσαιωνικών δεσμωτηρίων.

Ντροπή… ❱◗

Στη 
φωλιά του 

κούκου

Γράφει o   
Αριστείδης Δάγλας,  

Γ. Γ. Ε.Ν.Ε., Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ
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την έντονη αντίδραση της πασυνο – Εσυ 
προκάλεσε η απόφαση του απελθόντος 
υπουργού υγείας κ. π. κουρουμπλή να προ-

βεί εν μία νυκτί σε δεκάδες μετατάξεις νοσηλευ-
τικού και υγειονομικού προσωπικού, με φόντο τις 
εξαγγελθείσες εκλογές της 20ης του σεπτέμβρη.

«Τη στιγμή που ο κ. Κουρουμπλής έκρυψε κάτω 
απ’ το χαλί της καθημερινότητας το …χάλι του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας, αρνούμενος πεισματικά να 
ασχοληθεί με τα χρονίζοντα και επιτακτικά προβλή-
ματα των απλήρωτων, κουρασμένων και απαξιωμέ-
νων εργαζομένων των φορέων της υγείας, η προε-
κλογική του πρεμούρα για την «τακτοποίηση» τόσο 
ειδικών ζητημάτων, μόνο αποδοκιμασία και αγανά-
κτηση μπορεί να επιφέρει στο σύνολο των εργαζομέ-
νων στα νοσοκομεία.

Οι κατ’ επανάληψη εξαγγελθείσες προσλήψεις 
νοσηλευτών που δεν έγιναν, οι επί επτάμηνο οφει-
λόμενες υπερωρίες στο προσωπικό, η εκπνοή των 

συμβάσεων 170 νοσηλευτών των μΕΘ που δεν με-
ριμνήθηκε να ανανεωθούν ή να επαναπροκηρυχθούν, 
η επτάμηνη ολιγωρία για ορισμό του ΔΣ του Εθνικού 
Συμβουλίου Ανάπτυξης της Νοσηλευτικής με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται, η πλημμελής ενασχόληση με τη 
διαχείριση των νοσοκομειακών φαρμάκων, η επιδεί-
νωση της έλλειψης υλικών και αναλωσίμων απ’ τα 
νοσοκομεία, η τελμάτωση των δομών της πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας, η νέκρωση της ψυχιατρικής 
μεταρρύθμισης, η επιβάρυνση των εργαζομένων με 
αλλότρια καθήκοντα και γενικά η εικόνα καταβαρά-
θρωσης του ΕΣΥ, φαίνεται πως δεν ήταν τόσο σοβα-
ρά ζητήματα για να απασχολήσουν τον κ. κουρου-
μπλή, όσο οι προεκλογικές μετατάξεις. 

η απροκάλυπτη τούτη ενέργεια του κ. κουρου-
μπλή, βγαλμένη μέσα από τον παλαιοκομματικό 
εφιάλτη του παρελθόντος, μόνον οργή και θλίψη 
μπορεί να προκαλέσει….», τονίζουν οι νοσηλευ-
τές.  ❱◗

ο σύλλογος νοσηλευτών  
Ψυχιατρικών Νοσοκομείων 
ΕΣΥ Ν. Αττικής (ΣΥΝΟΨΥΝΟ 

ΕΣΥ Ν. Αττικής), απέστειλε εξώδικο 
κατά της Διευθύντριας Νοσηλευ-
τικής Υπηρεσίας του Ψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟ-

ΚΑΪΤΕΙΟ» που εδρεύει στο Χαϊδά-
ρι, κοινοποιούμενο και προς τον 
Πρόεδρο του Ψυχιατρικού Νοσοκο-
μείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ». 
Το εξώδικο αναφέρει: 

«Όπως γνωρίζετε, κατά τη νυ-
χτερινή βάρδια της 17/6/2015 

ασθενής του Κουντουριώτειου Νο-
σηλευτικού Τμήματος, ενημέρωσε 
το νοσηλευτικό προσωπικό ότι είχε 
καταπιεί αναπτήρα. Από την εφημε-
ρεύουσα ιατρό κρίθηκε απαραίτητη 
η μεταφορά της σε Γενικό Νοσοκο-
μείο. Το νοσηλευτικό προσωπικό 

Έντονη αντίδραση των νοσηλευτών 
στις προεκλογικές μετατάξεις 

του Κουρουμπλή

ΕΞΩδικοσ δηλΩση του συνοψυνο Εσυ ν. αττικησ 

Παράνομες και καταχρηστικές 
ενέργειες
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επικοινώνησε με την εφημερεύου-
σα Προϊσταμένη κα Χριστοβασίλη, η 
οποία τους ζήτησε προφορικώς να 
συνοδεύσουν το περιστατικό κατά 
τη διακομιδή του, χωρίς τη συνο-
δεία ιατρού, σύμφωνα με «οδηγία 
που είχε λάβει από τη Νοσηλευτι-
κή Διεύθυνση», γιατί, όπως ανέ-
φερε «θα υπάρξουν κυρώσεις». 
Το νοσηλευτικό προσωπικό ζήτησε 
να λάβει έγγραφη εντολή, δυνάμει 
της κείμενης Νομοθεσίας και των 
σχετικών εγγράφων του Υπουργεί-

ου και του Προέδρου του Νοσοκο-
μείου και επειδή αυτή δε δόθηκε, 
δεν συνόδευσαν το περιστατικό και 
αυτό μεταφέρθηκε με πλήρωμα του 
ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο. Οι 
ιατροί του Αττικού επικοινώνησαν 
αργότερα με την Εφημερεύουσα για 
τη ρύθμιση του ζητήματος της επι-
στροφής της ασθενούς και δόθηκε 
προφορική εντολή στο νοσηλευτικό 
προσωπικό να μεταβεί στο Αττικό 
Νοσοκομείο για να συνοδεύσει την 
ασθενή κατά την επιστροφή της. Το 
νοσηλευτικό προσωπικό ζήτησε και 
πάλι έγγραφη σχετική εντολή και 
ενημερώθηκε από την Εφημερεύ-
ουσα ότι για τη διακομιδή μετέβη 
στο Αττικό η κα Καούνη από το Βε-

λισσάρειο Τμήμα. Μάλιστα ζητήθη-
κε από την κα Βερλη να μεταβεί σε 
αυτό και να αντικαταστήσει την κα 
Καούνη κατά τη διάρκεια της απου-
σίας της για τη διακομιδή.

Ανάλογα περιστατικά εντολών 
από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία προς 
το νοσηλευτικό προσωπικό για τη 
συνοδεία της διακομιδής περιστατι-
κών από και προς σε άλλα Νοσοκο-
μεία έχουν δοθεί και στο παρελθόν 
και σας έχουμε κοινοποιήσει ουκ 
ολίγες έγγραφες παρεμβάσεις.

για μια εισέτι φορά σας επι-
σημαίνουμε τα ακόλουθα, καίτοι 
αυτονόητα πλέον και θεσμοθετη-
μένα εδώ και δεκαετίες από την 
κείμενη νομοθεσία:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα 
και υποχρεώσεις του κλάδου των 
Νοσηλευτών περιγράφονται κατά 
τρόπο περιοριστικό από τις διατά-
ξεις του Προεδρικού Διατάγματος 
351/1989, στις διατάξεις του οποίου 
δεν αναφέρεται, ότι στις αρμοδιότη-
τες των νοσηλευτών συγκαταλέγε-
ται και η συμμετοχή σε διακομιδή 
ασθενούς εκτός του χώρου του νο-
σοκομείου. Τα επαγγελματικά δι-
καιώματα των βοηθών νοσηλευτών 
περιγράφονται κατά τρόπο απο-

κλειστικό στο πδ 210/2001. σε κάθε 
περίπτωση τα πάσης φύσεως κα-
θήκοντα των νοσηλευτών και των 
βοηθών νοσηλευτών εκτελούνται 
εντός των νοσοκομείων όπου 
απασχολούνται, στο πλαίσιο της 
συνολικής δράσης της οικείας 
νοσηλευτικής υπηρεσίας.

Περαιτέρω η συνοδεία κατά την 
διακομιδή ασθενών αποτελεί κα-
θήκον και επαγγελματικό δικαίωμα 
των κατόχων διπλώματος του Ορ-
γανισμού Επαγγελματικής Εκπαί-

δευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) 
επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας 
Επαγγελματικής Κατάρτισης της 
ειδικότητας «Διασώστης Πλήρωμα 
Ασθενοφόρου» της ομάδας Υγεί-
ας του Τομέα «Υγείας, Αισθητικής, 
Κοινωνικών Υπηρεσιών», όπως 
άλλωστε προκύπτει από τις διατά-
ξεις του Προεδρικού Διατάγματος 
62/2007. 

Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι 
στις διατάξεις του ανωτέρω ΠΔ 
γίνεται ρητώς λόγος περί του προ-
νοσοκομειακού χώρου, στον οποίο 
και δραστηριοποιούνται οι διασώ-
στες. Ως προνοσοκομειακός χώρος 
νοούνται τα ασθενοφόρα, οι κινητές 
ιατρικές μονάδες, εναέρια και πλω-

Tα επαγγελματικά 
δικαιώματα και 
υποχρεώσεις 
του κλάδου των 
Νοσηλευτών 
περιγράφονται κατά 
τρόπο περιοριστικό 
από τις διατάξεις 
του Προεδρικού 
Διατάγματος 
351/1989
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τά μέσα και γενικώς κάθε μονάδα 
που δεν διαθέτει σταθερή βάση και 
έχει την δυνατότητα μετακίνησης. 
Σε αντίθεση με τον προνοσοκομει-
ακό χώρο, όπως αυτός προσδιορί-
ζεται από τις παραπάνω διατάξεις 
και αποτελεί τομέα δράσης των 
διασωστών, οι νοσηλευτές και οι 
βοηθοί νοσηλευτών παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους στον αμιγώς νο-
σοκομειακό χώρο. 

καθίσταται επομένως προφα-
νές, ότι ο ορισμός νοσηλευτή ή 
βοηθού νοσηλευτή ως συνοδού 
σε διακομιδή ασθενούς με ασθε-
νοφόρο ή με οποιοδήποτε άλλο 
μέσο έρχεται σε ευθεία αντίθεση 
με το πλαίσιο που διαμορφώνουν 
οι προαναφερθείσες ειδικές δια-
τάξεις, ως εκ τούτου, είναι παρά-
νομος και καταχρηστικός. 

Πέραν των ανωτέρω νομοθε-
τικών επιταγών, σας είναι επίσης 
γνωστό το περιεχόμενο του υπ’ 
αριθ. πρωτ.Υ4δ/Γ.Π. 33995/10-5-
2013 εγγράφου της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, στο οποίο 
ρητά αναφέρεται: «Ειδικότερα στο 
χώρο των ψυχιατρικών νοσοκο-
μείων και αφού ληφθεί υπόψη η 
ιδιαιτερότητα των διακομιζόμενων 
ασθενών, κρίνεται σκόπιμο η συνο-
δεία των περιστατικών να προέρχε-
ται από το ιατρικό προσωπικό του 
νοσοκομείου, αντίστοιχης ειδικότη-
τας με το διακομιζόμενο περιστατι-
κό ή και ψυχιάτρου».

Επίσης σας είναι γνωστό το πε-
ριεχόμενο του υπ’ αριθ. 15301/ 
736171/8-12-2014 εγγράφου του 
Προέδρου, δυνάμει του οποίου «όλα 
τα επείγοντα περιστατικά θα διακομί-
ζονται εξ ολοκλήρου από το ΕΚΑΒ, το 
οποίο θα αναλαμβάνει και την εντός 
του Νοσοκομείου διεκπεραίωση 
τους. Στην κρίση των θεράποντων 
ιατρών επαφίεται η συνοδεία των πε-
ριστατικών από ιατρικό προσωπικό.»

γνωρίζετε επομένως πολύ καλά 
ότι είναι απόλυτα παράνομη η ανά-
θεση του καθήκοντος της συνοδεί-
ας των διακομιζομένων περιστα-
τικών σε νοσηλευτές ή βοηθούς 
νοσηλευτών, ως αντικείμενη σε 
διατάξεις νόμου αλλά και σε αντί-
θετες έγγραφες εντολές ανωτέρων 
οργάνων. Επιπροσθέτως, η παρά το 
νόμο μετάβαση των νοσηλευτών ή 
βοηθών Νοσηλευτών εκτός Νοσοκο-
μείου αποτελεί ευθεία παραβίαση της 
νομοθεσίας για την ασφάλειά τους, 
ενώ αποδυναμώνει αδικαιολόγητα 
τις κλινικές από νοσηλευτική δύναμη 
και θέτει σε κίνδυνο και την υγεία των 
νοσηλευομένων, ενώ είναι πιθανόν 
να προκύψουν και ποινικές ευθύνες.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του 
ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα: « 
1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για 
την εκτέλεση των καθηκόντων του 
και τη νομιμότητα των υπηρεσια-
κών του ενεργειών. 2. Ο υπάλληλος 
οφείλει να υπακούει στις διαταγές 
των προϊσταμένων του...»

Στο άρθρο 107 παρ. 1 απάριθμώ-
νται τα πειθαρχικά παραπτώματα. 
πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί 
κάθε παράβαση υπαλληλικού κα-
θήκοντος που προσδιορίζεται από 
τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν 
στον υπάλληλο οι κείμενες διατά-
ξεις, εντολές και οδηγίες.

Επειδή συνεπεία των ανωτέρω, η 
δράση οργάνων της Διοίκησης εκτός 
νομιμότητας, η παράβαση κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους νο-
μοθετικών διατάξεων και η αντίθεση 
των ενεργειών τους σε εντολές και 
οδηγίες των ανωτέρων τους, στοιχει-
οθετεί πειθαρχικό παράπτωμα. Επει-
δή λαμβάνουν χώρα σοβαρές παρα-
βάσεις της Νομοθεσίας.

Επειδή έχουμε σχετική υποχρέ-
ωση, στα πλαίσια του καταστατικού 
μας σκοπού προάσπισης των δικαι-
ωμάτων των Νοσηλευτών.

για τουσ ανΩτΕρΩ λογουσ μΕ 
τη ρητη ΕπιΦυλαΞη παντοσ 
νομιμου δικαιΩματοσ μασ
Δια της παρούσης διαμαρτυρό-
μαστε εντόνως για την κατ΄εξα-
κολούθηση παράβαση των νο-
μοθετικών διατάξεων και τη μη 
συμμόρφωση της Διευθύντριας 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (εφόσον 
φέρει την ευθύνη για τις οδηγίες 
και τις εντολές προς τους Προ-
ϊσταμένους Τμημάτων και τους 
Εφημερεύοντες Νοσηλευτές) με 
τις οδηγίες του Υπουργείου και 
την εντολή του Προέδρου του 
Νοσοκομείου που αποτελεί σο-
βαρότατο πειθαρχικό παράπτω-
μα. αιτούμαστε δε όπως άμεσα 
και άνευ υπαίτιας καθυστερήσε-
ως συμμορφωθεί με τα ανωτέρω 
λεπτομερώς εκτεθέντα και εκδώ-
σει έγγραφο απευθυνόμενο προς 
άπαντες τους υφισταμένους της 
σε όλα τα Τμήματα, στο οποίο να 
τονίζεται με σαφήνεια η αντίθεση 
της ανάθεσης του καθήκοντος της 
συνοδείας των διακομιζομένων 
περιστατικών από Νοσηλευτές ή 
Βοηθούς νοσηλευτών στο Νόμο 
και τα ανωτέρω έγγραφα.

Συνάμα δε, αιτούμαστε όπως η 
Διοίκηση του Νοσοκομείου προβεί 
σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια- και 
δια τις διερεύνησης τέλεσης πει-
θαρχικών παραπτωμάτων και της 
άσκησης πειθαρχικών διώξεων- 
για την εφαρμογή της νομιμότητας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελη-
τής να επιδώσει νόμιμα την παρού-
σα προς αυτήν στην οποία απευθύ-
νεται προς γνώσιν της και για τις 
νόμιμες συνέπειες».

Αθήνα 29/6/2015
Για τον εξωδίκως δηλούντα

Γεώργιος Αβραμίδης
Πρόεδρος του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. 

ΕΣΥ Ν. Αττικής  ❱◗
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To Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Νοσηλευ-
τών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ Ν. Αττικής, 
εκφράζει τα συλλυπητήρια στους συγγενείς, αλλά 
και την οδύνη για τον άδικο χαμό των θανόντων 
συνανθρώπων μας, που έχασαν τη ζωή τους στην 
πυρκαγιά, ενώ νοσηλεύονταν στο 7ο ΨΤΕ, του ΨΝΑ 
«ΔΑΦΝΙ» και ευχόμαστε καλή ανάρρωση στους 
ασθενείς που διακομίσθηκαν σε άλλα νοσοκομεία 
για την αντιμετώπιση των αναγκών τους.

Επίσης, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στο 
νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος, όσο και 
όλου του νοσοκομείου, που με αυταπάρνηση και 
με κίνδυνο της ζωής του, άμεσα ανταποκρίθηκε 
και κατάφερε σε συνεργασία με την Πυροσβεστική 
και το ΕΚΑΒ, να σώσει τους υπόλοιπους ασθενείς, 
δίνοντας για ακόμη μία φορά μαθήματα ανθρω-
πιάς και επαγγελματισμού.

Σε κάθε περίπτωση τα προβλήματα Νοσηλείας 
που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι ασθε-
νείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας είτε στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, είτε σε γε-
νικά είναι γνωστά και δύσκολα. Έχουν καταγγελ-
θεί άπειρες φορές και διαρκώς επιδεινώνονται.

Επίσης, είναι γνωστή η αδυναμία επίλυσής τους 
μέχρι τώρα από την πλευρά της Πολιτείας. 

Καλούμε, επιτέλους, την ηγεσία του Υπουργεί-
ου Υγείας να αναλάβει τις ευθύνες της και να οργα-
νώσει δράσεις για ουσιαστική και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων, που αφορούν τη 
Νοσηλεία των ψυχικά ασθενών, διασφαλίζοντας 
τα δικαιώματά τους, αλλά και τα διακαιώματα των 
εργαζομένων, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, 
με πλήθος προβλημάτων, πολλές φορές θέτοντας 
σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή τους.   ❱◗

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής

    Ο Πρόεδρος                   Η Γραμματέας
Γεώργιος Αβραμίδης                   Ελένη Ντάτση

Ε πί του σχεδίου νόμου περί της αξιοκρατίας,  
της συμμετοχής και της αποτελεσματικότητας 
στη διοίκηση χωρούν οι ακόλουθες σκέψεις.

Αρχικώς θα πρέπει να υπογραμμίσουμε, ότι βασική και 
αταλάντευτη θέση της Ε.Ν.Ε. είναι η καθιέρωση όσο το 
δυνατόν πιο αντικειμενικών κανόνων και διαδικασιών 
τόσο για την αξιολόγηση των υπαλλήλων, όσο και για 
την επιλογή των οικείων προϊσταμένων. Κι αυτό γιατί 
μόνον τα κριτήρια εκείνα που τίθενται κατά τρόπο αντι-
κειμενικό είναι σε θέση να διασφαλίσουν την τήρηση 
της αρχής της αξιοκρατίας, που θα πρέπει να διατρέχει 

κάθε πτυχή της δημόσιας διοίκησης.
1. Εκκινούμε την σκέψη μας από τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του νομοσχεδίου, όπου γίνεται λόγος περί 
των Γενικών Συνελεύσεων Διεύθυνσης και Τμήματος. 
Σημειωτέον, ότι οι εν λόγω συνελεύσεις μνημονεύονται 
και στα άρθρα 4 και 9 του νομοσχεδίου. 

Αναμφίβολα ο πρωτοποριακός θεσμός της συνέ-
λευσης διευρύνει το πεδίο συμμετοχής των υπαλλήλων, 
πλην όμως ανακύπτουν τα εξής ζητήματα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εικοσιτετράωρης λει-
τουργίας ενός δημόσιου νοσοκομείου, που στηρίζεται 

αΞιολογηση – διαΒουλΕυση 

Προς όφελος της αξιοκρατίας...

συ.νο.ψυ.νο. - Ε.σ.υ. ν. αττικησ

Θερμά συλλυπητήρια...
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στο κυκλικό ωράριο, είναι πρακτικώς ανέφικτο να πα-
ρευρίσκονται σε μια γενική συνέλευση όλοι οι υπάλλη-
λοι του νοσηλευτικού προσωπικού. 

Συναφώς προβάλλεται, ότι ενόψει της φύσεως των 
παρεχομένων υπηρεσιών, οι οποίες τις περισσότερες 
φορές δεν επιδέχονται χρονικής αναβολής ή εν γένει 
μετάθεσης και λαμβανομένων υπόψη των τεράστιων 
ελλείψεων σε νοσηλευτικό προσωπικό, που έχουν ως 
αποτέλεσμα οι υπάρχοντες νοσηλευτές να εργάζονται 
κάτω από πυρετώδεις ρυθμούς, ομολογουμένως δεν 
αντιλαμβανόμεθα πώς καθίσταται πρακτικώς εφικτή 
η συμμετοχή όλων των νοσηλευτών σε μια γενική συ-
νέλευση είτε της οικείας διεύθυνσης, είτε του οικείου 
τμήματος. 

οι ως άνω παρατηρήσεις αποκτούν ιδιαίτερη βα-
ρύτητα αν αναλογιστούμε, ότι ουδείς λόγος γίνεται 
περί της απαρτίας των ως άνω συνελεύσεων. Άραγε 
ποιο είναι εκείνο το ποσοστό συμμετοχής στη συ-
νέλευση, βάσει του οποίου κρίνεται και η απαρτία 
; Είναι, επίσης, δυνατόν, η συμμετοχή μιας μικρής 
μειοψηφίας υπαλλήλων να καθιστά έγκυρη τη συνέ-
λευση και δεσμευτικές τις αποφάσεις της; 

Ενόψει των παραπάνω προβληματισμών, θεωρούμε 
ότι ειδικώς για το νοσηλευτικό προσωπικό ο θεσμός 
των συνελεύσεων χρήζει επανεξέτασης, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν κυρίως πρακτικά προβλήματα. 

2. Πάντα σε σχέση με τις γενικές συνελεύσεις αξίζει 
να παρατηρηθεί, ότι στο άρθρο 4 παρ. 13 του νομοσχεδίου 
γίνεται λόγος περί εκφοράς κρίσης αυτών επί της αξιολό-
γησης, κατόπιν σχετικής μυστικής ψηφοφορίας. Εν προ-
κειμένω και πάλι επικροτούμε το στοιχείο της συμμετο-
χής, πλην όμως το στοιχείο της μυστικότητας θεωρούμε 
ότι αυξάνει κατακόρυφα την εκφορά μη αντικειμενικής ή 
άλλως μεροληπτικής κρίσης. Επιπλέον, η συγκεκριμένη 
διαδικασία δεν θεωρούμε ότι διευκολύνει την επικράτη-
ση της εργασιακής ειρήνης στους χώρους απασχόλησης, 
όπου πολύ συχνά αναπτύσσονται είτε ιδιαίτερες φιλίες, 
είτε αντιστρόφως ιδιαίτερες έχθρες, που αδυνατίζουν το 
στοιχείο της αντικειμενικότητας.

3. Περαιτέρω, προσεγγίζοντας το εισηγούμενο νέο 
άρθρο 85 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα θα πρέπει 
να επισημάνουμε τα εξής. 

Εκκινώντας εκ της παραγράφου 2 διαπιστώνουμε 
ότι στο κριτήριο των τυπικών, εκπαιδευτικών και άλλων 
προσόντων, ήτοι στο πλέον αντικειμενικό και αδιάβλητο 
κριτήριο, αποδίδεται ένας συντελεστής βαρύτητας μόλις 
30% για το Τμήμα, 20% για τη Διεύθυνση και 15% για τη 
Γενική Διεύθυνση. 

Εν προκειμένω φρονούμε, ότι οι συγκεκριμένοι συ-

ντελεστές θα έπρεπε να είναι αρκετά πιο υψηλοί για 
τους εξής λόγους. Αρχικώς και όπως προαναφέρθηκε, 
το κριτήριο των τυπικών προσόντων είναι το μόνο από-
λυτα μετρήσιμο και πλέον αντικειμενικό στοιχείο. Επι-
πλέον, η ενίσχυση του συγκεκριμένου κριτηρίου αποτε-
λεί και μια μορφή επιβράβευσης υπέρ του φιλομαθούς 
υπαλλήλου, που δεν έχει περιοριστεί μόνον στην από-
κτηση του βασικού τίτλου σπουδών, προκειμένου να 
εισέλθει στην ελληνική δημόσια διοίκηση, αλλά έχει 
διευρύνει τον γνωστικό του ορίζοντα, ενδεχομένως και 
κατά την διάρκεια της υπαλληλικής του σταδιοδρομίας, 
και με άλλες σπουδές ή εκμάθηση ξένων γλωσσών κλπ.

Εξάλλου, αν δεν ενισχυθεί το συγκεκριμένο κριτήριο, 
μειώνεται η αξία και η δικαιολογητική βάση των εκπαι-
δευτικών αδειών, η χορήγηση των οποίων αποσκοπεί 
ακριβώς στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των υπαλλήλων, 
ώστε να είναι περισσότερο αποδοτικοί και αποτελεσμα-
τικοί κατά την παροχή των υπηρεσιών τους. Με άλλα 
λόγια παρατηρείται εν προκειμένω το εξής οξύμωρο. 
Από την μια πλευρά η διοίκηση χορηγεί εκπαιδευτι-
κές άδειες με σκοπό την επιμόρφωση των υπαλλήλων 
δια της απόκτησης πλουσιότερων τυπικών προσόντων, 
όπως τα μεταπτυχιακά ή τα διδακτορικά, και από την 
άλλη πλευρά η ίδια διοίκηση δεν επιδοκιμάζει αρκού-
ντως την κτήση επιπλέον τυπικών προσόντων κατά την 
διαδικασία των κρίσεων, ορίζοντας ένα μικρό συντελε-
στή βαρύτητας για το συγκεκριμένο κριτήριο.

4. Προς την ίδια κατεύθυνση θεωρούμε αλυσιτελή 
και μη εξυπηρετούσα την αρχή της αξιοκρατίας την 
απόδοση έως και 450 μορίων λόγω της προηγούμενης 
εργασιακής και διοικητικής εμπειρίας. Με τις συγκεκρι-
μένες ρυθμίσεις είναι σαφές ότι ευνοούνται οι παλαι-
ότεροι χρονικά υπάλληλα, ακόμη και αν διαθέτουν ως 
τυπικό προσόν αποκλειστικά και μόνο τον βασικό τίτλο 
σπουδών. 

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό, ότι ένας υπάλλη-
λος με δεύτερο τίτλο σπουδών (40 μόρια), με μετα-
πτυχιακό τίτλο σπουδών (80 μόρια), με διδακτορικό 
(200 μόρια) και άριστη γνώση μιας γλώσσας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (35 μόρια), δηλαδή ένας υπάλ-
ληλος με εξαιρετικά πλούσια τυπικά προσόντα, συ-
γκεντρώνει μόλις 355 μόρια και είναι πολύ πιθανό 
να υπολείπεται μορίων ή έστω να ισοβαθμεί με έναν 
υπάλληλο, που απλώς υπηρετεί περισσότερα χρόνια, 
έχοντας ως μοναδικό εφόδιο τον βασικό τίτλο σπου-
δών του. 

Το φαινόμενο αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να καταπο-
λεμηθεί, δια της αύξησης του συντελεστή βαρύτητας των 
τυπικών προσόντων, προς όφελος της αξιοκρατίας  ❱◗
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δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 
159/9-7-2015 απόφασης του 
Αναπληρωτή Διοικητή της 

ΝΜ Μεσολογγίου του ΓΝ Αιτωλο-
ακαρνανίας ανατέθηκαν προσωρινά 
καθήκοντα Προϊσταμένης 1ου Νο-
σηλευτικού τομέα στην ως σήμερα 
Διευθύντρια ΝΥ Αγγελική Ακριβο-
πούλου. Στη συνέχεια εξεδόθη το 
υπ’ αριθ. 21890/24-7-2005 εξαιρε-
τικά επείγον έγγραφο του Διοικητή 
της 6ης ΥΠΕ, δυνάμει του οποίου 
εκλήθη ο Αν. Διοικητής να ανακα-
λέσει την απόφασή του λόγω έλλει-
ψης νομιμότητας, ανάκληση στην 
οποία δεν έχει προβεί ως σήμερα.

Η απόφαση αυτή του Αναπληρω-
τή Διοικητή, όπως ορθώς αναφέρε-
ται στο από 24/7/2015 έγγραφό της 
Διοίκησης 6ης ΥΠΕ, πάσχει νομιμό-
τητας για πολλούς λόγους. Οι πιο 
σημαντικοί είναι οι ακόλουθοι:

1. η απόφαση αυτή εξεδόθη 
αναρμοδίως από τον αναπληρωτή 
διοικητή της νμ μεσολογγίου

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Υ4α/
οικ 91432 (ΦΕΚ Β΄2012/09/09/2011) 
απόφασης του Υπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο: 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου 
Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης.» 
και το άρθρο μόνο αυτής: «Οι αρμο-
διότητες του Προέδρου του Ενιαίου 
Συλλογικού Οργάνου (ΔΣ) είναι οι 
κάτωθι: α) Ασκεί τη διοίκηση των 
διασυνδεομενων Νοσοκομείων για 

τη επίτευξη τους σκοπού τους, κα-
θώς και για την εύρυθμη λειτουρ-
γία τους... η) Μπορεί να μεταβιβά-
ζει με πράξη του στον Αναπληρωτή 
Διοικητή συγκεκριμένες αρμοδιό-
τητες, εξαιρουμένων των ανωτέρω 
αναφερομένων, για την καλύτερη 
λειτουργία των διασυνδεομενων 
νοσοκομείων.» Από τις διατάξεις 
αυτές ρητά προκύπτει ότι στα Δια-
συνδεόμενα Νοσοκομεία δύνανται 
να διαβιβασθούν στον Αναπληρωτή 
Διοικητή αρμοδιότητες που αναφέ-
ρονται στο ανωτέρω κείμενο με τα 
στοιχεία θ και εντεύθεν.

Η ανάθεση καθηκόντων Προϊ-
σταμένων οργανικών μονάδων, ιδί-
ως του επιπέδου Διεύθυνσης, ανή-

παρανομη αποΦαση αναπληρΩτη διοικητη νμ μΕσολογγιου

Άρνηση συμμόρφωσης 
με τη νομιμότητα 

Γράφει η Ελένη Παπαγεωργίου, 
Νομικός Σύμβουλος Ε.Ν.Ε.

Ο Οργανισμός 
επομένως του 
Νοσοκομείου, 
περιέχει εν 
προκειμένω 
εσφαλμένη 
διατύπωση, 
εντάσσοντας 
τους Νοσηλευτές 
ΤΕ και ΠΕ σε 
διαφορετικούς 
κλάδους- χωρίς 
αυτοί να υπάρχουν! 
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κει στην «άσκηση διοίκησης των 
διασυνδεόμενων νοσοκομείων 
για την εύρυθμη λειτουργία τους» 
– υπό στοιχείο α΄ αρμοδιότητα 
Διοικητή- και δεν δύναται κατά 
την ανωτέρω απόφαση (στοιχείο 
η) να μεταβιβασθεί ή εκχωρηθεί 
στον αναπληρωτή διοικητή.

Κατά συνέπεια, εφόσον παρα-
νόμως εκχωρήθηκε η συγκεκρι-
μένη αρμοδιότητα στον κο Κυ-
ριακόπουλο, παρανόμως και δη 
αναρμοδίως έλαβε χώρα η ανάθε-
ση καθηκόντων Διευθύντριας ΝΥ 
στην κα Στέλιου και καθηκόντων 
Τομεάρχη 1ου Νοσηλευτικού Το-
μέα στην κα Ακριβοπούλου.

2. κατά την έκδοσή της έγινε 
κακή χρήση της διακριτικής ευ-
χέρειας του αν. διοικητή:

Κατά το άρθρο 7§8 του Νό-
μου 3329/2005, ο Διοικητής του 
νοσοκομείου «αναθέτει προσω-
ρινά καθήκοντα Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και 
Τομέα μέχρι την πλήρωση των 
θέσεων αυτών». Κατά την άσκηση 
της αρμοδιότητας αυτής, ο Διοικη-
τής λειτουργεί στα πλαίσια διακρι-
τικής ευχέρειας, η οποία όμως εί-
ναι επιβεβλημένο να ασκείται επί 
τη βάσει των αρχών της αξιοκρα-
τίας και της χρηστής διοίκησης, 
υπό το φως της εξυπηρέτησης 
του σκοπού της εύρυθμης και 
αποτελεσματικότερης λειτουρ-
γίας της διοίκησης και σύμφω-
να με το περί δικαίου αίσθημα, 
ώστε κατά την εφαρμογή των 
σχετικών νομοθετικών διατάξεων 
σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση 
να αποφεύγονται ανεπιεικείς και 
άδικες λύσεις και να παρατηρεί-
ται το δυσάρεστο φαινόμενο να 
προΐστανται σε θέσεις ευθύνης 
υπάλληλοι με προσόντα λιγότερα 
από τους συναδέρφους τους, με 
αποτέλεσμα τον υποβιβασμό των 
πρώτων. 

Στην προκειμένη περίπτωση, 
πέραν του ζητήματος της αναρ-
μοδιότητας του Αναπληρωτή Διοι-
κητή, δεν έγινε καν συνεκτίμηση 
των προσόντων των υπαλλήλων. 
Επομένως, έχουν παραβιασθεί τα 
άκρα όρια της διακριτικής ευχέ-
ρειας του αποφασίζοντος οργά-
νου και οι ανωτέρω βασικές αρ-
χές του διοικητικού δικαίου και η 
απόφαση είναι ανακλητέα, άλλως 
ακυρωτέα.

3. δια της απόφασης αυτής 
παραβιάσθηκαν σημαντικότατες 
νομοθετικές διατάξεις που ρητά 
επιτάσσουν την εξακολούθηση 
υπηρέτησης των προϊσταμένων 
οργανικών μονάδων μέχρι την 
επιλογή τους από τα αρμόδια 
όργανα (κρίσεις).

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 
5. του Ν. 4024/2011: «Οι υπάλ-
ληλοι που υπηρετούν σε θέσεις 
προϊσταμένων οργανικών μο-
νάδων οποιουδήποτε επιπέδου, 
ανεξαρτήτως του βαθμού στον 
οποίο κατατάσσονται με βάση τα 
προαναφερόμενα, συνεχίζουν να 
ασκούν τα καθήκοντα τους, μέχρι 
την επιλογή νέων προϊσταμένων 
με βάση τις ισχύουσες διατά-
ξεις…..»

Μέχρι την επιλογή νέων Προϊ-
σταμένων κατά την προβλεπόμε-
νη διαδικασία, οι υπάλληλοι που 
υπηρετούσαν σε θέση Προϊστα-
μένου κατά την έναρξη ισχύος 
του ενιαίου βαθμολογίου- μισθο-
λογίου (1/11/11), συνεχίζουν να 
υπηρετούν, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από το 
βαθμό στον οποίο κατετάγησαν με 
το νέο ενιαίο βαθμολόγιο- μισθο-
λόγιο και ανεξάρτητα από τον τρό-
πο με τον οποίο επιλέγησαν για τη 
θέση Προϊσταμένων. 

στους υπαλλήλους αυτούς 
υπάγεται και η κα ακριβοπού-
λου που ασκεί καθήκοντα δι-
ευθύντριας νοσηλευτικής υπη-

ρεσίας από το έτος 2007- ήδη 
τέσσερα έτη προ της ισχύος του 
νόμου 4024!

Προσέτι δε, η διαδικασία 
επιλογής προϊσταμένων διέπε-
ται πλέον από τις διατάξεις του 
Νόμου 4275/2014. Στο άρθρο 5 
παρ. 2 του νόμου αυτού ορίζεται: 
«Οι προϊστάμενοι των δημοσίων 
υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. που 
υπηρετούν κατά τη δημοσίευση 
του παρόντος νόμου συνεχίζουν 
να ασκούν τα καθήκοντά τους μέ-
χρι την έναρξη ισχύος των οικεί-
ων οργανικών διατάξεων, όπως 
προβλέπονται στα οικεία προε-
δρικά διατάγματα που εκδίδονται 
για πρώτη φορά σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 
4178/2013 και της παρ. 4 του άρ-
θρου 35 του ν. 4024/2011.» Σύμ-
φωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του 
Νόμου 4024/11: « Από 1.1.2012 
τίθεται σε εφαρμογή διαδικασία 
αξιολόγησης των οργανικών μο-
νάδων και του προσωπικού των 
φορέων του δημόσιου και του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα, όπως 
ειδικότερα οι φορείς αυτοί προσ-
διορίζονται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η 
οποία εκδίδεται έως 31.12.2011. 
Η διαδικασία αξιολόγησης διε-
νεργείται με αξιοκρατικά-επιστη-
μονικά κριτήρια με τη συνδρομή 
και εξωτερικών συμβούλων και 
ολοκληρώνεται το αργότερο μέ-
χρι 31.12.2012... Βάσει του απο-
τελέσματος της αξιολόγησης και 
το αργότερο μέχρι 31.12.2013, 
ολοκληρώνεται η αναδιάρθρωση 
των δημοσίων υπηρεσιών, συ-
ντάσσονται νέα οργανογράμματα, 
καταργούνται υπηρεσιακές μονά-
δες περιορισμένου αντικειμένου 
ή αρμοδιοτήτων, μετακινείται ή 
μετατίθεται το προσωπικό αυτών 
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και καταργούνται οργανικές θέ-
σεις που πλεονάζουν.»

Οι ανωτέρω προθεσμίες πα-
ρατάθηκαν διαδοχικά δυνά-
μει του άρθρου 10 του Νόμου 
Ν.4210/2013 και του άρθρου 
67 παρ.3 του Ν.4316/2014 ως 
31/12/2014 και ως 30/6/2015.

Για να ξεκινήσει η ισχύς των 
νέων διατάξεων επιλογής προϊ-
σταμένων, επομένως απαιτείται η 
έκδοση των ανωτέρω προεδρικών 
διαταγμάτων και η αξιολόγηση 
των δομών των δημοσίων υπη-
ρεσιών. Η αξιολόγηση των δομών 
δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και 
τα προεδρικά διατάγματα που 
αναφέρονται ανωτέρω δεν έχουν 
ακόμη εκδοθεί.

Επομένως είναι επιβεβλημένη 
νομοθετικά και δυνάμει του νό-
μου 4275/2015, η εξακολούθηση 
άσκηση των καθηκόντων της Δι-
ευθύντριας Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας από την κα Ακριβοπούλου 
και είναι κατάφωρα παράνομη η 
απόφαση αντικατάστασής της και 
εξ αυτού του λόγου. 

4. διότι η απόφαση- ή έστω η 
μη ανάκλησή της μετά την παρα-
λαβή αυτού- αντίκειται και στο 
περιεχόμενο του υπ’ αριθ. πρωτ. 
διδαδ/Φ.35.43/513,2640225876 
εγγράφου της διεύθυνσης δι-
αχείρισης ανθρώπινου δυναμι-
κού του υπουργείου Εσωτερικών 
και διοικητικής ανασυγκρότη-
σης.

Στο έγγραφο αυτό- που εξε-
δόθη δυνάμει και του υπ’ αριθ. 
πρωτ 85/8-1-2015 εγγράφου του 
ΓΝ Αιτωλοακαρνανίας και έχει ως 
αποδέκτη και τη ΝΜ Μεσολογγί-
ου- αναφέρεται ρητά ότι:

α. «..δυνάμει του άρθρου 28 
παρ. 5 του Ν. 4024/11 οι υπάλ-
ληλοι που υπηρετούν σε θέσεις 
προϊσταμένων οργανικών μο-

νάδων οποιουδήποτε επιπέδου, 
εξακολουθούν να ασκούν τα κα-
θήκοντα τους, μέχρι την επιλογή 
νέων προϊσταμένων με βάση τις 
ισχύουσες διατάξεις.»

β. « Όσον αφορά τους προϊστά-
μενους οργανικών μονάδων που 
υπηρετούν κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος των νέων οργανι-
κών διατάξεων, επισημαίνεται ότι..
μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση 
των νέων προϊσταμένων που θα 
προκύψουν από τη νέα επιλογή, 
οι υπηρετούντες προϊστάμενοι 
θα συνεχίσουν να ασκούν τα κα-
θήκοντα τους, εφόσον ανήκουν 
σε κλάδο που προβλέπεται από 
τις οικείες οργανικές διατάξεις 
ότι μπορεί να προΐστανται, άλλως 
οι εν λόγω θέσεις θα πληρωθούν 
βάσει των διατάξεων περί ανα-
πλήρωσης μέχρι την προκήρυξη 
αυτών και την τοποθέτηση νέων 
προϊσταμένων »

5. η ανωτέρω απόφαση αντί-
κειται και στο άρθρο 87 του 
υπαλληλικού κώδικα.

Στο ανωτέρω έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών αναφέ-
ρεται ότι τα ζητήματα αναπλή-
ρωσης προϊσταμένων οργανικών 
μονάδων ρυθμίζονται από το άρ-
θρο 87 του ισχύοντος υπαλληλι-
κού κώδικα. Από τη συνδυαστική 
εφαρμογή της παραγράφου 3 και 
1 του άρθρου 87 ΥΚ προκύπτει ότι 
σε περίπτωση κένωσης ή σύστα-
σης θέσης προϊσταμένου οργα-
νικής μονάδος, καθήκοντα Προϊ-
σταμένου ασκεί ο ανώτερος κατά 
βαθμό προϊστάμενος των υποκεί-
μενων οργανικών μονάδων και 
επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος 
που έχει ασκήσει περισσότερο 
χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου.

Και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
αυτού, επομένως τον Προϊστά-
μενο Διεύθυνσης Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας – η θέση έχει κενωθεί 
το 2007-πρέπει να αναπληρώνει η 
κα Ακριβοπούλου.

6. δια της απόφασης αυτής 
έλαβε χώρα παράνομη ανάκλη-
ση ευμενούς πράξης της διοί-
κησης

Δια της ανωτέρω πράξης του 
Αναπληρωτή Διοικητή πραγμα-
τοποιήθηκε ανάκληση της υπ’ 
αριθ. πρωτ. 13929/10-12-2007 
απόφασης του Διοικητή ΓΝ Με-
σολογγίου, μιας απόλυτα νόμιμης 
ευμενούς διοικητικής πράξης, η 
ανατροπή της οποίας είναι αντί-
θετη προς τις αρχές της εύρυθ-
μης και χρηστής διοίκησης και 
της προστατευόμενης εμπιστοσύ-
νης του διοικούμενου. 

Η ανάκληση της πράξης αυτής 
δεν εμπίπτει ούτε στο πεδίο των 
επιτρεπόμενων ανακλήσεων για 
λόγους δημοσίου συμφέροντος, 
δεδομένου ότι δε γίνεται σχετική 
επίκληση και παράθεση της ανά-
λογης αιτιολογίας στην ανωτέρω 
απόφαση του Αν. Διοικητή. Ο λό-
γος φυσικά που δεν γίνεται η επί-
κληση αυτή και δεν παρατίθεται 
η σχετική αιτιολογία έγκειται στο 
ότι είναι ενάντια σε κάθε λογική 
να ισχυριστεί κανείς ότι εξυπηρε-
τεί το δημόσιο συμφέρον και την 
εύρυθμη λειτουργία της Υπηρε-
σίας, η ανάθεση των καθηκόντων 
της πιο σημαντικής θέσης ευθύ-
νης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
σε μια υπάλληλο με 11 έτη υπη-
ρεσία και μηδενική εμπειρία σε 
θέση Προϊσταμένου, έστω επιπέ-
δου Τμήματος, σε αντικατάσταση 
υπαλλήλου με 29 έτη υπηρεσία 
και ΟΚΤΑΕΤΗ εμπειρία σε θέση 
ευθύνης επιπέδου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ!

Επιπλέον η ανάκληση αυτή 
δεν δικαιολογείται από μετα-
βολή των συνθηκών, διότι στο 
Νοσοκομείο δεν μετατάγηκε κά-
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ποια υπάλληλος με περισσότερα 
προσόντα ώστε να είναι νόμιμη 
και επαρκώς δικαιολογημένη η 
αντικατάσταση της Διευθύντριας 
ΝΥ δια της ανάκλησης της πράξης 
ανάθεσης των καθηκόντων της.

Σε κάθε περίπτωση δε έχουν 
παρέλθει οκτώ έτη από την έκ-
δοση της πράξης δυνάμει της 
οποίας ανατέθηκαν τα ανωτέρω 
καθήκοντα, ήτοι πολύ περισσό-
τερος χρόνος από την πενταετία 
που θεωρείται από το νόμο και το 
Συμβούλιο της Επικρατείας ως 
εύλογος χρόνος για την ανάκλη-
ση, ακόμη και των παρανόμων δι-
οικητικών πράξεων!

7. η πράξη που εξεδόθη στε-
ρείται παντελώς αιτιολογίας

Η ανωτέρω απόφασή στερεί-
ται παντελώς αιτιολογίας, κατά 
παράβαση και του άρθρου 17 του 
ισχύοντος Κώδικα Διοικητικής Δι-
αδικασίας. Κατά την άσκηση της 
διακριτικής εξουσίας του αναπλη-
ρωτή Διοικητή- εφόσον ήθελε κρι-
θεί ότι ήταν αρμόδιος για την έκ-
δοση της ανωτέρω πράξης- ήταν 
απαραίτητο να την εξειδικευτεί η 
απόφαση με σαφή αιτιολογία, μη 
επαρκούσης της επίκλησης «υπη-
ρεσιακών αναγκών» - που ακόμα 
και αυτή και αυτή δεν περιλαμβά-
νεται στην απόφαση. 

Στην απόφαση δεν εκτίθενται 
στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης 
των υπαλλήλων και δεν γίνεται 
επίκληση των προσόντων τους, με 
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός 
ο έλεγχος του κατά πόσο η από-
φαση εξεδοθη προς εξυπηρέτηση 
του δημοσίου συμφέροντος. 

8. η απόφαση αντίκειται στο 
νόμο 4272/2014 και τον νόμο 
2071/1992 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 2 του Νόμου 
4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145/11-07-
2014), «Μέχρι την πλήρη συμμόρ-

φωση στον τρόπο επιλογής των 
προϊσταμένων στα δημόσια νο-
σοκομεία της χώρας, όπως αυτός 
θα καθοριστεί στους υπό κατάρ-
τιση οργανισμούς αυτών, εφαρ-
μόζονται τα κάτωθι: Για τις θέσεις 
ευθύνης όλων των οργανικών μο-
νάδων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, 
για τις οποίες προβλέπεται να κα-
ταλαμβάνονται από υπαλλήλους 
των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, ισχύει 
η διαζευκτική δυνατότητα επιλο-
γής των προϊσταμένων αυτών». 

Με τη διάταξη του Νόμου 
4272/2014 που ως ειδική και νε-
ότερη, υπερισχύει πάσης άλλης 
αντιθέτου διάταξης, κάμπτεται 
επί της ουσίας το γενικό προ-
βάδισμα υπέρ των πΕ νοσηλευ-
τών, όπως αυτό είχε καθιερωθεί 
μέσω των διατάξεων των οργα-
νισμών των δημοσίων νοσοκο-
μείων. Κατά συνέπεια, από τώρα 
και στο εξής άπαντες οι νοσηλευ-
τές ΠΕ και ΤΕ θα διεκδικούν τις 
θέσεις ευθύνης της οικείας νο-
σηλευτικής υπηρεσίας κατά τον 
λόγο της προσωπικής τους αξίας, 

κατ’απόλυτη εφαρμογή της αρχής 
της αξιοκρατίας.

Και από τη διάταξη αυτή επο-
μένως, αλλά και από τη διάταξη 
του άρθρου 103 παρ. 1 εδάφιο β΄ 
του Νόμου 2071/1992 («θέσεις 
διευθυντών, τομεαρχών, προ-
ϊσταμένων και υπευθύνων της 
νοσηλευτικής υπηρεσίας, νοση-
λευτικών ιδρυμάτων και κέντρων 
υγείας, καταλαμβάνονται από νο-
σηλευτές ΠΕ και ΤΕ (…)», που αμ-
φότερες υπερτερούν από άποψη 
τυπικής ισχύος οιασδήποτε οργα-
νικής διάταξης που περιβάλλεται 
τον τύπο της υπουργικής απόφα-
σης (Οργανισμός Νοσοκομείου), 
προκύπτει ότι οι θέσεις ευθύνης 
των νοσηλευτικών υπηρεσιών δύ-
νανται να καταλαμβάνονται τόσο 
από νοσηλευτές της κατηγορίας 
πΕ, όσο και από νοσηλευτές της 
κατηγορίας τΕ, χωρίς μεταξύ 
των προβάδισμα και τυχόν αντί-
θετη πρόβλεψη του Οργανισμού 
δεν λαμβάνεται υπόψιν, λόγω 
αντίθεσης στο Νόμο.

9. η ανωτέρω απόφαση εξε-
δόθη κατά παράβαση των θεμε-
λιωδών κανόνων ιεραρχίας των 
κανόνων δικαίου 

Η απόφαση αυτή του Αν. Διοι-
κητή προφανώς στηρίχτηκε απο-
κλειστικά και μόνο στην εσφαλ-
μένη και αντικείμενη στο νόμο 
διατύπωση του άρθρου 16 του 
οργανισμού του ΓΝ Μεσολογγίου 
Χατζηκώστα, που θεσμοθετήθη-
κε δια της υπ’ αριθ.39506/2012 
απόφασης του Υπουργού Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκ. 
Διακυβέρνησης και του Υπουργού 
Υγείας, κατά παράβαση όλων των 
ανωτέρω διατάξεων. 

Είναι γεγονός ότι οι σχέσεις 
που υφίστανται ανάμεσα στους 
κανόνες που ενυπάρχουν στην 
έννομη τάξη ρυθμίζονται από συ-
γκεκριμένες αρχές ερμηνευτικού 

Oι θέσεις ευθύνης 
των νοσηλευτικών 
υπηρεσιών 
δύνανται να 
καταλαμβάνονται 
τόσο από 
νοσηλευτές της 
κατηγορίας ΠΕ, 
όσο και από 
νοσηλευτές της 
κατηγορίας ΤΕ, 
χωρίς μεταξύ των 
προβάδισμα



w w w. p a s y n o . g r 17I o ύ λ ι ο ς  -  Α ύ γ ο υ σ τ ο ς  -  Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 5

περιεχομένου, που διαδραματί-
ζουν ρόλο διακρίβωσης εντοπί-
ζοντας ποιος κανόνας δικαίου 
εφαρμόζεται. Θεμελιώδης είναι 
η αρχή κατά την οποία “ο υπέρ-
τερος νόμος υπερισχύει του υπο-
δεέστερου” (lex superior derogaτ 
inferiori). Σύμφωνα με αυτή την 
αρχή, ο ανώτερος νόμος υπερι-
σχύει από τον κατώτερο, ακόμη 
και στην περίπτωση που ο δεύτε-
ρος έχει θεσπιστεί πιο πρόσφατα 
από τον πρώτο ή αν παρέχει ειδι-
κότερη ρύθμιση. 

Δεδομένου επομένως ότι ο 
Νόμος (εν προκειμένω 4272/2014 
και 2071/1992) ανήκει σε σαφώς 
ανώτερη κατηγορία στην ιεραρ-
χία των κανόνων δικαίου από την 
Υπουργική απόφαση (Οργανισμός 
ΓΝ Μεσολογγίου), η ρύθμιση που 
περιλαμβάνει ο Οργανισμός δεν 
εφαρμόζεται, ως αντικείμενη στο 
Νόμο και η απόφαση του Αν. Δι-
οικητή που ερείδεται σε αυτή, πά-
σχει νομιμότητας και εξ αυτού του 
λόγου.

10. η απόφαση εξεδόθη κατ’ 
εσφαλμένη ερμηνεία της έννοι-
ας «κλάδου» και «κατηγορίας» 

Σε προφορική συζήτηση με τον 
Αναπληρωτή Διοικητή αναφέρ-
θηκε ως αιτιολογία της αντικατά-
στασης της κας Ακριβοπούλου ότι 
«έπρεπε να εφαρμοσθεί ο Οργα-
νισμός» και ότι δεν ανήκει στον 
«κλάδο» ΠΕ Νοσηλευτικής, ενώ 
έγινε λόγος ακόμα και για «μη 
ένταξη της σε κλάδο που προβλέ-
πεται από τις οικείες οργανικές 
διατάξεις ότι δύναται να προΐστα-
ται»!

Πέραν της αντίθεσης του Οργα-
νισμού και της συγκεκριμένης δι-
άταξης του στον Νόμο 4272/2014 
και το Νόμο 2071/1992, είναι γε-
γονός ότι δεν υφίσταται κλάδος 
πΕ νοσηλευτικής! ουδέποτε 
δημιουργήθηκαν από το νομο-

θέτη δύο ξεχωριστοί κλάδοι για 
τους νοσηλευτές των κατηγορι-
ών τΕ και πΕ και από το σύνολο 
της κείμενης νομοθεσίας ουδε-
μία παρόμοια διάταξη εισάγεται. 

Ο Οργανισμός επομένως του 
Νοσοκομείου, περιέχει εν προ-
κειμένω εσφαλμένη διατύπωση, 
εντάσσοντας τους Νοσηλευτές 
ΤΕ και ΠΕ σε διαφορετικούς κλά-
δους- χωρίς αυτοί να υπάρχουν! 
Άπαντες οι φέροντες τον επαγ-
γελματικό τίτλο του Νοσηλευτή, 

όπως αυτός καθιερώθηκε δυνά-
μει του άρθρου 5§2 Α του Νόμου 
1579/1985, χαίρουν ίσης νομο-
θετικής μεταχείρισης, με πλέον 
πρόσφατο παράδειγμα την υπο-
χρεωτική εγγραφή τους στον ίδιο 
επαγγελματικό σύλλογο, ήτοι την 
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ν. 
3252/2004).

αυτονόητο είναι δε, ότι το πΕ 
και το τΕ αντιστοιχεί στην κα-
τηγορια και όχι στον κλάδο, 
όπως αναφέρεται ρητά σε όλες 
τις διατάξεις του υπαλληλικού 
κώδικα.

11. η απόφαση διαταράσσει 

σοβαρά την εύρυθμη λειτουργία 
της υπηρεσίας

Η ανωτέρω απόφαση εξεδόθη 
σε μια τραγική για τη χώρα μας 
συγκυρία (προκήρυξη δημοψη-
φίσματος, capital controls κλπ). 
Η έκδοση της πράξης ανάθεσης 
των καθηκόντων της πιο υψηλά 
ιστάμενης θέσης της Νοσηλευτι-
κής Υπηρεσίας, της θέσης με το 
μεγαλύτερο βάρος ευθύνης, σε 
έτερη υπάλληλο από αυτήν που τα 
ασκούσε με απόλυτη επιτυχία και 

ευδόκιμο τρόπο επί σειρά ετών, 
σε μια στιγμή όπου έπρεπε να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα και 
να μη διαταραχθεί στο ελάχιστο 
η εύρυθμη λειτουργία του Νοσο-
κομείου, μόνο ατυχής μπορεί να 
χαρακτηριστεί. 

Σε μια εποχή δε που ο χώρος 
της δημόσιας υγείας νοσεί και 
τα δημόσια νοσοκομεία μαστίζο-
νται από εκατοντάδες προβλή-
ματα, είναι επιβεβλημένη για 
λόγους δημοσίου συμφέροντος 
η ανάκληση της απόφασης αντι-
κατάστασης της Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής 
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Υπηρεσίας, καθώς πρόκειται για μια 
θέση με τεράστιες απαιτήσεις που 
απαιτεί μεγάλη εμπειρία στον τομέα 
της διοίκησης, δεδομένης και της 
νευραλγικής σημασίας της Νοσηλευ-
τικής Υπηρεσίας για την εύρυθμη και 
ομαλή λειτουργία κάθε δημόσιου Νο-
σοκομείου.

Αξίζει να αναφερθεί δε, ότι τόσο 
ο Νόμος 4024/2011 όσο και ο Νόμος 
4275/14- που τροποποίησε το άρθρο 
84 ΥΚ- στις προϋποθέσεις για την 
επιλογή σε θέση Προϊσταμένου Διεύ-
θυνσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, 
την υπηρέτηση σε θέση Προϊσταμένου 
έστω επιπέδου Τμήματος!

12. για τη λήψη της απόφασης 
έλαβε χώρα ανεπίτρεπτη παρέμβα-
ση της διοικητικής υπηρεσίας 

Για την έκδοση της ανωτέρω από-
φασης του κου Κυριακόπουλου ελή-
φθη υπόψιν η υπ’ αριθ. πρωτ. 6577/9-
7-2015 εισήγηση της Διοικητικής 
Υπηρεσίας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του πδ 
87/1986 όπως ισχύει σήμερα: «1. Κάθε 
Νοσοκομείο απαρτίζεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 10 του νόμου 1397/83, από 
τρεις υπηρεσίες α) την Ιατρική, β) την 
Νοσηλευτική και γ) την Διοικητική. 2. 
Κάθε υπηρεσία έχει την δική της ξε-
χωριστή συγκρότηση και ιεραρχική 
διάρθρωση. Οι τρεις υπηρεσίες είναι 
μεταξύ τους ιεραρχικά ισότιμες και 
υπάγονται ιεραρχικά στον Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νο-
σοκομείου.»

Σε όλους τους Οργανισμούς των 
Νοσοκομείων προβλέπεται εδώ και 
τριάντα περίπου έτη ξεχωριστή συ-
γκρότηση και διάρθρωση καθεμίας 
από τις Υπηρεσίες, οι οποίες είναι με-
ταξύ τους ισότιμες και υπάγονται στον 
Διοικητή - Πρόεδρο του ΔΣ του Νοσο-
κομείου. 

Από την κείμενη νομοθεσία επομέ-
νως συνάγεται με απόλυτη σαφήνεια 
η ισοτιμία, η αυτοτέλεια και η ανεξαρ-

τησία των διαφόρων υπηρεσιών των 
Νοσοκομείων και το διακριτό των αρ-
μοδιοτήτων τους και δεν είναι δυνα-
τόν να γίνει κατανοητό επί τη βάσει 
ποιας σχέσης ιεραρχίας η απόφασή 
βασίσθηκε και σε εισήγηση προερ-
χόμενη από υπηρεσία ισοτιμη με 
τη νοσηλευτική!

Δυνάμει όλων των ανωτέρω προ-
κύπτει ότι η υπ’ αριθ. πρωτ. 159/9-
7-2015 απόφαση του Αναπληρωτή 
Διοικητή της ΝΜ Μεσολογγίου έχει 
εκδοθεί αναρμοδίως και είναι μη σύν-
νομη και εξ αυτού του λόγου ανυπό-
στατη, άλλως ανακλητέα, άλλως ακυ-
ρωτέα.

Είναι επομένως επιβεβλημένη 
η ανάκληση της, η οποία είναι δυ-
νατόν να λάβει χώρα τόσο από τον 
διοικητή του γν αιτωλοακαρνανί-
ας- εφοσον έχει λάβει χώρα κατά τα 
ανωτέρω μη σύννομη εκχώρηση αρ-
μοδιοτήτων – όσο και από τον διοι-
κητή της 6ης υπΕ- ο οποίος κατά τα 
οριζόμενα στον Ν. 3329/2005 ασκεί 
έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των 
ΦΠΥΥΚΑ της Περιφέρειας του. 

Ειδικά ως προς τη σχετική αρμο-
διότητα του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, ο 
προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας 
δεν είναι δυνατόν να περιορίζεται στην 
παραίνεση των ιεραρχικά υφισταμέ-
νων οργάνων να συμμορφωθούν με τη 
νομιμότητα, αλλά προκειμένου να μην 
καθίστανται οι κείμενες διατάξεις νε-
κρό γράμμα, πρέπει να ολοκληρώνεται 
με την αποκατάσταση της νομιμότητας 
δια πράξεως του εποπτεύοντος οργά-
νου, ιδίως όταν το υφιστάμενο όργανο 
δεν συμμορφώνεται με την παραίνεση 
αυτή.

λόγω των προδήλων και των πο-
λυάριθμων παρανομιών που έχουν 
λάβει χώρα στην συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση, θέλουμε να ελπίζουμε ότι 
σύντομα θα επέλθει αποκατάσταση 
της έννομης και ηθικής τάξης και 
δεν θα καταστεί μόνη οδός δικαίω-
σης η δικαστική.  ❱◗

θέλουμε να 
ελπίζουμε 
ότι σύντομα 
θα επέλθει 
αποκατάσταση 
της έννομης 
και ηθικής 
τάξης και δεν 
θα καταστεί 
μόνη οδός 
δικαίωσης η 
δικαστική
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μετά από την επιτυχία του διευρυμένου 
προγράμματος τηλεϊατρικής (10 ειδικότη-
τες) στην ποντοπόρο ναυτιλία, όπου αντι-

μετωπίστηκαν μεσοπέλαγα δεκάδες επείγοντα πε-
ριστατικά, η CardioExpress ξεκινά το πρόγραμμα 
της «Κατ’οίκον Ιατρικής Φροντίδας» κατά το οποίο 
οι νοσηλευτές στις κατ’ οίκον επισκέψεις τους θα 
έχουν πλέον και την δυνατότητα της άμεσης ιατρι-
κής συμβουλής.

Τώρα πια, με τους ιατρούς διαφόρων ειδικοτή-
των, όπως Καρδιολόγους, Γενικής Ιατρικής – Πα-
θολόγους, Γενικούς Χειρουργούς, Ορθοπεδικούς, 
Πνευμονολόγους, Δερματολόγους, ΩΡΛ, Νευρο-
λόγους, Οδοντιάτρους και Γυναικολόγους δίνεται 
στους νοσηλευτές η δυνατότητα να έχουν στη δι-
άθεση τους μια ποικιλία άμεσων και αξιόπιστων 
διαγνώσεων.

Οι προηγμένες συσκευές «πρώτων βοηθειών» 
είναι: ένας τηλεκαρδιογράφος, μια κάρτα με την 
τεχνολογία «True-Color» καθώς επίσης και οξύ-
μετρο, ψηφιακό θερμόμετρο, πιεσόμετρο, μετρή-
της ζαχάρου, ωτοσκόπιο και τεστ τροπονίνης.

η υψηλή τεχνολο-
γία που οδηγεί στην 
εύκολη χρήση.
Ο Τηλεκαρδιογρά-
φος μας έχει επι-
λεχθεί προσεκτικά 
ανάμεσα σε όλες τις 
διαθέσιμες επιλογές 
από τους ειδικούς 
μας βάσει κάποιων 
προδιαγραφών: έχει 
μικρό μέγεθος, είναι 
εύκολος στη χρήση 
χωρίς κάποια εγκα-
τάσταση, κάποια τη-
λεφωνική βάση, κα-

θιστώντας τον ιδανική λύση για πλοία. Επιπλέον, 
δεν απαιτείται καμία ιδιαίτερη εκπαίδευση για τη 
χρήση του, γεγονός που το καθιστά αποτελεσματι-
κό και στα μέλη του πληρώματος. Ο συνδρομητής 
μπορεί να πραγματοποιήσει το ηλεκτροκαρδιογρά-
φημα με 3 απλά βήματα έχοντας μια άμεση διά-
γνωση από τους ιατρούς του Κέντρου μας.

η υψηλή τεχνολογία που οδηγεί στην έξυπνη 
λύση. 

Όσον αφορά την κάρτα με την Τεχνολογία «True-
Color», δεδομένου ότι οι περισσότερες ιατρικές 

περιπτώσεις απαιτούν φωτογραφίες με υψηλή 
ανάλυση, έχουμε εισαγάγει την πιο εξελιγμέ-
νη απλή και οικονομική λύση, εξασφαλίζοντας 
έγχρωμες εικόνες υψηλής ανάλυσης για κάθε 
τραύμα, εξοικονομώντας –έτσι- στους πελάτες 
μας σημαντικά ποσά που θα κατανάλωναν για την 
αγορά εξειδικευμένων φωτογραφικών μηχανών. 
Αυτή η κάρτα είναι τόσο εύκολη στη χρήση και 
την τοποθέτηση και λειτουργεί με οποιοδήποτε 
είδος φωτογραφικής μηχανής. Ένα ειδικό λογι-
σμικό καθιστά τα χρώματα του τραύματος παρό-
μοια με τα πραγματικά και η φωτογραφία που 
έχει υποστεί επεξεργασία απεικονίζει ξεκάθαρα 
την κατάσταση της προσβεβλημένης περιοχής.

Η CardioExpress είναι τώρα 24 ώρες το 
24ωρο και στο πλευρό και των νοσηλευτών.  ❱◗

Από την διεθνή Ναυτιλία
στην κατ’ οίκον Ιατρική βοήθεια

Γράφει o Ηλίας Αργύρης 
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Υπό την Αιγίδα του

Υπουργείου Υγείας
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ΧαιρετισμΟσ ΠρΟεδρΟυ

3

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

pasino 2015  b anakoinosi-26-8-15_Layout 1  26/8/2015  11:55 πμ  Page 3



Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Η Σ    > >    τ ε ύ χ ο ς  3 5 Π Α Σ Υ Ν Ο - Ε Σ Υ22

εΠιτρΟΠεσ

4

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
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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
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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
Αλμπάνη Ελένη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Παίδων Πατρών "Καραμανδάνειο"
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"
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λάιου Ελένη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Άρτας
λιαμοπούλου Πολυξένη Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. "Γ. Γεννηματάς"
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"
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 13/11/2015.
8. Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μέχρι την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής (23/10/2015). 
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.

Θεματολογία

σημαντικεσ ημερΟμηνιεσ
λήξη υποβολής περιλήψεων:

23 ΟκτωβριΟυ, 2015

ενημέρωση αποδοχής εργασιών:
08 νΟεμβριΟυ, 2015

11

ΠαρΟυσιαση εΠιστημΟνικων εργασιων

• ΠΑθΟλΟγιΚη ΝΟΣηλΕΥΤιΚη
• χΕιρΟΥργιΚη ΝΟΣηλΕΥΤιΚη
• ΚΑρΔιΟλΟγιΚη ΝΟΣηλΕΥΤιΚη
• ΝΕΦρΟλΟγιΚη  ΝΟΣηλΕΥΤιΚη
• ΟγΚΟλΟγιΚη ΝΟΣηλΕΥΤιΚη
• ΠΑιΔιΑΤριΚη ΝΟΣηλΕΥΤιΚη
• ΝΟμιΚΑ & ΕΠΑγγΕλμΑΤιΚΑ θΕμΑΤΑ
• ΝΟΣηλΕΥΤιΚη ΥγιΕιΝηΣ 

& ΑΣΦΑλΕιΑΣ ΤηΣ ΕργΑΣιΑΣ
• ΝΟΣηλΕΥΤιΚη ΨΥχιΚηΣ ΥγΕιΑΣ

• ΝΟΣηλΕΥΤιΚη μΕθ & ΕΠΕιγΟΥΣΑ 
ΝΟΣηλΕΥΤιΚη

• ΝΟΣηλΕΥΤιΚη ΝΟΣΟΚΟμΕιΑΚΩΝ 
λΟιμΩΞΕΩΝ

• ΚΟιΝΟΤιΚη ΝΟΣηλΕΥΤιΚη
• ΔιΚΑιΟ ΥγΕιΑΣ
• ΔημΟΣιΑ ΥγΕιΑ & ΕΠιΔημιΟλΟγιΑ
• ΝΟΣηλΕΥΤιΚη ΕΚΠΑιΔΕΥΣη
• ΟργΑΝΩΣη & ΔιΟιΚηΣη ΥΠηρΕΣιΩΝ  

ΥγΕιΑΣ
• ΠληρΟΦΟριΚη ΤηΣ ΥγΕιΑΣ
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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 210 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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13

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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Τι λένε οι σχετικές διατάξεις;  

αναφορικά με την δυνατότητα συμμετοχής  
των νοσηλευτών σε επιστημονικές εκδηλώσεις 
τύπου Α΄ και Β΄ και την εις αυτούς καταβολή τι-

μητικής αμοιβής επισημαίνονται τα εξής.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 

του Νόμου 2889/2001, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 
με τις ρυθμίσεις του άρθρου 36 του Νόμου 4272/2014, 
«1. α. (…) Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή των 
ιατρών Ε.Σ.Υ. σε επιστημονικές εκδηλώσεις τύπου Α΄ 
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και Β΄ στην Ελλάδα και 
η καταβολή σε αυτούς της ανάλογης εύλογης τιμητι-
κής αμοιβής μέσω ΕΛΚΕΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη διάταξη της παραγράφου 18 του παρόντος άρθρου 
και την ισχύουσα νομοθεσία για τον ΕΟΦ και των προϊ-
όντων αρμοδιότητές του, όπως εκάστοτε εξειδικεύεται 
με τις αποφάσεις του, για την έκδοση των οποίων ρητά 
εξουσιοδοτείται με την παρούσα διάταξη. 

Επίσης, επιτρέπεται στους ιατρούς, στο λοιπό επι-
στημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ., κα-
θώς και σε πανεπιστημιακούς ιατρούς, που εργάζονται 
σε κλινικές εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή 
των Α.Ε.Ι., να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας όπως 
«Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων» για 
φάρμακα και θεραπείες, με αυστηρά επιστημονικό 
περιεχόμενο, που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό και οργανώνονται από φαρμακευτικές εται-
ρείες, με ή χωρίς αμοιβή, εφόσον έχουν λάβει σχετική 
άδεια από το φορέα που τους εποπτεύει. Η καταβολή 
της αμοιβής γίνεται μέσω του ΕΛΚΕΑ. Σε περίπτωση 
που απαιτείται εκπαιδευτική άδεια για τη συμμετοχή 
σε τέτοιες ομάδες εργασίας ακολουθείται η διαδικα-
σία που περιγράφεται στην περίπτωση.

β. (…) Απαγορεύεται σε ιατρούς, στο λοιπό επιστη-
μονικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ., καθώς 
και σε πανεπιστημιακούς ιατρούς, που εργάζονται σε 
κλινικές εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή 
των Α.Ε.Ι., να συμμετέχουν σε συνέδρια ή σεμινάρια 
στο εσωτερικό ή εξωτερικό, που οργανώνονται από 
φαρμακευτικές εταιρείες ή εταιρείες ιατροτεχνολογι-
κού εξοπλισμού για την προβολή των προϊόντων τους. 

Επιτρέπεται η καταβολή τιμητικής αμοιβής από 
φαρμακευτικές εταιρείες και λοιπές εταιρείες προϊό-
ντων ΕΟΦ, στους προσκεκλημένους ομιλητές ή προ-

εδρεύοντες συνεδριάσεων των επιστημονικών εκδη-
λώσεων τύπου Α και Β. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται 
από τον διοργανωτή αποκλειστικά και μόνο μέσω του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανά-
πτυξης (ΕΛΚΕΑ)».

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 18 του ιδί-
ου ως άνω άρθρου, «Η εκπαιδευτική άδεια για συμ-
μετοχή σε συνέδρια στο εσωτερικό ή το εξωτερικό 
χορηγείται στο επιστημονικό προσωπικό της Ιατρικής 
Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος 
θα έχει ανακοίνωση ή ενεργό συμμετοχή σε επιστη-
μονικές εκδηλώσεις, συζητήσεις ή διαλέξεις. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση χορηγείται εκπαιδευτική άδεια για 
την παρακολούθηση παγκόσμιων ή πανευρωπαϊκών 
συνεδρίων ή συνεδρίων ιδιαίτερου επιστημονικού εν-
διαφέροντος, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του 
οικείου τομέα και απόφαση του Διοικητή του νοσοκο-
μείου, που εκδίδεται με την προϋπόθεση ότι ο λειτουρ-
γός ή υπάλληλος γνωρίζει άριστα τη γλώσσα που χρη-
σιμοποιείται στο συνέδριο και ότι ο συνολικός αριθμός 
του προσωπικού που απουσιάζει σε εκπαιδευτική ή 
άλλη άδεια δεν υπερβαίνει το 50% των υπηρετούντων 
στο τμήμα του αιτούντος και δεν διαταράσσεται κατά 
τα λοιπά η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Απαγορεύεται σε ιατρούς, στο λοιπό επιστημονικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ., καθώς και σε 
πανεπιστημιακούς ιατρούς, που εργάζονται σε κλινι-
κές εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των 
Α.Ε.Ι., να συμμετέχουν σε συνέδρια ή σεμινάρια στο 
εσωτερικό ή εξωτερικό, που οργανώνονται από φαρ-
μακευτικές εταιρείες ή εταιρείες ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού για την προβολή των προϊόντων τους».

Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων 
προκύπτει, ότι εκ της κείμενης νομοθεσίας δεν καθι-
ερώνεται κάποια ρητή απαγόρευση συμμετοχής του 
νοσηλευτικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ. σε επιστημονικές 
εκδηλώσεις τύπου Α΄ ή Β΄. Ομολογουμένως αντίστοι-
χη ρητή απαγορευτική διάταξη δεν υπάρχει. Ο μόνος 
σαφής περιορισμός που τίθεται αφορά την ρητή απα-
γόρευση συμμετοχής των νοσηλευτών σε συνέδρια 
ή σεμινάρια που οργανώνονται από φαρμακευτικές 
εταιρείες ή εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
με αποκλειστικό σκοπό την προβολή και την εμπορική 

συμμΕτοχη νοσηλΕυτΩν σΕ ΕπιστημονικΕσ ΕκδηλΩσΕισ τυπου α’ και Β’
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προώθηση των προϊόντων τους. 
Κατά συνέπεια, αν ελλείπει ο σκοπός της προβο-

λής προϊόντων φαρμακευτικών ή ιατροτεχνολογικών, 
οι νοσηλευτές δύνανται κάλλιστα να συμμετέχουν εις 
οιανδήποτε επιστημονική εκδήλωση. 

Σημειωτέον εν προκειμένω, ότι όπως προκύπτει 
από την υπ’αριθμ.πρωτ. 81867/19-04 Εγκύκλιο του 
Προέδρου του ΕΟΦ για τις επιστημονικές εκδηλώσεις 
(http://www.eof.gr/assets/egkyklios19042013.doc), 
στο πεδίο των ορισμών ως επιστημονικού περιεχο-
μένου τύπου α’ νοούνται τα συνέδρια, σεμινάρια και 
παρόμοιες εκδηλώσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, 
οι οποίες οργανώνονται από κρατικούς φορείς, στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται: τα Πανεπιστήμια, τα 
κρατικά Νοσοκομεία (κλινικές, εργαστήρια, Κ.Υ, φο-
ρείς και μονάδες υγείας της Κοινωνικής Ασφάλισης), 
επιστημονικά σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
καθώς και μη κερδοσκοπικά επιστημονικά ιδρύματα, 
ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, σύλλογοι υγειονομικών επιστημόνων, 
επιστημονικές ενώσεις κάθε νομικής μορφής, συμπε-
ριλαμβανομένων και των ιδιωτικών θεραπευτηρίων. 
Διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και κατά το 
σύνολο του προγράμματός τους έχουν αποκλειστι-
κά επιστημονικό περιεχόμενο (ιατρικό/οδοντιατρικό/
φαρμακευτικό/νοσηλευτικό /δημόσιας υγείας – υπη-
ρεσιών υγείας). Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται 
και όλες οι αντίστοιχες εκδηλώσεις που οργανώνονται 
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από φορείς της αλλοδα-
πής και επιχορηγούνται από εταιρείες προϊόντων αρ-
μοδιότητας του ΕΟΦ.

Αντίστοιχα, ως εκδηλώσεις επιστημονικής ενημέ-
ρωσης τύπου Β’ εκλαμβάνονται συνέδρια, ημερίδες, 
σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις με σκοπό την 
επιστημονική ενημέρωση που οργανώνονται από φαρ-
μακευτικές επιχειρήσεις ή άλλες επιχειρήσεις προϊό-
ντων αρμοδιότητας του ΕΟΦ, σε συνεργασία με τους 
δικαιούχους της κατηγορίας τύπου Α’, ώστε να διασφα-
λίζεται η δυνατότητα συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμε-
νου επιστήμονα, διεξάγονται στην Ελλάδα και κατά το 
σύνολο του προγράμματός τους έχουν αποκλειστικά 
επιστημονικό περιεχόμενο θεμάτων αρμοδιότητας 
ΕΟΦ.

Όπως σαφώς προκύπτει εκ των ανωτέρω, τόσο οι 
επιστημονικές εκδηλώσεις Τύπου Α΄, όσο και οι αντί-
στοιχες εκδηλώσεις Τύπου Β΄ έχουν αμιγώς επιστημο-
νικό περιεχόμενο και ουδόλως αποσκοπούν στην προ-
βολή ή εν γένει εμπορική προώθηση συγκεκριμένων 
προϊόντων συγκεκριμένων εταιρειών. 

Υπ’αυτήν την έννοια η προαναφερθείσα ρητή απα-

γορευτική διάταξη συμμετοχής σε συνέδρια προβολής 
προϊόντων αδυνατεί να συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρ-
μογής της και τις επιστημονικές εκδηλώσεις Τύπου Α΄ 
και Β΄, στις οποίες δύνανται κάλλιστα να μετέχουν και 
νοσηλευτές, εφόσον το περιεχόμενό τους είναι αμιγώς 
επιστημονικό – ενημερωτικό, όπως διευκρινίζει και ο 
ΕΟΦ στην προαναφερθείσα εγκύκλιό του. 

Συνοψίζοντας η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος 
(Ε.Ν.Ε.), προκρίνοντας μια μορφή συνδυαστικής και τε-
λολογικής ερμηνευτικής προσέγγισης του συνόλου των 
σχετικών διατάξεων, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
ο νομοθέτης ουδόλως επιθυμεί να παρεμποδίσει την 
συμμετοχή νοσηλευτών, ήτοι επιστημόνων του χώρου 
της υγείας, σε αμιγώς επιστημονικές εκδηλώσεις ή να 
απαγορεύσει την δυνατότητα της εις αυτούς καταβολής 
τιμητικής αμοιβής για την ως άνω συμμετοχή τους. 

Οποιαδήποτε αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή θεω-
ρούμε ότι υποβαθμίζει τη νοσηλευτική επιστήμη και 
τους κοινωνούς αυτής, ενώ περιορίζει σε σημαντι-
κό βαθμό το συνταγματικό δικαίωμα της ελεύθερης 
ανάπτυξης της προσωπικότητας, έκφραση του οποίου 
αποτελεί προφανώς και η συμμετοχή σε μια αμιγώς 
επιστημονική εκδήλωση.  ❱◗

O νομοθέτης ουδόλως επιθυμεί 
να παρεμποδίσει την συμμετοχή 
νοσηλευτών, ήτοι επιστημόνων 
του χώρου της υγείας, σε αμιγώς 
επιστημονικές εκδηλώσεις ή 
να απαγορεύσει την δυνατότητα 
της εις αυτούς καταβολής 
τιμητικής αμοιβής για την ως άνω 
συμμετοχή τους
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η παροχή διδακτικού έργου από εν ενεργεία  
Δημόσιο Υπάλληλο σε Δημόσιους Φορείς, δη-
λαδή Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι., Δημόσια Ιδρύματα της Τριτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Α.Π., Δημόσια Κ.Ε.Κ. και Δη-
μόσια Ι.Ε.Κ. δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 31 
του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007) περί άσκησης 
ιδιωτικού έργου με αμοιβή, δεδομένου ότι η εν λόγω 
απασχόληση δεν συνιστά παροχή έργου ή εργασίας σε 
ιδιώτη εργοδότη και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να χο-
ρηγηθεί άδεια βάσει των προϋποθέσεων και της διαδι-
κασίας του συγκεκριμένου άρθρου. 

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ενδέκατου 
άρθρου παρ. 3,4 του Ν. 1305/1982 (ΦΕΚ 146/Α/9-12-
1982), η σχετική ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων για 
την κάλυψη του προγράμματος σε σχολεία και σχολές 
όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, καθώς και στα 
μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα, δεν θε-
ωρείται κατοχή δεύτερης θέσης ή απασχόλησης για 
δημόσιους υπαλλήλους. Επιπλέον, σύμφωνα με την 
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.1400/1983 (ΦΕΚ 156/Α/24-
10-1983) οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.3 
του ενδέκατου άρθρου του Ν. 1305/1982 εφαρμόζο-
νται αναλόγως για όλες τις σχολές, κέντρα, ινστιτούτα 
και λοιπά ιδρύματα του δημόσιου τομέα που παρέχουν 
επαγγελματική εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, ενημέρω-
ση ή οποιουδήποτε είδους επιμόρφωση σε φορείς του 
δημόσιου τομέα. Συνεπώς για την άσκηση της εν λόγω 
δραστηριότητας, δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας, 
εφόσον βέβαια συντρέχουν οι προϋποθέσεις όπως 
ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Από το συνδυασμό 
των ανωτέρω και με την αυστηρή προϋπόθεση ότι η 
εν λόγω απασχόληση παροχής διδακτικού έργου σε 

Δημόσιους Φορείς, εμπίπτει στις εξαιρέσεις περί κα-
τοχής δεύτερης θέσης, όπως αναλύεται ανωτέρω, δεν 
απαιτείται περαιτέρω έγκριση της Υπηρεσίας, εκτός εάν 
αυτό προβλέπεται ρητώς από ειδική διάταξη. 

Ειδικότερα για τη διδασκαλία σε Τ.Ε.Ι. ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3794/09 (ΦΕΚ156/Α4-
9-09), όπου για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστη-
ριότητας από τους δημοσίους υπαλλήλους απαιτείται, 
πριν την έναρξη της εν λόγω απασχόλησης, άδεια της 
υπηρεσίας. Με τις διατάξεις του Ν.3794/09 άρθρο 15, 
σχετικά με Επιστημονικούς, Εργαστηριακούς Συνερ-
γάτες και Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων Τ.Ε.Ι., 
το οποίο αναφέρει ότι : «Με τους όρους του παρόντος 
άρθρου, που διέπουν την πρόσληψη και την ανάθεση 
διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς ή Εργαστηρια-
κούς Συνεργάτες ή Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημά-
των Τ.Ε.Ι., μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μόνο για 
εξειδικευμένα μαθήματα μέχρι τεσσάρων εβδομαδιαί-
ων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε μόνιμους ή 
συμβασιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου ή του ευ-
ρύτερου δημοσίου τομέα, ύστερα από άδεια της υπη-
ρεσίας τους, …» 

Στην περίπτωση άσκησης ιδιωτικού έργου από εν 
ενεργεία δημόσιο υπάλληλο σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., αυτό 
που προέχει είναι να εξετάζεται κάθε φορά ενδελεχώς 
αν η πρόσθετη αυτή απασχόληση εμπίπτει στις εξαιρέ-
σεις περί κατοχής δεύτερης θέσης. Εφόσον αυτό βε-
βαιώνεται, δεν απαιτείται ουδεμία περαιτέρω έγκριση 
της οικείας υπηρεσίας, παρά μόνο εάν αυτό προβλέπε-
ται ρητώς από ειδική διάταξη. 

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι δεν προβλέπε-
ται η χορήγηση κάποιας ειδικής διευκόλυνσης στους 

Οι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι 
δύνανται να διδάσκουν σε δημόσια 

εκπαιδευτικά ιδρύματα; 
Γράφει η Χριστίνα Πασαλή, 
 PGDip (Ed), MSc, MSHCM(c), PhD(c) 
Νοσηλεύτρια, Αιμοδυναμικό και Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Ε. Θριάσιο
Μέλος του Πρωτοβάθμιου Σωματίου της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ
Director CPR/AED, ILS, ALS & ACLS
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υπαλλήλους για την παροχή του διδακτικού έργου σε 
δημόσιους φορείς, εκτός των προβλεπόμενων από τον 
Υπαλληλικό Κώδικα αδειών. Επιπρόσθετα, ισχύουν οι 
περιορισμοί που απορρέουν από τις διατάξεις του άρ-
θρου 2 του Ν.3833/2010, που ορίζουν το ανώτατο όριο 
αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών σε συνδυασμό με 
την παρ. 2 του αρ. 104 του Συντάγματος, καθώς και 
κάθε άλλη ειδική διάταξη που αφορά τη συγκεκριμένη 
θέση.

Σύμφωνα με το έγγραφο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 68 /
οικ.21236/25-6-2015 (ΑΔΑ:Ψ0Ψ0465ΦΘΕ-81Ρ) του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, η άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή συνιστά 
αυτοτελές δικαίωμα προβλεπόμενο από τον Υπαλληλι-
κό Κώδικα, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετι-
κή διάταξη (άρθρο 31), στις οποίες δεν αναφέρεται ως 
προϋπόθεση η μη λήψη άδειας για ανατροφή τέκνου με 
ή χωρίς αποδοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 

1 και 2 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως 
ισχύει. Παράλληλα βέβαια, η άσκηση του δικαιώματος 
αυτού δεν θα πρέπει να ακυρώνει το σκοπό χορήγη-
σης της άδειας ανατροφής τέκνου, ο οποίος αφορά την 
προστασία των τέκνων και της οικογένειας. Οι υπάλλη-
λοι που τελούν σε άδεια ανατροφής τέκνου δύνανται να 
ασκήσουν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του Υπαλληλικού 
Κώδικα, με την επιφύλαξη ωστόσο της μη ακύρωσης 
του σκοπού χορήγησης της άδειας ανατροφής τέκνου.

Βάσει των ανωτέρω προκύπτουν τα εξής: 
• Η παροχή διδακτικού έργου δεν θεωρείται κατοχή 
δεύτερης θέσης, συνεπώς η δημοσιοϋπαλληλική ιδιό-
τητα δεν αποτελεί κώλυμα για την άσκηση της εν λόγω 
δραστηριότητας.
• Η διδασκαλία μαθημάτων σε δημόσια εκπαιδευτικά 
ιδρύματα δεν εμπίπτει στις διατάξεις του 31 περί χο-
ρήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, δεδομένου 

ότι η εν λόγω απασχόληση δεν συνιστά παροχή έργου 
ή εργασίας σε ιδιώτη εργοδότη, εφόσον τα ιδρύματα 
αυτά είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και όχι 
ιδιωτικοί φορείς, για τη διδασκαλία στους οποίους είναι 
απαραίτητη η σχετική απόφαση της υπηρεσίας ύστερα 
από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμ-
βουλίου. Ωστόσο, η υπηρεσία στην οποία ο υπάλληλος 
κατέχει οργανική θέση, θα πρέπει να ενημερωθεί για 
αυτήν την πρόσθετη δραστηριότητα του, διότι απαρέ-
γκλιτη προϋπόθεση για την άσκηση της αποτελεί η μη 
παρακώλυση των κύριων υπηρεσιακών καθηκόντων 
του υπαλλήλου, ακόμα και σε ώρες υπερωριακής απα-
σχόλησης, εφόσον υπάρξει υπηρεσιακή ανάγκη. ❱◗
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* «Το άρθρο αυτό περιέχει ορθές αντιλήψεις σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία,που συνάδουν με την συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 16 Συντάγματος) ακαδημαϊκή 
ελευθερία. Όμως, στην πράξη έχουν τεθεί υπόψιν μας, αρκετές περιπτώσεις μη εγκρίσεως από τον Επίτροπο του ΕΣ του σχετικού κονδυλίου- αμοιβής των Νοσηλευτών 
που δίδαξαν σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρίς να έχει ληφθεί άδεια από το  οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αλλά και πειθαρχικές διώξεις δημοσίων υπαλλήλων 
επειδή δεν ελήφθη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.
Επομένως πρέπει να τονιστεί ότι το παρόν άρθρο,όπως ορθά αναφέρει στο τέλος του (περί ενημέρωσης της Υπηρεσίας σε κάθε περίπτωση), δεν αποτελεί προτροπή προς 
τα μέλη μας για την μη υποβολή αίτησης στην Υπηρεσία τους για τη χορήγηση της σχετικής άδειας κατά το άρθρο 31 ΥΚ.»

Δεν προβλέπεται η χορήγηση 
κάποιας ειδικής διευκόλυνσης 
στους υπαλλήλους για την 
παροχή του διδακτικού έργου 
σε δημόσιους φορείς, εκτός 
των προβλεπόμενων από τον 
Υπαλληλικό Κώδικα αδειών
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η μέχρι σήμερα διαμορφω-
θείσα νομολογία των δι-
καστηρίων, που ερμηνεύει 

τις σχετικές με το επίδομα θέσης 
νομοθετικές διατάξεις, εξαρτά 
πλέον την καταβολή του συγκε-
κριμένου επιδόματος από την εν 
τοις πράγμασι άσκηση καθηκό-
ντων προϊσταμένου από ορισμέ-
νο υπάλληλο, ανεξαρτήτως του 
αν ο συγκεκριμένος υπάλληλος 
προήχθη σε προϊστάμενο κατόπιν 
τυπικής κρίσεως από το αρμόδιο 
όργανο (υπηρεσιακό συμβούλιο) 
ή αν απλώς του ανατέθηκαν τα 
καθήκοντα προϊσταμένου με διοι-
κητική πράξη.

Εάν δεν υπάρχει ρητή διοι-
κητική πράξη περί της ανάθεσης 
των καθηκόντων προϊσταμένου 
σε ορισμένο υπάλληλο, η πραγ-
ματική άσκηση των καθηκόντων 
αυτών θα πρέπει να αποδεικνύε-
ται με κάποιον άλλο τρόπο, όπως 
για παράδειγμα από το πρόγραμ-
μα εργασίας, ή από την υπογρα-
φή εγγράφων με την ιδιότητα του 
προϊσταμένου.

Σε κάθε περίπτωση, η εν τοις 
πράγμασι άσκηση καθηκόντων 
προϊσταμένου γεννά αυτομάτως 
αξίωση του υπαλλήλου για την 
καταβολή του αντίστοιχου επιδό-
ματος θέσεως. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την 
απόφαση 4611/1998 του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, η χορήγη-
ση του εν λόγω επιδόματος στους 
δημοσίους υπαλλήλους δικαιολο-
γείται από την οργάνωση των δη-
μοσίων υπηρεσιών (σε διευθύν-
σεις, τμήματα και γραφεία) και 

κυρίως λόγω της συνδέσεως του 
μισθού με τον βαθμό των υπαλ-
λήλων αυτών, η οποία επιβάλλει 
την διαφορετική μισθολογική με-
ταχείριση των προϊσταμένων των 
προαναφερθεισών οργανικών 
μονάδων.

Αυτό άλλωστε προκύπτει και 
από την απόφαση 3134/1996 του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, η 
οποία αναφέρει χαρακτηριστι-
κώς τα εξής: «Με την υπό κρίση 
αίτηση προβάλλεται ότι ο παρεμ-
βαίνων εστερείτο της αναγκαί-
ας τυπικής προϋποθέσεως που 
τάσσεται από τις διατάξεις του 
Ν.2190/1994 για την επιλογή του 
ως προϊσταμένου γενικής διευ-
θύνσεως, καθόσον είχε ασκήσει 
μεν καθήκοντα προϊσταμένου δι-
ευθύνσεως, τα καθήκοντα όμως 
αυτά τα άσκησε κατ’ανάθεση υπό 
της Διοικήσεως και όχι μετά από 
κρίση και επιλογή από το αρμόδιο 
υπηρεσιακό συμβούλιο. Δεδομέ-
νου όμως ότι η προπαρατεθεί-
σα διάταξη του άρθρου 36 παρ.2 
του Ν.2190/1994 αρκείται στην 
άσκηση εκ μέρους του υποψη-
φίου καθηκόντων προϊσταμένου 
διευθύνσεως, χωρίς να διακρίνει 
ως προς τον τρόπο τοποθετήσε-
ώς του στη θέση αυτή, ο δε πα-
ρεμβαίνων, όπως προκύπτει από 
τον ατομικό του φάκελλο, άσκη-
σε πράγματι τέτοια καθήκοντα, 
τοποθετηθείς ως Προϊστάμενος 
της Διευθύνσεως Γ΄ Τεχνικής του 
ΕΟΤ, ο λόγος αυτός ακυρώσεως 
είναι απορριπτέος ως αβάσιμος».

Προχωρώντας ένα βήμα πιο 
πέρα τον συλλογισμό το Συμ-

βούλιο της Επικρατείας με την 
υπ’αριθμ. 900/2001 απόφασή του 
όρισε, ότι κατά την έννοια του άρ-
θρου 30 του ν. 1586/1986, όπως 
τροποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω, 
μετά την 1η-1-1988 η Διοίκηση 
δεν μπορεί να αρνηθεί να χορη-
γήσει το κατά το άρθρο 12 παρ. 1 
του νόμου τούτου επίδομα θέσης 
στους αναφερομένους στη διάτα-
ξη αυτή υπαλλήλους, για το λόγο 
ότι η υπηρεσία τους στερείται 
νέου οργανισμού, η έκδοση του 
οποίου ήταν υποχρεωτική μέχρι 
την ημερομηνία αυτή. Η σύμφω-
νη 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 υπάλ-
ληλοι ασκούντες τα αναφερόμενα 
στην τελευταία αυτή διάταξη κα-
θήκοντα, οι οποίοι δεν λαμβάνουν 
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 θεωρεί, ότι ένας 
υπάλληλος που ασκεί εν τοις 
πράγμασι χρέη προϊσταμένου δι-
καιούται να λαμβάνει το αντίστοι-
χο επίδομα θέσης, ακόμη και αν 
στην υπηρεσία του δεν έχει εκδο-
θεί οργανισμός που να προβλέπει 
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. 

Με βάση τις παραπάνω νο-

Επιδομα ΘΕσησ – αναΘΕση

Η ανάθεση «γεννά» αξίωση
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μοθετικές διατάξεις και τα πο-
ρίσματα της νομολογίας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας και 
των Διοικητικών Δικαστηρίων 
προκύπτει ότι οι νοσηλευτές που 
ασκούν εν τοις πράγμασι καθή-
κοντα προϊσταμένου ακόμη και 
σε φορείς απασχόλησης, όπου 
δεν έχει εισέτι καταρτιστεί ο αντί-
στοιχος οργανισμός ή δεν υπάρ-
χουν τυπικώς θέσεις προϊσταμέ-
νων, δικαιούνται να λαμβάνουν το 
επίδομα θέσης. 

Σε περίπτωση μη καταβολής 
του ως άνω επιδόματος χωρεί η 
έγερση σχετικής αγωγής για την 
αναδρομική του διεκδίκηση.

Στο σημείο αυτό υπογραμμί-
ζεται, ότι όλες οι ανωτέρω παρα-
τηρήσεις εξακολουθούν να είναι 
βάσιμες και μετά την θέση σε ισχύ 
των διατάξεων του άρθρου 18 του 
Νόμου 4024/2011. Σημειωτέον, ότι 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
ως άνω άρθρου, «σε περίπτωση 
νόμιμης αναπλήρωσης των προϊ-
σταμένων της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, το επίδομα της 
αντίστοιχης βαθμίδας καταβάλλε-
ται μετά την παρέλευση διμήνου 
στους αναπληρωτές των θέσεων 
αυτών. Ειδικότερα, στην περίπτω-
ση κένωσης ή σύστασης θέσης 
προϊσταμένου οργανικής μονάδας 

καταβάλλεται το ως άνω επίδομα 
στο νόμιμο αναπληρωτή, από την 
έναρξη της αναπλήρωσης».

Κατά συνέπεια, και στην πε-
ρίπτωση της αναπλήρωσης ο 
αναπληρωτής προϊστάμενος που 
εκτελεί εν τοις πράγμασι τα κα-
θήκοντα που αντιστοιχούν σε 
θέση ευθύνης δικαιούται να λαμ-
βάνει το σχετικό επίδομα χωρίς 
κάποιον χρονικό περιορισμό. Κι 
αυτό γιατί ο νομοθέτης αρκείται 
να προσδιορίσει το χρονικό ση-
μείο έναρξης καταβολής του εν 
λόγω επιδόματος, χωρίς να θέτει 
ένα ανώτατο χρονικό όριο χορή-
γησής του.  ❱◗

αναφορικά με την καταβολή του επιδόματος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους 
νοσηλευτές που απασχολούνται μέσω ΝΠΙΔ 

των ΟΤΑ στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» παρα-
τίθεται αυτούσιο σχετικό έγγραφο του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους, εκ του οποίου προκύπτει, ότι οι 
συγκεκριμένοι νοσηλευτές συγκαταλέγονται μεταξύ 
των δικαιούχων του επίμαχου επιδόματος.

Σημειωτέον, ότι στο εν λόγω έγγραφο ουδεμία 
μνεία γίνεται περί της φύσεως της εργασιακής σχέ-
σης που θα πρέπει να συνδέει τους νοσηλευτές με τα 

ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, ώστε αυτοί να καθίστανται δικαιούχοι 
του επιδόματος, αφήνοντας να εννοηθεί, ότι το επί-
δομα καταβάλλεται ανεξαρτήτως φύσεως της εργα-
σιακής σχέσης.

Βέβαια, στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και 
από την μελέτη των διατάξεων της σχετικής υπουρ-
γικής απόφασης, όπου ρητώς αναφέρεται, ότι το επί-
δομα αφορά τους υπαλλήλους των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ 
που απασχολούνται είτε με συμβάσεις εργασίας αο-
ρίστου χρόνου, είτε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. 
Ακολουθεί το κείμενο του εγγράφου του ΓΛΚ.

Αθήνα,4/6/2015 
Αρ.Πρωτ.2/11730/ΔΕΠ 

Σχετ. 2/21632/ΔΕΠ
ΘΕμα: «παρέχονται πληροφορίες»

ΣΧΕΤ: α) Το με αρ. πρωτ. 42249/2014/9-2-2015 
έγγραφό σας 
β) Το με αρ. πρωτ. 85/27-3-2015 έγγραφο του Σωμα-
τείου Εργαζομένων «Βοήθεια στο Σπίτι» ΧΧΧ

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγγράφων, ανα-
φορικά με το θιγόμενο ζήτημα, σας πληροφορούμε 
κατά λόγο αρμοδιότητας τα ακόλουθα:

Οι δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας που απασχολούνται στα Νομι-
κά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) των Οργανι-

ΒαΕ και νοσηλΕυτΕσ που απασχολουνται μΕσΩ νπιδ τΩν οτα στο 
προγραμμα «ΒοηΘΕια στο σπιτι»
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σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ), καθώς και οι όροι και 
οι προϋποθέσεις καταβολής 
του εν λόγω επιδόματος κα-
θορίστηκαν με τις ρυθμίσεις 
της αριθμ. 2/53212/0022/15-
7-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2012/Β’/24-
7-2014).

Ειδικότερα, σύμφωνα με 
την παρ. 2 του διατακτικού 
της ανωτέρω ΚΥΑ το επίδομα 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
εργασίας κατηγορίας Α’ κατα-
βάλλεται μεταξύ άλλων και σε 
νοσηλευτές και νοσοκόμους 
των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ. Επιπλέον, 
στην παρ. 6 του διατακτικού 
της ως άνω ΚΥΑ ορίζονται οι 
προϋποθέσεις χορήγησης του 
εν λόγω επιδόματος στο προ-
σωπικό των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, και 
έχοντας υπόψη τις τιθέμενες 
στο ως άνω σχετικό απόψεις 
του Υπουργείου σας, σύμφω-
να με τις οποίες οι νοσηλευτές 
που απασχολούνται σε ΝΠΙΔ 
των ΟΤΑ στο πλαίσιο των προ-
γραμμάτων «Μονάδες Κοινω-
νικής Μέριμνας» και «Βοή-
θεια στο Σπίτι» και οι οποίοι 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
σε ηλικιωμένους κατ’ οίκον 
πληρούν τις προϋποθέσεις 
χορήγησης του επιδόματος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
εργασίας όπως προβλέφθη-
καν στην ως άνω ΚΥΑ. η Υπη-
ρεσία μας θεωρεί ότι οι εν 
λόγω νοσηλευτές είναι δικαι-
ούχοι ίου ως άνω επιδόματος 
κατηγορίας Α’, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην εν θέματι ΚΥΑ, 
από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της και εφεξής.

Τέλος, επισημαίνεται ότι 
κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας 
μας με αντίθετο περιεχόμενο 
ανακαλείται. ❱◗ 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 παρ. 1 του δημοσιοϋπαλλη-
λικού κώδικα, «Ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.) ενεργείται κάθε 
φορά που η υπηρεσία έχει σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για 

τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος. Η εξέταση αυτή αποσκοπεί στη 
συλλογή στοιχείων για τη διαπίστωση της τέλεσης πειθαρχικού παραπτώ-
ματος και τον προσδιορισμό των προσώπων που τυχόν ευθύνονται, καθώς 
και στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτό έχει τελεστεί. 
Η ένορκη διοικητική εξέταση δεν συνιστά έναρξη πειθαρχικής δίωξης».

Ήδη εκ των ως άνω διατάξεων διαφαίνεται, ότι κατά τον χρόνο που 
διατάσσεται η διενέργεια ΕΔΕ, ενδέχεται να μην είναι δυνατός ο προσδι-
ορισμός των προσώπων εκείνων, ήτοι των υπαλλήλων στους οποίους θα 
αποδοθεί τελικώς η τέλεση κάποιου πειθαρχικού παραπτώματος. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της αμέσως επόμενης παρα-
γράφου, «Η ένορκη διοικητική εξέταση διατάσσεται από οποιονδήποτε 
πειθαρχικώς προϊστάμενο και ενεργείται από μόνιμο υπάλληλο με βαθ-
μό τουλάχιστον Γ’ του ίδιου Υπουργείου ή νομικού προσώπου δημοσίου 
δικαίου και σε καμία περίπτωση κατώτερου βαθμού εκείνου στον οποίο 
αποδίδεται η πράξη (…)».

Με τις επίμαχες ρυθμίσεις τίθεται μια απαγόρευση απόλυτου χαρα-
κτήρα, ήτοι απαγορεύεται ρητώς ο διενεργών την ΕΔΕ να φέρει βαθμό 
κατώτερο εκείνου του υπαλλήλου στον οποίο αποδίδεται η πράξη. Είναι, 
δε, σαφές, ότι η παράβαση του ως άνω κανόνα συνεπάγεται την παράνο-
μη διενέργεια της ΕΔΕ και την καθιστά άκυρη. 

Ως εκ τούτου, εφόσον κατά την διενέργεια της ΕΔΕ ανακύπτει ζή-
τημα βαθμολογικής ιεραρχίας μεταξύ του διενεργούντος αυτή υπαλ-
λήλου και του υπαλλήλου που φέρεται ότι τέλεσε το πειθαρχικό παρά-
πτωμα, προκειμένου η ΕΔΕ να μην κριθεί καθ’ολοκληρίαν άκυρη, θα 
πρέπει να ανατίθεται σε υπάλληλο που φέρει ανώτερο βαθμό ή που 
επί ισοβάθμων είναι αρχαιότερος του υπαλλήλου, στον οποίο αποδί-
δεται το παράπτωμα. ❱◗ 

ΕδΕ και ΒαΘμοσ υπαλληλου
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ΒαΕ και ΕιδικΕυομΕνοι νοσηλΕυτΕσ 

σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υπ’αριθμ. οικ.2/16519/0022 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

(ΦΕΚ Β΄465/24/02/2012) περί του κα-
θορισμού του επιδόματος επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 
του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α/27-10-2011), καθορίζεται το μη-
νιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγι-
εινής εργασίας για τους μόνιμους και 
δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και 
υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου και ορισμένου 
χρόνου (ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού 
ανά κατηγορία ως εξής: 

α) Κατηγορία Α’ σε εκατόν πενή-
ντα (150) ευρώ.

Στην κατηγορία Α’ περιλαμβάνο-
νται οι κάτωθι ειδικότητες:

α) το προσωπικό νοσηλευτικής 
υπηρεσίας, εργαστηρίων και καθαρι-
ότητας, οι απασχολούμενοι αποκλει-
στικά σε ακτινολογικούς θαλάμους 
και εμφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί 
ασθενοφόρων - διασώστες και οι 
συντηρητές πειραματόζωων των νο-
σοκομείων, των μονάδων κοινω-
νικής Φροντίδας της χώρας, του 
Εθνικού κέντρου Άμεσης Βοήθει-
ας (Ε.κ.α.Β.), των κέντρων υγείας, 
των κέντρων ψυχικής υγείας, των 
ν.π.δ.δ. του τομέα πρόνοιας και 
των αγροτικών ιατρείων τα οποία 
υπάγονται στα δημόσια νοσοκομεία. 
Οι Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσο-
κομείων και Κλινικών. (…).

Εκ των ανωτέρω διατάξεων 
προκύπτει, ότι οι νοσηλευτές που 
απασχολούνται στους ως άνω περι-
οριστικώς αναφερομένους φορείς 
δικαιούνται να λαμβάνουν το αντί-
στοιχο μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας. 

Σημειωτέον, ότι το ανωτέρω επί-
δομα καταβάλλεται με την απαραί-
τητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι 

αυτού προσφέρουν υπηρεσία με 
πλήρη και αποκλειστική απασχό-
ληση στους χώρους και στις ειδι-
κότητες που δικαιολογούν την κατα-
βολή του. 

Με βάση τα παραπάνω και δοθέ-
ντος ότι οι νοσηλευτές που παρακο-
λουθούν κάποιο πρόγραμμα νοση-
λευτικής ειδικότητας παρέχουν εν 
τοις πράγμασι τις υπηρεσίες τους με 
πλήρη και αποκλειστική απασχόλη-
ση σε νοσοκομείο, ήτοι σε χώρο που 
δικαιολογεί την καταβολή του επίμα-

χου επιδόματος, θα πρέπει να γίνει 
δεκτό ότι δικαιούνται να λαμβάνουν 
το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγι-
εινής εργασίας. 

Προς επίρρωση της ως άνω θέ-
σεως σημειώνεται, ότι σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 6§1 της 
υπ’αριθμ.Α4/203/1988 Απόφασης του 
Υπουργού Υγείας (καθορισμός όρων 
και προϋποθέσεων για τη χορήγηση 
τίτλου ειδικού νοσηλευτή) «οι ειδι-
κευόμενοι νοσηλευτές και καθ’ όλο 
το διάστημα της ειδικότητας τελούν 
σε διατεταγμένη υπηρεσία. Δικαιού-
νται των τακτικών των αποδοχών αλλά 
δεν δικαιούνται έξοδα μετάθεσης με-
τακίνησης, απόσπασης κ.λ.π. δαπάνες 

για ημεραργίες κ.λπ. Μετά το τέλος της 
ειδικότητας επανέρχονται στον φορέα 
προέλευσης».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων κα-
θίσταται σαφές, ότι οι ειδικευόμενοι 
νοσηλευτές δεν τελούν σε κάποιας 
μορφής εκπαιδευτική άδεια, που να 
αποκλείει την καταβολή του επιδό-
ματος, αλλά σε διατεταγμένη υπηρε-
σία, ήτοι σε καθεστώς που επιβάλλει, 
ενόψει και των προεκτεθεισών πα-
ρατηρήσεων, την καταβολή του συ-
γκεκριμένου επιδόματος.

Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι 
οποιαδήποτε αντίθετη ερμηνευτική 
εκδοχή προσκρούει στην συνταγ-
ματική αρχή της ισότητας και της εξ 
αυτής απορρέουσας αρχής της ίσης 
μεταχείρισης των εργαζομένων, που 
επιτάσσει την ίδια αντιμετώπιση των 
υπαλλήλων που τελούν υπό τις αυτές 
συνθήκες. 

Υπ’ αυτήν την έννοια διαφωνού-
με πλήρως με το περιεχόμενο του 
υπ’αριθμ.πρωτ. 2/82238/ΔΕΠ/04-
12-2014 εγγράφου της Διεύθυνσης 
Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), 
κατά το μέρος που καταλήγει στο 
συμπέρασμα, ότι οι νοσηλευτές που 
παρακολουθούν πρόγραμμα νοση-
λευτικής ειδικότητας δεν δικαιούνται 
του επιδόματος επικίνδυνης και αν-
θυγιεινής εργασίας ένεκα της ύπαρ-
ξης και θεωρητικού εκπαιδευτικού 
προγράμματος. 

Θεωρούμε ότι η άποψη αυτή του 
ΓΛΚ παραγνωρίζει τόσο τις ειδικές 
διατάξεις της προαναφερθείσας 
υπ’αριθμ.Α4/203/1988 Απόφασης 
του Υπουργού Υγείας, όσο και τις 
ρυθμίσεις της παραγράφου 6 της 
υπ’αριθμ. οικ.2/16519/0022 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης, όπου ανα-
φέρονται κατά τρόπο περιοριστικό οι 
περιπτώσεις περικοπής του επίμα-
χου επιδόματος. ❱◗ 

Οποιαδήποτε 
αντίθετη 
ερμηνευτική 
εκδοχή προσκρούει 
στην συνταγματική 
αρχή της ισότητας 
και της εξ αυτής 
απορρέουσας 
αρχής της ίσης 
μεταχείρισης των 
εργαζομένων
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Στους υπαλ-
λήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή 

φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχο-
λεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαί-
δευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές. 
Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορη-
γείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστι-
κή περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες 
εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και 
μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφό-
σον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε 

ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέ-
ρας». 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, η άδεια εξε-
τάσεων χορηγείται υποχρεωτικώς σε όλους τους 
υπαλλήλους, που τυγχάνουν φοιτητές. Σημειωτέον, 
ότι η χορήγηση της συγκεκριμένης μορφής άδειας 
ουδόλως συνδέεται με την βαθμίδα εκπαίδευσης του 
υπαλλήλου, ούτε και μπορεί να υποστηριχθεί η άπο-
ψη, ότι ο υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ αδυνατεί να 
λάβει άδεια εξετάσεων όταν είναι φοιτητής σε ΤΕΙ. Η 
εν λόγω ερμηνευτική εκδοχή είναι εντελώς αυθαί-
ρετη, άνευ νομίμου ερείσματος στην κείμενη νομο-
θεσία.  ❱◗ 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 66§1 του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα (Νόμος 

3528/2007), μετακίνηση υπαλλή-
λου από μία οργανική μονάδα σε 
άλλη της ίδιας αρχής πραγματο-
ποιείται με απόφαση του προϊστα-
μένου της. 

Ενόψει της πάγιας και ορθής 
ερμηνευτικής προσέγγισης της 
ως άνω διάταξης, η μετακίνηση 
υπαλλήλου αποτελεί μέτρο εσω-
τερικής φύσεως μιας υπηρεσίας, 
ενώ η πράξη μετακίνησης εκδίδε-
ται κατ’απόλυτη διακριτική ευχέ-
ρεια του αποφασίζοντος οργάνου 
διοίκησης. Έχει μάλιστα κριθεί, 
ότι για την πράξη μετακίνησης, 
άρα και για την απόρριψη σχετι-
κής αίτησης περί μετακίνησης, 
δεν απαιτείται η παράθεση συγκε-
κριμένης αιτιολογίας. 

Με άλλα λόγια, τα εκάστοτε 
αρμόδια όργανα διοίκησης δεν 
δεσμεύονται από την τυχόν υπο-
βολή αιτήσεων για μετακίνηση, 
την στιγμή, μάλιστα, που σύμφωνα 
με αυστηρά γραμματική ερμηνεία 
της διάταξης της παραγράφου 1 
του άρθρου 66 του Δημοσιοϋπαλ-

ληλικού Κώδικα, δεν προβλέπεται 
καν η δυνατότητα υποβολής πα-
ρόμοιων αιτήσεων. Κι αυτό για-
τί, όπου ο νομοθέτης θέλησε να 
καθιερώσει διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων για υπηρεσιακές μετα-
βολές, το όρισε ρητώς, όπως για 
παράδειγμα η αίτηση μετάθεσης 
(άρθρο 67§1), οι αιτήσεις μετάτα-
ξης (άρθρα 69§1, 70§1, 72§1) κλπ. 

Συμπερασματικά, η κρίση επί 
αιτήσεων μετακίνησης προσω-
πικού επαφίεται στην απόλυτη 
διακριτική ευχέρεια του αποφα-
σίζοντος οργάνου. Σε κάθε περί-
πτωση, βέβαια, κατά την διαδικα-
σία κατανομής και τοποθέτησης 
του προσωπικού σε συγκεκριμέ-
νες θέσεις, θα πρέπει να λαμβά-
νονται υπόψη τα προσόντα ή οι 
ειδικότερες προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από τον Οργανισμό 
της Υπηρεσίας, σχετικές εγκυκλί-
ους ή άλλες ειδικές διατάξεις για 
κάθε θέση. 

 Σε κάθε περίπτωση επισημαί-
νεται, ότι πάσα πράξη μετακίνη-
σης πρέπει να είναι διατυπωμένη 
εγγράφως, δοθέντος ότι συνιστά 
μια μορφή υπηρεσιακής μετα-

βολής, που δεν δύναται να λάβει 
χώρα απλά προφορικώς. 

Επιπλέον, συνεχείς και διαδο-
χικές πράξεις μετακίνησης του 
ίδιου υπαλλήλου από μια οργανι-
κή μονάδα σε άλλη, ήτοι από ένα 
τμήμα σε άλλο, δύνανται να θεω-
ρηθούν ως καταχρηστικές και ερ-
χόμενες σε αντίθεση με την αρχή 
της χρηστής διοίκησης, αλλά και 
τον δεσμό του υπαλλήλου με την 
οργανική του θέση.

Περαιτέρω, το ζήτημα της μη 
χορήγησης ημερών ανάπαυσης 
(ρεπο) και ημερών κανονικής ή 
ειδικής άδειας είναι δυστυχώς γε-
νικευμένο και οφείλεται εν πολ-
λοίς στις ελλείψεις νοσηλευτικού 
προσωπικού.

Ωστόσο, αν η μη χορήγηση 
ημερών αδείας σε μια υπηρεσία 
γίνεται κατά τρόπο επιλεκτικό και 
σε βάρος συγκεκριμένων κάθε 
φορά υπαλλήλων, τότε υφέρπει 
παραβίαση της αρχής της ισότη-
τας και της ίσης μεταχείρισης των 
εργαζομένων, οπότε θα πρέπει να 
υποβάλλεται σχετική προς τούτο 
αναφορά, τηρουμένης της ιεραρ-
χίας. ❱◗ 

αδΕια ΕΞΕτασΕΩν

μΕτακινησΕισ νοσηλΕυτικου προσΩπικου
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Η Νοσηλευτική του δρόμου...
Γράφει ο Γιώργος Δραχτίδης 

Ήταν  ένα δροσερό καλοκαιριάτικο πρωινό. 
Από τα μεγάφωνα του πλοίου για Νάξο και 
Σαντορίνη, ανακοινώνεται η αναχώρηση του, 

σε τρία λεπτά. Αμέριμνος και αραχτός σε έναν αναπαυ-
τικό καναπέ της Α’ θέσης, χωρίς γυναίκα και παιδιά, 
απολαμβάνω τις ομορφιές της φύσης, την κίνηση και 
τις φωνές του πλήθους, πολλοί τουρίστες, νέοι και γέ-
ροι, με κέφι και χαρά για τις καλοκαιρινές διακοπές. 
Μόλις είχα απορρίψει μια δελεαστική πρόταση από με-
γάλη Νορβηγική Εταιρεία, με σκοπό να επανδρώσουν 
το ιατρείο  με γιατρούς και νοσηλευτές εξειδικευμένους 
στα επείγοντα. Τα επτάστερα κρουαζιερόπλοια στην Κα-
ραϊβική, με μισθό 5.000 δολάρια και διαμονή διατροφή 
δωρεάν εντός καταστρώματος! Όπως κάθε αγανακτι-

σμένος και απογοητευμένος και ονειροπόλος Έλληνας, 
από την εποχή του πολύπαθου Οδυσσέα αναζητώντας 
την Ιθάκη του, έστειλα αίτηση, βιογραφικό, αυτό εγκρί-
θηκε αλλά το ταξίδι, για προσωπικούς λόγους, σαν να 
μην έγινε ποτέ, απλά γράφτηκε στην αυτοβιογραφία 
μου. Για να ξεχάσω τον πόνο μου λοιπόν, επειδή το πά-
θος γιατρεύεται μόνο με το αντίθετο πάθος, θεώρησα  
σκόπιμο να επισκεφθώ την αυγουστιάτικα πανέμορφη 
Νάξο, τόπος παραθερισμού της οικογένειας μου σχε-
δόν κάθε καλοκαίρι.

Πολυτελές, μεγάλο πλοίο, το BLUE STAR, πρόσφα-
της ναυπήγησης, καθαρό, όμορφο, απλωτοί χώροι. Άνε-
ση και πολιτισμός. Επιτέλους, η Ευρώπη στη χώρα που 
τη γέννησε έχοντας καλές αναμνήσεις από τα πολλά τα-
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ξίδια μου. Δεν προλαβαίνω να αφομοιώσω όλη αυτή τη 
χαρά και από τα μεγάφωνα ανακοινώνεται: «Αν υπάρ-
χει γιατρός στο πλοίο, παρακαλείται να προσέλθει στη 
ρεσεψιόν...». Αυτόματα, μου έρχονται εικόνες από τη 
ζωή μου, σε τυχαία συμβάντα στο δρόμο, προσέτρεχα 
να βοηθήσω, να σωθεί κάποιος άνθρωπος που έπεσε 
ξαφνικά, ενεργοποιώντας τις γνώσεις πρώτων βοηθει-
ών. Πανικός και συνωστισμός. Ήμουν κοντά στον άν-
θρωπο και αμέσως έτρεξα, ίσως και από επαγγελματι-
κή περιέργεια. Τελικά αν και δεν υπήρχε γιατρός, παρά 
τις ανακοινώσεις σε πολλές ξένες γλώσσες, ήταν μια 
λιποθυμία, πιθανόν λόγω υπογλυκαιμίας σε διαβητικό 

ασθενή. Γιατρός ανύπαρκτος. Ένας έμπειρος νοσηλευ-
τής έδωσε λύση. Τι μπορεί να προσφέρει άραγε ένας 
γιατρός ή νοσηλευτής χωρίς εργαλεία και φάρμακα 
πέραν της κάλυψης του ψυχολογικού κομματιού μιας 
ασθένειας από τις εκατοντάδες που απασχολούν τον 
άνθρωπο; Δεν υπήρχε στο πλοίο ούτε πιεσόμετρο ούτε 
σακχαρόμετρο! 

Πόσο στοιχίζει, άραγε, ένας μικρός χώρος επάνω 
στο πλοίο, εξοπλισμένος με έναν καρδιογράφο, έναν 
μικρό υπερηχογράφο, ένα σύστημα τηλε-ιατρικής, λίγα 
απλά χειρουργικά εργαλεία, μια συσκευή καρδιακής 
ανάταξης, ένα στοιχειώδες φαρμακείο και μόνιμο για-
τρό με νοσηλευτή, κυρίως κατά τους μήνες μεγάλης 
πληρότητας του πλοίου!

Επειδή, κύριε πλοιοκτήτη, πιστεύω πως εσείς δεν 
σκεφθήκατε να ασχοληθείτε με το θέμα, θα προσπα-
θήσω να σας προτείνω κάτι. Τον εξοπλισμό είναι πολύ 
πιθανόν να σας τον κάνει δώρο η κατασκευάστρια 
ναυπηγική εταιρεία από τα πολλά ναυπηγεία της Άπω 
Ανατολής ή κάποια φαρμακευτική στην πολύπαθη Ελ-
λαδίτσα μας. Στα παζάρια εξάλλου, ως γνωστόν, είμαστε 
μαγκιόροι. Πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο γαρ. 
Τον γιατρό και τον νοσηλευτή θα σας τον έκανε δώρο η 
ανεργία. Χιλιάδες οι άνεργοι και άριστοι. Καθημερινά 
όλοι αυτοί αναζητούν και σκέφτονται εργασία στο εξω-
τερικό. 

Η πρόθεση μου δεν είναι να σας διδάξω τι σημαίνει 
ή πως παρέχεται η σύγχρονη Ιατρική και Νοσηλευτική 
ως επιστήμη, ούτε να υποδείξω σε κανέναν τι σημαί-
νει αξιοπρέπεια στον σύγχρονο κόσμο. Στις πρόσφατες 
εξετάσεις που δώσαμε ως χώρα, αποτύχαμε με την δι-
αχείριση για τους χιλιάδες πρόσφυγες στα νησιά μας, 
μικρά και μεγάλα. Τα κροκοδείλια δάκρυα μας είναι 
ακόμη νωπά από τις γυναίκες της Συρίας  προερχόμε-
νες κλαίγοντας με τα μικρά παιδιά στην αγκαλιά, διασχί-
ζοντας  υπό το έλεος των δουλεμπόρων και το φως των 
νυχτερινών άστρων το Αιγαίο Πέλαγος. Η πρόθεση μου, 
αγαπητοί αναγνώστες, κύριοι ιδιοκτήτες και πολιτικοί 
ταγοί, είναι να σας υπενθυμίσω πως είμαστε ανθρώπινα 
όντα, όλοι με τις ίδιες βασικές ανάγκες και αυτό σημαί-
νει πως ίσως, εντελώς απρόσμενα, κάποτε και εσείς, οι 
αξιωματούχοι και προύχοντες του καιρού μας, άσχετα 
από οικονομική και κοινωνική θέση, ανέσεις, πλούτη 
και παλάτια, κάποια στιγμή θα βρεθείτε σίγουρα  σε ένα 
επαρχιακό Κέντρο Υγείας ή σε ένα ελληνικό πλοίο, αλα-
λάζοντες...«έναν γιατρό βρε παιδιά, έναν γιατρό» και αν 
δεν υπάρχει; τι θέλετε λοιπόν, να βρεθεί δίπλα σας μια 
ξανθιά με γαλανά μάτια κοιτάζοντας απορημένη ή ένας 
Νοσηλευτής του δρόμου και...της Καραϊβικής;  ❱◗

Πόσο στοιχίζει, άραγε, ένας 
μικρός χώρος επάνω στο 
πλοίο, εξοπλισμένος με 
έναν καρδιογράφο, έναν 
μικρό υπερηχογράφο, ένα 
σύστημα τηλε-ιατρικής, λίγα 
απλά χειρουργικά εργαλεία, 
μια συσκευή καρδιακής 
ανάταξης, ένα στοιχειώδες 
φαρμακείο και μόνιμο 
γιατρό με νοσηλευτή, κυρίως 
κατά τους μήνες μεγάλης 
πληρότητας του πλοίου!
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χήρα καθηγητή της νομικής, πενηντάρα 
κατά δική της ομολογία, γεννημένη κατά 
την Πλειστόκαινο κατά την ομολογία άλ-

λων, η κυρία Χοντροκοκάλου διέσχισε αργά την 
οδό Σκουφά σα κουτσή χελώνα και κατευθύνθηκε 
στο κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων όπου είχε 
κλείσει ραντεβού, για να δοκιμάσει ένα φόρεμα 
που είχε παραγγείλει ενόψει της έλευσης της 
Άνοιξης. 

Το ολοστρόγγυλο κεφάλι της, καλυμ-
μένο απ’ το (φυσικά φυσικό) πυρόξανθο 
μαλλί της, κοσμείτο με έναν κατακόκκινο 
φιόγκο, σα πασχαλινό αβγό. Το δέρμα 
του προσώπου, υφιστάμενο τα πάνδεινα, 
έδινε την εντύπωση ερυθρού ταμπούρ-
λου από κατεργασμένο γαϊδουροτό-
μαρο, ξυρισμένο κατά διαστήματα με 
στομωμένη φαλτσέτα αδαούς μπαρ-
μπέρη. Τα μάτια της, απ’ τα αλλεπάλ-
ληλα τραβήγματα έλεγες πως ανή-
καν σε γκέισα και τα αποψιλωμένα 
της φρύδια, μόλις που υποστήριζαν τη 
θέση τους στο γκροτεσκικό τούτο τοπίο. 
Με τα μάγουλα και τα χείλια «τούμπανο» 
ελέω σιλικόνης, και με πηγούνι πνιγμένο 
στη λιπώδη θάλασσα του υποσάγο-
νου, η κυρία Χοντροκοκάλου έδινε 
την εντύπωση εξωτικού ψαριού 
των κοραλλιογενών υφάλων της 
ατόλης Μουρουρόα και μάλιστα 
μετά τις πυρηνικές δοκιμές των 
Γάλλων…

Ο σχεδόν ανύπαρκτος μί-
σχος του λαιμού που συγκρα-
τούσε το …εαρινό μας άνθος, 
έμοιαζε με το σβέρκο του πρωτο-
πυγμάχου Μάικ Τάισον, όπως και οι 
τραπεζοειδείς ώμοι της, δίνοντας έτσι 
μια αισχυλική χροιά στο διατηρητέο τούτο …μνη-
μείο. 

Υπερτονίζοντας το «σίγμα» με προφορά αγγλι-
κού «sh» σα δεντρογαλιά σε οίστρο και αλλοιώνο-
ντας το «ρο» με την επιτηδευμένα γρήγορη απο-

μάκρυνση της γλώσσας της απ’ τον ουρανίσκο σα 
γαλλομαθής που ήταν, εισέβαλε στο κατάστημα 
καλημερίζοντας μακρόσυρτα τις πωλήτριες που 
έδειξαν πως την περίμεναν. 

«Καλημέρα κυρία Χοντοκόκαλου», απάντησε η 

Παρόξυνση
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νεαρότερη πωλήτρια, κατευ-
θυνόμενη προς τη σημαντική 
(απ’ ότι φαινόταν) πελάτισσα 
για να πάρει το παλτό της. 
Στο άκουσμα της προσφώνη-
σης, η ευσταλής γηραιά κυρία 
έδειξε να συγκλονίζεται ως 
κεραυνόπληκτη δρυς. «Χο-
ντροκοκάλου αναιδεστάτη!», 
κατακεραύνωσε τη νεαρή με 
τρόπο οξύτατο. «Δεν έχεις 
ακούσει για τα παροξύτονα 
κατά την προσφώνηση; Ντρο-
πή σου», συμπλήρωσε σα να 
επρόκειτο να την αφήσει με-
τεξεταστέα. 

Η πωλήτρια κοκκίνησε, ζή-
τησε συγνώμη και βεβαίωσε 
την …παροξύτονη κυρία πως 
δεν επρόκειτο να ξανασυμβεί 
παρόμοιο ατόπημα. Παράλλη-
λα, της έφερε το προς δοκιμή 
φόρεμα, ραμμένο κατόπιν της 
παραγγελίας της προηγούμε-
νης βδομάδας, όταν η κυρία 
Χοντροκοκάλου είχε διαλέξει 
το ύφασμα που της άρεσε και 
είχε μετρηθεί από την υπεύ-
θυνη του ατελιέ. Αφού έπιασε 
στα χέρια της το καινούργιο 
φουστάνι, το κοίταξε περίερ-
γα και εξακόντισε κοφτά προς 
το γκισέ του καταστήματος 
μιαν απορία που έμοιαζε με 
ευθεία αμφισβήτηση: «Είναι 
σίγουρα το σωστό φόρεμα 
κυρία Ράπτη; Το βλέπω πολύ 
μεγάλο για να είναι δικό μου. 
Η ετικέτα γράφει XXL».

«Μα κυρία Χοντροκοκά-

λου», αντέτεινε η υπεύθυνη, 
«γράφει το όνομά σας πάνω 
και θυμάμαι πολύ καλά το 
συγκεκριμένο ανθοστόλι-
στο ύφασμα που σας άρεσε 
πολύ», συμπλήρωσε με βε-
βαιότητα που δεν επιδεχόταν 
αμφισβήτηση. 

«Χρειάστηκε μάλιστα και 
συμπληρωματική παραγγε-
λία μιας και δεν έφτασε το 
τόπι που είχαμε στο μαγαζί», 
πέταξε σα μαχαιριά η θιγεί-
σα μικρή που… ετόλμησε να 
αγνοεί τα παροξύτονα.

Αίφνης, το κατάστημα πά-
γωσε μονομιάς σα να χτυπή-
θηκε από παγετώνα. Οι άλλες 
δυο πωλήτριες προσπάθησαν 
να βρουν οδό διαφυγής ζυ-
γίζοντας την αντίδραση της 
αποσβολωμένης πελάτισσας.

Η κυρία Χοντοκοκάλου, 
ανακτώντας προς στιγμήν 
την ψυχραιμία της και συ-
γκεντρώνοντας όσα ψήγμα-
τα αξιοπρέπειας της είχαν 
απομείνει, άφησε με μια 
κίνηση απόρριψης το ρούχο 
στο γκισέ και ξεσκονίζοντας 
τα «ρο» και τα «σίγμα» της, 
απεφάνθη με λακωνική οξύ-
τητα: «Κάποιο λάθος κάνετε. 
Το φόρεμα ανήκει σε άλλη. 
Εξάλλου το νούμερό μου εί-
ναι σσσσμόλ» και αφήνοντας 
με τα στόματα χάσκοντα τα 
κορίτσια, ξεχύθηκε απ’ την 
πόρτα σα θύελλα έτοιμη να 
ξεσπάσει…  ❱◗

Ο σχεδόν 
ανύπαρκτος μίσχος 
του λαιμού που 
συγκρατούσε 
το …εαρινό μας 
άνθος, έμοιαζε 
με το σβέρκο του 
πρωτοπυγμάχου 
Μάικ Τάισον, 
όπως και οι 
τραπεζοειδείς 
ώμοι της, δίνοντας 
έτσι μια αισχυλική 
χροιά στο 
διατηρητέο τούτο 
…μνημείο






