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Στις 2 του Δεκέμβρη η καρδιά της Νοσηλευτικής χτυπάει στα Καλάβρυτα

Η διάλυση 
κυτταροστατικών 

ΔΕΝ αποτελεί 
νοσηλευτική αρμοδιότητα

Η διάλυση 
κυτταροστατικών 

ΔΕΝ αποτελεί 
νοσηλευτική αρμοδιότητα

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ καλύπτει τους 
προϊστάμενους στη δικαστική 
διεκδίκηση του επιδόματος ευθύνης



σύγχρονος νοσηλευτής2

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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ΤΡΙMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ
Βασ. Σοφίας 117, 11521 Αθήνα
Τηλ.: 210 64 69 802,
Fax: 210 64 69 286
www.pasyno.gr / ΚΩΔ: 8184
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• Μαντζανάς Μιχάλης
• Μπακέλας Ιωάννης
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• Μπελαλή Κωνσταντία
• Μπίζας Λάμπρος 
• Παπανδρέου Νικόλαος
• Πασαλή Χριστίνα 
• Πιστόλας Δημήτρης 
• Σαληκίδης Δημοσθένης 
• Σκουτέλης Δημήτρης 
• Στεργιάννης Παντελής 
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EDITORIAL
Η ανθρωποφαγία βασιλεύει στα 
νοσοκομεία

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα... 

Έκθεση έργων τέχνης ψυχικά 
ασθενών του ξενώνα «ΚΑΛΛΙΣΤΗ»
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Με επιτυχία διεξήχθη η 1η ημερίδα 
τραύματος του ΣΥ.ΝΟ Κοζάνης στην 
Πτολεμαΐδα
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Το Υπουργείο Υγείας απαντά στην 
ΕΝΕ ότι η διάλυση κυτταροστατικών 
δεν είναι ευθύνη των νοσηλευτών 

Δελτίο Τύπου ΠΑΣΥΝΟ 200916

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
Δικαιούται εκπαιδευτική άδεια ο 
νεοπροσληφθείς υπάλληλος;

Άδεια ανατροφής και άνεργος/η σύζυγος

Επιτυχία της ΕΝΕ για τα ΒΑΕ των 
νοσηλευτών των ΟΤΑ 

Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 
γονικής και κανονικής άδειας 
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38 Όλα άσα πρέπει να γνωρίζετε 
σχετικά με την αναγνώριση της 
προϋπηρεσίας νοσηλευτών 
στον ιδιωτικό τομέα

Αναγνώριση προϋπηρεσίας 
στον ιδιωτικό τομέα: δεν 
υπάρχει χρονικός περιορισμός

Καθήκοντα υπεύθυνου 
νοσηλευτή

Μετάταξη απο προσωποπαγή 
θέση

Πως γίνεται η μετάταξη απο 
ΔΕ ΣΕ ΤΕ

Υπηρεσιακά καθήκοντα & 
αρμοδιότητες νοσηλευτών

Πότε ανακαλείται η 
κανονική άδεια; 

Παράνομη η διακομιδή 
ασθενών με συνοδεία 
νοσηλευτών που ανήκουν 
σε νοσοκομεία και δομές 
ΠΦΥ

Όρια ευθύνης νοσηλευτών 
για τις αποκλειστικές

Ο εφημερεύων νοσηλευτής 
δεν πρέπει να ασκεί άλλα 
υπηρεσιακά καθήκοντα

Νοσηλεία με εισαγγελική 
εντολή 

Ποιά είναι τα δικαιώματα των 
3-τεκνων υπαλλήλων;

Πλαίσιο νοςηλευτικής 
ψυχιατρικής ειδικότητας 

Στρατιωτικά νοσοκομεία – κρίσεις 
νοσηλευτικού προσωπικού

Δεν υπάρχει προβάδισμα  στο 
πρόγραμμα εργασίας

Συνεχίζεται η κατάθεση 
αγωγών για το επίδομα 
των προϊσταμένων απο την 
ΠΑΣΥΝΟ

Μειωμένο ωράριο λόγω 
ασθενείας τέκνου

Παρέμβαση της ΕΝΕ για τη 
ΜΜΜΟ του Αγία Σοφία 

Προβλέπεται απαλλαγή από το 
κυκλικό ωράριο;

Αναγνωρίζονται οι τίτλοι των 
ιδιωτικών κολλεγίων από την 
ΕΝΕ;
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Π ριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι από τους δι-
ορισμούς των νέων διοικητών στα νοσοκο-
μεία και τις δομές του ΕΣΥ, άρχισε ο χορός 

των αντικαταστάσεων των επιτελικών στελεχών των 
Υπηρεσιών των ιδρυμάτων και κυρίως της Νοσηλευ-
τικής Υπηρεσίας.
Στην αρχή δειλά δειλά και στην πορεία απροκάλυπτα, 
πολλοί νέοι διοικητές, ακολουθώντας τη συνταγή των 
προκατόχων τους, άρχισαν την καρατόμηση διευθυ-
ντριών και τομεαρχών, βασιζόμενοι στο άλλοθι των 
αναθέσεων βάσει των οποίων κατείχαν τις συγκεκρι-
μένες θέσεις.
Τι κι αν ο νυν  Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορος Βερ-
ναρδάκης, ανακοίνωσε θορυβωδώς προς κάθε κατεύ-
θυνση και σε κάθε τόνο, ότι η δημόσια διοίκηση πλέον 
αλλάζει, με θεμέλιους λίθους την αξιοκρατία και τα 
«βαριά» βιογραφικά; Η κωλυσιεργία των ιθυνόντων 
και η ανεξήγητη καθυστέρηση των τυπικών κρίσε-
ων για την υπαλληλική ιεραρχία που ανακοινώ-
θηκαν για το 2018, έδωσαν μιας πρώτης τάξεως 
ευκαιρία στους νεοπαγείς διοικητές, να ακολουθή-
σουν την πεπατημένη των κομμάτων που πολιτεύ-
τηκαν με τη λογική του κομματικού κράτους και να 
αναλάβουν δράση…
Από τα παραπάνω, ανακύπτει ένα φλέγον ερώτημα που 
απευθύνεται κυρίως στους διοικούντες τόσο το Υφυ-
πουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όσο και αυτό 
της Υγείας: Οι θέσεις των διευθυντών και τομεαρ-
χών των Νοσηλευτικών (και των άλλων) Υπηρε-
σιών είναι πολιτικές ή πρέπει να καταλαμβάνονται 
από άξιους και ικανούς υπαλλήλους; Αν η απάντηση 
είναι το πρώτο σκέλος του ερωτήματος, τότε οι ως άνω 
αναφερόμενοι θα πρέπει να εξαιρεθούν δια νόμου από 
τις κρίσεις και να διορίζονται από την κυβέρνηση, στέλ-
νοντας στον Καιάδα τις διακηρύξεις των κυβερνώντων 
περί αξιοκρατίας, διαφάνειας και ίσων αποστάσεων. Αν 
όμως η απάντηση είναι η τυπικά προφανής, τότε η δη-
μόσια διοίκηση πρέπει να αφυπνιστεί άμεσα και αυτοί 

που την ασκούν να δώσουν πειστικές εξηγήσεις στους 
πολίτες, για ποιο λόγο επαναλαμβάνουν αυτά που κατα-
δίκαζαν και κατήγγελλαν τόσα χρόνια.
Δε θα μπω στη διαδικασία να εξετάσω τις επιμέρους πε-
ριπτώσεις ή να αναφερθώ στα προσόντα των αντικατα-
σταθέντων ή αυτών που τους αντικατέστησαν. Αυτή η 
αρμοδιότητα περιγράφεται επαρκώς από το νομοθετικό 
πλαίσιο και ανήκει στα υπηρεσιακά συμβούλια των φο-
ρέων, τα οποία παραμένουν ανενεργά αναφορικά με τον 
ουσιώδη σκοπό για τον οποίο συνεστήθησαν. Ο πειρα-
σμός της εξαγωγής συμπερασμάτων για την κωλυσι-
εργία και την καθυστέρηση των τυπικών κρίσεων για 
το 2018, είναι ομολογουμένως μεγάλος… 
Απότοκο της παραπάνω διαπίστωσης, είναι το απο-
κρουστικό φαινόμενο της ανθρωποφαγίας και της 
εκδικητικότητας που εκδηλώνεται ολοένα και εντονό-
τερα στα ελληνικά νοσοκομεία, διαμορφώνοντας μια 
κατάσταση εμπόλεμης σύρραξης και διαχωρισμού των 
εργαζομένων σε «δικούς μας» και «εχθρούς», στιγ-
ματίζοντας και πληγώνοντας βαθιά τις αξίες της αλλη-
λεγγύης και της συναδελφικότητας. 
Οι «ευνοημένοι» από το ομιχλώδες τούτο τοπίο, 
επιχαίρουν γιατί «ήρθε η σειρά τους» και οι αδι-
κημένοι που αντικαταστάθηκαν, ακροβολίζονται στη 
γωνία της αναμονής της επανόδου στην εξουσία των 
πάλαι ποτέ διοικούντων. 
Με βάση τα προεκτεθέντα, κάθε εκπρόσωπος της δη-
μόσιας διοίκησης οφείλει να γνωρίζει, ότι οι πολίτες 
σέβονται τις αποφάσεις των κυβερνώντων, μόνον εφό-
σον εμπιστευτούν τις προθέσεις και τη δράση τους και 
πιστέψουν ότι βασίζονται σε κριτήρια διαφανή και κρυ-
στάλλινα. Κανένας υπάλληλος δεν θα διαμαρτυρηθεί 
για την ιεραρχική του κατάταξη, αν δει ότι στη θέση 
πάνω από αυτόν τοποθετήθηκε κάποιος με περισσό-
τερα μετρήσιμα βιογραφικά στοιχεία, ανεξαρτήτως 
κομματικών και πολιτικών πεποιθήσεων. Αυτό όμως, 
δε φαίνεται να το έχουν κατανοήσει ακόμα αυτοί που 
πρέπει.

Και ο διχασμός βασιλεύει…

Η ανθρωποφαγία 
βασιλεύει στα νοσοκομεία

EDITORIAL

Γράφει o
Αριστείδης Δάγλας
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα...

Κάπως έτσι λοιπόν, μαζεύτηκε η εκλεγμένη ομάδα 
νοσηλευτών, μια ομάδα συναδέλφων που δε γνωρίζο-
νταν ή τουλάχιστον δεν είχαν συνεργαστεί στο παρελ-
θόν μεταξύ τους σε επίπεδο επαγγελματικό. Με πολύ 
όρεξη, διάθεση, μεράκι, ευαισθησία για τα προβλήματα 
του νοσηλευτικού «πολυτραυματισμένου» κλάδου, ατέ-
λειωτες ώρες συναντήσεων και συζητήσεων, ανταλλα-
γές και ανατροφοδότηση σκέψεων και απόψεων από 
τις εμπειρίες και τα βιώματα των ίδιων στα νοσηλευτικά 
ιδρύματα που εργάζονται, οργάνωσαν μια σειρά επι-
σκέψεων σε πολλά νοσοκομεία της Αττικής. Το ισχυρό 
κίνητρο για το όλο εγχείρημα ήταν ότι η δια ζώσης πα-
ρουσία και επίσκεψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα θα τους 

Ο Μιχάλης Μαντζανάς και ο Νίκος Παπανδρέου, 
ακούραστοι  αγωνιστές του Α΄Βάθμιου Σωματείου 

ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ

Μετά την διεξαγωγή των 
εκλογών για την ανάδειξη 
εκπροσώπων του 

Πρωτοβάθμιου Σωματείου ΠΑΣΥΝΟ 
– ΕΣΥ, εκλέχθηκε μια μικρή ομάδα 
νοσηλευτών:

ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤ

ΓΑΡΔΙΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΑΜΙΑΣ ΤΖΑΝΕΙΟ

ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΠΑΣΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟ

ΣΕΛΕΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΧΟΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΛΑΪΚΟ

«ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ», 9/03/2016

Εκλογές ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ, με τους 
Προέδρους ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ και 
ΕΝΕ, Αριστείδη Δάγλα και Δημήτριο 
Σκουτέλη
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έδινε την δυνατότητα να αντιληφθούν επιπρόσθετα 
προβλήματα των συναδέλφων στη εργασιακή νο-
σηλευτική καθημερινότητα, να έρθουν σε επαφή 
και αντιμέτωποι με τους νοσηλευτές κατά τη διάρ-
κεια της απασχόλησής τους, να μοιραστούν τους 
προβληματισμούς, τις δυσχέρειες και τα εξατομι-
κευμένα προβλήματα – σκέψεις όλων των εργα-
ζομένων όλων των τμημάτων κάθε νοσηλευτικού 
ιδρύματος που επισκέπτονταν. Επιπρόσθετα, οι 
συνάδελφοί μας από το Α΄ Βάθμιο Σωματείο ΠΑ-
ΣΥΝΟ - ΕΣΥ ξεκίνησαν τις επισκέψεις με σκοπό να 
ξεδιαλύνουν πολλά «θολά» τοπία που κυριαρχούν 
σαν εικόνες στο μυαλό του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΟΣΗ-
ΛΕΥΤΗ ο οποίος λόγω των ατελείωτων, βάρβαρων 
και εξαντλητικών βαρδιών αδυνατεί να αποσαφη-
νίσει και να διαλευκάνει πολλά από τα μείζονα θέ-
ματα του επαγγέλματός του.

Και κάπως έτσι ξεκίνησε ο αγώνας και το 
ταξίδι στα νοσηλευτικά ιδρύματα Αττικής...Ο 
πρώτος σταθμός, το Γενικό Νοσοκομείο «Αττικό», 
στις 11/11/2015, ήταν η πρώτη επίσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε από την δυναμική ομάδα του 
Α΄ Βάθμιου Σωματείου             ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ. Οι 
προγραμματισμένες επισκέψεις που οργανώθηκαν 
ΚΑΙ πραγματοποιήθηκαν στο σύνολό τους:

11/11/2015 «ΑΤΤΙΚΟ»    
24/02/2016 «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
25/11/2015 «ΤΖΑΝΕΙΟ»    
9/03/2016 «ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ»
9/12/2015 «ΆΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»   
23/03/2016 «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»
13/01/2016 «ΜΕΤΑΞΑ»    
6/04/2016 «ΠΕΔΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» 
27/01/2016 «ΘΡΙΑΣΙΟ»    
8/06/2016 «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
10/02/2016 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»   
22/06/2016 «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Ολοκληρώνοντας τις επισκέψεις στα νοσηλευ-
τικά ιδρύματα, η μικρή ομάδα μεγάλωσε τόσο πολύ, 
που μετά από τη διεκπεραίωση κάθε επίσκεψης, 
η ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ δέχονταν διαρκώς κλίσεις και 
ηλεκτρονικά μηνύματα από τη δεξαμενή των ΣΥΓ-
ΧΡΟΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ που δημιούργησε η πρω-
τοβουλία πραγματοποίησης επισκέψεων του Α΄ 
Βάθμιου Σωματείου ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ. Οι επισκέψεις 
και η αφιέρωση ωρών για την ακρόαση και του πιο 
απλού θέματος/προβληματισμού οποιουδήποτε 
νοσηλευτή έδωσε δύναμη στο νοσηλευτικό προ-
σωπικό κάθε νοσοκομείου , ασφάλεια ότι υπάρχει 

«ΠΕΔΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ», 6/4/2016

«ΆΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», 9/12/2015

 «ΑΤΤΙΚΟ», 11/11/2015

«ΜΕΤΑΞΑ»,13/01/2016
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πραγματική και μάχιμη διάθεση για επίλυση δυσοίωνων 
και στάσιμων προβλημάτων ή τουλάχιστον υπάρχει ΕΛ-
ΠΙΔΑ για αγώνα και διεκδίκηση.

Προβλήματα που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή συ-
ζήτησης κάθε νοσοκομείου επίσκεψης ήταν η δραματική 
και όλοένα επιδεινούμενη υποστελέχωση, η δυσκολία 
και πολλές φορές αδυναμία κάλυψης των βαρδιών του 
νοσηλευτικού προγράμματος τμημάτων, η άσκηση αλλό-
τριων καθηκόντων, οι μετακινήσεις προσωπικού αναίτια 
και αδικαιολόγητα με αποτέλεσμα τη μείωση της αποδο-
τικότητας των νοσηλευτών, οι τραγικές ελλείψεις υλικών 
και η αδυναμία προμήθειας ακόμα και βασικών υλικών, 
η ανεπάρκεια επαρκούς και ασφαλής νοσηλευτικής φρο-
ντίδας στους ασθενείς,  οι μεροληπτικές συμπεριφορές 
ανώτερων ιεραρχικά προσώπων, η διαρκής και αέναη 
αντιπαράθεση του παλιού στάσιμου και ανελαστικού νο-
σηλευτικού καθεστώτος με τη νέα φρέσκια με όνειρα και 
όραμα γενιά, οι περικοπές των μισθών και των επιδομά-
των, η πρόσφατη αδικία που υφίσταται ο πάντα στοχο-
ποιημένος ανευ αιτίας και λόγου νοσηλευτικός κλάδος 
ως προς το επίδομα προϊστάμενων τμημάτων, η ανησυ-
χία για το νέο μισθολόγιο και την επανακατάταξη, για τις 

συνεχείς και αλλεπάλληλες νομοθετικές τροποποιήσεις 
του συνταξιοδοτικού θέματος και άλλα... Οι διαρκείς και 
ατελείωτες νομοθετικές τροποποιήσεις και νέες ρυθμί-
σεις έχουν κουράσει, εξαντλήσει και φέρουν σε τέλμα 
το νοσηλευτικό προσωπικό. Η ομάδα του Α΄Βάθμιου 
Σωματείου ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ ήταν εκεί αγέρωχη να σταθεί 
και να υποστηρίξει το νοσηλευτή και να ακούσει με υπο-
μονή, ενδιαφέρον και συμπαράσταση ως προς ένα κοινό 
ευοίωνο νοσηλευτικό μέλλον όλα τα προς συζήτηση και 
επεξήγηση θέματα.

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ παρουσιάζεται δυ-
σφορικός, απογοητευμένος, απαθής, αδιάφορος ορι-
σμένες φορές, δύσπιστος άλλες. 

Η επαφή της ομάδας με τους νοσηλευτικούς οργανι-
σμούς που επιλέχθηκαν με τυχαία σειρά, ήταν εποικοδο-
μητική και βοήθησε να συμπληρωθεί κομμάτι – κομμάτι 
το παζλ των προβλημάτων – ανησυχιών του εργαζόμε-
νου νοσηλευτή. Η φιλοξενία των νοσηλευτικών διευθύν-
σεων ήταν υποδειγματική, απαράμιλλη και γενναιόδωρη 
σε όλα τα νοσοκομεία.

Η ομάδα του Α΄Βάθμιου Σωματείου ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ 
συνεργάστηκε εντυπωσιακά με πνεύμα συνοχής και ομα-

...o ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, λόγω των ατελείωτων, 
βάρβαρων και εξαντλητικών βαρδιών, αδυνατεί να 
αποσαφηνίσει και να διαλευκάνει πολλά από τα μείζονα 
θέματα του επαγγέλματός του.

1. Ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ, Άρης Δάγλας
 2,4. Σύσσωμο όλο το προεδρείο της ΠΑΣΥΝΟ- ΕΣΥ δίνοντας μάχη για να ανοίξει η κλειστή ΘΥΡΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.

 1.  2.
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Ο πρόεδρος 
του Α΄Βάθμιου 

Σωματείου 
ΠΑΣΥΝΟ –ΕΣΥ, 

Μιχάλης Μαντζανάς

δικότητας, παραβλέποντας την κούραση και θυσιάζοντας 
μέρες και ώρες για την πραγματοποίηση όλων των προ-
γραμματισμένων επισκέψεων.

Η απεργία της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ στις 27/03/2016 έξω 
από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, με την εντυπωσιακή συμμε-
τοχή νοσηλευτών και σωματείων από όλη τη χώρα, επι-
δεικνύει περίτρανα και πανηγυρικά πως η «νοσηλευτική 
οικογένεια» μπορεί με τους ισχυρούς δεσμούς που έχει 
αναπτύξει να διεκδικήσει πολλά από τα ξεχασμένα στα 
συρτάρια του κάθε υπουργού μείζονα θέματα του ΣΥΓ-
ΧΡΟΝΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ.

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ μέσα από το όλο εγ-
χείρημα διαπιστώνει συνειδητά και έμπρακτα ότι δεν εί-
ναι μόνος του στον καθημερινό νοσηλευτικό «γολγοθά», 
δεν παραμένουν άλυτοι και δυσεπίλυτοι οι προβληματι-
σμοί του και οι δυσκολίες με τις οποίες έρχεται αντιμέτω-
πος, δεν καλείται να αντισταθεί μόνος του ή να «σιωπή-
σει» και να αδιαφορήσει για τις αδικίες (και είναι πολλές) 
διοικήσεων που καθαιρούν/μετακινούν  εύκολα, αναίτια 
και αδικαιολόγητα οποιονδήποτε από οπουδήποτε. 

Η αρχή με το συντονισμό και την πραγματοποίηση 
των επισκέψεων σε πολλά νοσοκομεία της Αττικής έγινε 

με δυναμισμό και θάρρος. Από το Σεπτέμβριο το ταξίδι 
συνεχίζεται..Η ομάδα του Α΄Βάθμιου Σωματείου ΠΑΣΥ-
ΝΟ – ΕΣΥ θα βρεθεί κοντά και στα υπόλοιπα νοσοκομεία 
Αθήνας και Πειραιά, σε όλα τα νοσηλευτικά τμήματα και 
σε κάθε έκτακτο κάλεσμα οποιουδήποτε συναδέλφου. 

Η νοσηλευτική ομάδα του Α΄Bάθμιου Σωματείου ΠΑ-
ΣΥΝΟ – ΕΣΥ θα συνεχίζει να αγωνίζεται ελπιδοφόρα και 
αδιάκοπα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου νοσηλευτι-
κού κλάδου δυνατού, κυρίαρχου και απαλλαγμένου από 
μίζερες και πεπερασμένες στάσεις και συμπεριφορές 
που μόνο τροχοπέδη προκαλούν στην εξέλιξη του νοση-
λευτικού γίγνεσθαι. 

Η ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΔΕΝ 
ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΛΛΑ ΒΑΡΗ. Η ΠΑΣΥΝΟ –ΕΣΥ, το Α΄ Βάθμιο 
Σωματείο ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ, τα υπόλοιπα ΣΥ.ΝΟ. και όλοι 
εμείς οι μάχιμοι νοσηλευτές θα γίνουμε ο στυλοβάτης για 
να ορθωθεί ξανά το ανάστημά μας!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ  (δώρο) για τη στήριξη του 
Α΄Βάθμιου Σωματείου της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ από όλους 
εμάς τους ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ.

       
Ευαγγελίδου Ευτυχία

 3.  4.

3. Οι πρωτοστάτες και συντονιστές της πορείας προς το Υπουργείο Υγείας.
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Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποι-
ήθηκεστις 24 – 25 Ιουνίου 2016 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

Δήμου Χαλανδρίου, η έκθεση έργων τέ-
χνης, των ενοίκων του Ξενώνα “Καλλίστη” 
του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ο επισκέ-
πτης είχετη δυνατότητα μέσω της ζωγρα-
φικής, της χειροτεχνίας, της γλυπτικής και 
άλλων μορφών ψυχαγωγικής έκφρασης, 
να παρακολουθήσει πρωτότυπες καλλιτε-
χνικές δημιουργίες των ενοίκων του συ-
γκεκριμένου ξενώνα, όπου η λειτουργία 
του ξεκίνησε στις 31 Μαΐου του 2002 στα 
πλαίσια της αποασυλοποίησης και γενικό-
τερα της μεταρρύθμισης των υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας.

Στην εκδήλωση των εγκαινίων της έκ-
θεσης παρευρέθησαν μεταξύ άλλων, η 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικής Δι-
αχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας κα Φωτεινή Κουλούρη, ο Αντιδή-
μαρχος Χαλανδρίου κος Γκάκας Σέργιος, 
ο Διοικητής του ΨΝΑ “Δαφνί” κος Βλάσης 
Παύλου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοση-
λευτών Ελλάδος κος Δημήτριος Σκουτέ-
λης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας των 
Νοσηλευτών του ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ) 
κος Αριστείδης Δάγλας και πλήθος κό-
σμου που αποτελούνταν απο επαγγελματί-
ες υγείας και δημότες της περιοχής.

O Ξενώνας στεγάζεται επί της οδού 
Χελμού 3 στο Χαλάνδρι. Έχει δύναμη 12 
ενοίκους και στόχο την παροχή υπηρεσιών 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κοινωνι-
κής επανένταξης.

Το προσωπικό του Ξενώνα στελεχώ-
νεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας 
όλων των ειδικοτήτων (ψυχίατρο, νοση-
λευτές, κοινωνικό λειτουργό, εργοθερα-
πευτή, ψυχολόγο) οι οποίοι απαρτίζουν 
την πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα, στο 
πλαίσιο πολυεπίπεδης αντιμετώπισης της 
ψυχικής ασθένειας.

Καθοδηγητής της έκθεσης η Νοσηλεύ-
τρια Φωτεινή Τομπάκογλου.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΨΥΧΙΚΑ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΚΑΛΛΙΣΤΗ»
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Με επιτυχία διεξήχθη 
η 1η ημερίδα τραύματος του 
ΣΥ.ΝΟ Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα
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Με εξαιρετική επιτυχία διεξήχθη η 1η ημε-
ρίδα Τραύματος του Συλλόγου Νοσηλευ-
τών Κοζάνης στο Πνευματικό Κέντρο της 

Πτολεμαΐδας την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου.

Στην εκδήλωση που οργανώθηκε άψογα από το ΔΣ 
του ΣΥΝΟ Κοζάνης και συντόνισε η κ. Σταυρούλα Απο-
στολίδου, συμμετείχαν στελέχη νοσηλευτικών υπηρεσιών 
και νοσηλευτές από τα νοσοκομεία του νομού αλλά και 
από αυτά των όμορων νομών. Την ημερίδα τίμησαν με την 
παρουσία τους απευθύνοντας χαιρετισμό, ο εκπρόσωπος 
της Ιεράς ΜητρόποληςΦλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας, 
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Με επιτυχία διεξήχθη 
η 1η ημερίδα τραύματος του 
ΣΥ.ΝΟ Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα

ιερέας και νοσηλευτής κ. Αθανάσιος Καμπούρης, ο διοικητής των νοσοκο-
μείων του νομού κ. Γεώργιος Χιωτίδης, ο πρόεδρος της ΕΝΕ κ. Δημήτριος 
Σκουτέλης, ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ κ. Αριστείδης Δάγλας και ο νομι-
κός μας σύμβουλος κ. Αλέξιος Παραράς. 

Το επιστημονικό πρόγραμμα της ημερίδας ήταν εστιασμένο στο τραύμα 
και τα εξαιρετικά στρογγυλά τραπέζια έδωσαν στους παρευρισκόμενους την 
ευκαιρία να γνωρίσουν τις πλέον σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους αντιμε-
τώπισής του. Αναλυτικά η θεματολογία και οι συντελεστές των τραπεζιών 
ήταν η ακόλουθη: 

1ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

10:00 - 11:00 
«ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» 
Συντονισμός: Κούρτης Γεώργιος, M.Sc., Διευθυντής Γραφείου Εκπαίδευσης 
ΚΕΚ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» 
1. Διαχείριση οξέος τραύματος
Χριστίνα Μαρβάκη, Ομότιμη καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθή-
νας,  Μάρθα Κελέση Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας
2. Τεχνολογίες στη διαχείριση των χρόνιων τραυμάτων και ελκών
Γεώργιος Βασιλοπουλος, Καθ. Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθή-
νας
3. Η Χρήση του Υπερβαρικού Οξυγόνου στη θεραπεία τραυμάτων
Κωνσταντίνα Γαϊτάνου Αντιπλοίαρχος ΠΝ

11:00 – 12:30 
«ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ – ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» 
Εκπρόσωποι του ΔΣ της Ομοσπονδίας και του ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ Ν. Κοζάνης

2ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 

12:45 – 14:00  
«ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ» 
Συντονισμός: Άννα Μαυριδοπούλου, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη 4ου Νο-
σηλευτικού Τομέα, Γ.Ν.Θ.’’Ιπποκράτειο’’, Κλινική συντονίστρια  Προγραμμά-
των A.T.L.S Βορείου Ελλάδος, Σταματία Μπαϊνούζη, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊ-
σταμένη Ε’ Χειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Θ.’’Ιπποκράτειο’’, ΜΒΑ 
Σχολιαστής: Απόστολος Καμπαρούδης, Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυ-
ντής της Ε’ Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ, Διευθυντής Προγραμμάτων A.T.L.S 
Student course Βορείου Ελλάδος
1. Στα ΤΕΠ 
Δημήτριος Κάμτσιου, Νοσηλευτής ΤΕ, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, 
Γ.Ν.Θ.’’Ιπποκράτειο’’
2. Στο Χειρουργείο
Παναγιώτα Μαργιούλα, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Χειρουργείο Α’,  Γ.Ν.Θ.’’Ιπποκράτειο’’
3. Στη ΜΕΘ
Στυλιανή Σκούρα, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 
Γ.Ν.Θ.’’Ιπποκράτειο’’
4. Στην Κλινική
Ζαχαρίας Μόσχογλου, Νοσηλευτής ΤΕ, Ε’ Χειρουργικής Κλινικής, 
Γ.Ν.Θ.’’Ιπποκράτειο’’ 

Επιπλέον, σημαντική ήταν η παρουσίαση των τρεχόντων νοσηλευτικών 
ζητημάτων από το νομικό σύμβουλο κ Παραρά και οι ενδιαφέρουσες ερωτή-
σεις και τοποθετήσεις των συναδέλφων που συμμετείχαν ενεργά στην όλη 
διαδικασία. 
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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Αγαπητοί μου συνάδελφοι,

Έφτασε ο καιρός να ανακοινώσουμε τον επόμενο προορισμό της 
ομοσπονδίας μας για το 17ο πανελλήνιο συνέδριό μας, που δεν είναι άλλος 
από την εκπληκτική πόλη των Καλαβρύτων. Έναν προορισμό απαράμιλλου 
φυσικού κάλους, με βαριά ιστορική κληρονομιά κι ένα όνομα ιδιαιτέρως 
σημαντικό και πασίγνωστο σε κάθε μέρος της χώρας.

Οι Νοσηλευτές, πιστοί στο ραντεβού μας για τις 2 του Δεκέμβρη, θα 
κατακλύσουν τα πανέμορφα καλντερίμια της πόλης, παρακολουθώντας 
και συμμετέχοντας σε επαγγελματικά και επιστημονικά θέματα υψηλής 
αξίας και εγκυρότητας.

Η οικογένεια της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ και όλοι όσοι έχουμε την τύχη να 
ανήκουμε σ’ αυτήν, περιμένουμε παλιούς και νέους συναδέλφους 
να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, κυρίως όμως εμπειρίες για την 
εργασιακή πραγματικότητα όπως τη ζούμε καθημερινά σε όλες τις γωνιές 
της πατρίδας μας. 

Ειδικότερα, μέσα σε τούτη τη δίνη των ολοένα επιδεινούμενων 
προβλημάτων που πλήττουν το αγαθό της δημόσιας υγείας, η ενδυνάμωση 
των αξιών που αποτελούν θεμέλιους λίθους για την ομοσπονδία μας, 
όπως η συναδελφικότητα, η φιλία, η αλληλεγγύη κι η εμπιστοσύνη, 
φαντάζει περισσότερο από ποτέ επιτακτική.

Όπως όλα δείχνουν, τα Καλάβρυτα στις 2 του Δεκέμβρη θα φιλοξενήσουν 
εκατοντάδες Νοσηλευτές απ’ όλα τα μέρη της χώρας, σε ένα ακόμη 
λαμπρό συνέδριο των Νοσηλευτών και των Νοσηλευτριών που διαχρονικά 
δείχνουν πως ξέρουν και να προάγουν την επιστήμη τους, γνωρίζουν καλά 
όμως και να διασκεδάζουν απολαμβάνοντας τα απαράμιλλα θέλγητρα της 
ελληνικής φύσης.

Καλή μας αντάμωση.

Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
Αριστείδης Δάγλας

Καλωσόρισμα του προέδρου
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ

ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’

ΜΕΛΗ

ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ • Γ.Ν.Ν. «Ο Άγιος Παντελεήμων»

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»

ΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ • Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • Π.Γ.Ν. Πατρών

ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ • Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα»

ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ • Π.Γ.Ν Λάρισας

ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ • Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΠΕΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ • Ψ.Ν.Α. ΔΑΦΝΙ

ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • Ψ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ • Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ • Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΔΗ  ΣΤΑΜΩ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΛΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΑΚΗ ΒΑΪΑ
ΚΩΣΤΑΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΜΑ ΡΟΔΟΘΕΑ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επιτροπές

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΔΗ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΗ

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΡΑΧΩΡΙΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΟΝΔΑΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΨΑΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΙΑΠΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΛΑΧΑΤΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ 
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΟΡΒΑ ΕΛΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΣΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΚΕΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ ΜΑΙΡΗ
ΤΣΑΜΟΛΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΟΥΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επιτροπές
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΣΤΟΥΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επιτροπές

ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗ ΚΑΝΕΛΛΑ
ΒΑΡΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΓΑΡΔΙΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΑΜΟΥΛΑΡΗ ΜΑΡΙΚΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΟΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΖΕΡΒΑ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΣΟΥΔΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΤΕΛΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΥΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΚΕΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΙΜΟΣ
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΝΗΣΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΤΑΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΝΤΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΡΝΑΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΣΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΝΤΙΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΕΪΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΕΛΕΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ ΕΛΛΗ
ΧΟΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΕΛΗ
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ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Π. Άγιος Ανδρέας

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Δράμας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Λαμίας

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κυπαρισσίας

ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Παίδων Πατρών Καραμανδάνειο

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Αρεταίειο Νοσοκομείο

ΑΡΙΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κομοτηνής Σισμανόγλειο

ΒΕΝΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Α.Ν.Θ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

ΒΙΣΜΠΑ ΑΝΝΑ • Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν. Κατερίνης 

ΒΛΑΔΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Έδεσσας

ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ • Καθηγήτρια Νοσηλευτικής ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΚΟΝΗ ΜΑΡΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Αιγινήτειο Νοσοκομείο

ΓΚΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Καλαμάτας

ΓΟΥΡΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Νοσ. Θείας Πρόνοιας Η Παμμακάριστος

ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Χαλκίδας

ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. «Ο Άγιος Δημήτριος», Θεσσαλονίκη

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. Έβρου

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Λάρισας Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο

ΖΑΓΑΝΑ ΒΑΪΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Ν.Θ. Η Σωτηρία

ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΘΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Καρπενησίου

ΖΕΚΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Καβάλας

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. Λάρισας

ΖΟΥΓΚΟΥ ΘΕΩΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αθηνών Λαϊκό

ΚΑΖΟΛΗ ΕΥΤΕΡΠΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Λήμνου

ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κυθήρων Τριφύλλειο

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ • Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΔΗ ΣΤΑΜΩ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Σπάρτης

ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά Άγιος Παντελεήμων

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ • Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισμός

ΚΕΛΕΣΗ ΜΑΡΘΑ • Καθηγήτρια Νοσηλευτικής ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΠΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ • Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο

ΚΙΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Παθολογικό Νοσ. Σπηλιοπούλειο «Αγία Ελένη»

ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΪΖΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Γρεβενών

ΚΟΝΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Φιλιατών

ΚΟΡΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Άμφισσας

ΚΟΥΚΙΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ • Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ • Διευθυντής Ν.Υ., Γ.Ν.Α. «Ασκληπιείο Βούλας»

ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αιγίου

ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • Διευθ/ρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αργολίδας - Νοσηλευτ. Μονάδα Ναυπλίου

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επιτροπές
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ΛΑΓΚΑΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

ΛΕΥΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ • Διευθυντής Ν.Υ., Γ.Ν. Ζακύνθου

ΛΙΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. Γ. Γεννηματάς

ΛΙΟΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κοζάνης Μαμάτσειο

ΜΑΜΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης

ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Ε.Α.Ν. Πειραιά Μεταξά

ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΜΑΝΘΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Ι. «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΜΗΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πρέβεζας

ΜΗΤΡΑΚΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Ξάνθης

MΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ • Διευθυντής Ν.Υ., Γ.Ν. Άρτας

ΜΙΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Ν. Ρίου Πατρών

ΜΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., ΨΝΑ Δαφνί

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ • Καθηγήτρια Νοσηλευτικής ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΝΤΑΒΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Α Γ.Γεννηματάς

ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο

ΝΤΙΟΥΔΗ ΠΑΓΩΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Γιαννιτσών

ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Λευκάδας

ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Χαλκιδικής

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Βόλου Αχιλλοπούλειο

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πύργου Ανδρέας Παπανδρέου

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Καρδίτσας

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Βέροιας

ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΝΕΖΙΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αμαλιάδας

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Άργους

ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. Αττικόν

ΠΙΣΤΟΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Μελισσίων Αμαλία Φλέμιγκ

ΡΑΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πειραιά Τζάνειο

ΡΟΚΑ ΕΛΕΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

ΣΑΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Π.Α. Αγλαΐα Κυριακού

ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

ΣΚΟΥΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Ειδικό Νοσ. Νοσημάτων Θώρακος Δυτικής 

Ελλάδας, Πάτρα

ΣΤΕΛΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Μεσολογγίου

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Π.Ν. Τρίπολης Η Ευαγγελίστρια

ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Σερρών

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • Διευθυντής Ν.Υ., Γ.Ν. Κέρκυρας

ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειο

ΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ • Καθηγήτρια Νοσηλευτικής ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΑΡΤΕΜΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αργοστολίου - Ληξουρίου

ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ο.Ν.Κ. Άγιοι Ανάργυροι

ΦΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ • Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΧΑΜΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κιλκίς

ΧΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Ν.Δ.Α.Ν. Αθηνών Ανδρέας Συγγρός

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία»

Επιτροπές
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Οδηγίες για την υποβολή περιλήψεων

Η περίληψη εργασίας θα πρέπει να αποσταλεί με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
abstracts@pasyno2016.gr και να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα 
επισυναπτόμενα:
i. το δελτίο υποβολής περίληψης (βρείτε το δελτίο στο www.pasyno2016.gr)
ii. την περίληψη εργασίας σε αρχείο word.doc 97-2003 ή νεότερο 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.

Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας (23/10/2016) δε μπορεί να 
γίνονται δεκτές.

Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά ΔΕ μπορεί να γίνονται 
δεκτές.

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.

Στην ανασκόπηση δεν μπορούν να συμμετέχουν πάνω από 3 συγγραφείς ενώ στην 
ερευνητική εργασία πάνω από 7 (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται).

Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα αποστείλει 
ηλεκτρονικά βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση 
μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης εντός τριών ημερών παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη 
Γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 210 52 44 760.

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους 
υπευθύνους για την αλληλογραφία συγγραφείς μέχρι τις 10/11/2016.

Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μέχρι την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής (23/10/2016). Μετά την ημερομηνία λήξης 
υποβολής περιλήψεων, δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αυτών.

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

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.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 23/10/2016

01. 

02. 

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

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

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Η δομή της περίληψης ερευνητικής εργασίας και ανασκόπησης θα 
πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους ως εξής:
• Εισαγωγή - Σκοπός - Υλικό και Μέθοδος - Αποτελέσματα - 
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.

Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις.

Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ. x 
29,7εκ.) με περιθώρια 2,54 εκ. επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά-
αριστερά (είναι οι τυπικές διαστάσεις ενός αρχείου word).

Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 
11 pt., να είναι μορφοποιημένο σε μονό διάστημα και να έχει 
πλήρη στοίχιση (justified).

Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαίους χαρακτήρες, 
έντονη γραφή (bold) και κεντρική στοίχιση.

Αμέσως μετά τον τίτλο ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα ή των 
συγγραφέων.

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).

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

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.
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Συγγραφή – Σύνταξη

Το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να ανακοινώσει την εργασία, να είναι 
υπογραμμισμένο (Underlined) και με έντονη γραφή (bold)
π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

Το 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).

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν 
πληροί τους παραπάνω όρους.

Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως η 
επιθυμία των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.

Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των 
εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα 
αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.

09.

10.

11.

12.

13.
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Παρουσίαση Επιστημονικών Εργασιών

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.

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters)

• Η παρουσίαση των Posters θα γίνει ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης, μεταφοράς 
και ανάρτησης στο συνεδριακό χώρο. Οι ανακοινώσεις θα προβληθούν σε οθόνες fullHD. Η 
διαγώνιος των οθονών είναι 50".
• Η διάρκεια της παρουσίασης του κάθε e poster θα είναι 10 λεπτά και σε αυτό το διάστημα 
η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου μπορεί να θέσει ερωτήματα και να σχολιάσει τα 
παρουσιαζόμενα θέματα.
• 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

• 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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Γενικές Πληροφορίες

Kalavrita Canyon Hotel

 

Τόπος και χρόνος συνεδρίου

Επίσημη γλώσσα

Έκθεση

Μοριοδότηση

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου 
είναι η Ελληνική.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει 
Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων και βιβλίων. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη 

γραμματεία του Συνεδρίου για περισσότερες πληρο-
φορίες στο 210 5244760, e-mail: exhibition@
pasyno2016.gr

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

Κόστος συμμετοχής στο συνέδριο
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 συνεδριακό υλικό στο χώρο του Συνεδρίου.

70€ 120€ 150€

110€ 150€ 190€

30€ 60€ 90€

Στην εγγραφή περιλαμβάνονται:
• Συνεδριακό Υλικό 
   (τσάντα, μπλοκ, στυλό, κ.λπ.)
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
• Παρακολούθηση Κλινικών Φροντιστηρίων
• Διαλλείματα καφέ
• Εναρκτήρια Τελετή

Κατά την τιμολόγηση εταιρειών το παραπάνω κόστος εγγραφής επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%
Οι φοιτητές (1ο πτυχίο), χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητα τους προσκομίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα ή 
πάσο ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι νοσηλευτές την αντίστοιχη κάρτα 
ανεργίας.
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Καταβολή συμμετοχής

Κόστος διαμονής

Γενικές Πληροφορίες

Η καταβολή της συμμετοχής μπορεί να γίνει με χρέω-
ση πιστωτικής κάρτας ή με κατάθεση στον τραπεζικό 
λογαριασμό της εταιρείας 
ΠΡΟΟΨΙΣ 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.
Αριθμός λογαριασμού: 151 00 2002 011963
IBAN: GR86 0140 1510 1510 0200 2011 963

Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, 
παρακαλείσθε όπως αποστείλετε φωτοτυπία του κα-
ταθετηρίου στο fax: 210 5740084 ή στο  email: 
registration@pasyno2016.gr, αναγράφοντας απα-
ραίτητα το ονοματεπώνυμό σας και την ένδειξη 17ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.

Η φόρμα εγγραφής και πακέτου διαμονής έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου 
www.pasyno2016.gr

Οι τιμές είναι 
κατ’ άτομο και 
περιλαμβάνουν: 
2 διανυκτερεύσεις 
(2-4/12/2016) και 
πρωινό.
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Ιστορικά στοιχεία

Λίγα λόγια για τα Καλάβρυτα

• Ένα από τα ξεχωριστά μνημεία της πόλης των Καλαβρύ-
των είναι ο Τόπος της Θυσίας, στο λόφο του Καπή, που 
βρίσκεται 500 μέτρα από το κέντρο, στο δρόμο προς Χιο-
νοδρομικό Κέντρο. Εκεί στις 13 Δεκεμβρίου 1943, οδη-
γήθηκαν από τους Γερμανούς όλοι οι άνδρες από 14 ετών 
και πάνω, όπου και εκτελέστηκαν. Σήμερα στη ράχη του 
Καπή βρίσκεται ένας μεγάλος Σταυρός που θυμίζει το απο-
τρόπαιο έγκλημα. Στις στήλες που περιβάλλουν τον κεντρι-
κό χώρο αναγράφονται τα ονόματα των οικογενειών των 
Εκτελεσθέντων. Στην κατακόμβη είναι αναρτημένα μικρά 
καντήλια ισάριθμα με τις οικογένειες των εκτελεσθέντων.

• Στο δεσπόζοντα λόφο βόρειας της Μονής της Αγίας 
Λαύρας υψώνεται το λαμπρότερο μνημείο του Έθνους. 
Είναι το Ηρώο των αγωνιστών της Επανάστασης του 
1821, που θυσιάστηκαν για την ανεξαρτησία του Ελ-
ληνικού Έθνους από τον Τουρκικό Ζυγό. Τα αποκαλυ-
πτήρια του μνημείου στη σημερινή του μορφή πραγματο-
ποιήθηκαν στις 24 Μαρτίου 1971.Το Ηρώο αποτελείται 

από σύνθεση τριών ανδριάντων που παριστάνουν τη 
συμμετοχή του κλήρου και των αγωνιστών στην Επα-
νάσταση του 1821 και την Ελευθερία του Ελληνικού 
Έθνους από τον Τούρκο Κατακτητή.

• Ο Οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοπτού – Κα-
λαβρύτων και η μοναδική διαδρομή του μέσα από το 
φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού αποτελούν ένα από 
τα ωραιότερα φυσικά αξιοθέατα της χώρας μας. Έχει 
χαρακτηριστεί η θεαματικότερη σιδηροδρομική γραμμή 
των Βαλκανίων. Σήμερα το τρενάκι με δυο μικρά βαγό-
νια και την ντηζελοηλεκτρική μονάδα στο κέντρο ξεκινά 
από το σταθμό του Διακοπτού ανηφορίζοντας προς τα 
Καλάβρυτα περνώντας στην αρχή από το ομαλό κομ-
μάτι και συνεχίζει βγάζοντας τα δόντια του, μπαίνοντας 
στο πρώτο στένεμα της χαράδρας και την στάση στον 
οικισμό Νιάματα. Το τρενάκι με το όνομα Οδοντωτός 
περνάει από μικρά τούνελ με διαδοχικές σπηλαιώδεις 
αίθουσες, σε μια από τις οποίες οι σταλαγμίτες έχουν 

Αξιοθέατα - Δραστηριότητες - Μνημεία

Τα Καλάβρυτα είναι χτισμένα στην θέση της αρχαίας 
Αρκαδικής πόλης Κύναιθας ή Κυναίθης. Το όνομα Κα-
λάβρυτα, σημαίνει «καλές βρύσες». Το 1430 τα Κα-
λάβρυτα γίνονται έδρα μιας από τις τρεις ανεξάρτητες 
βυζαντινές ηγεμονίες (δεσποτάτα) στις οποίες είναι χω-
ρισμένη πλέον η Πελοπόννησος.

Η περιοχή των Καλαβρύτων συμμετείχε στην επανάστα-
ση του 1821, όταν στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας 
των Καλαβρύτων κηρύχτηκε η επανάσταση από τον 
Παλαιών Πατρών Γερμανό και τους οπλαρχηγούς 
της Πελοποννήσου που είχαν συγκεντρωθεί εκεί.  
Στα Καλάβρυτα οι πολεμικές επιχειρήσεις κατά των 
Τούρκων που λαμβάνουν χώρα ήδη από τα μέσα Μαρτί-
ου του 1821 κορυφώνονται με την κατάληψη της πόλης 

στις 21 Μαρτίου 1821. Εξαιτίας του πρωταγωνιστικού 
τους ρόλου στην επανάσταση του 1821, τα Καλάβρυτα 
πυρπολήθηκαν δύο φορές από τα στρατεύματα Ιμπραήμ, 
το 1826 και το 1827. 

Στη διοικητική διαίρεση του 1836 τα Καλάβρυτα αναφέ-
ρονται με το όνομα Κυναίθη.

Τα Καλάβρυτα υπήρξαν μία από τις περιοχές της Ελλάδας 
που βίωσαν με τον σκληρότερο τρόπο τα γερμανικά αντί-
ποινα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Στις 13 Δεκεμβρίου 
1943 ο γερμανικός στρατός κατοχής εκτέλεσε σχεδόν 
όλο τον ανδρικό πληθυσμό των Καλαβρύτων και έκαψε 
την πόλη. Οι περισσότερες αναφορές κάνουν λόγο για 
περισσότερους από 800 νεκρούς. Τα Καλάβρυτα είναι 
σήμερα χαρακτηρισμένος μαρτυρικός οικισμός.
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Λίγα λόγια για τα Καλάβρυτα

σχηματίσει όρθιες στήλες που μοιάζουν με 
μορφές παραταγμένες με σύνθεση δικαστη-
ρίου (δικαστής, πρόεδρος και εισαγγελέας). 
Ο Οδοντωτός μαζεύει τα δόντια του στη στά-
ση των Τρικλιών. Η διαδρομή συνεχίζει σε 
άγρια τοπία με καταρράκτες και φτάνουμε στο 
πιο στενό σημείο της διαδρομής που λέγεται 
“Πόρτες” και το τρενάκι περνάει μέσα από 
σήραγγα. Ανηφορίζοντας ο Οδοντωτός φτά-
νει στο σταθμό του Μεγάλου Σπηλαίου, 
όπου βρίσκεται στον οικισμό της Κάτω Ζα-
χλωρούς. Συνεχίζοντας τώρα πλέον την ομα-
λή διαδρομή του προς Καλάβρυτα αναπτύσ-
σει ταχύτητα περνώντας από την στάση της 
Κερπινής και φτάνει στα Καλάβρυτα μέσα 
από τον ανοιχτό κάμπο.

• Το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων 
βρίσκεται σε απόσταση 15 χλμ. περίπου από 
την πόλη των Καλαβρύτων, στη ΒΔ πλευρά 
του Χελμού και σε υψόμετρο 1700 μ. (Ξε-
ρόκαμπος), έως 2340 μ. (Νεραϊδόραχη). 
Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις με 8 ανα-
βατήρες και 13 πίστες όλων των κατηγορι-
ών. Λειτούργησε για πρώτη φορά το 1988 
και έδωσε μεγάλη ώθηση στην τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχής. Λειτουργεί καθημε-
ρινά, κατά την χειμερινή περίοδο (από το Δε-
κέμβριο έως τον Απρίλιο) από τις 8:30 έως 
τις 16:00. Στις εγκαταστάσεις του υπάρχουν 
χώροι στάθμευσης, καφετέριες και εστιατό-
ρια, κατάστημα πώλησης και ενοικίασης εξο-
πλισμού χιονοδρομίας.

• Το «Σπήλαιο των Λιμνών» βρίσκεται κο-
ντά στο χωριό Καστριά του Δήμου Λευκασίου 
Αχαΐας, επί του επαρχιακού δρόμου Πατρών 
- Καλαβρύτων - Κλειτορίας - Τριπόλεως. Απέ-
χει μόλις 17 χλμ. από τα Καλάβρυτα και 9 χλμ. 
από την Κλειτορία. Το σπήλαιο είναι ένα σπά-
νιο δημιούργημα της φύσης. Εκτός από τους 
λαβυρινθώδεις διαδρόμους, τις μυστηριώ-
δεις στοές και τους παράξενους σταλακτιτι-
κούς σχηματισμούς του, έχει κάτι αποκλει-
στικά δικό του: τις αλλεπάλληλες κλιμακωτές 
λίμνες (εκτείνονται σε τρεις ορόφους), που 
το καθιστούν μοναδικό στο είδος του στον 
κόσμο! Το αξιοποιημένο μήκος του σπηλαίου 

προς το παρόν ανέρχεται σε 500 μέτρα. Πε-
ριλαμβάνει εγκατάσταση καλλιτεχνικού φω-
τισμού. Ο επισκέπτης μπαίνει στο σπήλαιο 
από τεχνητή σήραγγα, που καταλήγει κατ΄ 
ευθείαν στο δεύτερο όροφο. Οι διαστάσεις 
του τμήματος αυτού προκαλούν δέος, έκστα-
ση και θαυμασμό. Η διάβαση των λιμνών γί-
νεται από υπερυψωμένες τεχνητές γέφυρες. 
Στον κάτω όροφο του σπηλαίου βρέθηκαν 
απολιθωμένα οστά ανθρώπου και διαφόρων 
ζώων, μεταξύ των οποίων και ιπποπόταμου. 
Το τμήμα αυτό προορίζεται για βιοσπηλαιο-
λογικό εργαστήριο διεθνούς προβολής.

• Η Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας βρίσκε-
ται 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης των 
Καλαβρύτων. Η Μονή άρχίσε να οικοδομεί-
ται το 961. Το 1821 αποτέλεσε το κέντρο 
της Εθνεγερσίας κατά των Τούρκων με την 
ύψωση του Λαβάρου και την ορκωμοσία των 
αγωνιστών από τον Παλαιών Πατρών Γερ-
μανό. Στη Μονή φυλάσεται το Λάβαρο της 
ορκωμοσίας των αγωνιστών του 1821.

• Τα ύδατα της πηγής Στυγός συνδέθηκαν 
με θεολογικές και φιλοσοφικές ιδέες, όπως 
αυτές από τα Ελευσίνια Μυστήρια και τις Ορ-
φικοπυθαγορικές δοξασίες για την μετενσάρ-
κωση. Η Στυγξ ήταν υποχθόνιος ποταμός. Η 
στυγερή Στύγα έχει τα βουερά παλάτια της 
στα Τάρταρα. Εκεί που ο Δίας έριξε τους Τι-
τάνες, τους Γίγαντες και όσους άλλους ενα-
ντιώθηκαν στο θέλημα του. Χώρια μένει στα 
λαμπρά της δώματα η Στύγα, χτισμένα με μα-
κριές πέτρες και στηριγμένα ολούθε με κο-
λώνες αργυρές. Τη Στύγα τη φυλάνε νύχτα 
μέρα δράκοι ακοίμητοι. Στην Τιτανομαχία ο 
Δίας με τους άλλους θεούς, το αδέλφια του, 
πολέμησε κατά του πατέρα του του Κρόνου, 
που είχε τη βοήθεια των δικών του αδερφών, 
των Τιτάνων. Όμως, την παράταξη του Δία 
ήρθε να ενισχύσει από την τιτανογενιά, η φο-
βερή Ωκεανίδα η Στύγα, που ‘χε παιδιά της το 
Κράτος και τη Βία, το Ζήλο και τη Νίκη. 

Αυτά είναι αδρομερώς μερικά από τα πά-
μπολλα θέλγητρα των μαγευτικών Καλα-
βρύτων που ως σύνεδροι θα επισκεφτούμε 
από τις 2-4 Δεκεμβρίου με την ΠΑΣΥΝΟ.
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                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αθήνα,                 5.09.2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                            Αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ/ΦΑΥ2Α3/Γ.Π.64642 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
& ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
 
Ταχ. Διεύθυνση                                                 
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο   
Φαξ 
E-mail                     
  

 
: Αριστοτέλους 17 
: 101 87 
: Ελ. Νησιώτη    
: 213-2161617 
: 210-5230577 
: pfy4@moh.gov.gr 
 

 
ΠΡΟΣ :  

 
Πανελλήνια Συνδικαλιστική 
Νοσηλευτική Ομοσπονδία    
του ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-
ΕΣΥ) 
Βασιλίσσης Σοφίας 117, 
Αμπελόκηποι  
Τ.κ. 11521, Αθήνα  

 

 ΘΕΜΑ: Χορήγηση αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο  17ο Πανελλήνιο  Συνέδριο 

της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. –ΕΣΥ.  
 

Έχοντας  υπόψη : 

α)  Τις διατάξεις του εδ. εε της παρ. 3δ  του  άρθρου 19 του ΠΔ 106/2014 (ΦΕΚ 

173/Α΄/28-08-2014) «Οργανισμός του  Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει . 

β)  Τις διατάξεις της παρ.18 του  άρθρου 11 του Ν.2889/01 (ΦΕΚ 37/τ. Α/2-3-2001) 

καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4272/14 (ΦΕΚ 145/Α/11-7-14) περί 

ρυθμίσεως θεμάτων εκπαιδευτικών αδειών.                

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α΄/17.2.2014)  

δ) Την υπ΄αριθμ. Γ3δ/ΦΑΥ2/Γ.Π. οικ. 57595/27.07.2016  (ΑΔΑ: Ω1Π9465ΦΥΟ- 

ΨΕΝ) εγκύκλιο, με θέμα «Καθορισμός ενιαίων προτυποποιημένων διαδικασιών για 

τη χορήγηση αιγίδας και έκφρασης αρωγής και στήριξης από το Υπουργείο Υγείας, 

σε επιστημονικές εκδηλώσεις ή δράσεις ή παρεμβάσεις». 

ε) Το υπ΄αριθμ.234/26.08.2016( Γ.Π.64642/29.08.2016  έγγραφο της  

Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του ΕΣΥ  (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-  

ΕΣΥ) , με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά,  
 

τίθεται  υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, το «17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της 

Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας  του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.- ΕΣΥ), το οποίο θα πραγματοποιηθεί  από τις 2 έως τις 4 

Δεκεμβρίου 2016, στο ξενοδοχείο «kalavrita Canyon Hotel», στα Καλάβρυτα 

Αχαΐας.  
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      Στόχος του εν λόγω Συνεδρίου, είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων σε πολύ 

βασικούς τομείς  της νοσηλευτικής επιστήμης καθώς και η παροχή εξειδικευμένης 

γνώσης μέσω των ειδικών φροντιστηρίων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο 

υλοποίησης του  Συνεδρίου. 

       Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις χορήγησης Αιγίδας και έκφρασης αρωγής 

και στήριξης από το Υπουργείο Υγείας αναφέρεται ρητά μία εκ των 

διατυπώσεων αυτών, με τον τίτλο του Υπουργείου Υγείας.  

Απαγορεύεται η χρήση του σήματος – λογότυπου του Υπουργείου Υγείας,  

εφόσον η εν λόγω εκδήλωση-δράση δεν έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί με ευθύνη 

και συμμετοχή αυτού. 

      Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο ανάπτυξης και προώθησης εθνικών πολιτικών που 

ενισχύουν την προαγωγή των υγιεινών συνηθειών και συμπεριφορών διατροφής, 

καθώς και του Μητρικού Θηλασμού, από  το Υπουργείο Υγείας  και συναρμόδιους 

φορείς, εξετάζεται η δυνατότητα απόρριψης χορήγησης αιγιδών σε επιστημονικές 

εκδηλώσεις, η χρηματοδότηση των οποίων προέρχεται από εταιρείες των οποίων η  

δραστηριότητα αντιτίθεται ή δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές και τη φιλοσοφία των εν 

λόγω πολιτικών, δηλαδή εταιρείες που εμπορεύονται αεριούχα ποτά τροφές,  με 

κορεσμένα λιπαρά, σάκχαρα και μεγάλη ποσότητα αλατιού, καθώς και 

υποκατάστατα μητρικού γάλακτος για νεογνά και βρέφη.  

          Με την ολοκλήρωση των εργασιών του εν λόγω Συνεδρίου, παρακαλείσθε 

όπως συμπληρώσετε και σε χρονικό διάστημα έως ένα (1) μήνα, αποστείλετε στη 

Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Αγωγής Υγείας &  

Πρόληψης με διαβιβαστικό έγγραφο, το συνημμένο Έντυπο Δ΄ με τίτλο:  

«Απολογιστικά Στοιχεία Επιστημονικής Εκδήλωσης ή Δράσης ή Παρέμβασης» με 

αναφορά στα συνοπτικά συμπεράσματα και προτάσεις με το αντίστοιχο  υλικό.       

Συνημμένα (μόνο για το Φορέα) :   

ΕΝΤΥΠΟ Δ΄  

    

                                                                                      Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
                                                                                             
                                                                                         

                                                                                       ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΟΣ   

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Χωρίς Συνημμένα) : 

1. Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Π.Ε.) με την παράκληση να διαβιβάσουν 

το παρόν έγγραφο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς τους. 

2. Ό λες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας (με παράκληση να ενημερωθούν 

οι ΟΤΑ- Δημοτικά Ιατρεία – ΚΑΠΗ –Βοήθεια στο Σπίτι , κ.λ.π.) 

3. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος  



σύγχρονος νοσηλευτής30

      Στόχος του εν λόγω Συνεδρίου, είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων σε πολύ 

βασικούς τομείς  της νοσηλευτικής επιστήμης καθώς και η παροχή εξειδικευμένης 

γνώσης μέσω των ειδικών φροντιστηρίων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο 

υλοποίησης του  Συνεδρίου. 

       Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις χορήγησης Αιγίδας και έκφρασης αρωγής 

και στήριξης από το Υπουργείο Υγείας αναφέρεται ρητά μία εκ των 

διατυπώσεων αυτών, με τον τίτλο του Υπουργείου Υγείας.  

Απαγορεύεται η χρήση του σήματος – λογότυπου του Υπουργείου Υγείας,  

εφόσον η εν λόγω εκδήλωση-δράση δεν έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί με ευθύνη 

και συμμετοχή αυτού. 

      Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο ανάπτυξης και προώθησης εθνικών πολιτικών που 

ενισχύουν την προαγωγή των υγιεινών συνηθειών και συμπεριφορών διατροφής, 

καθώς και του Μητρικού Θηλασμού, από  το Υπουργείο Υγείας  και συναρμόδιους 

φορείς, εξετάζεται η δυνατότητα απόρριψης χορήγησης αιγιδών σε επιστημονικές 

εκδηλώσεις, η χρηματοδότηση των οποίων προέρχεται από εταιρείες των οποίων η  

δραστηριότητα αντιτίθεται ή δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές και τη φιλοσοφία των εν 

λόγω πολιτικών, δηλαδή εταιρείες που εμπορεύονται αεριούχα ποτά τροφές,  με 

κορεσμένα λιπαρά, σάκχαρα και μεγάλη ποσότητα αλατιού, καθώς και 

υποκατάστατα μητρικού γάλακτος για νεογνά και βρέφη.  

          Με την ολοκλήρωση των εργασιών του εν λόγω Συνεδρίου, παρακαλείσθε 

όπως συμπληρώσετε και σε χρονικό διάστημα έως ένα (1) μήνα, αποστείλετε στη 

Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Αγωγής Υγείας &  

Πρόληψης με διαβιβαστικό έγγραφο, το συνημμένο Έντυπο Δ΄ με τίτλο:  

«Απολογιστικά Στοιχεία Επιστημονικής Εκδήλωσης ή Δράσης ή Παρέμβασης» με 

αναφορά στα συνοπτικά συμπεράσματα και προτάσεις με το αντίστοιχο  υλικό.       

Συνημμένα (μόνο για το Φορέα) :   

ΕΝΤΥΠΟ Δ΄  

    

                                                                                      Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
                                                                                             
                                                                                         

                                                                                       ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΟΣ   

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Χωρίς Συνημμένα) : 

1. Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Π.Ε.) με την παράκληση να διαβιβάσουν 

το παρόν έγγραφο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς τους. 

2. Ό λες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας (με παράκληση να ενημερωθούν 

οι ΟΤΑ- Δημοτικά Ιατρεία – ΚΑΠΗ –Βοήθεια στο Σπίτι , κ.λ.π.) 

3. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος  

Πλουτάρχου 3 και Υψηλάντους, τκ. 10675, Αθήνα (Ενημέρωσης Μελών Ι.Σ.) 

4. Πανελλήνια Ένωση Ιατρών  Δημόσιας Υγείας Λ. Αλεξάνδρας 215, 11623 Αθήνα  

5. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Μαιάνδρου 23 τ.κ.11525 Αθήνα (Ενημέρωση 

Επιστημονικών Εταιρειών) 

6. Ένωση  Νοσηλευτών Ελλάδας  (Ενημέρωση Μελών )  

7.  Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών –τριών Υγείας  (Ενημέρωση Μελών)  

        Παπαρηγοπούλου 15, τ.κ. 10561, Αθήνα  

8. Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών –των  (Ενημέρωση Μελών ) 

 Αρ. Παππά 2, τ.κ. 11521, Αθήνα 

9. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 

236, τ.κ.16341 (Με την υποχρέωση να ενημερώσουν τους Συλλόγους Μέλη). 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ : 

 Πληροφορίες για την εκδήλωση στα τηλέφωνα : 2106469802, fax:2106469286  

Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) :pasyno_9@otenet.gr 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφ. κ. Υπουργού Υγείας   

2.  Γραφ. κ. Αν. Υπουργού Υγείας   

3. Γραφ. κ.κ. Γεν. Γραμματέων  

4. Γραφ. Προϊστ. Γενικής Δ/νσης   

    Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας 

5. Δ/νση Δημόσιας Υγείας  

6. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού 

    Τμήμα Μέτρησης Απόδοσης  Ε.Σ.Υ. 

7. Δ/νση Επαγγελματιών Υγείας      

    Τμήμα α΄και γ΄  

8. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με ηλεκτρονική αλληλογραφία, με την 

παράκληση να αναρτηθεί στην  Ιστοσελίδα του Υπουργείου) 

9. Δνση Π.Φ.Υ & Πρόληψης, Τμήμα Γ3δ (3)    
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Το Υπουργείο Υγείας απαντά στην ΕΝΕ ότι η διάλυση 
κυτταροστατικών δεν είναι ευθύνη των νοσηλευτών
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ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Π Α Σ Υ Ν Ο  -  Ε Σ Υ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Β. Σοφίας 117, 11521 Αμπελόκηποι. Τηλ.2106469802, fax:2106469286 

Email: pasyno_9@otenet.gr   Κιν: 6979774520 & 6932361623 

Site: www.pasyno.gr   

 
Αρ.Πρωτ.:271 

Αθήνα 20/09/2016 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

   

Με αφορμή το εξαιρετικά δυσάρεστο περιστατικό της επίθεσης νεαρού ασθενή που 

εισήχθη το βράδυ του Σαββάτου εκουσίως στην ψυχιατρική κλινική του Γ.Ν.Α. 

"Σισμανόγλειο", αλλά παρουσίασε αιφνίδια διεγερτική και ανεξέλεγκτη συμπεριφορά, προς το 

προσωπικό της κλινικής που εκτελούσε βάρδια, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή τους,  η 

Πανελλήνια  Νοσηλευτική Ομοσπονδία Νοσηλευτών ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ- ΕΣΥ) εκφράζει τη 

συμπαράσταση της προς τους συναδέλφους Νοσηλευτές και την ιατρό που τραυματίστηκαν 

και επισημαίνει τα ακόλουθα: 

  Στην ψυχιατρική κλινική του Σισμανογλείου, νοσηλεύονται 24 ασθενείς, 18 εκ των 

οποίων με ακούσια νοσηλεία (εισαγγελικές παραγγελίες) και σε αρκετές βάρδιες, στο τμήμα 

υπάρχουν μόνο δύο νοσηλευτές (συνήθως ένας νοσηλευτής και μία νοσηλεύτρια) για να 

διαχειριστούν ιδιαίτερα δύσκολα περιστατικά τέτοιας φύσης. Την κατάσταση αυτή έχουμε 

επανειλημμένα τονίσει προς τη Διοίκηση με σκοπό την ανεύρεση βιώσιμης λύσης, χωρίς 

δυστυχώς αποτέλεσμα και οι συνάδελφοι είναι αναγκασμένοι να εκτελούν τα καθήκοντα τους 

εκτεθειμένοι σε επικίνδυνες για την υγεία και την ασφάλειά τους συνθήκες. (Θυμίζουμε 

πρόσφατη καταγγελία μας με αφορμή την απόπειρα βιασμού νοσηλεύτριας από 

νοσηλευόμενο ασθενή στην ίδια κλινική που μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι δεν ήταν 

αρκετή να κινητοποιήσει τον κρατικό μηχανισμό). 

  Αν και είναι αυτονόητο, σημειώνουμε ότι οι αρμοδιότητες των Νοσηλευτών αφορούν 

αποκλειστικά και μόνο στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σύμφωνα με τα διδάγματα της 

νοσηλευτικής επιστήμης και είναι παράνομο και επικίνδυνο, όπως αποδεικνύεται, να τους 

ανατίθεται ο ρόλος του φύλακα, σε κλινικές όπου πραγματοποιούνται πολυάριθμες εισαγωγές 

ψυχιατρικών περιστατικών, κατά παράβαση των υπ’ αριθμ. Υ4δ/12861/ 16.10.2000 & & 

Υ4δ/16009/14.12.2000 Υπουργικών αποφάσεων, όπως τροποποιήθηκαν από την υπ’ αριθ. 

Υ4δ/4962/9.4.2001 και την  Υ4δ/9989 ΦΕΚ Β 924 2001Υπουργική απόφαση και ισχύουν 

σήμερα. 
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 Η αντιμετώπιση του ζητήματος σε θεωρητικό επίπεδο και η σύσταση επιτροπών και 

ομάδων εργασίας δεν επαρκεί για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, οι οποίοι πέραν 

όλων των άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν εκ της ελλείψεως προσωπικού, 

απαξιώνονται ως επιστήμονες αλλά και ως άνθρωποι, μιας και θεωρείται ασήμαντο γεγονός 

ακόμη και να απωλέσουν τη ζωή τους. 

  Είναι σήμερα επιτακτική όσο ποτέ η λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου  για την 

εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας και την πρόληψη κάθε κίνδυνου που δύναται να 

απειλήσει την υγεία ή τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων. 

 Η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό, πράγμα το οποίο φαίνεται να αγνοούν 

επιδεικτικά οι ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας διαχρονικά. 

 Διαμαρτυρόμαστε για την υφιστάμενη κατάσταση και καλούμε την ηγεσία του 

Υπουργείου Υγείας, να αναλάβει τις ευθύνες της για τις τραγικές καταστάσεις  που βιώνουν οι 

εργαζόμενοι στις ψυχιατρικές δομές και να παράγει έργο κατ’ εφαρμογή των νομοθετικών 

επιταγών, προτού θρηνήσουμε θύματα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση της 

ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που το τελευταίο χρονικό διάστημα ολοένα και περισσότερο 

ξεχνιέται. 

 

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 Ο Πρόεδρος  Ο Γ. Γραμματέας 

 

 

 

 

 Αριστείδης Δάγλας  Γεώργιος Αβραμίδης   
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Είναι γεγονός, ότι οι διατάξεις του άρθρου 53 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα καθιερώ-
νουν μια σειρά διευκολύνσεων για τον γονέα 

υπάλληλο, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και 
η χορήγηση εννεάμηνης άδειας ανατροφής μετ’α-
ποδοχών. 

Ενώ, όμως, ο νομοθέτης λαμβάνει μέριμνα για 
την αντιμετώπιση περιπτώσεων, κατά τις οποίες και 
οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή ο ένας εξ 
αυτών εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, ουδέν ανα-
φέρει για τις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες 
ο ένας γονέας είναι μεν δημόσιος υπάλληλος, πλην 
όμως ο άλλος είναι άνεργος. 

Σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε ερμηνευ-
τικώς να γίνει δεκτό, ότι δεν συντρέχει λόγος χορή-
γησης της εννεάμηνης άδειας 
ανατροφής, δοθέντος ότι 
για το χρονικό διάστη-
μα που ο ένας εκ 
των γονέων δια-
τελεί άνεργος δύ-
ναται κάλλιστα να 
επιφορτιστεί με 
την ανατροφή του 
τέκνου, μη κωλυ-
ομένου του άλλου 
γονέα – δημοσίου 
υπαλλήλου να εκτε-
λεί κανονικά τα υπηρε-
σιακά του καθήκοντα. 

Οπωσδήποτε μπορεί να 
αναπτυχθεί και αντίστροφη επιχειρηματολογία. 
Ωστόσο, αυτό που προέχει είναι η υποβολή σχετι-
κής αίτησης προς την υπηρεσία προ της συμπλήρω-
σης του τετάρτου έτους της ηλικίας των τέκνων και 
η μετέπειτα νομική αξιολόγηση της απάντησης της 
διοίκησης.

Πέραν των ανωτέρω, ειδικώς η μητέρα υπάλ-
ληλος δικαιούται αμέσως μετά τον τοκετό άδεια 
μητρότητας τριών (3) μηνών. Υπ’αυτήν την έννοια, 
η μητέρα υπάλληλος είναι προφανές ότι λαμβάνει 
συνήθως την ως άνω τρίμηνη άδεια και εν συνε-
χεία αιτείται την εννεάμηνη άδεια ανατροφής. 

Στην περίπτωση του πατέρα υπαλλήλου είναι 
προφανές ότι δεν χορηγείται τρίμηνη άδεια μητρό-
τητας, οπότε ο εν λόγω υπάλληλος δύναται να αι-
τηθεί την χορήγηση της εννεάμηνης άδειας ακόμη 
και αμέσως μετά την απόκτηση τέκνου, εφόσον, 
βέβαια, συγκεντρώνονται στο πρόσωπό του όλες οι 
απαιτούμενες προϋποθέσεις.      

Όπως είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα, «Οι δημόσιοι υπάλληλοι και 

οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαί-
ου, που διορίζονται σε οργανικές θέσεις, διανύουν δύο 
(2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της 
οποίας απολύονται για λόγους που ανάγονται στην υπη-
ρεσία τους μόνο μετά από απόφαση του υπηρεσιακού 
συμβουλίου».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 
παρ. 1 του Κώδικα, «Για τη συμμετοχή του υπαλλήλου 
σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύ-
κλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο υπάλληλος δικαι-
ούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Άδεια 
δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου 
που απομένει μετά το πέρας της άδειας είναι μικρότερος 
του τετραπλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας. 
Επίσης η ανωτέρω άδεια δεν χορηγείται αν ο υπάλλη-
λος δεν έχει συμπληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία 
(…)».

Επιπλέον, όταν κάποιος υπάλληλος συμμετέχει επι-
τυχώς σε νέα προκήρυξη για πλήρωση θέσεων και δι-
ορίζεται σε άλλη οργανική θέση, παραιτούμενος αυτο-
δικαίως από την πρώτη του θέση κατά την ρητή επιταγή 
του άρθρου 35 παρ. 3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα, τότε θα πρέπει υποχρεωτικώς να διανύσει εκ νέου 
την διετή δοκιμαστική υπηρεσία και εν συνεχεία να εντα-
χθεί βαθμολογικώς στη νέα υπηρεσία, κατόπιν προσμέ-
τρησης του συνολικού χρόνου της πραγματικής δημόσι-
ας προϋπηρεσίας του.

Συμπερασματικά, εφόσον ο παραιτούμενος, λόγω 
νέου διορισμού, υπάλληλος διανύει εκ νέου διετή δο-
κιμαστική περίοδο, κατά την διάρκειά της αδυνατεί να 
λαμβάνει εκπαιδευτική άδεια.

Εξάλλου, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 58 
παρ. 2 του Κώδικα, «Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης 
χορηγείται από τον αρμόδιο Υπουργό ή από τη διοίκηση 
του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ύστε-
ρα από αίτηση του υπαλλήλου και μετά από σύμφωνη 
γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο ελέγχει 
τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 και συνεκτι-
μά τη συνάφεια της μετεκπαίδευσης ή της μεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης με το αντικείμενο της υπηρεσίας του, την 
υπηρεσιακή επίδοση και τις γνώσεις του υπαλλήλου».

Ωστόσο, σε συνέχεια της αυτοδίκαιης παραίτησης 
από την πρώτη υπηρεσία, λόγω νέου διορισμού, αποκό-
πτεται πλήρως ο δεσμός του υπαλλήλου με την αρχική 
οργανική του θέση και τον αρχικό φορέα απασχόλησής 
του, ώστε οι πράξεις του εν λόγω φορέα να μην δεσμεύ-
ουν τον νέο φορέα.  

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ  ΚΑΙ 
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η ΣΥΖΥΓΟΣ

Δικαιούται εκπαιδευτική 
άδεια ο νεοπροσληφθείς 
υπάλληλος;

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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Όπως είναι ήδη γνωστό, οι 
διατάξεις του Δημοσιοϋπαλ-

ληλικού Κώδικα καθιερώνουν 
το δικαίωμα υπέρ των γονέων 
υπαλλήλων να λαμβάνουν ειδι-
κές άδειες διευκολύνσεων για 
την ανατροφή των τέκνων τους. 
Αναμφίβολα ευρισκόμεθα ενώπι-
ον ενός δικαιώματος και όχι μιας 
υποχρέωσης.

Αυτό προκύπτει από την σαφή 
διατύπωση των ρυθμίσεων του 
άρθρου 53 παρ. 2 εδάφιο β΄ του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, 
σύμφωνα με τις οποίες «Ο γονέας 
υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) 

μήνες άδεια με αποδοχές για ανα-
τροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει 
χρήση του κατά το προηγούμενο 
εδάφιο μειωμένου ωραρίου».

Κατά την επιβαλλόμενη γραμ-
ματική ερμηνεία της ανωτέρω δι-
άταξης, ο υπάλληλος δικαιούται 
να λάβει άδεια ανατροφής και ου-
δόλως υποχρεούται προς τούτο. 
Η σχετική υποχρέωση χορήγησης 
της συγκεκριμένης μορφής άδειας 
βαρύνει κατ’αποκλειστικότητα την 
διοίκηση και ενεργοποιείται μόνον 
στην περίπτωση που ο δικαιούχος 
υπάλληλος υποβάλει αντίστοιχη 
αίτηση. 

Κατά συνέπεια, ο γονέας 
υπάλληλος που δικαιούται διευ-
κολύνσεων λόγω των οικογενει-
ακών του υποχρεώσεων, έχει το 
αναφαίρετο δικαίωμα να προτι-
μήσει την εις αυτόν χορήγηση της 
κανονικής του άδειας, υπό τους 
όρους που αυτή χορηγείται, και 
να ζητήσει εν συνεχεία την λήψη 
οιωνδήποτε ειδικών αδειών διευ-
κόλυνσης. 

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε εκ 
μέρους της διοίκησης παρότρυν-
ση, πολλώ δε μάλλον επιβολή, 
χορήγησης της γονικής άδειας 
αντί της κανονικής, είναι ευθέως 
παράνομη και καταχρηστική, ενώ 
έρχεται σε προφανή αντίθεση με 
θεμελιώδεις διατάξεις και αρχές 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΓΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

Ήδη, λοιπόν, στις 26-08-2016 
ετέθη σε δημόσια ηλεκτρονική δι-
αβούλευση το σχέδιο νόμου του 
Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης, με τίτλο «ΑΥ-
ΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 
Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. 
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 1 
του επίμαχου νομοσχεδίου ορίζεται, 
ότι «στους μονίμους και δοκίμους 
υπαλλήλους και υπαλλήλους με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου και ορισμένου χρόνου 
(Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.) των Ο.Τ.Α. α’ 
και β’ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ., 
Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Υ.Α. αυτών χορη-
γείται το επίδομα επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 
15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 με 
την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυ-
γράμμισης του σχετικού καθεστώτος 
με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νο-
μοθεσία έως τις 31-12-2017. Το 
ποσό του επιδόματος για τους ανω-
τέρω υπαλλήλους ορίζεται, ανά κατη-
γορία, ως εξής :

α) Κατηγορία Α΄ σε εκατόν πε-
νήντα (150) ευρώ, μηνιαίως.

β) Κατηγορία Β΄ σε εβδομήντα 
(70) ευρώ, μηνιαίως.

γ) Κατηγορία Γ΄ σε τριάντα πέντε 
(35) ευρώ, μηνιαίως».

Περαιτέρω, σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 2 εδάφιο α΄ του ως άνω 
άρθρου 53 ορίζεται ότι, «Στην κα-

τηγορία Α΄ περιλαμβάνονται το 
προσωπικό που απασχολείται στην 
εποπτεία καθαριότητας, σε συνερ-
γεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, 
οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού 
καθαρισμού, οι νοσηλευτές και νο-
σοκόμοι καθώς και οι εργάτες καθα-
ριότητας δημοτικών νεκροταφείων».

Ενόψει της ανωτέρω εξέλιξης η 
ΕΝΕ αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένη 
για τον αγώνα που έδωσε υπέρ των 
νοσηλευτών των ΟΤΑ. Με την ελπί-
δα ότι το ως άνω νομοσχέδιο θα ψη-
φιστεί και θα τεθεί σε ισχύ ως έχει, 
η ΕΝΕ δεσμεύεται να συνεχίσει την 
προσπάθεια για την καθημερινή βελ-
τίωση των όρων απασχόλησης όλων 
των νοσηλευτών της χώρας. 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕ 
ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΕ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΩΝ  ΟΤΑ

Η βασική και πάγια θέση της ΕΝΕ εν σχέσει με 
την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας είναι γνωστή και 

συνοψίζεται στην αξίωση καταβολής του συγκεκρι-
μένου επιδόματος σε όλους τους νοσηλευτές που 

εκτελούν εν τοις πράγμασι νοσηλευτικό έργο. Με 
βάση την παραπάνω θέση η ΕΝΕ είχε επανειλημ-
μένως διεκδικήσει την ένταξη μεταξύ των δικαιού-
χων του εν λόγω επιδόματος και των νοσηλευτών 
που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ΟΤΑ.
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Αναφορικά με την χορήγη-
ση εκπαιδευτικής άδειας 
για την παρακολούθηση 

προγράμματος μεταπτυχιακών 
σπουδών επισημαίνονται τα ακό-
λουθα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 58 παρ. 1 του Δημοσι-
οϋπαλληλικού Κώδικα, «Για τη 
συμμετοχή του υπαλλήλου σε 
προγράμματα μετεκπαίδευσης και 
προγράμματα ή κύκλους μεταπτυ-
χιακής εκπαίδευσης, ο υπάλλη-
λος δικαιούται να ζητήσει άδεια 
υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Άδεια 
δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπη-
ρεσίας του υπαλλήλου που απο-
μένει μετά το πέρας της άδειας 
είναι μικρότερος του τετραπλά-
σιου της χρονικής διάρκειας της 
άδειας. Επίσης η ανωτέρω άδεια 
δεν χορηγείται αν ο υπάλληλος 
δεν έχει συμπληρώσει τη δοκιμα-
στική υπηρεσία».

Εκ τούτων έπεται ότι ο υπάλ-
ληλος δικαιούται, καταρχήν, άδεια 
για παρακολούθηση προγράμμα-
τος μεταπτυχιακών σπουδών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα, «Η άδεια υπηρεσιακής εκπαί-
δευσης χορηγείται από τον αρμό-
διο Υπουργό ή από τη διοίκηση 
του οικείου νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου ύστερα από αί-
τηση του υπαλλήλου και μετά από 
σύμφωνη γνώμη του υπηρεσια-
κού συμβουλίου, το οποίο ελέγχει 
τη συνδρομή των προϋποθέσεων 
της παρ. 1 και συνεκτιμά τη συ-
νάφεια της μετεκπαίδευσης ή της 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με το 
αντικείμενο της υπηρεσίας του, 
την υπηρεσιακή επίδοση και τις 
γνώσεις του υπαλλήλου. Ειδικά, 
προκειμένου περί εκπαιδευτικής 
άδειας στο εξωτερικό, απαιτείται 
πολύ καλή γνώση της γλώσσας 

της χώρας στην οποία πρόκειται να 
μεταβεί ο υπάλληλος».

Με τις παραπάνω διατάξεις τί-
θεται το ζήτημα της συνάφειας της 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με 
το αντικείμενο της υπηρεσίας του 
υπαλλήλου, ως κριτήριο για την 
χορήγηση ή μη της αιτούμενης εκ-
παιδευτικής άδειας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 58 παρ. 3 του Δημοσιο-
ϋπαλληλικού Κώδικα, «Η άδεια 
χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο 
υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία 
από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτρο-
φιών. Υποτροφία από άλλο ίδρυμα 
ή οργανισμό ημεδαπό, διεθνή ή 
αλλοδαπό ή αλλοδαπή κυβέρνη-
ση για μετεκπαίδευση ή μεταπτυ-
χιακή εκπαίδευση σχετιζόμενη με 
το αντικείμενο της υπηρεσίας του 
υπαλλήλου συνεκτιμάται για τη 
χορήγηση της άδειας. Η άρνηση 
χορήγησης της άδειας πρέπει να 
αιτιολογείται ειδικώς». 

Με τις ως άνω διατάξεις τίθεται 
η ειδική παράμετρος της λήψεως 
από τον υπάλληλο σχετικής υπο-
τροφίας για το συγκεκριμένο μετα-
πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 58 παρ. 4 του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα, «Η άδεια υπη-
ρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί 
να υπερβεί τη διετία. Σε περίπτω-
ση φοίτησης σε προγράμματα ή 
κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών 
διάρκειας δύο (2) ετών ή εκπό-
νησης διδακτορικής διατριβής, η 
άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης 
δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ή 
τα τέσσερα (4) χρόνια αντίστοιχα. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσί-
ας του υπαλλήλου δεν μπορεί να 
χορηγηθεί σε αυτόν άδεια υπηρε-
σιακής εκπαίδευσης πέρα των πέ-
ντε (5) ετών».

Με τις διατάξεις αυτές προσ-
διορίζονται τα χρονικά όρια των 

Eκπαιδευτική άδεια 
για παρακολούθηση μεταπτυχιακού 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

...ο υπάλληλος 
δικαιούται, 

καταρχήν, άδεια για 
παρακολούθηση 

προγράμματος 
μεταπτυχιακών 

σπουδών.
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χορηγούμενων εκπαιδευτικών 
αδειών, που προκειμένου περί 
μονοετών μεταπτυχιακών προ-
γραμμάτων δεν υπερβαίνουν την 
διετία, ενώ για διετές μεταπτυχι-
ακό πρόγραμμα δεν υπερβαίνουν 
την τριετία. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 58 παρ. 5 του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Ο 
υπάλληλος στον οποίο χορηγείται 
άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης 
λαμβάνει τις αποδοχές του. Στους 
υπαλλήλους που χορηγείται άδεια 
για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχι-
ακή εκπαίδευση στο εσωτερικό 
παρέχονται αποδοχές αυξημένες 
κατά 20%. Αν η μετεκπαίδευση ή 
μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται 
εκτός της περιοχής του δήμου που 
εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλή-
λου, μπορεί να ορίζεται προσαύ-
ξηση έως και 40% με απόφαση 
του υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε 
περίπτωση τμηματικής χορήγη-
σης της άδειας για μετεκπαίδευση 
ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο 
εσωτερικό παρέχονται, για το χρο-
νικό διάστημα της εκπαιδευτικής 
άδειας, αποδοχές αυξημένες κατά 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Αν 
η μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση γίνεται σε εκπαιδευ-
τικό ίδρυμα το οποίο βρίσκεται 
εκτός της περιοχής του Δήμου που 
εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλή-
λου, μπορεί να ορίζεται προσαύ-
ξηση αποδοχών έως και τριάντα 
τοις εκατό (30%) με απόφαση του 
υπηρεσιακού συμβουλίου. Στους 
υπαλλήλους που χορηγείται άδεια 
για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση στο εξωτερικό παρέ-
χονται αποδοχές αυξημένες στο 
διπλάσιο. Η προσαύξηση των απο-

δοχών μειώνεται κατά το μέρος 
που καλύπτεται από υποτροφία ή 
άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή 
αποζημίωση που τυχόν χορηγεί-
ται στον υπάλληλο στο εσωτερι-
κό ή το εξωτερικό. Ο υπάλληλος 
δικαιούται επίσης οδοιπορικά 
έξοδα μετάβασης και επιστρο-
φής».

Με τις παραπάνω διατάξεις τί-
θεται το ζήτημα αφενός της προ-
σαύξησης των αποδοχών όσων 
παρακολουθούν προγράμματα 
μετεκπαίδευσης, αφετέρου η πα-
ράμετρος της τμηματικής χορή-
γησης της εκπαιδευτικής άδειας.

Επί του πρώτου ζητήματος 
της προσαύξησης υπογραμμίζε-
ται, ότι με την περίπτωση 11 της 
υποπαραγράφου Γ.1 του άρθρου 
πρώτου του Ν.4093/2012 
(ΦΕΚ Α 222/12.11.2012), ορί-
ζεται ότι: «11. Από 1.1.2013 
καταργείται η προβλεπόμενη από 
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ-
θρου 58 του ν. 3528/2007 (Α` 
26) προσαύξηση αποδοχών σε 
όσους χορηγείται άδεια υπηρε-
σιακής εκπαίδευσης στο εσωτε-
ρικό. Στους υπαλλήλους που χο-
ρηγείται άδεια για μετεκπαίδευση 
ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο 
εξωτερικό, για τον υπολογισμό 
της προσαύξησης λαμβάνεται 
υπόψη μόνο ο βασικός μισθός». 
Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων 
προκύπτει, ότι η προσαύξηση των 
αποδοχών λόγω άδειας υπηρεσι-
ακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό 
έχει πλέον καταργηθεί.

Επί του δεύτερου ζητήματος 
της τμηματικής χορήγησης μιας 
εκπαιδευτικής άδειας εισάγεται 
επί της ουσίας στην ελληνική νο-
μοθεσία και προβλέπεται, πλέον, 

ρητώς, η δυνατότητα τμηματικής 
χορήγησης μιας εκπαιδευτικής 
άδειας, υπό την προφανή έννοια 
ότι η ούτως χορηγούμενη άδεια 
αφορά μόνον τις ημέρες κατά τις 
οποίες ενυπάρχει υποχρέωση πα-
ρακολούθησης μαθημάτων.  

Τέλος, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 58 παρ. 7 του Δη-
μοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Μετά 
το τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο 
υπάλληλος υποχρεούται να υπη-
ρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου για 
χρονικό διάστημα ίσο με το τρι-
πλάσιο του χρόνου της άδειας. Σε 
περίπτωση αθέτησης της υποχρέ-
ωσης του αυτής ο υπάλληλος υπο-
χρεούται να επιστρέψει τις αποδο-
χές που έλαβε κατά το χρόνο της 
άδειας, ο οποίος δεν υπολογίζεται 
στην περίπτωση αυτή ως χρόνος 
πραγματικής υπηρεσίας».

Με τις παραπάνω διατάξεις 
προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις 
ενός υπαλλήλου που λαμβάνει 
οποιαδήποτε μορφή εκπαιδευτι-
κής άδειας. 

Με βάση το σύνολο των παρα-
πάνω παρατηρήσεων καθίσταται 
εμφανές το πλέγμα των δικαιωμά-
των και των υποχρεώσεων ενός 
υπαλλήλου, στον οποίο χορηγείται 
εκπαιδευτική άδεια. Σε κάθε περί-
πτωση θα πρέπει να υπογραμμι-
στεί, ότι η χορήγηση της συγκεκρι-
μένης μορφής άδειας εναπόκειται 
πάντα στην διακριτική ευχέρεια 
της διοίκησης, πλην της περίπτω-
σης λήψεως υποτροφίας από το 
ΙΚΥ, η οποία διοίκηση δύναται να 
αρνηθεί την χορήγηση της άδειας, 
υπό την απαραίτητη προϋπόθεση 
ότι θα αιτιολογήσει την εν λόγω 
επιλογή της.  
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1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ποιους 
υπαλλήλους αφορά:
α) δημόσιοι υπάλληλοι που εμπί-
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Ν. 
3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδι-
κας).
β) υπάλληλοι με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
στους οποίους εφαρμόζονται οι δι-
ατάξεις για τη βαθμολογική εξέλιξη 
του  Υπαλληλικού Κώδικα. 
γ) υπάλληλοι που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατά-
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων-Ν. 3584/2007 (Α’ 
143).

2.ΟΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗ-
ΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙ-
ΣΗΣ
1. Αναγνωρίζεται αποδεδειγμένη 
προϋπηρεσία, η οποία δε συνιστά 

πραγματική δημόσια υπηρεσία του 
άρθρου 98 του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων. (Να σημειωθεί ότι ως 
πραγματική δημόσια υπηρεσίανοείται 
κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο 
Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ. 
του Δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέ-
ση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρό-
νου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία 
που, με βάση ειδικές διατάξεις, ανα-
γνωρίζεται ως πραγματική δημόσια 
υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη- 
βλ και πρόσφατες διατάξεις Νόμου 
4354/2015 και σχετικές αναρτή-
σεις μας για το θέμα)
2. Η υπηρεσία πρέπει να έχει  απο-
κτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική 
ένταξη υπαλλήλων, μετά τη μονιμο-
ποίησή τους.
3. Η προϋπηρεσία που αναγνωρί-
ζεται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
επτά (7) έτη για εργασιακή σχέση 
πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτω-

ση αναγνώρισης προϋπηρεσίας που 
αφορά σε εργασιακή σχέση μερικής 
απασχόλησης, ο αναγνωριζόμενος 
χρόνος προϋπηρεσίας μειώνεται 
αντιστοίχως.
4. Οι υπάλληλοι, στους οποίους 
αναγνωρίζεται προϋπηρεσία εντάσ-
σονται μετά τη μονιμοποίηση τους 
μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο 
του καταληκτικού βαθμό. Μετά την 
ένταξη, ο επιπλέον  χρόνος της προ-
ϋπηρεσίας συνυπολογίζεται ως πλε-
ονάζων στο βαθμό που εντάσσεται ο 
υπάλληλος.
5. Στους υπαλλήλους που κατέχουν 
ήδη κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
τον καταληκτικό βαθμό της κατηγορί-
ας τους, η προϋπηρεσία που αναγνω-
ρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος, συνυπολογίζεται ως πλεο-
νάζων χρόνος στο βαθμό αυτό.
6. Για την αναγνώριση της προϋπη-
ρεσίας εκδίδεται απόφαση του αρ-
μόδιου για τη βαθμολογική ένταξη 
οργάνου ύστερα από σύμφωνη γνώ-
μη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η 

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Στις 13/7/2016 (ΦΕΚ Β  127) εξεδόθη το εξαγγελθέν ήδη από το 2011 προεδρικό διά-
ταγμα που προβλέπει τα σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των υπαλλήλων 
στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα:
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βαθμολογική ένταξη ανατρέχει στον 
χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσια-
κού Συμβουλίου.

3. ΠΟΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩ-
ΡΙΖΕΤΑΙ:
Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται 
συνίσταται σε: 
α) άσκηση ελευθέριου επαγγέλμα-
τος ή απασχόληση με έμμισθη εντο-
λή 
β) εξαρτημένη μισθωτή εργασία.

4. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕ-
ΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Η προϋπηρεσία πρέπει:
α) να έχει αποκτηθεί μετά την από-
κτηση του βασικού τίτλου σπουδών 
της κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθ-
μίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλ-
ληλος κατά το χρόνο της ένταξης, 
και μετά την απόκτηση της άδειας 
άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή 
απαιτείται,
β) να είναι συναφής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 
5.

5. ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
της προϋπηρεσίας:
Κατά το άρθρο 5, η συνάφεια του 
αντικειμένου της προϋπηρεσίας κρί-
νεται (από το Υπηρεσιακό Συμβού-
λιο) σε σχέση με τα αντικείμενα, στα 
οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή 
είναι δυνατόν κατά τις οργανικές δι-
ατάξεις της υπηρεσίας τους να απα-
σχοληθούν.

6. ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩ-
ΡΙΣΗΣ:
1. Υποβολή αίτησης:
Προκειμένου να αναγνωριστεί η 
προϋπηρεσία, ο ενδιαφερόμενος 
υπάλληλος υποβάλλει αίτηση στην 
αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, 
όπου ανήκει οργανικά. Αίτηση για 
αναγνώριση προϋπηρεσίας μπορεί 
να υποβληθεί και σε περίπτωση με-
τάταξης σε άλλο κλάδο ή σε άλλη 

υπηρεσία, εφόσον η προϋπηρεσία 
αυτή δεν έχει ήδη αναγνωριστεί.
Οι έννομες συνέπειες που απορρέ-
ουν από την αναγνώριση προϋπηρε-
σίας δεν αίρονται σε περίπτωση υπη-
ρεσιακής μεταβολής του υπαλλήλου. 
Οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέ-
μπονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό 
συμβούλιο εντός μηνός από την 
υποβολή τους στην αρμόδια Διεύ-
θυνση Προσωπικού.
2. Δικαιολογητικά 
Η αίτησή του υπαλλήλου, προκειμέ-
νου να εξεταστεί, πρέπει να συνο-
δεύεται από τα ακόλουθα δικαιολο-
γητικά:

Α. Για ελεύθερους επαγγελμα-
τίεςκαι όσους απασχολούνται με 
έμμισθη εντολή: 
α) Βεβαίωση από το οικείο επαγ-
γελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλο-
γο- εν προκειμένω από την Ένω-
ση Νοσηλευτών- Νοσηλευτριών 
Ελλάδος, από την οποία να προ-
κύπτει η ιδιότητα του μέλους και 
η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα 
αυτή είναι υποχρεωτική για την 
άσκηση του επαγγέλματος- όπως 
ισχύει για τους Νοσηλευτές δυ-
νάμει του Νόμου 3252/2004
β) Βεβαίωση του οικείου ασφα-
λιστικού φορέα από την οποία 
να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί 
όλες οι προς αυτόν ασφαλιστι-
κές εισφορές του υπαλλήλου για 
το χρονικό διάστημα που επιχει-
ρείται να αναγνωριστεί ως προ-
ϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του 
παρόντος.
Β. Για τους παρέχοντες μισθωτή 
υπηρεσία:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
ή βεβαίωση από την αρμόδια δι-
οικητική αρχή ότι πληρούνται οι 
νόμιμες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλ-
ματος ή επαγγελματική ταυτότη-
τα, όπου απαιτούνται, καθώς και 
βεβαίωση του οικείου ασφαλι-
στικού φορέα, από την οποία να 

προκύπτει η διάρκεια της ασφάλι-
σης και το είδος της εργασίας.
β) Εφόσον από τα ανωτέρω δεν 
προκύπτει η διάρκεια και το είδος 
της απασχόλησης, απαιτείται επι-
πλέον βεβαίωση του εργοδότη, 
στον οποίο απασχολήθηκε, στην 
οποία να αναφέρεται ο χρόνος 
και το είδος της απασχόλησης του 
υπαλλήλου.
γ) Βεβαίωση του οικείου ασφα-
λιστικού φορέα από την οποία 
να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί 
όλες οι προς αυτόν ασφαλιστι-
κές εισφορές του υπαλλήλου για 
το χρονικό διάστημα που επιχει-
ρείται να αναγνωριστεί ως προ-
ϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του 
παρόντος.

3. Διαδικασία στο  Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο 
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προβαίνει 
στην εξέταση των δικαιολογητικών 
και αποφαίνεται επί της αιτήσεως 
εντός τριών (3) μηνών από την πα-
ραπομπή σε αυτό του σχετικού ερω-
τήματος. Το αρμόδιο όργανο εκδίδει 
τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από τη διατύπωση σύμ-
φωνης γνώμης του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου. Με την απόφαση ανα-
γνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας 
του άρθρου 2 πραγματοποιείται και η 
κατάταξη σε βαθμό ή ο συνυπολογι-
σμός της ως πλεονάζοντος χρόνου 
στον βαθμό που ήδη κατέχει ο υπάλ-
ληλος.

7. ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Για τους υπηρετούντες κατά τη δη-
μοσίευση του παρόντος υπαλλήλους 
ισχύουν οι προθεσμίες του τελευταί-
ου εδαφίου της παραγράφου 1 κα-
θώς και της παραγράφου 4.

8. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
Η ισχύς του Προεδρικού διατάγμα-
τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως- 
13/7/2016.

Ψηφίστηκε το προεδρικό διάταγμα που προβλέπει 
τα σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των 

υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα. 
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Όπως είναι ήδη γνωστό, από 
τις 13-07-2016 έχουν 
τεθεί σε ισχύ οι ρυθμίσεις 

του ΠΔ 69/2016 περί της αναγνώ-
ρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου 
τομέα (ΦΕΚ Α΄ 127). Με το συγκε-
κριμένο ΠΔ τίθενται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για την αναγνώριση 
αποδεδειγμένης και μη δημόσιας 
προϋπηρεσίας με σκοπό την βαθμο-
λογική ένταξη. Εκ των ως άνω ρυθ-
μίσεων και δη αυτών του άρθρου 6, 
προβλέπεται η υποβολή σχετικής 
αίτησης από κάθε ενδιαφερόμενο 
υπάλληλο, χωρίς, όμως, να τίθεται 
κάποια αποκλειστική προθεσμία, 
εντός της οποίας θα πρέπει οπωσ-
δήποτε να υποβληθούν οι αιτήσεις. 

Με άλλα λόγια, το ΠΔ 69/2016 
απονέμει το δικαίωμα αναγνώρι-
σης χρόνου προϋπηρεσίας στους 
δημοσίους υπαλλήλους, χωρίς να 
προσδιορίζει κάποια καταληκτική 
ημερομηνία για την υποβολή αιτή-
σεων, μετά το πέρας της οποίας κα-
θίσταται ανέφικτη η απόλαυση του 
συγκεκριμένου δικαιώματος. Κατά 
συνέπεια, με βάση τις διατάξεις του 
ΠΔ 69/2016, η αίτηση για την ανα-
γνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ

δύναται να υποβληθεί οποτεδήποτε.
Η παρατήρηση αυτή λαμβά-

νει χώρα ενόψει της έκδοσης της 
υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/
οικ.21426/09-08-2016 Εγκυ-
κλίου της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, η οποία αναφέρει, 
μεταξύ άλλων, τα εξής χαρακτηριστι-
κά : «Δεδομένης της σύνδεσης του 
Π.Δ. 69/16 με το σύστημα επιλογής 
Προϊσταμένων του ν.4369/2016 
και ιδίως την επιλογή Προϊσταμέ-
νων Γεν. Δ/νσεων κατά την πρώτη 
φάση, παρακαλούνται οι ενδιαφε-
ρόμενοι υπάλληλοι να καταθέσουν 
τις σχετικές αιτήσεις αναγνώρισης 
προϋπηρεσίας μέχρι και την 31η 
Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση 
το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να 
υπάρχει επαρκής χρόνος επεξεργα-
σίας αυτών από τα αρμόδια όργανα».

Εκ των ανωτέρω προβλέψεων της 
επίμαχης Εγκυκλίου ουδόλως δύνα-
ται να συναχθεί επιχείρημα, ότι για 
την υποβολή των αιτήσεων τίθεται ως 

αποκλειστική προθεσμία η 31η-08-
2016 και μετά την πάροδο αυτής οι 
αιτήσεις θα απορρίπτονται ως απαρά-
δεκτες ένεκα εκπροθέσμου υποβολής 
των. Κι αυτό γιατί εκ της διατυπώσεως 
των ανωτέρω προκύπτει ευχερώς, ότι 
οι ενδιαφερόμενοι απλώς παρακα-
λούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις 
μέχρι τις 31-08-2016, ή άλλως το 
συντομότερον δυνατό.

Εξάλλου, και σε κάθε περίπτω-
ση, θα ήταν νομικώς αδιανόητο μια 
Εγκύκλιος να τροποποιεί το γράμμα 
ενός ΠΔ και να θέτει χρονικούς περι-
ορισμούς στην απόλαυση δημόσιων 
δικαιωμάτων. 

Συμπερασματικά, η εν λόγω 
Εγκύκλιος απλώς παρακαλεί τους 
ενδιαφερομένους υπαλλήλους και 
υποδεικνύει ως καλύτερη λύση την 
υποβολή των αιτήσεων μέχρι τις 31-
08-2016. Αυτό πρακτικώς σημαί-
νει, ότι οι αιτήσεις δύνανται να υπο-
βάλλονται και μετά την πάροδο της 
επίμαχης ημερομηνίας, ενώ τα οικεία 
υπηρεσιακά συμβούλια θα είναι υπο-
χρεωμένα να τις εξετάζουν. 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Αναφορικά με τα καθήκοντα του υπεύθυνου νοσηλευ-
τή επισημαίνονται τα ακόλουθα. Ευθύς εξαρχής θα 

πρέπει να παρατηρηθεί, ότι η θέση του υπεύθυνου δεν 
συγκαταλέγεται μεταξύ των περιοριστικώςπροβλεπο-
μένων θέσεων ευθύνης σε μια νοσηλευτική υπηρεσία. 
Ειδικότερα, οι εν λόγω θέσεις ευθύνης είναι του Διευθυ-
ντή, του Τομεάρχη (Υποδιευθυντή) και του Προϊσταμένου 
Τμήματος.

Κατά συνέπεια, ο ορισμός υπευθύνου εντός των νο-
σηλευτικών υπηρεσιών αποτελεί μια καταρχήν άτυπη δι-
αδικασία, χωρίς σαφές κανονιστικό πλαίσιο που να την 

προσδιορίζει. Υπ’αυτήν την έννοια και οι αρμοδιότητες ή 
άλλως τα καθήκοντα ενός υπεύθυνου νοσηλευτή δεν πε-
ριγράφονται εκ της κείμενης νομοθεσίας, αλλά προσδιο-
ρίζονται κάθε φορά με βάση τις ειδικότερες λειτουργικές 
ανάγκες εκάστης νοσηλευτικής υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση, όταν είναι παρούσα η προϊσταμέ-
νη, τότε μάλλον παρέλκει ο ορισμός ταυτόχρονα και υπευ-
θύνου, δοθέντος ότι έκαστος προϊστάμενος υποχρεούται 
εις την εκτέλεση του συνόλου των ειδικών καθηκόντων 
ευθύνης που αναλαμβάνει ή άλλως του ανατίθενται δια της 
αποδοχής της τοποθετήσεώς του στη συγκεκριμένη θέση 
ευθύνης, χωρίς να έχει την δυνατότητα να μεταβιβάσει μέ-
ρος αυτών σε ιεραρχικώς υφισταμένους υπαλλήλους του.   
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Αναφορικά με την διαδικασία 
μετάταξης σε θέση κλάδου 
ανώτερης κατηγορίας επι-

σημαίνονται τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 70 του Δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα, «1. Μετάταξη υπαλλήλου σε 
κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγο-
ρίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας 
δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νο-
μικού προσώπου δημοσίου δικαίου 
αντίστοιχα, επιτρέπεται μετά από αί-
τηση του υπαλλήλου και ύστερα από 
γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου 
του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται. 
Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει 
τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για 
τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται.
2. Υπάλληλος που είχε τον απαιτού-
μενο για διορισμό σε ανώτερη κατη-
γορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης διορισμού του 
δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση 
κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν 
από τη συμπλήρωση οκταετίας από 
το διορισμό του.
3. Ο υπάλληλος μετατάσσεται με το 
βαθμό που κατέχει. Αν ο εισαγωγι-
κός βαθμός του κλάδου στον οποίο 
μετατάσσεται είναι ανώτερος του 

βαθμού που κατέχει, μετατάσσεται με 
τον εισαγωγικό αυτό βαθμό. Ο χρό-
νος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο 
βαθμό με τον οποίο ο υπάλληλος με-
τατάσσεται, θεωρείται ότι έχει διανυ-
θεί στο βαθμό της θέσης στην οποία 
μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί 
με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται 
για τον κλάδο αυτόν.
4. Σε περίπτωση που υπάρχουν πε-
ρισσότεροι υποψήφιοι για μετάταξη, 
προηγούνται αυτοί που κατέχουν τον 
προβλεπόμενο τίτλο σπουδών και 
ακολουθούν οι υποψήφιοι που κα-
τέχουν τίτλο σπουδών που προβλέ-
πεται ως επικουρικό προσόν διορι-
σμού».
Θα πρέπει, δε, να σημειωθεί, ότι 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 50 παρ. 3 του Νόμου 
4368/2016, «Καταργούνται όλες 
οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, 
που ρυθμίζουν θέματα μετατάξε-
ων του νοσηλευτικού, παραϊα-
τρικού και λοιπού προσωπικού, 
πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., μεταξύ 
των Φορέων Παροχής Υπηρεσι-
ών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., 
πλην των διατάξεων των άρθρων 
69, 70 και 72 του ν. 3528/2007 

(Α’ 26) και του άρθρου 71 του ν. 
3918/2011(Α’ 31)».
Εκ τούτων έπεται, ότι οι ρυθμίσεις 
του άρθρου 70 του Δημοσιοϋπαλλη-
λικού Κώδικα, που διέπουν το ζήτημα 
της μετάταξης σε θέση κλάδου ανώ-
τερης κατηγορίας, εξακολουθούν να 
ισχύουν για το νοσηλευτικό προσω-
πικό. 
Αμιγώς επί της διαδικασίας θα πρέ-
πει, τέλος, να μνημονευθούν οι δια-
τάξεις του άρθρου 73 παρ. 3-4 του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, σύμ-
φωνα με τις οποίες «3. Οι αιτήσεις 
μετατάξεων των άρθρων 69 και 70 
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρε-
σία προσωπικού κατά τους μήνες 
Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους και 
συνεξετάζονται από το οικείο υπηρε-
σιακό συμβούλιο.
4. Σε περίπτωση υποβολής περισ-
σότερων αιτήσεων για μετάταξη στην 
ίδια θέση σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 69-71 του παρόντος, 
το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει 
υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, 
το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο 
βαθμό και τον κλάδο, καθώς και τα 
λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους 
μητρώου».

Πως γίνεται η μετάταξη 
απο ΔΕ σε ΤΕ;

Αναφορικά με τον θεσμό των προσωποπαγών θέσε-
ων επισημαίνονται τα εξής.

Η έννοια της προσωποπαγούς θέσεως διαφοροποιεί-
ται εν σχέσει με την έννοια της οργανικής θέσεως, χωρίς, 
όμως, αυτό να σημαίνει, ότι ο κάτοχός της στερείται του θε-
μελιώδους δικαιώματος της μονιμότητας ή λοιπών προνο-
μίων που συνδέονται με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα 
(άδειες κλπ). Η μόνη διαφορά έγκειται εις το ότι η προσω-
ποπαγής θέση, με την καθ’οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση 
από την υπηρεσία του κατόχου της, παύει να υφίσταται. 

Περαιτέρω, το μέτρο της μετακίνησης υπαλλήλων 
εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες προϋποθέ-
σεις και για όσους κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις, τη-
ρουμένων των διατάξεων περί της αρμοδιότητας για την 
έκδοση της πράξης μετακίνησης και προσδιορισμού της 

χρονικής της διάρκειας. 
Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 

5 του Νόμου 4024/2011, «Από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
επιτρέπεται η μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλου, περιλαμ-
βανομένων των μετατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 
του Υπαλληλικού Κώδικα, και χωρίς να υπάρχει κενή ορ-
γανική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή τον φορέα που 
μετατάσσεται ή μετατίθεται, με ταυτόχρονη μεταφορά της 
θέσης που κατέχει ο υπάλληλος».

Ενόψει των παραπάνω διατάξεων επιτρέπεται η με-
τάταξη ακόμη και με μεταφορά της κατεχόμενης θέσεως, 
χωρίς να τίθεται κάποιος περιορισμός ως προς την φύση 
της θέσης ως οργανικής ή ως προσωποπαγούς. 

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ 
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Tα υπηρεσιακά καθήκοντα 
των νοσηλευτών περιγρά-
φονται κατά τρόπο περιορι-

στικό από τις διατάξεις του Προε-
δρικού Διατάγματος 351/1989, 
το οποίο δεν έχει υποστεί μέχρι 
σήμερα κάποια τροποποίηση. 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω δι-
ατάξεις, οι φέροντες τον τίτλο του 
Νοσηλευτή, όπως αυτός καθιερώ-
θηκε από το άρθρο 5§2 Α του Νό-
μου 1579/1985, είναι αρμόδιοι 
για τη διενέργεια νοσηλευτικών 
πράξεων που γίνονται με δική τους 
απόφαση και ευθύνη εκτέλεσης 
προς κάλυψη των αναγκών του 
ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική 
οντότητα, στους τομείς υγιεινής 
του ίδιου και του περιβάλλοντός 
του, ασφάλειας, άνεσης, υποβο-
ήθησης οργανικών λειτουργιών, 
διατήρησης ισοζυγίων του. 

Στις πράξεις αυτές περιλαμβά-
νεται η παροχή ολοκληρωμένης 
και εξατομικευμένης φροντίδας σε 
κλινήρεις αρρώστους, όλων των 
ηλικιών, που πάσχουν από διάφο-
ρα νοσήματα, η λήψη νοσηλευτικών 
μέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης και 
ύπνου, η λήψη μέτρων για πρόληψη 
και φροντίδα επιπλοκών από μα-
κροχρόνια κατάκλιση, η κάλυψη των 
αδυναμιών αυτοφροντίδας, η υπο-
βοήθηση και φροντίδα λειτουργιών 
εντέρου και ουροδόχου κύστης, η 
λήψη νοσηλευτικών μέτρων για πα-
ραγωγή αναπνευστικής λειτουργίας, 
η στενή παρακολούθηση αρρώστων 
για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερει-
ών ή επιπλοκών από τη νόσο, τις 
διαγνωστικές εξετάσεις και τα θε-
ραπευτικά σχήματα, η λήψη μέτρων 
για πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο 
παροχής νοσηλευτικής φροντίδας, η 
απομόνωση και δήλωση αρρώστου 
με λοιμώδες νόσημα, η προθανάτια 
υποστήριξη και φροντίδα του αρρώ-
στου και μεταθανάτια φροντίδα του 
αρρώστου στο θάλαμο και υποστή-

ριξη της οικογένειας, η σίτιση αρ-
ρώστου με όλους τους τρόπους, 
η εφαρμογή φυσικών μέσων για 
πρόκληση υποθερμίας, η εκπαί-
δευση και παροχή βοήθειας στον 
άρρωστο με σκοπό την αυτοφρο-
ντίδα, η εκπαίδευση και παροχή 
βοήθειας στους οικείους του αρ-
ρώστου με σκοπό τη συνέχιση της 
φροντίδας στο σπίτι, η φροντίδα 
και υποστήριξη του αρρώστου όταν 
υπάρχει χρόνιο ή ανίατο νόσημα, η 
βοήθεια στην επικοινωνία μεταξύ 
αρρώστου, οικογένειας, γιατρού, 
προσωπικού του νοσοκομείου και 
άλλων κοινωνικών ιδρυμάτων, η 
διενέργεια γραπτής και προφορι-
κής ενημερωτικής επικοινωνίας 
με τα μέλη της υγειονομικής ομά-
δας και άλλους συναφείς Οργανι-
σμούς. 

Σε απουσία γιατρού, οι Νο-
σηλευτές εφαρμόζουν τις πρώ-
τες βοήθειες. Περαιτέρω, έχουν 
την ικανότητα λόγω σπουδών 
και πρακτικής εμπειρίας να εκτε-
λούν και πιο περίπλοκες πράξεις 
κατ’εφαρμογή του θεραπευτικού 
προγράμματος, όπως: μετρή-
σεις διαφόρων παραμέτρων που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του 
νοσηλευτή, χορήγηση φαρμάκων 
από όλες τις οδούς, πλήρης πα-
ρεντερική θρέψη, θεραπευτικά 
λουτρά, βρογχική παροχέτευση 
εκκρίσεων. 

Όπως προκύπτει εκ των 
ανωτέρω, τα υπηρεσιακά κα-
θήκοντα των νοσηλευτών εί-
ναι αμιγώς νοσηλευτικά. Μέχρι 
και σήμερα δεν έχει υπάρξει, 
ωστόσο, πλήρης και λεπτομε-
ρής καταγραφή των νοσηλευτι-
κών πράξεων, οπότε ως σημείο 
αναφοράς παραμένουν πάντα οι 
προαναφερθείσες διατάξεις του 
ΠΔ 351/1989.

Σε κάθε περίπτωση ουδείς 
νοσηλευτής δύναται να επιφορτι-

στεί με την εκτέλεση καθηκόντων, 
που δεν αντιστοιχούν στα προανα-
φερθέντα επαγγελματικά του δι-
καιώματα, όπως για παράδειγμα η 
εκτέλεση εργασιών καθαριότητας. 
Συναφώς προβάλλεται, ότι ουδείς 
νοσηλευτής δύναται να επιφορτι-
στεί με την εκτέλεση καθηκόντων 
που βαρύνουν τους υπαλλήλους 
της κατηγορίας των Βοηθών Νο-
σηλευτών ΔΕ και προβλέπονται 
στις διατάξεις του ΠΔ 210/2001. 

Πέραν των ανωτέρω, το τε-
ράστιο ζήτημα της έλλειψης προ-
σωπικού στις μονάδες παροχής 
υπηρεσιών φροντίδας και υγείας 
είναι από καιρό γνωστό και προ-
καλεί έντονο προβληματισμό. Η 
ΠΑΣΥΝΟ έχει επανειλημμένως 
τονίσει προς κάθε αρμόδιο φορέα 
τους κινδύνους που εγκυμονεί 
η λειτουργία υποστελεχωμένων 
μονάδων, πέραν της προφανούς 
παραβίασης πλήθους κανόνων και 
διεθνών προτύπων τόσο περί των 
χρονικών ορίων παροχής εργασί-
ας, όσο και περί της αναλογίας νο-
σηλευτών ανά ασθενή. 

Δυστυχώς στην παρούσα χρο-
νική και δη οικονομική συγκυρία 
για την χώρα μας η μαζική πρό-
σληψη νοσηλευτικού προσωπικού, 
που θα άμβλυνε το πρόβλημα, εί-
ναι μάλλον ανέφικτη. 

Ενόψει τούτων σε κάθε περί-
πτωση θεωρείται επιβεβλημένη 
ενέργεια η κατάθεση και πρω-
τοκόλληση έγγραφης αναφοράς 
εκ μέρους των υπαλλήλων, στην 
οποία θα αναδεικνύεται το πρό-
βλημα της υποστελέχωσης και 
των ενδεχόμενων κινδύνων που 
αυτή ελλοχεύει ένεκα της σωματι-
κής και ψυχικής εξουθένωσης του 
υπάρχοντος προσωπικού, που αυ-
ξάνει κατακόρυφα την πιθανότητα 
σφάλματος με οδυνηρές συνέπει-
ες για την υγεία των νοσηλευομέ-
νων ασθενών.  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

&
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
49§3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα (Νόμος 3528/2007), «επιτρέπεται 

να μην χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανα-
καλείται η κανονική άδεια προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της υπη-
ρεσίας, μετά όμως από έγκριση του οργάνου 
που προΐσταται εκείνου το οποίο είναι αρμό-
διο για τη χορήγηση της άδειας. Αν τέτοιο όρ-
γανο δεν υπάρχει, αποφασίζει το αρμόδιο για 
τη χορήγηση της άδειας όργανο».

Σύμφωνα, δε, με την παράγραφο 4 του 
ιδίου ως άνω άρθρου, «η άδεια που δεν χο-
ρηγήθηκε κατ’ εφαρμογή της προηγούμενης 
παραγράφου, χορηγείται υποχρεωτικά το 
επόμενο έτος».

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, 
οποιασδήποτε μορφής περιορισμοί της κανο-
νικής άδειας, για να είναι νόμιμοι, θα πρέπει 
να υπαγορεύονται από έκτακτες υπηρεσιακές 
ανάγκες, δηλαδή ανάγκες που δημιουργήθη-
καν αιφνιδίως και αποτελούν απρόβλεπτα 
γεγονότα. Εντεύθεν, οι ανάγκες δεν μπορούν 
να χαρακτηριστούν ως έκτακτες, όταν αφο-
ρούν την συνηθισμένη και κανονική αντιμε-
τώπιση των υποθέσεων που διεκπεραιώνει 
η υπηρεσία.

 Με άλλα λόγια η έλλειψη νοσηλευτικού 
προσωπικού, που αποτελεί πάγια κατάσταση 
στα ελληνικά νοσοκομεία και όχι ένα γεγο-
νός αιφνίδιο ή απρόβλεπτο, δεν δύναται να 
δικαιολογήσει τον περιορισμό του δικαιώ-
ματος στην κανονική άδεια. Συνεπώς, κάθε 
περιορισμός της κανονικής άδειας, που στη-
ρίζεται στην έλλειψη προσωπικού, είναι πα-
ράνομος και καταχρηστικός.

Επί της διαδικασίας απαιτείται έγκριση 
του προϊσταμένου οργάνου εκείνου που είναι 
αρμόδιο για την χορήγηση της άδειας. Η σχε-
τική έγκριση αποτελεί ουσιώδη τύπο της δια-
δικασίας και αν δεν ζητηθεί ή εάν δεν ληφθεί 
υπόψη, συνεπάγεται σχετική παρανομία.

Τέλος, η μη χορηγηθείσα άδεια, κατ’εφαρ-
μογή της παραγράφου 3, χορηγείται υποχρε-
ωτικώς το επόμενο έτος, οπότε ο υπάλληλος 
δικαιούται να λάβει άδεια προσαυξημένη με 
όσες εργάσιμες ημέρες περιορίσθηκε η άδεια 
του προηγούμενου έτους. 

ΠΟΤΕ 
ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ 
Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΑΔΕΙΑ;

Αναφορικά με την υποχρέωση ή μη των νοσηλευτών 
να συμμετέχουν, ως συνοδευτικό προσωπικό, στις 

διακομιδές ασθενών επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του 

κλάδου των νοσηλευτών περιγράφονται από τις διατά-
ξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989. Στις πα-
ραπάνω διατάξεις δεν αναφέρεται, ότι στις αρμοδιότητες 
των νοσηλευτών συγκαταλέγεται και η συμμετοχή σε 
διακομιδή ασθενούς εκτός του χώρου του νοσοκομείου 
ή του κέντρου υγείας, όπου υπηρετεί ο νoσηλευτής. Σε 
κάθε, δε, περίπτωση τα πάσης φύσεως καθήκοντα των 
νοσηλευτών εκτελούνται εντός των νοσοκομείων όπου 
απασχολούνται, στο πλαίσιο της συνολικής δράσης της 
οικείας νοσηλευτικής υπηρεσίας. Με άλλα λόγια η πα-
ροχή υπηρεσιών εκ μέρους των νοσηλευτών συνδέεται 
άρρηκτα με τον τόπο, όπου εδρεύει ο φορέας απασχόλη-
σής τους (νοσοκομείο, κέντρο υγείας κλπ). 

Περαιτέρω υπογραμμίζεται, ότι η συνοδεία κατά την 
διακομιδή ασθενών αποτελεί καθήκον και επαγγελματι-
κό δικαίωμα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) 
επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης της ειδικότητας «Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφό-
ρου» της ομάδας Υγείας του Τομέα «Υγείας, Αισθητικής, 
Κοινωνικών Υπηρεσιών», όπως άλλωστε προκύπτει από 
τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 62/2007. 

Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι στις διατάξεις του ανω-
τέρω ΠΔ γίνεται ρητώς λόγος περί του προνοσοκο-
μειακού χώρου, στον οποίο και δραστηριοποιούνται οι 
διασώστες. Ως προνοσοκομειακός χώρος νοούνται τα 
ασθενοφόρα, οι κινητές ιατρικές μονάδες, εναέρια και 
πλωτά μέσα και γενικώς κάθε μονάδα που δεν διαθέτει 
σταθερή βάση και έχει την δυνατότητα μετακίνησης. Σε 
αντίθεση με τον προνοσοκομειακό χώρο, όπως αυτός 
προσδιορίζεται από τις παραπάνω διατάξεις και αποτελεί 
τομέα δράσης των διασωστών, οι νοσηλευτές παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους στον αμιγώς νοσοκομειακό χώρο. 

Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται προφανές, ότι ο 
ορισμός νοσηλευτή ως συνοδού σε διακομιδή ασθενούς 
με ασθενοφόρο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο έρχεται 
σε ευθεία αντίθεση με το πλαίσιο που διαμορφώνουν οι 
προαναφερθείσες ειδικές διατάξεις, ως εκ τούτου, δε, 
είναι παράνομος και καταχρηστικός. 

Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι καμία εγκύκλιος, ως μέ-
τρο εσωτερικής τάξης, δεν δύναται να αλλοιώσει το 
περίγραμμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων και των 
υπηρεσιακών καθηκόντων των νοσηλευτών, το οποίο 
προσδιορίζεται από κανονιστικής φύσεως διατάξεις 
υπέρτερης τυπικής ισχύος μιας εγκυκλίου.  

ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΠΦΥ
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Ενόψει του υπ’αριθμ.πρωτ. 
Α3γ/54155/05-08-2016 
εγγράφου της Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας, περί της απα-
σχόλησης και παραμονής στους 
χώρους των νοσοκομείων προσώ-
πων που δεν είναι εγγεγραμμένα 
στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών 
Νοσοκόμων, ούτε στους οικείους 
ονομαστικούς πίνακες των νοσοκο-
μείων, επισημαίνονται τα ακόλουθα, 
από την ΕΝΕ:

Δυνάμει του ως άνω εγγράφου 
διατυπώνεται η θέση, ότι την ευθύ-
νη για την αντιμετώπιση του ανω-
τέρω ζητήματος και την εν γένει τή-
ρηση των διατάξεων της υπ’αριθμ. 
Υ4α/ΓΠ.οικ. 75206/08-08-2013 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 
1944) φέρουν αποκλειστικώς η 
Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας και το προσωπικό φύλαξης 
των νοσοκομείων.

Με άλλα λόγια, δυνάμει του ως 
άνω εγγράφου ορίζονται ως υπεύ-
θυνοι για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος των παράνομων ή άλλως 
παράτυπων αποκλειστικών νοσοκό-

μων οι προϊστάμενοι των οικείων 
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. Ενόψει 
τούτου θα πρέπει να διευκρινισθούν 
ορισμένα σημεία προς αποφυγή 
συγχύσεων και ορθής τήρησης του 
γράμματος του Νόμου. 

Εκκινούμε την σκέψη μας από 
την παράθεση του ισχύοντος κανονι-
στικού πλαισίου. Σύμφωνα, λοιπόν, 
με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 
1 του Νόμου 4132/2013, όπως 
ισχύουν μετά την αντικατάσταση του 
πρώτου εδαφίου από τις ρυθμίσεις 
του άρθρου 38 παρ. 1 του Νόμου 
4278/2014, «Στα νοσοκομεία του 
Ε.Σ.Υ., στις ιδιωτικές κλινικές, στα 
νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμε-
ων και το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετο-
χικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), δύ-
νανται να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους σε ασθενείς που νοσηλεύονται 
αποκλειστικοί νοσοκόμοι και απο-
κλειστικές νοσοκόμες (…) Με από-
φαση του Υπουργού Υγείας προσδιο-
ρίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
για την προσφορά των υπηρεσιών 
των αποκλειστικών νοσοκόμων σε 
νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία 
του Ε.Σ.Υ. και τις ιδιωτικές κλινικές 

της χώρας, τα απαραίτητα προσόντα 
τους, η διαδικασία επιλογής τους από 
τους ενδιαφερόμενους και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια».

Περαιτέρω, σύμφωνα με την αμέ-
σως επόμενη παράγραφο 2 του ιδίου 
ως άνω άρθρου, «Σε κάθε Υγειονο-
μική Περιφέρεια τηρείται Μητρώο 
Αποκλειστικών Νοσοκόμων. Στο 
Μητρώο αυτό εγγράφονται υποχρε-
ωτικώς οι αποκλειστικές νοσοκόμες 
και αποκλειστικοί νοσοκόμοι προ-
κειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους σε νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλι-
νικές, αρμοδιότητας της οικείας Υγει-
ονομικής Περιφέρειας. Με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής 
των ενδιαφερομένων στο Μητρώο, 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς 
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια τήρη-
σης του».

Κατ’εξουσιοδότηση των παρα-
πάνω διατάξεων έχει εκδοθεί η 
υπ’αριθμ. Υ4α/οικ. 37804/25-04-
2013  Απόφαση του Υπουργού Υγεί-
ας (Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς 
νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλι-
νικών της Χώρας από αποκλειστικές 

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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νοσοκόμες και νοσοκόμους, ΦΕΚ Β 
1023/25.5.2013), που έχει τροπο-
ποιηθεί διαδοχικώς από τις υπ’αριθμ. 
Υ4α/Γ. Π. οικ.75206/08-08-2013 
(ΦΕΚ Β 1944/9.8.2013) και Α3γ/
οικ. 18680/13-03-2015 (ΦΕΚ Β 
458/26-03-2015) Αποφάσεις του 
καθ’ύλην αρμόδιου Υπουργού. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με το περι-
εχόμενο της ως άνω Υπουργικής 
Απόφασης, όπως ισχύει σήμερα, 
«1. Η νοσηλευτική φροντίδα στους 
ασθενείς εντός των δημόσιων νο-
σοκομείων και των ιδιωτικών κλι-
νικών, παρέχεται αποκλειστικά από 
το οικείο νοσηλευτικό προσωπικό. 
Σε περιπτώσεις ασθενών που λόγω 
της κατάστασης τους αδυνατούν να 
αυτοεξυπηρετηθούν, είναι δυνα-
τό να παρέχεται επιπλέον φροντίδα 
από αποκλειστικές νοσοκόμες και 
αποκλειστικούς νοσοκόμους. (…)
Προκειμένου να παρέχουν τις υπη-
ρεσίες τους σε ασθενείς ενός νοσο-
κομείου ή μιας ιδιωτικής κλινικής, οι 
αποκλειστικές νοσοκόμες και απο-
κλειστικοί νοσοκόμοι οφείλουν: α) 
να διαθέτουν άδεια εργασίας από το 
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ` 
αριθ. Φ.9/1012/93 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (425 Β`), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 
Φ9/80000/2887 5/1856/12 κοι-
νή υπουργική απόφαση (1175 Β`), 
β) να έχουν καταχωρηθεί στο Εθνικό 
Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων 
που τηρείται στο Υπουργείο Υγείας.

2. Στη Διεύθυνση Προσωπικού 
κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας τη-
ρείται αντίγραφο του Εθνικού Μη-
τρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων, 
στο οποίο εγγράφονται οι ενδιαφε-
ρόμενες και οι ενδιαφερόμενοι, προ-
κειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους στα νοσοκομεία και τις ιδιωτι-
κές κλινικές σε όλη την Ελληνική 
Επικράτεια.(…) 

3. Σε κάθε νοσοκομείο και ιδι-
ωτική κλινική τηρείται ονομαστικός 
πίνακας αποκλειστικών νοσοκόμων, 
ο οποίος καταρτίζεται σε ετήσια βάση 
κατά το μήνα Δεκέμβριο, με ισχύ από 
τον Ιανουάριο του επομένου έτους. 
(…)

4. Αρμόδια για τη διάθεση των 

αποκλειστικών νοσοκόμων του 
ονομαστικού πίνακα είναι τριμελής 
Επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε 
νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική με 
απόφαση του Διοικητή του νοσοκο-
μείου ή της Διοίκησης της ιδιωτικής 
κλινικής και αποτελείται: α) στα νο-
σοκομεία, από τον/την Προϊστάμε-
νο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 
τον/την Προϊστάμενο/η της Διοικητι-
κής Υπηρεσίας και έναν νοσηλευτή/
τρια με Β΄ βαθμό, ο οποίος ορίζεται 
με απόφαση του Διοικητή του νοσο-
κομείου(…)

Η ανωτέρω Επιτροπή έχει την 
ευθύνη διάθεσης των αποκλειστι-
κών νοσοκόμων, με τον τρόπο που 
περιγράφεται στη συνέχεια καθώς 
και την υποχρέωση ελέγχου των 
αποκλειστικών νοσοκόμων για τυ-
χόν παραπτώματα, με δυνατότητα 
αντικατάστασης τους σε περίπτωση 
που ο ασθενής υποβάλλει σχετικό 
αίτημα, ακόμα και οριστικού απο-
κλεισμού τους από τον ονομαστικό 
πίνακα, ανάλογα με τη βαρύτητα του 
παραπτώματος. Η διάθεση των απο-
κλειστικών νοσοκόμων στους ασθε-
νείς γίνεται μόνο από τον ονομαστικό 
πίνακα, με τη σειρά αναγραφής τους 
σε αυτόν και μέχρι εξάντλησης του 
πίνακα (κυκλική διάθεση-rotation), 
προκειμένου όλοι οι αναγραφόμενοι 
να πραγματοποιούν τον ίδιο αριθμό 
ημερομισθίων. Παραβίαση της σει-
ράς γίνεται δεκτή μονό σε περίπτωση 
προσωπικής επιλογής του ασθενή 
σε συγκεκριμένο πρόσωπο, η οποία 
δηλώνεται με συμπλήρωση υπεύθυ-
νης δήλωσης. Προϋπόθεση αποτελεί 
το συγκεκριμένο πρόσωπο να περι-
λαμβάνεται στον ονομαστικό πίνακα 
του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής 
Κλινικής και να είναι διαθέσιμο.(…)

Όπως προκύπτει εκ των ανω-
τέρω, το κανονιστικό πλαίσιο, του 
οποίου ρητή μνεία κάνει και το 
νυν σχολιαζόμενο υπ’αριθμ.πρωτ. 
Α3γ/54155/05-08-2016 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μο-
νάδων Υγείας του Υπουργείου Υγεί-
ας, ρυθμίζει τα ζητήματα ελέγχου και 
διάθεσης των νόμιμων αποκλειστι-
κών νοσοκόμων, ενώ ουδέν ανα-
φέρει ή ορίζει περί του ελέγχου των 
παράτυπων αποκλειστικών νοσοκό-

μων. Όπως, δε, ρητώς αναφέρεται, η 
διαδικασία ελέγχου και διάθεσης των 
νόμιμων αποκλειστικών νοσοκόμων 
ανατίθεται σε ειδική προς τούτο τρι-
μελή επιτροπή, η οποία στα δημόσια 
νοσοκομεία απαρτίζεται από τον/
την Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτι-
κής Υπηρεσίας, τον/την Προϊστάμε-
νο/η της Διοικητικής Υπηρεσίας και 
έναν νοσηλευτή/τρια με Β΄ βαθμό, ο 
οποίος ορίζεται με απόφαση του Δι-
οικητή του νοσοκομείου. 

Εντελώς διαφορετικό είναι το 
ζήτημα του ελέγχου των παράνο-
μων – παράτυπων αποκλειστικών 
νοσοκόμων, που αφορά πρωτίστως 
το προσωπικό φύλαξης ενός νοσο-
κομείου ή ακόμη τις Εισαγγελικές 
Αρχές, την Αστυνομική Αρχή, την 
Επιθεώρηση Εργασίας και την Φορο-
λογική Αρχή. 

Είναι, λοιπόν, προφανές, ότι τα 
μέλη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 
κατά την εκτέλεση των αμιγώς νο-
σηλευτικών καθηκόντων που τους 
αναλογούν, είναι αδιανόητο να κα-
λούνται σε παράλληλη υποκατάστα-
ση του ρόλου όλων των ανωτέρω 
αρμοδίων αρχών, προβαίνοντας σε 
ελέγχους ή σε απομάκρυνση από 
τους χώρους των νοσοκομείων των 
όποιων παράτυπων αποκλειστικών 
νοσοκόμων. Κάτι τέτοιο ουδόλως 
προβλέπεται από την κείμενη νομο-
θεσία και ως εκ τούτου αποβαίνει 
νομικά ανέφικτος ο εμπλουτισμός 
των υπηρεσιακών καθηκόντων των 
νοσηλευτών δυνάμει εγγράφων – 
εγκυκλίων της κεντρικής υπηρεσίας 
του Υπουργείου Υγείας, που προφα-
νώς δεν αποτελούν εκτελεστές διοι-
κητικές πράξεις, εκδιδόμενες βάσει 
ρητής εξουσιοδοτικής διάταξης κατά 
τα σχετικώς προβλεπόμενα. 

Συμπερασματικά, βασίμως υπε-
ραμυνόμεθα της καθολικής απε-
μπλοκής των Νοσηλευτών από την 
διενέργεια οιασδήποτε φύσεως 
ελέγχων επί παράτυπων αποκλειστι-
κών νοσοκόμων, σας ενημερώνουμε 
ότι οι Νοσηλευτές θα απέχουν εν τοις 
πράγμασι από οποιαδήποτε αντίστοι-
χη διαδικασία και σας καλούμε σε 
άμεση ανάκληση του υπ’αριθμ.πρωτ. 
Α3γ/54155/05-08-2016 εγγρά-
φου σας ένεκα παράβασης νόμου. 
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Είναι γεγονός, ότι η ολοήμερη και εύρυθμη 
λειτουργία των νοσοκομείων, ειδικότερα, δε, 
των οικείων νοσηλευτικών υπηρεσιών στηρί-

ζεται, μεταξύ άλλων, και στο θεσμό του εφημερεύ-
οντος νοσηλευτή.

Ο συγκεκριμένος νοσηλευτής, από την στιγμή 
που ορίζεται ως εφημερεύων, επιφορτίζεται επί της 
ουσίας με το έργο της διασφάλισης της εύρυθμης 
λειτουργίας του τομέα ευθύνης του, έχοντας την 
αυτονόητη υποχρέωση αφενός να συντονίζει την 
δράση της υπηρεσίας, αφετέρου να επιλαμβάνεται 
κάθε προβλήματος που ανακύπτει κατά την παροχή 
υπηρεσιών υγείας στους νοσηλευομένους ασθε-
νείς.

Με άλλα λόγια ο ρόλος του εφημερεύοντος νο-
σηλευτή είναι από την φύση του επιτελικός και σχε-
τίζεται με τον διοικητικό συντονισμό της υπηρεσίας 
και των υπαλλήλων και την επίλυση κάθε σχετικού 
προβλήματος.

Ενόψει του ως άνω επιτελικού ρόλου του καθί-
σταται σαφές, ότι ο εφημερεύων νοσηλευτής αδυ-
νατεί εν τοις πράγμασι να παρέχει και υπηρεσίες 
νοσηλείας, εκτελώντας νοσηλευτικές πράξεις επί 
ασθενών παράλληλα με την εκτέλεση των επιτελι-
κών καθηκόντων του. 

Υποστηρίζεται, δηλαδή, ότι όταν ένας υπάλλη-
λος επιφορτίζεται με την εκτέλεση ειδικής φύσεως 
καθηκόντων, όπως είναι και αυτά του εφημερεύ-
οντος νοσηλευτή, κατά το χρόνο εκτέλεσης των 
συγκεκριμένων καθηκόντων θα πρέπει να απαλ-
λάσσεται από την παράλληλη εκτέλεση και των 
συνήθων υπηρεσιακών καθηκόντων του. Σε δια-
φορετική περίπτωση υφέρπει ο πραγματικός κίνδυ-
νος να υπάρξει τουλάχιστον πλημμελής εκτέλεση 
αμφοτέρων των καθηκόντων. Είναι, δε, προφανές, 
ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να αποφεύγεται ειδικώς 
σε υπηρεσίες όπως τα νοσοκομεία, η αποτελεσμα-
τική και επιτυχής λειτουργία των οποίων συνδέεται 
άρρηκτα με την διασφάλιση του υπέρτατου αγαθού 
της υγείας.

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι επί του συγκεκριμένου 
ζητήματος παρατηρείται η απουσία σαφούς κανονι-
στικού – νομοθετικού πλαισίου, που να ρυθμίζει με 
λεπτομέρεια την φύση, το έργο και τις αρμοδιότητες 
του εφημερεύοντος νοσηλευτή. Κατά συνέπεια οι 
ως άνω παρατηρήσεις μας στηρίζονται σε μια συν-
δυαστική ερμηνευτική προσέγγιση του ζητήματος, 
με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας.   

Ο ΕΦΗΜΕΡΕΥΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΑΛΛΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Η εισαγγελική εντολή – παραγγελία για νοση-
λεία ατόμων αποτελεί μια οιονεί δικαστική 

απόφαση, που θα πρέπει απαραιτήτως να γίνε-
ται σεβαστή και να εφαρμόζεται από τους απο-
δέκτες της.

Κατά το μέρος τούτο η διοίκηση του νοσο-
κομείου δεν θα μπορούσε να την αγνοήσει ή να 
μην την εκτελέσει. Παράλληλα, όμως, η διοίκη-
ση οφείλει να ενημερώνει κάθε αρμόδιο φορέα, 
όπως η οικεία Υγειονομική Περιφέρεια και το 
Υπουργείο Υγείας για τα καθημερινά προβλή-
ματα που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης εισαγγελικής εντολής. 

Το ίδιο ακριβώς οφείλουν να πράττουν και 
οι νοσηλευτές, είτε ατομικώς, είτε μέσω της 
Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ανα-
δεικνύοντας συγκεκριμένα περιστατικά, που 
θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών 
και διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία του 
νοσοκομείου. 

Η υποβολή τακτικών, ακόμη και καθημερι-
νών αναφορών για τα παραπάνω προβλήματα 
εκ μέρους των νοσηλευτών είναι κρίσιμη και 
ουσιώδης, λαμβανομένου υπόψη ότι πρόκειται 
για τη νοσηλεία και την ασφάλεια παιδιών. Επι-
πλέον, δια της υποβολής αναφορών, το βάρος 
της ευθύνης μετακυλίεται εν μέρει και προς την 
διοίκηση του νοσοκομείου, η οποία οφείλει να 
εξεύρει βιώσιμη λύση για το σύνολο των νοση-
λευομένων ατόμων. 

Υπογραμμίζεται, επιπλέον, ότι εφόσον έκα-
στος νοσηλευτής εκτελεί με τον προσήκοντα 
τρόπο τα υπηρεσιακά του καθήκοντα και μόνον 
αυτά, δεν μπορεί να του αποδοθεί οποιαδήπο-
τε κατηγορία, ιδίως όταν έχει προηγηθεί ενη-
μέρωση της διοίκησης για επαναλαμβανόμενα 
προβλήματα, που σχετίζονται με την εκτέλεση 
εισαγγελικών εντολών.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΕΝΤΟΛΗ 
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Αναφορικά με τα δικαιώματα και τις διευκολύνσεις 
που παρέχονται σε υπαλλήλους, οι οποίοι βαρύ-
νονται με οικογενειακές υποχρεώσεις, επιση-

μαίνονται τα κάτωθι.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-

θρου 53 παρ. 1-6 του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα, 

«1. Η προβλεπόμενη, 
από την παράγραφο 2 
του άρθρου 51 του πα-
ρόντος, άδεια (άνευ 
αποδοχών) χορηγεί-
ται στον φυσικό, θετό 
και ανάδοχο γονέα 
υποχρεωτικά, χωρίς 
γνώμη υπηρεσιακού 
συμβουλίου, όταν 
πρόκειται για ανατρο-
φή παιδιού ηλικίας έως 
και έξι (6) ετών ή έως 
οκτώ (8) ετών εφόσον η 
υιοθεσία δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί μέχρι την ηλικία των 
έξι (6) ετών. Διάστημα τριών 
(3) μηνών της άδειας αυτής χο-
ρηγείται με πλήρεις αποδοχές στην 
περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού 
και άνω.» 

2. Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώ-
νεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα 
ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφό-
σον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) 
ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες 
άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν 
κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμέ-
νου ωραρίου. 

Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγ-
μένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα 
μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του 
προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) 
μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα. 

Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο 
ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη. 

Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. 
τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονι-
κής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέ-
κνο πέραν του ενός. 

3. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή 

τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους 
καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του 

μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός 
αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση 

καθορίσουν χρονικά διαστήματα 
που ο καθένας θα κάνει χρήση, 

αλλά πάντοτε διαδοχικώς και 
μέσα στα χρονικά όρια της 

προηγούμενης παραγρά-
φου. Αν η σύζυγος του 
υπαλλήλου ή ο σύζυ-
γος της υπαλλήλου 
εργάζεται στον ιδιω-
τικό τομέα, εφόσον 
δικαιούται όμοιων 
ολικώς ή μερικώς 
διευκολύνσεων, ο 
σύζυγος ή η σύζυγος 

υπάλληλος δικαιού-
ται να κάνει χρήση των 

διευκολύνσεων της πα-
ραγράφου 2 κατά το μέ-

ρος που η σύζυγος αυτού 
ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει 

χρήση των δικών της ή των δι-
κών του δικαιωμάτων ή κατά το μέ-

ρος που αυτά υπολείπονται των διευκο-
λύνσεων της παραγράφου 2. 

4. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. 1 
του παρόντος, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρή-
ση των διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου αυτού 
για το ίδιο διάστημα. 

5. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας 
ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την 
άδεια της παρ. 1 και τις διευκολύνσεις της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου δικαιούται ο γονέας που ασκεί την 
επιμέλεια. 

6. Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν 
τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία παρακο-
λουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παι-
διών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής 
τους επίδοσης». 

Εκ των ανωτέρω διατάξεων προσδιορίζονται τα δι-
καιώματα όσων υπαλλήλων έχουν οικογενειακές υπο-
χρεώσεις, με ρητή μνεία ειδικών προβλέψεων για τριτέ-
κνους ή γονείς διδύμων τέκνων. 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 
3-ΤΕΚΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ;
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Αναφορικά με τις ρυθμίσεις 
που διέπουν την οργάνωση 
και την εκπόνηση προγράμ-

ματος της ψυχιατρικής νοσηλευτικής 
ειδικότητας επισημαίνονται τα ακό-
λουθα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 4 της υπ’αριθμ. Α4/203 (ΦΕΚ 
Β’ 106/1988) Απόφασης του Υπουρ-
γού Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Καθορισμός όρων και 
προϋποθέσεων για τη χορήγηση τίτ-
λου ειδικού νοσηλευτή), «Η διάρκεια 
άσκησης για όλες τις ειδικότητες που 
ρυθμίζονται στην παρούσα, ορίζεται σε 
δώδεκα μήνες για κάθε ειδικότητα και 
με σύνολο εκπαιδευτικών ωρών, τόσο 
για θεωρία όσο και για κλινική άσκη-
ση, σε κάθε όμως περίπτωση όχι κάτω 
των 1.500 ωρών».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 10 της ιδίας ως άνω 
υπουργικής απόφασης, «Γνωστικό 
αντικείμενο στη Νοσηλευτική Ψυχικής 
Υγείας», Η ειδίκευση νοσηλευτριών-
τών στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας, 
αποβλέπει στο να γίνουν ικανοί να ερ-

γάζονται υπεύθυνα: Στη νοσηλευτική 
φροντίδα ψυχικά αρρώστων κάθε ηλι-
κίας στο ψυχιατρείο και στην κοινότητα 
Στην πρόληψη ψυχικών νοσημάτων 
και στην αγωγή της ψυχικής υγείας. 
Ενδιάμεσα αντικείμενα. Οι ειδικευμέ-
νοι στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 
Νοσηλευτές - Νοσηλεύτριες πρέπει να 
είναι ικανοί: 
1. Να έχουν συγχρονισμένες γνώ-
σεις, δεξιότητες, στάσεις της Ψυχια-
τρικής Νοσηλευτικής, συνείδηση του 
ρόλου του ειδικευμένου ψυχιατρικού 
νοσηλευτού -νοσηλεύτριας και γνώ-
ση των δικαιωμάτων, καθηκόντων 
και ευθυνών τους που απορρέουν, 
από τη σχετική ειδίκευση. 
2. Να προγραμματίζουν, εφαρμό-
ζουν, αξιολογούν, διδάσκουν και επι-
βλέπουν τη νοσηλευτική φροντίδα 
ψυχικά αρρώστων ατόμων και οικο-
γενειών με ψυχιατρικά προβλήματα. 
3. Να κατέχουν επαρκή γνώση των 
μεθόδων ψυχιατρικής θεραπείας και 
ικανότητα να αντιλαμβάνονται την 
απαιτούμενη κατάλληλη θεραπεία 
ανάλογα με την ηλικία του αρρώστου 

και τις ιδιαίτερες συνθήκες του περι-
βάλλοντός του. 
4. Να αναπτύσσουν και να διατηρούν 
θετικές διαπροσωπικές σχέσεις με 
ψυχικά αρρώστους η ομάδες αρρώ-
στων, με συναδέλφους, συνεργάτες 
και κοινωνικούς παράγοντες, για τη 
θεραπευτική προσέγγιση των ψυχικά 
αρρώστων.
5. Να διοικούν ψυχιατρικό τμήμα νο-
σοκομείου η εξωτερικό ψυχιατρικό 
ιατρείο, ή κέντρο ψυχικής υγείας και 
να δημιουργούν θεραπευτικό περι-
βάλλον για ψυχικά αρρώστους. 
6. Να συνεργάζονται υπεύθυνα με την 
ψυχιατρική θεραπευτική ομάδα συμπε-
ριλαμβανομένων και των κοινωνικών 
λειτουργών, και να συμβάλλουν:  α) 
Στην λύση κοινωνικο-ψυχιατρικών 
προβλημάτων των αρρώστων και 
των οικογενειών τους, με γνώση της 
ισχύουσας νομοθεσίας για την ψυχι-
κή υγεία και αρρώστια. β) Στη πρόλη-
ψη, ανίχνευση, έγκαιρη διάγνωση και 
θεραπεία της ψυχικής αρρώστιας. γ) 
Στη διδασκαλία των αρχών ψυχικής 
υγιεινής σε υγιείς, αρρώστους, οικο-

ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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γένειες, σχολεία και επαγγελματικές 
ομάδες, με γνώση των αρχών και 
μεθόδων διδασκαλίας -μαθήσεως. δ) 
Στον προγραμματισμό, τη λειτουργία 
και την αξιολόγηση υπηρεσιών φυσι-
κής υγείας και ψυχιατρικής περιθάλ-
ψεως εντός και εκτός των νοσοκομεί-
ων της χώρας. 
7. Να ασκούν την πρωτοβάθμια ψυχι-
ατρική νοσηλευτική στην κοινότητα. 
8. Ν διενεργούν ή/και να υποστηρί-
ζουν την έρευνα στον τομέα της ψυ-
χιατρικής Νοσηλευτικής. 
9. Να διατηρούν υψηλό ενδιαφέρον 
και αίσθημα προσωπικής ευθύνης 
για την ενημέρωση και συνεχή επι-
μόρφωση τους στις νέες μεθόδους, 
γνώσεις προόδους της Ψυχιατρικής 
Νοσηλευτικής. 

Πρόγραμμα ειδίκευσης : Το πρό-
γραμμα περιέχει: 40% θεωρία και 
60% πρακτική άσκηση. Η παρακο-
λούθηση του προγράμματος είναι 
υποχρεωτική. Το πρόγραμμα περι-
λαμβάνει: 
Προσανατολισμό στην ειδίκευση: 
δυο εβδομάδες
Τέσσερες εκπαιδευτικές ενότητες: 
δώδεκα εβδομάδες η κάθε μια ως 
εξής: 10 εβδομάδες Χ 35 ώρες μα-
θήματα και 2 εβδομάδες Χ10 ώρες 
φροντιστήρια για τις εξετάσεις. 
Οι ώρες των εξετάσεων δεν προσμε-
τρούνται στο πρόγραμμα. 
Χώρος εφαρμογής του προγράμματος: 
Σε Ψυχιατρικά ιδρύματα και κέντρα 
ψυχικής υγιεινής όπου απασχολείται 
ένας αριθμός ειδικευμένων νοση-
λευτών-νοσηλευτριών στη Νοση-
λευτική Ψυχικής Υγείας, μεταξύ των 
οποίων μια τουλάχιστον νοσηλεύ-
τρια ειδικευμένη πρέπει να είναι πτυ-
χιούχος Α.Ε.Ι. Η εκπαίδευση πρέπει 
να γίνεται σε όλες τις υπηρεσίες Ψυ-
χικής Περίθαλψης (κέντρο Ψυχικής 
Υγείας Ψυχιατρικός Τομέας Γενικού 
Νοσοκομείου, Ψυχιατρείο).
Περιγραφή του προγράμματος -προ-
σανατολισμός στην ειδίκευση 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙ-
ΚΕΥΣΗ: 
Σύγχρονες εξελίξεις, τάσεις και 
εφαρμογές της Ψυχιατρικής και της 
Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής     
Ανάλυση του προγράμματος της ειδι-
κεύσεως

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Σε κέντρα και ιδρύματα ψυχικής 
υγείας και ψυχιατρικής περιθάλψε-
ως, προληπτικά προγράμματα και 
προγράμματα αγωγής ψυχικής υγεί-
ας, κέντρα ψυχοκοινωνικής αποκα-
ταστάσεως κ.λ.π. 

Στο οικείο ΦΕΚ ακολουθεί αναλυ-
τική κατάσταση των μαθημάτων που 
διδάσκονται, όπως και των ωρών δι-
δασκαλίας ανά μάθημα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παρ. 1 της υπ’αριθμ. 
Α4β/4844/03-11-1988 Απόφα-
σης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας 
& Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Καθορι-
σμός ειδικότερων θεμάτων νοσηλευ-
τικών ειδικοτήτων, ΦΕΚ Β΄ 856), «Το 
σύστημα εκπαίδευσης περιλαμβάνει 
θεωρητική και κλινική διδασκαλία και 
άσκηση. Εκτός από τις διαλέξεις, γί-
νονται επιδείξεις, προβολές εικόνων, 
συζήτηση των μελών της ομάδας που 
αποτελούν την τάξη των ειδικευομέ-
νων με τους εκπαιδευτές και ατομικές 
εργασίες πάνω στα θέματα διδασκα-
λίας. Αναθέτεται ακόμη στους/στις 
ειδικευόμενες η μελέτη περιπτώσεων 
άρρωστων της ειδικότητας την οποία 
υποβάλλουν γραπτώς στην υπεύθυνη 
νοσηλεύτρια εκπαιδεύτρια. Μελέτη βι-
βλίων και βοηθητικών σημειώσεων. 
Παρακολούθηση σεμιναρίων. Η μάθη-
ση θα λάβει χώρα για τη θεωρία στις 
αίθουσες διδασκαλίας του Ιδρύματος, 
που αναλαμβάνει την ευθύνη εκπαί-
δευσης στην ειδικότητα. Η κλινική 
εμπειρία θ’ αποκτηθεί μέσα στα ειδικά 
εκπαιδευτικά νοσηλευτικά Ιδρύματα 
και συναφείς νοσηλευτικές ή άλλες 
υπηρεσίες υγείας. 

Για την κλινική άσκηση και τις 
εκπαιδευτικές επισκέψεις μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν και άλλα ιδρύμα-
τα ή υπηρεσίες, που θα θεωρηθούν 
απαραίτητες και θα καθορίζονται από 
τη Δ/ντρια ή Δ/ντή του προγράμ-
ματος, εφόσον πληρούν τα νόμιμα 
κριτήρια της υπουργικής απόφασης 
Α4/203/25.2.88.

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρό-
γραμμα καταρτίζεται από την υπεύθυνη 
νοσηλεύτρια-εκπαιδεύτρια και επικυ-
ρώνεται από τη Διευθύντρια της Νοση-
λευτικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, η 
οποία έχει και τη γενική ευθύνη. 

Οι ειδικευμένοι εποπτεύονται 
από την υπεύθυνη νοσηλεύτρια της 
εκπαιδευτικής ενότητας. Η ίδια έχει 
την αντίστοιχη νοσηλευτική ειδικό-
τητα. Είναι υπεύθυνη για την εφαρ-
μογή του προγράμματος στην κλινι-
κή άσκηση και συνεργάζεται στενά, 
τόσο με τις προϊστάμενες των νο-
σηλευτικών μονάδων, όσο και με 
τον κάθε ειδικευόμενο, με απώτερο 
σκοπό την απόκτηση των αποδοτικό-
τερων εμπειριών. 

Οι προϊστάμενες και οι υπεύθυνες 
διπλωματικές νοσηλεύτριες κάθε το-
μέα ειδικότητας, συμμετέχουν στην 
κλινική διδασκαλία και άσκηση και 
βοηθούν την υπεύθυνη εκπαιδεύτρια 
στην αξιολόγηση των ειδικευόμενων 
για την απόδοσή τους. 

Τα θεωρητικά και κλινικά μαθή-
ματα αναθέτονται από το υπεύθυνο 
για την ειδικότητα Ίδρυμα, σε νοση-
λευτές και άλλους ειδικούς, πάνω σε 
βάση ωριαίας αποζημίωσης. 

Το διδακτικό έτος διαιρείται σε 
τέσσερις εκπαιδευτικές ενότητες 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 106/Υπουργι-
κή απόφαση Α4/203/25.2.88 και η 
έναρξη πραγματοποιείται τον Οκτώ-
βριο του κάθε έτους. 

Κατά τη διάρκεια κάθε Εκπαιδευ-
τικής ενότητας οι ειδικευόμενοι επι-
λέγουν και εκπονούν με δική τους 
επιλογή μια νοσηλευτική κλινική 
μελέτη, σε συνεργασία με την υπεύ-
θυνη νοσηλεύτρια εκπαιδεύτρια. Στις 
πρώτες δύο εβδομάδες του προσα-
νατολισμού το σύστημα είναι θεω-
ρητικό με ορισμένες ενημερωτικές 
επισκέψεις στις νοσηλευτικές μονά-
δες. Τις υπόλοιπες περιόδους το σύ-
στημα είναι μικτό. Η κλινική άσκηση 
γίνεται σε βάση κυκλικού ωραρίου 
(πρωινό-εσπερινό-νυκτερινό), ώστε 
να αποκτηθεί σφαιρική εμπειρία στη 
νοσοκομειακή περίθαλψη».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων 
προσδιορίζεται με αρκετή σαφήνεια 
η μέθοδος εκπόνησης του προγράμ-
ματος της ψυχιατρικής νοσηλευτικής 
ειδικότητας, ενώ αναφέρεται ρητώς, 
ότι το πρόγραμμα απαρτίζεται από 
40% θεωρία και 60% πρακτική 
άσκηση. Εκ τούτων έπεται, ότι δίδε-
ται ιδιαίτερη βαρύτητα στο κομμάτι 
της πρακτικής άσκησης των ειδικευ-
όμενων νοσηλευτών.   
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Η σύνταξη του παρόντος λαμ-
βάνει χώρα ενόψει της εφαρ-
μογής των διατάξεων της 

υπ’αριθμ. Φ.400/247/374457/
Σ74/10-12-2013 Απόφασης του 
Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (Μο-
ριοδότηση των Αξκών Υγειονομικού 
Νοσηλευτικής (ΥΝ) για την πλήρωση 
θέσεων Προϊσταμένων Κλινικών, 
Ειδικών Τμημάτων και Εργαστηρί-
ων και των Διακλαδικών Κλινικών 
και Κέντρων των Στρατιωτικών Νο-
σοκομείων καθώς και θέσεων Επο-
πτών-Τομεαρχών σε αυτά, ΦΕΚ Β΄ 
3249/19-12-2013).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προ-
βλέψεις του άρθρου 3 παρ. 1 περί-
πτωση β΄, οι υποψήφιοι-ες για τις 
θέσεις Προϊσταμένων Κλινικών, 
Ειδικών Τμημάτων και Εργαστηρί-
ων των στρατιωτικών νοσοκομείων 
πρέπει να είναι κάτοχοι νοσηλευ-
τικής ειδικότητας, ή μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών συναφούς της νο-
σηλευτικής.

Με τις παραπάνω διατάξεις, που 
ετέθησαν αίφνης σε ισχύ και εφαρ-

μογή, επί της ουσίας ανετράπη το 
υφιστάμενο καθεστώς ιεραρχίας 
κατά την διαδικασία επιλογής των 
προϊσταμένων. Ειδικότερα, από την 
στιγμή που θεσπίστηκε ως απαραί-
τητη προϋπόθεση για την κατάληψη 
θέσεως προϊσταμένου η κατοχή νο-
σηλευτικής ειδικότητας ή μεταπτυ-
χιακού τίτλου σπουδών, αυτομάτως 
καθιερώθηκε ένα πρόκριμα υπέρ 
των κατόχων των ως άνω τυπικών 
προσόντων, ανεξαρτήτως της κατά-
ταξής τους στο σύστημα πάγιας ιε-
ραρχίας. 

Ως εκ τούτου, η θέση σε ισχύ των 
επίμαχων διατάξεων θα έπρεπε να 
είχε συνοδευτεί από μια σειρά με-
ταβατικών ρυθμίσεων, που θα συ-
νέβαλαν στην αποφυγή της βίαιης 
ανατροπής υφιστάμενων σταθερών 
καταστάσεων, στις οποίες είχε θεμε-
λιωθεί η προσδοκία απόλαυσης συ-
γκεκριμένων δικαιωμάτων, ενόψει 
και της αρχής της προστατευομένης 
εμπιστοσύνης των διοικουμένων. 

Κατά συνέπεια, φρονούμε ότι 
οι επίμαχες διατάξεις χρήζουν συ-

μπλήρωσης με ειδικές προβλέψεις 
μεταβατικού χαρακτήρα, που θα με-
ταθέσουν για το μέλλον την πλήρη 
εφαρμογή τους, ώστε κάθε ενδια-
φερόμενος να έχει εν τοις πράγμασι 
την δυνατότητα να παρακολουθήσει 
μια νοσηλευτική ειδικότητα ή ένα 
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπου-
δών, ώστε να μην αποκλείεται από 
την διαδικασία των κρίσεων λόγω 
ελλείψεως τυπικών προσόντων, που 
ουδόλως απαιτούνταν κατά το πα-
ρελθόν.

Αναφορικά με το προβάδισμα υπαλλήλων διαφορετι-
κών κατηγοριών εν σχέσει με την κατάταξη στο πρό-

γραμμα εργασίας επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Δημο-

σιοϋπαλληλικού Κώδικα, «μεταξύ υπαλλήλων που ανή-
κουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλ-
ληλοι της κατηγορίας ΕΘ και ακολουθούν κατά σειρά οι 
υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κα-
τηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ». 

Εκ των ανωτέρω διατάξεων καθιερώνεται μια μορφή 
προβαδίσματος, που συνδέεται κυρίως με τον θεσμό της 
αναπλήρωσης προϊσταμένων. 

Σημειωτέον, ότι δεν προβλέπεται προβάδισμα λόγω 
απλής αρχαιότητας, δηλαδή λόγω του μεγαλύτερου χρό-
νου υπηρεσίας από την ημερομηνία διορισμού. Εξάλλου, 
όπως έχει κριθεί από την υπ’αριθμ. 2702/2000 από-
φαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι διατάξεις του 
άρθρου 103 παρ. 4 του Συντάγματος δεν προστατεύουν 

την αρχαιότητα. 
Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι από το σύνολο των δι-

ατάξεων της κείμενης δημοσιοϋπαλληλικής νομοθεσίας, 
δεν προκύπτει η καθιέρωση κάποιας μορφής προβαδί-
σματος αναφορικά με την κατάρτιση του προγράμματος 
εργασίας. Κατά συνέπεια, όλοι όσοι φέρουν τον επαγ-
γελματικό τίτλο του νοσηλευτή εκτελούν τα καθήκοντα 
του κλάδου και της ειδικότητάς τους, εντασσόμενοι πλή-
ρως στο κυκλικό ωράριο, άνευ διακρίσεων δυνάμει της 
αρχαιότητας ή της κατηγορίας.

Σε κάθε περίπτωση η βασική θέση της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ 
είναι η απόρριψη οιασδήποτε μορφής απόλυτου ή άλλως 
τυφλού προβαδίσματος των νοσηλευτών ΠΕ έναντι των 
νοσηλευτών ΤΕ. Η θέση αυτή έχει διατυπωθεί ποικιλο-
τρόπως, ενώ έχει προβληθεί και σε δικαστικό επίπεδο 
από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, σε συνεργασία με 
την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, μη εισέτι εκδοθείσας κάποιας δικαστι-
κής απόφασης.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
– ΚΡΙΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Όπως είναι ήδη γνωστό, με την θέση σε ισχύ από 
την 1η-01-2016 των διατάξεων του Νόμου 
4354/2015 περί του ενιαίου μισθολογίου των 

δημοσίων υπαλλήλων, για πρώτη φορά οι προϊστάμενοι 
των νοσηλευτικών τμημάτων των νοσοκομείων όλης 
της χώρας λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης, το οποίο 
υπολείπεται μηνιαίως κατά σαράντα (40) ευρώ του αντί-
στοιχου επιδόματος που λαμβάνουν οι λοιποί τμηματάρ-
χες είτε των διοικητικών υπηρεσιών των νοσοκομείων, 
είτε άλλων δημοσίων υπηρεσιών.

Επειδή η συγκεκριμένη άνιση μεταχείριση των προ-
ϊσταμένων των νοσηλευτικών τμημάτων είναι πρωτο-
φανής και εντελώς άδικη, ήδη από την πρώτη στιγμή η 
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αντέδρασε έντονα και ανέλαβε την πρω-
τοβουλία για την έναρξη ενός δικαστικού αγώνα με αντι-
κείμενο την εξομοίωση του επιδόματος θέσης ευθύνης 
των 250 ευρώ των νοσηλευτών – τμηματαρχών με το 
επίδομα θέσης ευθύνης των 290 ευρώ που λαμβάνουν 
οι λοιποί τμηματάρχες.

Ήδη, λοιπόν, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ έχει ανακοινώσει, ότι 
στις 15-07-2016 κατετέθησαν οι επόμενες δυο αγωγές 
για την ως άνω δικαστική διεκδίκηση για τα νοσοκομεία 
Σωτηρία και Ευαγγελισμός, ενώ θα ακολουθήσουν το 

Σεπτέμβρη και άλλες αγωγές προϊσταμένων άλλων νο-
σοκομείων, με απώτερο πλην άμεσο στόχο την εισαγωγή 
μιας εξ αυτών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 
και την συζήτησή της κατά την διαδικασία της δίκης – πι-
λότου. 

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ έχει δεσμευθεί να ενημερώνει τα 
μέλη της και ολόκληρη τη νοσηλευτική κοινότητα για 
την εξέλιξη αυτής της αγωνιστικής πρωτοβουλίας, της 
οποίας, σημειωτέον, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου και το 
κόστος, χωρίς να επιβαρύνει οικονομικώς ούτε κατ’ ελά-
χιστον τα μέλη της.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΥΝΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 8 παρ. 1 του Νόμου 

1483/1984, «Οι γονείς που εργά-
ζονται με τις προϋποθέσεις της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 1 σε επιχεί-
ρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί 
τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα και 
έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή 
σωματική αναπηρία μπορούν να ζητή-
σουν να μειωθεί το ωράριο εργασίας 
τους κατά μία ώρα την ημέρα, με ανά-
λογη περικοπή των αποδοχών τους».

Οι προαναφερθείσες διατάξεις 
τυγχάνουν εφαρμογής και επί απα-
σχολουμένων στο Δημόσιο, στα 
ΝΠΔΔ και στους Ο.Τ.Α., κατά την 
ρητή πρόβλεψη  του άρθρου 1 του ΠΔ 
193/1988.

Ομολογουμένως οι παραπάνω δια-
τάξεις δεν προβλέπουν την δυνατότητα 
άθροισης των ωρών μειωμένης απα-
σχόλησης, ώστε να καθίσταται εφικτή 
η χορήγησή τους υπό την μορφή ρεπό.

Χορήγηση επιπλέον άδειας απου-
σίας άνευ αποδοχών προβλέπεται στις 
διατάξεις του άρθρου  7 του Νόμου 
1483/1984, σύμφωνα με τις οποί-
ες «Οι εργαζόμενοι της παραγράφου 
1 του άρθρου 1, εφόσον έχουν πλήρη 
απασχόληση, δικαιούνται, ανεξάρτητα 
από δικαιώματα που παρέχονται από 
άλλες διατάξεις, να λαμβάνουν, με αί-
τησή τους, άδεια χωρίς αποδοχές από 
τον εργοδότη τους, που δεν θα είναι με-
γαλύτερη από έξι (6) εργάσιμες ημέρες 
κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση 

ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλ-
λων μελών της οικογένειας, όπως αυτά 
προσδιορίζονται, στο άρθρο 2. Η άδεια 
αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ 
ή τμηματικά και αυξάνεται σε οκτώ (8) 
εργάσιμες ημέρες, εάν ο δικαιούχος 
προστατεύει δύο παιδιά και σε δέκα 
(10) εργάσιμες ημέρες, εάν προστατεύ-
ει περισσότερα από δυο. Σε περίπτωση 
που οι δικαιούχοι είναι σύζυγοι, η άδεια 
αυτή χορηγείται στον καθένα από αυ-
τούς χωριστά».

Ενόψει των ανωτέρω εναπόκειται 
στην βούληση του εργαζόμενου ποιο 
ευεργέτημα θα αιτηθεί να του χορηγη-
θεί, χωρίς, ωστόσο, να είναι εφικτή η 
αλλοίωση του γράμματος των ανωτέ-
ρω διατάξεων.

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ
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Παρέμβαση της ΕΝΕ 
για τη ΜΜΜΟ του Αγία Σοφία 

Αφορμή για την σύνταξη του παρόντος είναι οι 
τεράστιες ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό 
στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών 

(εφεξής ΜΜΜΟ) του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σο-
φία». Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ – ΝΠΔΔ) 
είναι σε γνώση του σοβαρού και χρόνιου προβλήματος 
υποστελέχωσης της συγκεκριμένης μονάδας, το οποίο, 
ωστόσο, στις μέρες μας έχει ενταθεί, φτάνοντας σε ορια-
κό σημείο την ασφαλή λειτουργία της μονάδας. 

Εκκινούμε την σκέψη μας από την παράθεση του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, που διέπει την οργά-
νωση και λειτουργία μιας ΜΜΜΟ. Ειδικότερα, σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’αριθμ. Υ4α/
οικΓΠ45132/02-05-2002 Απόφασης του Υπουργού 
Υγείας & Πρόνοιας (Καθορισμός όρων και προϋποθέσε-
ων λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων συμπα-
γών οργάνων, των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Μυελού 
των Οστών και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης 
άδειας λειτουργίας αυτών, ΦΕΚ Β΄ 599/2002) «Με τον 
όρο Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών από 
τούδε και στο εξής 
νοείται ο ειδικός 
χώρος όπου διε-
νεργούνται παντός 
τύπου μεταμοσχεύ-
σεις αλλογενών 
α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν 
κυττάρων. Η Μο-
νάδα Μυελού των 
Οστών πρέπει να 
λειτουργεί σε ειδι-
κά διαμορφωμένο 
χώρο του Νοση-
λευτικού Ιδρύμα-
τος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ 
κοινωφελούς και 
μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ως ανε-
ξάρτητη Μονάδα ή 
εντός των πλαισί-
ων αιματολογικού τμήματος ή Πανεπιστημιακής αιματο-
λογικής Κλινικής Παθολογικού Τομέα ή Πανεπιστημια-
κής Παθολογικής Κλινικής με αιματολογική μονάδα». 

Με τις παραπάνω διατάξεις τίθεται το γενικό περί-
γραμμα και ο σκοπός μιας ΜΜΜΟ. Με τις διατάξεις που 
έπονται εξειδικεύεται το πλαίσιο λειτουργίας των ΜΜΜΟ. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν εν προκειμένω οι 
ελάχιστες απαιτήσεις, και συνάμα προϋποθέσεις ορθής, 

νόμιμης και ασφαλούς λειτουργίας των ΜΜΜΟ εξ απόψε-
ως στελέχωσης του οικείου νοσηλευτικού προσωπικού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 
Ε΄ του άρθρου 3 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, σε 
κάθε ΜΜΜΟ θα πρέπει να υπάρχει ένας Νοσηλευτής ή 
νοσηλεύτρια κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία έξι του-
λάχιστον μηνών σε αναγνωρισμένη Μονάδα Μεταμό-
σχευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και τρεις 
νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ, ανά κλίνη. 

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι οι παραπάνω προδι-
αγραφές τίθενται υπό την μορφή όρων και προϋποθέσε-
ων για τη νόμιμη λειτουργία των ΜΜΜΟ. Αυτό πρακτικώς 
σημαίνει, ότι η μη τήρηση των ελαχίστων προϋποθέσεων 
που αφορούν το προσωπικό θα πρέπει να έχει ως συ-
νέπεια την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της μονά-
δας. Εξάλλου, κατά την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 1 της 
προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης, «Με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας που εκδίδεται ύστερα 
από πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσε-
ων και γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ. ανακαλείται η προσωρινή ή 
οριστική άδεια λειτουργίας εφόσον διαπιστωθεί ότι η 

Μονάδα Μεταμό-
σχευσης δεν πλη-
ροί τους όρους 
και τις προϋπο-
θέσεις που καθο-
ρίζονται από την 
απόφαση αυτή».

Ερχόμενοι, λοι-
πόν, επί των επί-
μαχων πραγματι-
κών περιστατικών, 
που αφορούν την 
ΜΜΜΟ του Νοσο-
κομείου Παίδων 
«Η Αγία Σοφία» 
επισημαίνονται τα 
ακόλουθα.

Εξ όσων ανα-
φέρονται από το 
εκεί υπηρετούν 

νοσηλευτικό προσωπικό, η συγκεκριμένη ΜΜΜΟ νοση-
λεύει σταθερά κατά μέσον όρο 10 έως 13 παιδιά, ενώ 
στελεχώνεται από 17 νοσηλευτές. Με βάση το εν λόγω 
πραγματικό στοιχείο, κατά την λειτουργία της μονάδας 
παραβιάζεται και καταστρατηγείται συστηματικώς πλέον 
η απαίτηση – θεμελιώδης προϋπόθεση της ύπαρξης τρι-
ών (3) νοσηλευτών ΤΕ ή ΠΕ ανά κλίνη.

Εν τοις πράγμασι, και ιδίως κατά τις απογευματινές 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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και νυχτερινές βάρδιες, το προσωπι-
κό περιορίζεται σε μόλις δύο ή τρεις 
νοσηλευτές, που καλούνται να πα-
ράσχουν υπηρεσίες νοσηλείας και 
φροντίδας στο σύνολο των νοση-
λευομένων παιδιών.

Ενόψει της ιδιαιτερότητας των 
συγκεκριμένων ασθενών – παιδιών, 
καθώς και της ανάγκης για την πα-
ροχή εξατομικευμένης φροντίδας 
σε καθένα από αυτά, εύκολα γίνεται 
αντιληπτό, ότι η λειτουργία της συ-
γκεκριμένης ΜΜΜΟ καθίσταται εξαι-
ρετικά επισφαλής για την υγεία των 
νοσηλευομένων παιδιών. 

Το φαινόμενο αυτό, πέραν του 
παρανόμου χαρακτήρα του, είναι κοι-
νωνικώς, ηθικώς και ανθρωπίνως 
απαράδεκτο. Ως εκ τούτου η ΕΝΕ κα-
λεί κάθε αρμόδιο φορέα να ενσκύψει 
στο πρόβλημα με σκοπό την άμεση 
αριθμητική ενδυνάμωση του υπηρε-
τούντος νοσηλευτικού προσωπικού, 
ώστε να υπάρξει αποκατάσταση της 
απόλυτα ασφαλούς και σύννομης 
λειτουργίας της εν λόγω ΜΜΜΟ. Σε 
διαφορετική περίπτωση θα πρέπει 
να υπάρξει είτε μείωση του αριθμού 
των κλινών και των νοσηλευομένων 
ασθενών ή αναστολή της λειτουργί-
ας της μονάδας. 

Η παρούσα θα τεθεί υπόψη και του 
Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύ-
σεων (ΕΟΜ), που οφείλει να ελέγχει 
και επί τόπου κάθε Μονάδα Μεταμό-
σχευσης σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο του άρθρου 5 της υπ’αριθμ. 
Υ4α/οικΓΠ45132/02-05-2002 
Υπουργικής Απόφασης.

Ευελπιστώντας στην άμεση επί-
λυση του προβλήματος, η ΕΝΕ δε-
σμεύεται ότι θα παρακολουθήσει 
στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, 
επιφυλασσόμενη για περαιτέρω 
ενέργειες, δικαστικές ή εξώδικες, 
ιδίως στο πλαίσιο του σκοπού της να 
συμβάλει στην προστασία της υγείας 
του Ελληνικού Λαού (άρθρο 2 παρ. 
19 του Ν. 3252/2004). 

Η ΕΝΕ έχει επισημάνει, 
επ’ευκαιρία πλήθους 
περιπτώσεων, την ανα-

γκαιότητα ισότιμης συμμετοχής 
στο κυκλικό ωράριο όλων των 
συναδέλφων νοσηλευτών. Ο 
απόλυτος σεβασμός και η απα-
ρέγκλιτη τήρηση του κυκλικού 
ωραρίου και η υπαγωγή σε αυτό 
όλων νοσηλευτών αποτελεί την 
μοναδική ίσως εγγύηση για την 
διασφάλιση της εργασιακής ει-
ρήνης στους χώρους των νο-
σοκομείων και των κέντρων 
υγείας. 

Ωστόσο, η ΕΝΕ υποστηρί-
ζει, ότι υπάρχουν περιπτώσεις, 
όπου λόγω της ιδιαζούσης φύ-
σεώς τους θα ήταν επιτρεπτές 
και εργασιακά ανεκτές ορισμέ-
νες αποκλίσεις. Ειδικότερα, θα 
μπορούσαν να εξαιρεθούν του 
κυκλικού ωραρίου εργαζόμε-
νοι με αρμοδίως διαπιστωμένη 
πάθηση – νόσημα, κατόπιν σχε-
τικής γνωμάτευσης της οικεί-
ας Υγειονομικής Επιτροπής, ή 
υπάλληλοι τους οποίους βαρύ-
νουν ειδικές και εξαιρετικής ση-
μασίας οικογενειακές ανάγκες. 
Ειδικώς επί οικογενειακών ανα-
γκών θεμελιώδεις αναδεικνύο-
νται οι διατάξεις του άρθρου 21 
του Συντάγματος.

Οι ως άνω αποκλίσεις είναι 
απόλυτα θεμιτές, έστω και αν 
δεν προβλέπονται ρητώς από 
συγκεκριμένη διάταξη, στηρίζο-
νται, δε, στην αρχή της κοινωνι-
κής αλληλεγγύης, ως κατευθυ-
ντήριας αρχής κατοχυρωμένης 
στο άρθρο 1 του Δημοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα. Σε κάθε περί-
πτωση, η αξιολόγηση των ανω-
τέρω λόγων πραγματοποιείται 
από τον οικείο προϊστάμενο, που 

φέρει και την αρμοδιότητα για 
την λήψη της σχετικής απόφα-
σης, η οποία θα πρέπει να είναι 
πλήρως αιτιολογημένη. Με άλλα 
λόγια, δεν υπάρχει σαφής διάτα-
ξη που να εξαιρεί ρητώς από το 
κυκλικό ωράριο νοσηλεύτρια – 
διαζευγμένη μητέρα δύο τέκνων 
με πρόβλημα υγείας. 

Καθοριστικό ρόλο στην αξι-
ολόγηση των παραπάνω περι-
πτώσεων παίζουν οι υπηρεσια-
κές ανάγκες. 

Η συναίνεση των λοιπών 
απασχολουμένων για την εξαί-
ρεση τινός συναδέλφου τους 
από το κυκλικό ωράριο οπωσ-
δήποτε διευκολύνει την λήψη 
της σχετικής απόφασης.

Ομοίως δύνανται να εξαι-
ρούνται του κυκλικού ωραρίου 
οι κατέχοντες θέση προϊσταμέ-
νου, ένεκα της κατά τεκμήριο 
υποχρεωτικής τους παρουσίας 
στην υπηρεσία κατά την πρωινή 
βάρδια. 

Κάθε άλλη περίπτωση εξαί-
ρεσης νοσηλευτών από το κυ-
κλικό ωράριο, χωρίς να συντρέ-
χουν ειδικοί προς τούτο λόγοι, 
συνιστά ευθεία παραβίαση της 
συνταγματικής αρχής της ισό-
τητας και της ειδικότερης αρχής 
της ίσης μεταχείρισης των εργα-
ζομένων. 

Συμπερασματικά, εκ της κεί-
μενης νομοθεσίας δεν προβλέ-
πονται περιπτώσεις ρητής απαλ-
λαγής από το κυκλικό ωράριο, 
ενώ το συγκεκριμένο ζήτημα 
προσεγγίζεται ή πρέπει να προ-
σεγγίζεται με βάση γενικές αρ-
χές του Δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα, κατόπιν συνεκτίμησης 
των τρεχουσών υπηρεσιακών 
αναγκών. 

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΚΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ;

(Από έγγραφο της ΕΝΕ)  
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Ετέθη το ερώτημα, εάν η Ένωση Νοσηλευ-
τών Ελλάδος (ΕΝΕ-ΝΠΔΔ) αναγνωρίζει το 
πτυχίο (bachelor) νοσηλευτικής ιδιωτικού 

κολλεγίου που λειτουργεί με σύμβαση δικαιό-
χρησης με αλλοδαπό πανεπιστήμιο  Επί του ως 
άνω ερωτήματος επισημαίνονται τα κάτωθι.

Η ΕΝΕ συστήθηκε ως ΝΠΔΔ δυνάμει των διατά-
ξεων του Νόμου 3252/2004 και έκτοτε λειτουργεί 
ως επαγγελματικός σύλλογος όλων των νοσηλευτών 
της χώρας, προβλεπομένης ρητώς της υποχρεωτικής 
εγγραφής αυτών στα μητρώα της. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
3 παρ. 2-3 του Νόμου 3252/2004, «2.Τακτικά μέλη 
της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές που 
είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Νοσηλευτικών A.E.I., β) 
Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., γ) Πρώην Ανώτερων 
Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελ-
φών Νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην 
Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών 
Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα 
διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυ-
χία των νοσηλευτικών σχολών της ημεδαπής από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες. στ) Σχολής Αξιωματικών Νοση-
λευτικής, ζ) Πρώην Σχολής Αξιωματικών Αδελφών 
Νοσοκόμων. 

3. Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες που δικαιού-
νται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.Ε. να ασκούν τη 
νοσηλευτική στην Ελλάδα, υποχρεούνται να γίνουν 
μέλη της Ε.Ν.Ε. με τα ίδια δικαιώματα και υποχρε-
ώσεις».

Σημειωτέον, δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 31 παρ. 1-3 του Νόμου 3252/2004, «1. 
Για την έκδοση από τις κατά τόπους Νομαρχίες της 
άδειας άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος, οι 
νοσηλευτές οφείλουν να συμπεριλάβουν, μεταξύ των 
δικαιολογητικών, και βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
Περιφερειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε. (…)

2. Όποιος ασκεί τη νοσηλευτική χωρίς να έχει 
άδεια άσκησης επαγγέλματος διώκεται ποινικά σύμ-
φωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. (…)

3. Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του πα-
ρόντος υποχρεούνται όλοι οι νοσηλευτές να εγγρα-
φούν στα μητρώα της Ε.Ν.Ε. Μετά την πάροδο αυτού 
του χρονικού διαστήματος η άσκηση του επαγγέλμα-
τος χωρίς εγγραφή στην Ε.Ν.Ε. συνιστά πειθαρχικό 
παράπτωμα».

Εκ τούτων έπεται, ότι οι απόφοιτοι των ιδιωτικών 
κολλεγίων του Νόμου 3696/2008 αδυνατούν, καταρ-
χήν, να εγγράφονται στα μητρώα της ΕΝΕ, να λαμβάνουν 
άδεια (νυν βεβαίωση) άσκησης του νοσηλευτικού επαγ-
γέλματος και να ασκούν εν γένει νομίμως το νοσηλευτι-
κό επάγγελμα στην χώρα μας. 

Κι αυτό γιατί εκ της κείμενης νομοθεσίας δεν κα-
θιερώνεται κάποιο σύστημα αυτόματης ακαδημαϊκής ή 
επαγγελματικής αναγνώρισης των πτυχίων που χορη-
γούν τα ιδιωτικά κολλέγια. Αντιθέτως, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 περίπτωση γ΄ του Νό-
μου 3696/2008, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 7 της ΠΝΠ της 19.11.2012 
(Α΄ 229/19.11.2012), η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 
4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25.01.2013), «Τα πτυχία, 
οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και 
οποιασδήποτε ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα 
κολλέγια των στοιχείων α’ και β’ της παρούσας παρα-
γράφου δύνανται της αναγνώρισης επαγγελματικής 
ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνι-
κού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την 
διαδικασία και τις προϋποθέσεις της Θ.16 της παρού-
σης».

Σημειωτέον, δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 54 παρ. 1 του ΠΔ 38/2010, «Αρμόδια αρχή 
για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να 
εκδίδει : α) …, β) τις αποφάσεις αναγνώρισης της επαγ-
γελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής ανώτατης 
εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 είναι το 
Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσό-
ντων (Σ.Α.Ε.Π.)».

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι η αναγνώριση της 
επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων των ιδιωτι-
κών κολλεγίων είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική για 
την διοίκηση (ΣΑΕΠ), η οποία διατηρεί το δικαίωμα είτε 
να κάνει δεκτή μια αίτηση, είτε να την απορρίψει, είτε, 
τέλος, να επιβάλει στον ενδιαφερόμενο αντισταθμιστι-
κά μέτρα, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων αποτελεί 
θεμελιώδη προϋπόθεση της μετέπειτα αποδοχής της αι-
τήσεως.

Υπενθυμίζεται, ότι στη σύνθεση του ΣΑΕΠ, όταν αυτό 
καλείται να αποφανθεί επί της αναγνώρισης τίτλων νο-
σηλευτικής, μετέχει με δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος 
της ΕΝΕ κατ’άρθρον 56 παρ. 2 του ΠΔ 38/2010.

Συμπερασματικά, ενόψει των προεκτεθέντων, απο-
σαφηνίζεται το πλαίσιο που διέπει τους αποφοίτους των 
ιδιωτικών κολλεγίων. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕ;
(Το παρακάτω ερώτημα ετέθη στην ΕΝΕ. Ακολουθεί η απάντηση)



Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 55

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%.
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