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Ο ι λέξεις «γνώση» και «γνώμη» διαφέρουν 
τυπικά μόνο κατά ένα γράμμα, ουσιαστικά 
όμως τις χωρίζει μια εννοιολογική άβυσσος. 

Έτσι, για κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, 
ο καθένας από μας δικαιούται να έχει γνώμη, η οποία 
όμως είναι εξολοκλήρου ανερμάτιστη και έωλη αν δε 
συνοδεύεται από την ανάλογη γνώση, ώστε να μετου-
σιωθεί σε βεβαιότητα.

Έτσι, το αν καταρρέει το ΕΣΥ, δεν είναι θέμα οπτι-
κής ή ζήτημα άποψης, αλλά καθαρά θέμα αντικειμενικής 
κρίσης, όπως αποτυπώνεται με βάση τα στοιχεία έγκυ-
ρων οργανισμών, αλλά και όπως προκύπτει από τις 
προτεραιότητες που βάζουν οι κυβερνήσεις διαχρονικά. 

Ξεκινώντας λοιπόν από τον προϋπολογισμό  του 
2017 και εστιάζοντας στο πενιχρό 4,7 % του ΑΕΠ 
που προβλέπεται να δαπανηθεί για την υγεία, όταν ο 
ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 7,3%, γίνεται αμέσως 
αντιληπτό ότι ο ευαίσθητος αυτός τομέας, δεν περι-
λαμβάνεται στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνη-
σης. Βεβαίως, οι μνημονιακές δεσμεύσεις έναντι των 
δανειστών δε μπορεί να αποτελέσουν δικαιολογία για 
το αναιμικό αυτό ποσοστό, μιας και δεν υπάρχει καμία 
απολύτως απαγόρευση για την κατανομή των κεφαλαί-
ων, πλην της ήδη προεξοφλημένης μερίδας του λέο-
ντος, που αφαιρείται εξαρχής για τόκους και αμυντικές 
δαπάνες. 

Έτσι, η υγεία φαίνεται να τίθεται στο περιθώριο του 
κυβερνητικού  σχεδιασμού, χωρίς να είμαι σε θέση να 
απαντήσω αν αυτό γίνεται εκ προθέσεως ή λόγω έλ-
λειψης κεντρικού πλάνου. Βέβαια αναρωτιέμαι ποιο 
από αυτά τα δυο είναι χειρότερο, αν και το αποτέλεσμα 
είναι ακριβώς το ίδιο: Η διαιώνιση και η διόγκωση 
των χρόνιων προβλημάτων, σ’  ένα υδροκέφαλα 
ιατροκεντρικό σύστημα υγείας. 

Η χώρα μας, έχει επιλέξει ένα ιδιότυπο και δαπανη-
ρό μίγμα παραγωγικών συντελεστών όσον αφορά την 
εργασία, αφού κατέχει σταθερά τα τελευταία χρόνια 
μια από τις πρώτες θέσεις στον αριθμό των  γιατρών 

που στελεχώνουν τις νοσηλευτικές μονάδες, σε αντί-
θεση με τους άλλους επαγγελματίες υγείας και κυρίως 
τους νοσηλευτές, σε πλήρη ασυμφωνία με τα διεθνώς 
ισχύοντα.

Την παραπάνω εικόνα, έρχονται να επιβεβαιώσουν 
τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΟΟΣΑ για το 2015 αλλά 
και παλαιότερα, σύμφωνα με τα οποία στη χώρα μας 
συμβαίνουν τα παρακάτω  «εντυπωσιακά», συγκριτικά 
με τις άλλες χώρες του Οργανισμού: 

• Κατέχουμε την πρώτη θέση σε  γιατρούς (ανά 
1000 κατοίκους έχουμε 6,3 με μέσο όρο 3,3)
• Κατέχουμε την τελευταία θέση σε  νοσηλευτές 
(ανά 1000 κατοίκους έχουμε 3,6 με μέσο όρο 9,1)
• Έχουμε τη μεγαλύτερη νοσοκομειακή δαπάνη από 
όλες τις χώρες της Ε.Ε
• Έχουμε τη μεγαλύτερη φαρμακευτική δαπάνη ως 
ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις χώρες της Ε.Ε
• Έχουμε τη μικρότερη εξωνοσοκομειακή δαπάνη 
υγείας, σε πρωτοβάθμιες δομές υγείας με σχεδόν 
ανύπαρκτες υπηρεσίες πρόληψης
• Οι Έλληνες πολίτες κατέχουν την πρώτη θέση σε 
ιδιωτικές δαπάνες υγείας (1118 € ανά οικογένεια 
με ευρωπαϊκό μέσο όρο  523 €)
• Έχουμε τη μεγαλύτερη αναλογία οδοντιάτρων- 
πληθυσμού σε όλη την Ευρώπη ( έχουμε περίπου 
15000 οδοντιάτρους)
• Σε κάθε γιατρό, αντιστοιχεί …μισός νοσηλευτής, 
όταν σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η αντι-
στοιχία είναι 3 νοσηλευτές ανά έναν γιατρό

Με βάση τα παραπάνω ανατριχιαστικά στοιχεία, 
προκύπτει ότι η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα με πολύ 
περισσότερους γιατρούς απ’ όσους μπορεί να αντέξει, 
χωρίς να έχει δώσει το ρόλο που πρέπει, στους ελάχι-
στους εναπομείναντες νοσηλευτές (όπως έχουν κάνει 
οι…κουτόφραγκοι και οι υπερατλαντικοί μας σύμμαχοι) 
και βέβαια σπαταλάει το πενιχρό ποσοστό που διαθέτει 
από τον προϋπολογισμό της σε τελείως λάθος κατευ-
θύνσεις, αδυνατώντας (ή μη θέλοντας) να καταλάβει 

Η Υγεία στο περιθώριο

EDITORIAL

Γράφει ο 
Άρης Δάγλας,

Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, 
Γενικός Γραμματέας ΕΝΕ
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ότι επενδύοντας ένα ευρώ στην πρωτοβάθμια φροντί-
δα υγείας και την πρόληψη, εξοικονομεί με ασφάλεια 
δέκα ευρώ από την απομείωση του συνωστισμού των 
τριτοβάθμιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων και τον πε-
ριορισμό της δαπανηρής νοσηλείας σε χρόνο και σε 
χρήμα. Ο ασφαλέστερος κυματοθραύστης της αθρόας 
εισαγωγής ασθενών στα νοσοκομεία, είναι ένα συμπα-
γές και οργανωμένο δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, κάτι που χρειάζεται γενναίες διαρθρωτικές αλ-
λαγές  με ανακατανομή των υγειονομικών πόρων και 
βέβαια όχι βελόνες πλεξίματος…

Και ενώ στη Γαλλία, την Αγγλία, τις ΗΠΑ, τον Κα-
ναδά, την Αυστραλία και αλλού εδώ και δεκαετίες, 
χιλιάδες νοσηλευτές ασχολούνται επαγγελματικά με 
την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έχοντας αναπτύ-
ξει μια πολύ αξιόλογη επιχειρηματική δραστηριότητα 
ως ιδιοκτήτες ή εταίροι τέτοιων δομών, στην Ελλάδα 
προ διετίας, η ανάλογη απόπειρα θεσμοθέτησης του 
νοσηλευτικού ιδιωτικού έργου στην κοινότητα, άντεξε 
μόλις τρεις μέρες, όταν ο τότε Υπουργός Υγείας, ανα-
κάλεσε τη δική του Υπουργική Απόφαση πριν ακόμα 
στεγνώσει το μελάνι στο ΦΕΚ, κάτω απ’ την πίεση των 
ιατρικών συλλογικών οργάνων και ενόψει των επικεί-
μενων εθνικών εκλογών του Ιανουαρίου του 2015.

Επιπλέον, το πραγματικό ποσοστό που φτάνει στον 
τελικό αποδέκτη των υπηρεσιών υγείας, ήτοι τον πο-
λίτη, είναι πολύ μικρότερο από το 4,7% του προβλε-
πόμενου κονδυλίου, μιας και η προκλητή ζήτηση των 
υπηρεσιών, η παραοικονομία και οι ομιχλώδεις συ-
ναλλαγές όσων λειτουργούν μέσα στο ΕΣΥ ως ιδιώ-
τες, απορροφούν ένα μεγάλο μέρος των παραπάνω 
κεφαλαίων. Η υπερσυνταγογράφηση, η κατάχρηση 
και η πλήρης αναρχία στη διαχείριση των πανάκριβων 
χημειοθεραπευτικών και κυτταροστατικών φαρμάκων, 
η πρωτιά μας στις καισαρικές και στις απεικονιστικές 
εξετάσεις δεν είναι κάτι καινούργιο. Όλα αυτά λοιπόν 
(κάποιοι τα ονόμασαν «πάρτι»), συνηγορούν στο ότι 
όσο η Πολιτεία ανέχεται και δεν αλλάζει τον ιατροκε-
ντικό προσανατολισμό του ΕΣΥ, είναι υπόλογη για το 
συνεχιζόμενο έγκλημα κατά της δημόσιας υγείας. 

Τα στοιχεία αυτά είναι αναμφισβήτητα και δεν προ-
σφέρονται για μικροπολιτική εκμετάλλευση από κανέ-
ναν. 

Αν οι κυβερνώντες αισθάνονται υπερήφανοι γι’ 
αυτά, ας το δηλώσουν. Αν πάλι όχι, τότε θα έπρεπε ήδη 
να έχουν λάβει τα μέτρα τους για να τα ανατρέψουν. 

Εκτός βέβαια κι αν τα αγνοούν, ή απλώς δε τους δίνουν 
σημασία, πράγμα πιθανόν, αν κρίνουμε από τις επιλο-
γές της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας που μπορούν 
να χαρακτηριστούν αποσπασματικές, χωρίς ορίζοντα, 
χωρίς στόχο και δίχως κανένα απολύτως όραμα. 

Ο κομματισμός που διάβρωσε επί δεκαετίες το ΕΣΥ 
(όπως και γενικότερα τη δημόσια διοίκηση), εκτοπίζο-
ντας κάθε έννοια αξιοκρατίας και ορθολογικής αξιολό-
γησης του ανθρώπινου δυναμικού του, προστιθέμενος 
με όλα τα παραπάνω, δεν αφήνει και πολλά περιθώρια 
αισιοδοξίας. Ο πράγματι αξιόλογος νόμος 4369/2016 
ή άλλως «νόμος Βερναρδάκη», αν και έγινε αποδεκτός 
με ανακούφιση από τη μεγαλύτερη μερίδα των εργαζο-
μένων που πιστεύει στην αξιοκρατική εξέλιξη και στην 
αμερόληπτη κρίση για την ιεραρχία, παραπέμφθηκε 
στις καλένδες για να εφαρμοστεί το 2018, ανοίγοντας 
διάπλατα τις πόρτες των αναθέσεων στις θέσεις ευθύ-
νης με απολύτως μεροληπτικό τρόπο από τους διοικη-
τές των νοσοκομείων, ρίχνοντας έτσι λάδι στη φωτιά 
της ανθρωποφαγίας που πλέον έχει διχάσει τους υπαλ-
λήλους, δημιουργώντας ένα κλίμα τρομακτικά εμφυλι-
οπολεμικό.  

Δεν είναι λίγοι αυτοί που περίμεναν με αγωνία να 
δουν ένα νέο άνεμο φρεσκάδας, καινοτομίας, πλουρα-
λισμού και συμμετοχικότητας να πνέει από τη νέα ηγεσία 
του υπουργείου Υγείας. Παρ’ όλα αυτά η εν γένει αντι-
μετώπιση των ιθυνόντων προς τους νοσηλευτές, όπως 
λ.χ. η σύνθεση των επιτροπών που συστάθηκαν για 
την εκπόνηση μελετών αναφορικά με τους διάφορους 
τομείς (ΠΦΥ, Ψυχική Υγεία κτλ), παρέμεινε σταθερά 
προσηλωμένη στο υπάρχον αντιδραστικό ιατροκεντρικό 
μοντέλο, με τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας να 
περιορίζονται στο ρόλο του παρία ενός συστήματος που 
δε φαίνεται να δείχνει σημάδια ανάκαμψης. 

Η εμμονή της ηγεσίας στην αποτυχημένη συντα-
γή των προκατόχων τους και η επιδεικτική άρνηση 
της αξιοποίησης των γνώσεων και της εμπειρίας 
των υπολοίπων επαγγελματικών ομάδων, γεννά 
πολλά ερωτηματικά που πρέπει να απασχολήσουν 
στα σοβαρά την κυβέρνηση.  

 Αν επιθυμούν ένα κακέκτυπο του παρελθόντος, 
το έχουν ήδη εξασφαλίσει. Αν όμως θέλουν να φέ-
ρουν κάτι καινούργιο, θα χρειαστούν τη βοήθεια 
όλων μας. 

Δεν έχουν λοιπόν παρά να τη ζητήσουν
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Η καρδιά της υγείας 
χτύπησε στα Καλάβρυτα 
από 2-4 Δεκέμβρη

Τ ο 17ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο της ΠΑ-
ΣΥΝΟ-ΕΣΥ πέρασε 

στην ιστορία, διενεργού-
μενο σε έναν προορισμό 
απαράμιλλου φυσικού 
κάλλους, με βαριά ιστο-
ρική κληρονομιά κι ένα 
όνομα ιδιαιτέρως σημα-
ντικό και πασίγνωστο σε 
κάθε μέρος της χώρας, 
τα ιστορικά Καλάβρυτα.
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Η θαυμάσια αυτή ιστορική και συνάμα μαρτυρική 
πόλη της Πελοποννήσου φιλοξένησε εκαντοντάδες  
συνέδρους  απ’ όλη την Ελλάδα, μέλη της ΠΑΣΥΝΟ-
ΕΣΥ και όχι μόνο, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό παρόν 
σ’ αυτή την ετήσια επαγγελματική και επιστημονική 
συνάντησή μας και τίμησαν με τη συμμετοχή τους την 
κορυφαία επιστημονική εκδήλωση της Ομοσπονδίας 
μας. Πιστή στο ραντεβού της «η καρδιά» της ελλη-
νικής νοσηλευτικής κοινότητας χτύπησε με δυνα-
τό παλμό για ακόμη μια χρονιά, από τις 2 ως τις 4 
Δεκεμβρίου 2016, παρέχοντας στους συνέδρους 

τη δυνατότητα της παρακολούθησης ενός άρτιου 
επιστημονικού προγράμματος με επαγγελματικά 
και επιστημονικά θέματα υψηλής αξίας και εγκυ-
ρότητας. 

Την πολυπληθή τελετή έναρξης στην κατάμεστη 
αίθουσα του συνεδριακού κέντρου του ξενοδοχείου 
Καλάβρυτα Canyon, τίμησαν με την παρουσία τους 
διακεκριμένες προσωπικότητες του νοσηλευτικού, ια-
τρικού και πολιτικού κόσμου: Η κ. Φωτεινή Κουλού-
ρη εκπρόσωπος του Υπουργείου  Υγείας, ο Δήμαρχος 
Καλαβρυτων κ. Γεώργιος Λαζουράς, η Δημοτική σύμ-
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βουλος κ. Παπαναγιώτου Ευτυχία, ο Βουλευτής ΝΔ Νομού Αρκαδίας κ. 
Κώστας Βλάσης, ο Τομεάρχης Υγείας της Ένωσης Κεντρώων, Βουλευτής 
Α’ Θεσσαλονίκης κ. Σαρίδης Γιάννης η κ. Ιωάννα Σφυρή Αναπληρώτρια 
Διοικήτρια Νοσοκομείου Καλαβρύτων, η ΔΝΥ του Γ.Ν. Καλαβρύτων κυρία 
Έφη Γκουβάτσου, η κ. Βασιλική Γεωργιοπούλου Διοικήτρια Γενικού Νο-
σοκομείου Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», ο Διοικητής  του Γενικού 
Νοσοκομείου Ελευσίνας Θριάσιο κ. Κωνσταντίνος Παλαιορούτης, ο Δι-
οικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαβρύτων, Αντιπύραρχος κ. Χαρά-
λαμπος Γιαννάκης, ο καθηγητής  Οικονομικών της Υγείας, τ. Κοσμήτωρ 
ΕΣΔΥ, κ. Ιωάννης Κυριόπουλος, ο Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου, 
κ. Σωτήριος Κοιλιάς, ο Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστι-
κής Αναζωογόνησης κ. Θεόδωρος Ξάνθος, η  Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια 
του Τμήματος Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Αθήνας, κ. Μάρθα Κελέση, οι καθηγήτρι-
ες Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Αθήνας κ.κ. Γεωργία Φασόη, Ευγενία Βλάχου και 
Άννα Καυγά, καθώς και Διευθύντριες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας πολλών 
νοσοκομείων της χώρας. Χαιρετισμούς απέστειλαν και αρκετοί βουλευτές 
και πολιτικοί.

...«η καρδιά» της ελληνικής 
νοσηλευτικής κοινότητας χτύπησε με 
δυνατό παλμό για ακόμη μια χρονιά, 

παρέχοντας στους συνέδρους τη 
δυνατότητα της παρακολούθησης ενός 

άρτιου επιστημονικού προγράμματος με 
επαγγελματικά και επιστημονικά θέματα 

υψηλής αξίας και εγκυρότητας. 
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Χαιρετίζοντας την πολυπληθή τελετή έναρξης, την έναρξη των εργα-
σιών του Συνεδρίου κήρυξε ο κ. Ερμείδης Χαρίλαος, Πρόεδρος Ένωσης 
Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος. Η εναρκτήρια ομιλία του είχε 
ως τίτλο «Βαρβαρότητα - Ολοκαύτωμα Καλαβρύτων 13/12/1943 
και Ανθρωπισμός» και προκάλεσε έντονη συγκίνηση καθώς αναφέρ-
θηκε στις βιαιότητες που βίωσαν οι κάτοικοι της πόλης απότα γερμανικά 
αντίποινα κατά τη διάρκεια της κατοχής.

Τους χαιρετισμούς διαδέχθηκε η συμβολική βράβευση του κ. Ερ-
μείδη ως ελάχιστου φόρου τιμής στους εκτελεσθέντες.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου περιελάμβανε μεγάλη 
ποικιλία θεμάτων που άπτονται της εργασιακής νοσηλευτικής μας καθη-
μερινότητας, τόσο στις προφορικές ανακοινώσεις που έλαβαν χώρα, όσο 
και στις αναρτημένες.
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Δόθηκαν εξέχουσες διαλέξεις, όπως:  «Η εποχή της αυτονομίας, 
τα δικαιώματα στη ψυχική υγεία, Τα δικαιώματα του ασθενούς με 
άνοια» απο την κ. Κουλούρη Τ. Φωτεινή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οι-
κονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, και «Κάθετη 
ή οριζόντια προσέγγιση στην υγεία: η αναζήτηση της ολοκλήρωσης» 
απο τον κ. Ιωάννη Κυριόπουλου Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας, τ. 
Κοσμήτωρ ΕΣΔΥ. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι διαλέξεις από τους νομικούς της 
Ομοσπονδίας που αφορούσαν επαγγελματικά θέματα όπως: «Νομοθετι-
κές εξελίξεις στο Νοσηλευτικό Επάγγελμα» απο την κ. Ελένη Παπα-
γεωργίου, «Τρέχοντα Ζητήματα του Νοσηλευτικού κλάδου: Ιεραρχία 
- Αξιολόγηση - Υγιεινή και Ασφάλεια - Υπηρεσιακές Μεταβολές» 
απο τον κ. Αλέξιο Παραρά και «Συνταξιοδοτικές και Ασφαλιστικές 
Εξελίξεις από 01/01/2016 έως και σήμερα» από τον κ. Διονύσιο 
Ρίζο.
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Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου 
περιελάμβανε μεγάλη ποικιλία θεμάτων που άπτονται 
της εργασιακής νοσηλευτικής μας καθημερινότητας, 

τόσο στις προφορικές ανακοινώσεις που έλαβαν 
χώρα, όσο και στις αναρτημένες.
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Ακόμη, σημείο αναφοράς του συνεδρίου, όπως είθισται κάθε χρόνο, 
υπήρξε το στρογγυλό τραπέζι του Προεδρείου της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ όπου 
έγινε και η παρουσίαση του ημερολογίου απο τον κ. Γεώργιο Αβραμί-
δη με έργα ενοίκων των ξενώνων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττι-
κής «Δαφνί».

Τις εντυπώσεις κέρδισε επίσης και η Στρογγυλή Τράπεζα  με θέμα: 
«Παρακίνηση Νοσηλευτικού προσωπικού και βελτίωση της ποιότη-
τας φροντίδας υγείας» απο τις κυρίες Κανέλλα Αραποστάθη, Βασι-
λική Κουτελιάρη, Ελισάβετ Μπαστούνη, Αγγελική Δούλου, Ευδοκία 
Δημητροπούλου του Γεν. Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επτά κλινικά φροντιστήρια με συμ-
μετοχή παρακολούθησης πέραν της αναμενόμενης. Τα δυο πρώτα πραγ-
ματοποιήθηκαν την πρώτη μέρα έναρξης του συνεδρίου: «Βιωματικό 
εργαστήρι Διαχείρισης του συνδρόμου της Ηθικής Παρενόχλησης 
στο χώρο εργασίας «Mobbing» απο τον κ. Άρη Υφαντή και «Μόνιμος 
Καθετήρας Ουροδόχου Κύστεως – Εφαρμογή Ορθής Πρακτικής και 
Διαχείρισης Προβλημάτων Βασισμένης σε Ενδείξεις» από τις κυρίες 
Ειρήνη Θεολογίδου, και Μαρία Στάιου.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι διαλέξεις από 
τους νομικούς της Ομοσπονδίας που αφορούσαν 
επαγγελματικά θέματα
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Ακολούθησαν την επόμενη μέρα τα υπόλοιπα πέντε κλινικά φροντι-
στήρια με εξίσου ενδιαφέρουσα θεματολογία:

Αυτό που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των συναδέλφων ήταν το 
κλινικό φροντιστήριο από την ομάδα της Ε.Κ.Α.Ν με θέμα: «Ανάγνωση 
βασικού Ηλεκτροκαρδιογραφήματος» από τους κυρίους: Χαράλαμπος 
Λεβέντης, Αναστασία Πατσάκη, Απόστολος Δεληγάκης, Αφροδίτη 
Αγγελινά, Δημήτριος Μπαρουξής, Χριστίνα Πασαλή, Λυδία Βαλλια-
νάτου.

Ακολούθησαν το «Εθισμός στο διαδίκτυο, Cyberbullying, Παρεμ-
βάσεις και Προγράμματα Πρόληψης» με τις κ. Αγορίτσα Κουλούρη, 
Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας, MSc, PhD, Προϊσταμένη Ν/Υ, Κέντρο Υγεί-
ας Σαλαμίνας και Σταυρούλα Ζησοπούλου, Νοσηλεύτρια Κέντρο Υγεί-
ας Σαλαμίνας, «Τα μυστικά μιας καλής παρουσίασης» απο τις κ. Λυδία 
Βαλλιανάτου, Νοσηλεύτρια. MS(c). Instructor ILS, ALS. Αιμοδυναμικό 
και Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο. Γ.Ν.Α. “Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
Ε.Ε.Σ”, Χριστίνα Πασαλή, Νοσηλεύτρια, PGDip(ED), MSc, MSHCM(c), 
PhD(c). Director CPR/AED, ILS, ALS & ACLS. Αιμοδυναμικό και Ηλε-

...πραγματοποιήθηκαν επτά κλινικά φροντιστήρια με συμμετοχή 
παρακολούθησης πέραν της αναμενόμενης
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κτροφυσιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Ε. “Θριάσιο”,  Ανα-
στασία Πατσάκη, Νοσηλεύτρια, Msc, PhD, Μονάδα Εμ-
φραγμάτων Γ.Ν.Α. “Κοργιαλένειο- Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.”, 
Director CPR/AED, ILS, ALS & ACLS., καθώς και  το 
πολύ χρήσιμο για την επαγγελματική μας καθημερι-
νότητα στο χώρο του νοσοκομείου «Τεχνικές Απο-
τελεσματικής Επικοινωνίας στις Υπηρεσίες Υγεί-
ας» με τις κυρίες: Μαρία Μπουραζάνη, Νοσηλεύτρια, 
MSc, A.O.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Μάρθα Κελέση, Αν. 
Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ,  Γεωργία 

Φασόη, Νοσηλεύτρια, Γ.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» και 
τέλος το εξίσου ενδιαφέρον «Εθνικό Πιλοτικό Πρό-
γραμμα ΗΠΟΝΗ: Ο Αλγόριθμος FRAX ως Κλινι-
κό Εργαλείο Εκτίμησης του Κινδύνου Κατάγματος 
στους Ηλικιωμένους» από τις κυρίες Ευγενία Βλά-
χου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτι-
κής ΤΕΙ Αθήνας, Μαρία Μηλάκα, Νοσηλεύτρια M.Sc., 
ΠΕΔΥ ΜΥ Περιστερίου και Αγορίτσα Κουλούρη, Νο-
σηλεύτρια Ψυχικής Υγείας, MSc, PhD, Προϊσταμένη 
Ν/Υ, Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.
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Άπαντες οι νοσηλευτές της χώ-
ρας που τίμησαν με την παρουσία 
τους το Συνέδριό μας, κατέστησαν 
σαφή τη σύμπλευσή τους με το 
δρόμο που χαράζει η ΠΑΣΥΝΟ-
ΕΣΥ: Το δρόμο της ενότητας, του 
ήθους και της δυναμικής κλαδι-
κής καταξίωσης που μας αρμόζει 
ως επιστήμονες υγείας. 

Η ανταλλαγή απόψεων, επαγ-
γελματικών εμπειριών και τοπο-
θετήσεων ήταν όπως πάντα εποι-
κοδομητική, καθώς συζητήθηκαν 
όλα τα κρίσιμα σύγχρονα κλαδικά 
ζητήματα.

Επιπρόσθετα, οι νοσηλευτές 
απέδειξαν με την αθρόα συμμετο-
χή τους πως στηρίζουν και ενι-
σχύουν την ομοιοεπαγγελματική 
κλαδική τους υποστήριξη, μέσω 
της οποίας βρίσκουν τον καλύτε-
ρο εκφραστή της συνδικαλιστικής 
τους φωνής. Με το πέρασμα του 
χρόνου οι συνάδελφοι συνειδη-
τοποιούν ολοένα και περισσότερο 
πως η απεμπλοκή από τα «παλαιάς 
κοπής» συνδικαλιστικά «γρανάζια» 
του παρελθόντος αποτελεί πλέον 
μονόδρομο και επιτακτική ανάγκη.
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Αυτό που κράτησε αμείωτο το 
ενδιαφέρον των συναδέλφων ήταν το 
κλινικό φροντιστήριο από την ομάδα 
της Ε.Κ.Α.Ν με θέμα: «Ανάγνωση 
βασικού Ηλεκτροκαρδιογραφήματος»
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Με το πέρασμα του χρόνου οι 
συνάδελφοι συνειδητοποιούν 
ολοένα και περισσότερο πως 
η απεμπλοκή από τα «παλαιάς 
κοπής» συνδικαλιστικά «γρανάζια» 
του παρελθόντος αποτελεί πλέον 
μονόδρομο και επιτακτική ανάγκη.
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Η συνοχή της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ εξακολουθεί να παραμένει άρρηκτη, απο-
τελώντας εγγύηση επαγγελματικής συνειδητοποίησης, βούλησης κοινω-
νικών διεκδικήσεων και δυναμικής παρουσίας στην ελληνική κοινωνία. 
Οι θέσεις μας παραμένουν σταθερές ανεξάρτητα των κυβερνήσεων 
χώρας διαχρονικά και συσπειρώνουν τους νοσηλευτές στις πάγιες 
αρχές μας για τη διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της 
υγείας, την ενίσχυση του ΕΣΥ με προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών, 
την αξιοκρατία στην ιεραρχική εξέλιξη, την υλική και ηθική στήριξη 
του νοσηλευτικού επαγγέλματος και την εδραίωση της ακομμάτιστης 
κλαδικής αυτοεκπροσώπησης και αυτοοργάνωσης.

Και βέβαια, η αποτύπωση όλων των παραπάνω εξαιρετικών στιγμών 
θα ήταν φτωχότερη, αν δεν τις αποτύπωνε ο μάγος του είδους, εκλεκτός 
συνάδελφος και συνήθης ύποπτος, Γιώργος Τζιτζίκος.

Επιμέλεια: Λένα Αλμπάνη 
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Κ ατά τη διάρκεια του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ έγινε η παρουσίαση του μηνιαίου 
ημερολογίου μας το οποίο περιλαμβάνει πίνακες και 

έργα ενοίκων που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνι-
κής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο “Κεραμεικός”, Οικοτροφείο 
“Ευρύκλεια”, Ξενώνας “Αρμoνία”, Ξενώνας “Καλλίστη”) του 
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δαφνί».

Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης δημιουργή-
θηκαν στα πλαίσια της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, με σκοπό 
την αποασυλοποίηση των ψυχικά πασχόντων και την υποστή-
ριξή τους για κοινωνική επανένταξη. Στόχος είναι η διασφάλι-
ση και ο σεβασμός στα δικαιώματα των χρηστών υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας, επιδιώκοντας τη βελτίωση της ποιότητας της 
φροντίδας, τον επανέλεγχο της ζωής τους και την κοινωνική 
ενσωμάτωση.

Η επιλογή και η εικαστική επιμέλεια των έργων έγινε από 
τους κ. Γεώργιο Αβραμίδη, Βασιλική Μούγια, Νίκο Μπόγρη, 
Δημήτρη Χριστόπουλο, Καλλιόπη Παντελίδου, Ζωή Σπανού, 
Φωτεινή Τομπάκογλου, Στράτο Ζαβογιάννη και Ελένη Λαζάκη.

Η επιλογή των στίχων από το χώρο της ποίησης και της μου-
σικής, έγινε από τον Αριστείδη Δάγλα.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. μέσω αυτής της προσπάθειας, επιθυ-
μεί να δώσει τη δυνατότητα στους καλλιτέχνες να εκφράσουν 
τις ιδέες και τα συναισθήματά τους, προβάλλοντας παράλληλα 
όλη αυτή τη σημαντική δουλειά στο κοινωνικό σύνολο.

Στα Καλάβρυτα η παρουσίαση του 
Ημερολογίου της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
Μια αξιόλογη προσπάθεια που βρήκε ιδιαίτερη ανταπόκριση!
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαμαρτυρία της ΕΝΕ για το ΕΣΠΑ
Η μονομέρεια των ιθυνόντων υπέρ των γιατρών και ο 
στραγγαλισμός του κλαδου μας, έχει ξεπεράσει κάθε 
όριο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ.
Ταχ. Δ/ση       :Β. Σοφίας 47
 Τ.Κ.                 :106 76  Αθήνα
Τηλ .                :210- 3648044
Φαξ                 :210- 3648049    
Email               : info@enne.gr

                 Αθήνα,  9/01/2017

                 Αρ. Πρωτ. 25

 
               
            

                                                                          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                                           - ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΑΛ. ΧΑΡΙΤΣΗ 
-ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ

                              -ΕΙΔΙΚΗ ΥΠ. ΔΙΑΧ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ. &  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
(ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527)

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

-ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΑΝ. ΞΑΝΘΟΥ
-ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κ. Π. ΠΟΛΑΚΗ

(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17, ΑΘΗΝΑ, 10433)

-ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
(ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1 Α ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ, 10677)

Θέμα: «Ζητούνται εξηγήσεις για τα κριτήρια του αποκλεισμού των Νοσηλευτών»

Εσχάτως ενημερωθήκαμε από το Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», για την δημοσίευση της υπ’ 
αριθμ. 7877/2622/A2/19-12-2016 Πρόσκλησης με κωδικό 054 (ΑΔΑ: 6ΥΖΞ4653Ο7- 4Ε0), με 
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συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη ύψους 70.000.000 €, του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία) 
για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία», στον άξονα προτεραιότητας 02 «προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», ο οποίος συγχρηματοδοτείται 
από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο.

Ο τίτλος της πρόσκλησης, είναι «αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής 
εξειδίκευσης του τομέα υγείας» και απευθύνεται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, 
η οποία χαρακτηρίζεται και ως ο μοναδικός δυνητικός δικαιούχος. 

H δράση, όπως διαβάζουμε στο κείμενο της πρόσκλησης, εμφανίζει υψηλή συμπληρωματικότητα με :

- την υπό εξειδίκευση νέα δράση 02-8v-2.2-04 «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Καθοδήγηση (mentoring) 
Επαγγελματικών Ομάδων Υψηλής Εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας».

- τη δράση 02-8iii-2.1-01: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» 
του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

- τη σχεδιαζόμενη δράση για αναβάθμιση ιατρικών μονάδων στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 3.

Κατανοούμε λοιπόν από τα παραπάνω, ότι οι επαγγελματικές ομάδες υψηλής εξειδίκευσης 
στον τομέα της υγείας, δηλαδή οι ωφελούμενοι, μπορεί να είναι όλοι οι κλάδοι της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (Νοσηλευτές, Μαίες, Φυσικοθεραπευτές, Φαρμακοποιοί, Βιολόγοι κτλ) και όχι μόνον και 
αποκλειστικά οι Γιατροί, όπως περιοριστικά προβλέπει η πρόσκληση και οι συντάκτες της.

Βεβαίως, το αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσόν (70.000.000 €) που περιγράφεται στην εν λόγω 
πρόσκληση, σύμφωνα με το από 28.12.2016 έγγραφο του Αν. Υπουργού Υγείας με αρ. πρωτ. 1262 
που απευθύνεται στις ΥΠΕ και με το επίσης από 28.12.2016  έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 
του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. 2500, αλλά  και μετά την επικοινωνία που είχαμε με τους 
συναρμόδιους φορείς, προορίζεται αποκλειστικά για τη μισθοδοσία των επικουρικών γιατρών των 
οποίων θα παραταθεί η θητεία, γεγονός που γεννά ερωτηματικά, τόσο για τη διάθλαση του σκοπού 
της πρόσκλησης, όσο και για το ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δείχνει να αγνοεί επιδεικτικά ή να 
μη λαμβάνει υπόψη της ότι:

(α) ο νοσηλευτικός κλάδος είναι η μεγαλύτερη ομάδα εργαζομένων στον Τομέα Υγείας, με 
πρωταγωνιστικό ρόλο και μεγάλο έργο,

 (β) οι ασκούντες το  επάγγελμα του Νοσηλευτή, χαρακτηρίζονται ως επαγγελματική ομάδα υψηλής 
εξειδίκευσης αλλά και ταυτόχρονα υψηλού ρίσκου ανεργίας, καθώς οι άνεργοι νοσηλευτές αγγίζουν 
το 25% του συνόλου των νοσηλευτών της χώρας, 

(γ) μεγάλος αριθμός επιστημονικών μελετών, στην Ελλάδα και διεθνώς, τεκμηριώνει την ανάγκη για 
την ενίσχυση και ανάπτυξη πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων των νοσηλευτών, 

(δ) η νοσηλευτική ειδικότητα είναι δυναμική και απαιτείται η άσκησή της σε κλινικό περιβάλλον 
μάθησης, 

(ε) σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ, η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη θέση σε  Γιατρούς 
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(ανά 1000 κατοίκους έχουμε 6,3 με μέσο όρο 3,3) και στην τελευταία θέση σε Νοσηλευτές (ανά 1000 
κατοίκους έχουμε 3,6 με μέσο όρο 9,1), ενώ για κάθε Γιατρό αντιστοιχούν 0,6 Νοσηλευτές, όταν ο 
ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 3 Γιατροί για κάθε Νοσηλευτή.

Με βάση τα παραπάνω, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά 
της, για τη μονομερή και μεροληπτική στάση των συναρμόδιων φορέων, σε μια εποχή που η δημόσια 
υγεία πλήττεται βάναυσα εξαιτίας κυρίως της τραγικής υποστελέχωσης των δημόσιων δομών της από 
Νοσηλευτές, διαβεβαιώνοντας ότι θα διαμαρτυρηθεί με διάβημα σε όλα τα κέντρα λήψης και ελέγχου 
των αποφάσεων, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Σκουτέλης                                                            Αριστείδης Δάγλας
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Συνδεθείτε με τις Γραμμές  
της Κλινικής Αριστείας

Αντλίες Plum 360™ • Sapphire™ Μ.Τ.  • Sapphire H100™

Προϊόντα του Οίκου

a  company
Αθήνα: Tραπεζούντος 17 & Α. Παπανδρέου, Μελίσσια 151 27 |  Τηλ.: 210 6136332 | Fax: 210 8105298
Θεσσαλονίκη: Δελφών 17, Πυλαία 555 35 | Τηλ.: 2310 306790P.3
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Τρεµπεσίνας 32, 121 36 Περιστέρι,
Τηλ.: 210 5244760, 210 5740083, Fax: 210 5740084
E-mail: info@enne2017.gr, www.enne2017.gr

www.enne2017.gr

Ηράκλειο
2017

27   30
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ηράκλειο
2017

27   30
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Το Συνέδριο µοριοδοτείται 
από την Ε.Ν.Ε. µε είκοσι τρεις

23 µονάδες 
Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής
Εκπαίδευσης

Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

10
ο
Πανελλήνιο10
ο
Πανελλήνιο

Πανευρωπαϊκό9
ο

Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

10
ο
Πανελλήνιο10
ο
Πανελλήνιο

Πανευρωπαϊκό9
ο

Εγγραφές - Οργάνωση - Γραµµατεία

www.enne.gr

Η ιστοσελίδα του 
συνεδρίου θα 
ενηµερώνεται αυτόµατα 
µε όλες τις σηµαντικές 
πληροφορίες. 

Β’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄
 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΤΑΜΙΑΣ
 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 
ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΠΟΝΤΙΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
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Η καρδιά των Νοσηλευτών μας χτυπάει στην Κρήτη

Με μνημεία που μαρτυρούν τη μακρά και πλούσια ιστορία του, αλλά και σύγχρονα αξιοθέατα και φιλόξε-
νους κατοίκους, το Ηράκλειο κρατά τα σκήπτρα της Κρήτης και αντιπροσωπεύει επάξια την ομορφιά, τη 
ζωντάνια και τον πολιτισμό της.
Η πόλη του Ηρακλείου αποτελεί τη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης και την τέταρτη, σε πληθυσμό, πόλη της χώ-
ρας. Χτισμένη στη βόρεια ακτή του νησιού με θέα το Κρητικό Πέλαγος, μοιάζει να προστατεύεται από τα παλιά 
Ενετικά τείχη, το πιο σημαντικό μνημείο που άφησε η Ενετική κατοχή, τα οποία υποδηλώνουν το περιπετειώδες 
παρελθόν της πόλης.
Η ιστορία συνδέει το μέρος με την αρχαιότητα και την Ευρώπη. Στην Κρήτη, σύμφωνα με την ελληνική μυθολο-
γία, ο Δίας, ο πατέρας των θεών, έφερε την όμορφη νεαρή παρθένα Ευρώπη με την οποία ήταν ερωτευμένος. 
Η ρομαντική τους συνεύρεση απέδωσε το γιο τους, το Μίνωα, του οποίου το όνομα δανείστηκε από όλους τους 
βασιλιάδες της Κρήτης, καθώς και τον ιστορικό της πολιτισμό. Κατά τη διάρκεια των Μινωικών χρόνων το Ηρά-
κλειο ήταν πιθανότατα το λιμάνι της Κνωσού, το λίκνο του Μινωικού πολιτισμού (2000-1450 π.Χ.).
Κατά τον 9ο μ.Χ. αιώνα οι Άραβες κατέλαβαν την Κρήτη και ίδρυσαν στη θέση του Ηρακλείου μια νέα πόλη που 
ονόμασαν RabdhalKhandak (Κάστρο του χάνδακος). Το όνομα Χάνδακας χρησιμοποιείται ακόμα από πολλούς 
κατοίκους της πόλης του Ηρακλείου.
Κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα, η πόλη περιήλθε στα χέρια των Βενετών. Η Ενετική περίοδος διήρκεσε τεσσε-
ρισήμισι αιώνες και ήταν η περίοδος μεγάλης προόδου για την πόλη σε ότι αφορά την ανάπτυξη σε τομείς, όπως 
το εμπόριο, η αρχιτεκτονική, η λογοτεχνία και η τέχνη γενικότερα. Ο παγκοσμίως γνωστός ζωγράφος Δομήνικος 
Θεοτοκόπουλος (El Greco) γεννήθηκε στο Ηράκλειο όπου και εργάστηκε αρχικά. Πολλά Ενετικά μνημεία υπάρ-
χουν ακόμα στο Ηράκλειο, όπως τα παλαιά τείχη τα οποία περιβάλουν το παλαιό μέρος της πόλης, το φρούριο 
στο λιμάνι της πόλης (Κούλες), η Λότζια, η κρήνη του Μοροζίνη κ.α. 
Το 1898 το νησί της Κρήτης ανέκτησε την αυτονομία του από την Οθωμανική αυτοκρατορία και το 1912 ενώ-
θηκε με την Ελλάδα.
Όποιος έρχεται στο Ηράκλειο,  γνωρίζει το φημισμένο μουσείο 
Μινωικής τέχνης και το παλάτι της Κνωσού. Επιπλέον, το Αρχαι-
ολογικό Μουσείο του Ηρακλείου θεωρείται σαν ένα από τα καλύ-
τερα στο είδος του σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Το μεγαλύτερο και λαμπρότερο κέντρο του Μινωικού πολιτισμού, 
η Κνωσός, βρίσκεται 5 χιλιόμετρα νότια από το ιστορικό κέντρο 
της πόλης του Ηρακλείου. Στον χώρο, στην ανατολική πλευρά 
εκτός λόφου, όπου βρίσκονται σήμερα τα λαμπρά ερείπια της 
μινωικής Κνωσού, έχουν βρεθεί ίχνη νεολιθικής εγκατάστασης 
που χρονολογούνται από το 6000 π.X.
Γι’αυτούς που λατρεύουν τη λογοτεχνία, το Ηράκλειο σίγουρα 
αποτελεί ένα πόλο έλξης. Εδώ ο Νίκος Καζαντζάκης, ένας από 
τους πιο διάσημους Έλληνες συγγραφείς του 20ου αιώνα, γεν-
νήθηκε, ανατράφηκε και έζησε για πάρα πολλά χρόνια. Ενταφιάστηκε σε ένα μικρό οχυρό πάνω σε ένα λόφο, 
πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης. Ένα ενδιαφέρον μέρος αποτελεί το μουσείο που είναι αφιερωμένο σε αυτόν 
στο χωριό Μυρτιά (15 χιλιόμετρα νότια από την πόλη του Ηρακλείου).
Έτσι, το Ηράκλειο είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη, που ευελπιστούμε να κατακλυστεί από χιλιάδες Νο-
σηλευτές και επαγγελματίες υγείας στις 27 του Απρίλη, σε μια καθιερωμένη πλέον συνάντηση γεμάτη 
ζωντάνια και παλμό.

Σας περιμένουμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

 
ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΜΕΛΗ

ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΡΔΙΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 
ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ 
ΚΩΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΛΕΝΗ 
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΗΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΚΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΣΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΝΤΙΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΕΛΕΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΒΡΥΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΔΡΑΚΑΚΗ ΠΟΠΗ   
ΗΛΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ        
ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ         
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΚΩΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΜΙΧΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
ΜΠΛΑΖΟΥ ΘΕΟΝΥΜΦΗ   
ΞΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΟΡΦΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΠΑΠΑΛΑ ΕΛΕΝΗ  
ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ  
ΠΡΙΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΠΡΟΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΠΥΡΓΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΡΑΣΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΣΑΛΒΑΡΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ  
ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        
ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ  
ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ  
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επιτροπές
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Επιτροπές

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

 
ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

 ΜΕΛΗ

ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΟΠΟYΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΑ 
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΑΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΡΚΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 
ΙΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΠΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 
ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΑΚΗ ΒΑΪΑ 
ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΠΟΛΙΚΑΣ ΜΑΝΟΣ 
ΜΠΟΥΖΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ 
ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 
ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 
ΦΑΣΟΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΙΩΤΑΚΗ ΧΑΡΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ – ΠΑΝΤΕΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΖΥΓΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΕΛΕΣΗ ΜΑΡΘΑ
ΚΙΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΥΚΙΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΛΙΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ
ΜΠΕΛΛΑΛΗ ΘΑΛΕΙΑ 
ΝΤΑΒΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΞΑΝΘΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΛΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ – ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ

ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΡΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΣΤΑΘΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΟΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

BORNICHE DIDIER
DRAGICA SIMUNEC
GENNARO ROCCO
KEARNS THOMAS
KOUTROUBAS THEODOROS
LOREDANA SASSO
SILVESTRO ANNALISA
TIMOFTE MIRCEA
ZOLTAN BALOGH
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Επιτροπές

BORNICHE DIDIER
DRAGICA SIMUNEC
GENNARO ROCCO
KEARNS THOMAS
KOUTROUBAS THEODOROS
LOREDANA SASSO
SILVESTRO ANNALISA
TIMOFTE MIRCEA
ZOLTAN BALOGH

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
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Μεσολογγίου
ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
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
ΑΡΑΒΑΝΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πρέβεζας
ΑΡΙΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κομοτηνής Σισμανόγλειο
ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ
ΒΕΝΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Α.Ν.Θ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
ΒΙΣΜΠΑ ΑΝΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΒΛΑΔΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Έδεσσας
ΓΚΟΝΗ ΜΑΡΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Αιγινήτειο Νοσοκομείο
ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
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
ΔΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Κ.Υ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΔΡΙΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν ΜΟΛΑΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Γ.Ν. Έβρου
ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Λάρισας Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο
ΖΑΓΑΝΑ ΒΑΙΑ • 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
ΚΑΖΟΛΗ ΕΥΤΕΡΠΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Λήμνου
ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΕΛΒΙΡΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ 
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κυθήρων Τριφύλλειο
ΚΑΠΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ • Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΔΗ ΣΤΑΜΩ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Σπάρτης
ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΥ ΕΦΗ • Αντιπλοίαρχος, Διευθύντρια Ν.Υ., Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης  
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Νίκαιας
ΚΑΡΥΔΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ • Διευθύντρια, Ν.Υ., Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισμός
ΚΙΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
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
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ • Διευθυντής Ν.Υ., Γ.Ν.Α. «Ασκληπιείο Βούλας»
ΚΟΥΤΣΙΑΝΤΑ ΚΟΚΟΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αιγίου
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ
ΛΙΟΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κοζάνης Μαμάτσειο
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
ΛΙΑΣΚΟΥ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. ΕΛΠΙΣ
ΜΑΛΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΜΑΜΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης
ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Ε.Α.Ν. Πειραιά Μεταξά
ΜΕΡΕΣΕΝΤΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Λ. – ΑΟΜ Ιεράπετρας 
ΜΕΤΑΞΑΡΗ ΜΑΡΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν   ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟΥ
ΜΗΤΡΑΚΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Ξάνθης
MΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ • Διευθυντής Ν.Υ., Γ.Ν. Άρτας
ΜΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., ΨΝΑ Δαφνί
ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Ι. «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΝΤΑΒΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Α Γ.Γεννηματάς
ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο
ΝΤΖΙΛΕΠΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Πα.Γ.Ν.Η. 
ΝΤΙΟΥΔΗ ΠΑΓΩΝΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Γιαννιτσών
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Λευκάδας
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
ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Π. Άγιος Ανδρέας
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
ΡΑΤΣΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν   ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΡΟΚΑ ΕΛΕΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
ΣΑΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν.Π.Α. Αγλαΐα Κυριακού
ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΚΟΥΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Ειδικό Ν. Ν. Θώρακος Δ. Ελλάδας, Πάτρα
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ • Διευθυντής Ν.Υ.,Γ.Ν.Ηρακλείου ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Π.Ν. Τρίπολης Η Ευαγγελίστρια
ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ. Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ “ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ”
ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Σερρών
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • Διευθυντής Ν.Υ., Γ.Ν. Κέρκυρας
ΤΣΙΑΜΠΑΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειο
ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΑΡΤΕΜΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Κεφαλληνίας
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ο.Ν.Κ. Άγιοι Ανάργυροι
ΦΙΛΤΙΣΕΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Π.Ν. Ρίου Πατρών
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ • Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Ρόδου Ανδρέα Παπανδρέου
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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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Προθεσμία υποβολής εργασιών: 13/02/2017
Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω 
της ιστοσελίδας του Συνεδρίου 
www.enne2017.gr είτε μέσω ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου(e-mail) ως εξής:
Α. Υποβολή Περίληψης μέσω της Ηλεκτρονι-
κής Φόρμας στην Ιστοσελίδα του Συνεδρίου
Η περίληψη εργασίας μπορεί να υποβληθεί on-line 
μέσα από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου
www.enne2017.gr στην οποία θα αναφέρονται 
όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή 
υποβολή της περίληψης.
Β. Υποβολή Περίληψης μέσω Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου
Η περίληψη εργασίας θα πρέπει να αποσταλεί με 
e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
abstracts@enne2017.gr μαζί με τα ακόλουθα 
επισυναπτόμενα έγγραφα:
1. Το Δελτίο Υποβολής Περιλήψεων συμπληρω-
μένο (μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του 
Συνεδρίου).
2. Την περίληψη εργασίας σε αρχείο word.doc 
97-2003 που θα περιλαμβάνει τον τίτλο, τους 
συγγραφείς, τους φορείς προέλευσης αυτών και 
το κείμενο της περίληψης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ
» Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της 
προθεσμίας δεν είναι δυνατόν να γίνονται αποδεκτές
» Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με 
φαξ ή ταχυδρομικά δε θα γίνονται αποδεκτές.
» Κάθε σύνεδρος μπορεί να υποβάλλει έως τέσσε-
ρις (4) εργασίες ως κύριος συγγραφέας και μπορεί-
να συμμετέχει το πολύ σε πέντε (5) εργασίες.
» Ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων που συμ-
μετέχουν σε μία εργασία θα πρέπει ταυτόχρονα 
μετην αποστολή της περίληψής του να τακτοποι-
εί οικονομικά και την εγγραφή του στο Συνέδρι-
ο(μπορείτε να βρείτε το δελτίο εγγραφής στην 
ιστοσελίδα του Συνεδρίου).
» Στην ανασκόπηση δεν μπορούν να συμμετέχουν 
πάνω από 3 συγγραφείς ενώ στην ερευνητική ερ-
γασία πάνω από 6 (αιτιολογημένες περιπτώσεις 
θα εξετάζονται).
» Θα πρέπει να δηλώνεται από τους συγγραφείς εάν 

οι περιλήψεις έχουν υποβληθεί σε άλλες επιστημονι-
κές εκδηλώσεις, με τον ίδιο ή διαφορετικό τίτλο.
» Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας 
σας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα αποστείλει, 
εντός τριών ημερών, ηλεκτρονικά βεβαίωση πα-
ραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία. 
Σεπερίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίω-
σης εντός τριών ημερών παρακαλούμεεπικοινω-
νήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέ-
φωνο 210 5244760.
» Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων 
θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους υπευθύνους-
για την αλληλογραφία συγγραφείς έως 31 Μαρ-
τίου 2017.
» Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλή-
ψεων, δε θα γίνεται αποδεκτή η απόσυρση των 
υποβληθέντων εργασιών.
» Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα 
γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από τηνΕπι-
στημονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιο-
λόγησης.
» Εφόσον ζητηθούν αλλαγές από την Επιστημο-
νική Επιτροπή και οι συγγραφείς δεν απαντήσουν 
στις προτάσεις εντός του προβλεπόμενου χρονο-
διαγράμματος, η επιστημονική επιτροπή διατηρεί 
τοδικαίωμα μη ένταξης της εργασίας στον ηλε-
κτρονικό φάκελο των περιλήψεων ή της μη έντα-
ξής της στο τελικό επιστημονικό πρόγραμμα.
» Δε θα γίνεται αποδεκτή εργασία η οποία δεν 
πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
» Ο συγγραφέας/οι συγγραφείς που αναγράφονται 
στην περίληψη είναι απολύτως υπεύθυνοι για το πε-
ριεχόμενο αυτής και η υποβολή της ταυτόχρονα απο-
τελεί και δήλωση των συμμετεχόντων ότιτο περιεχό-
μενο δεν εμπεριέχει στοιχεία λογοκλοπής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις εργασιών θα συ-
μπεριληφθούν σε ηλεκτρονικό φάκελο όπως 
ακριβώς έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγ-
γραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες 
οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης.
» Η δομή της περίληψης πρωτογενούς ερευνητι-
κής εργασίας (ποσοτικής ή ποιοτικής), αλλά και 
δευτερογενούς ερευνητικής εργασίας (συστημα-
τική ανασκόπηση) καθώς και της περίληψης ανα-
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σκόπησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
• Εισαγωγή • Σκοπός • Μεθοδολογία 

• Αποτελέσματα • Συμπεράσματα 
• Λέξεις κλειδιά (από 3 έως 5)

» Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγρά-
φεται με έντονη γραφή (bold) και ο αντίστοιχος 
τίτλος της π.χ. Εισαγωγή, Σκοπός, Μεθοδολογία, 
Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, Λέξεις-Κλειδιά.
» Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις 350 λέξεις (χωρίς τις λέξεις- κλει-
διά, τον τίτλο, ονόματα & φορείς).
» Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές δια-
στάσεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) με περιθώρια 2,54 
εκ. επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά-αριστερά (εί-
ναι οι τυπικές διαστάσεις ενός αρχείου word).
» Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμ-
ματοσειρά Arial 11 pt., να είναι μορφοποιημέ-
νο σεμονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση 
(justified).
» Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, έντονη γραφή 
(bold)και κεντρική στοίχιση.
» Αμέσως μετά τον τίτλο ακολουθούν τα ονόματα 
των συγγραφέων. Τα ονόματα των συγγραφέ-
ωννα είναι γραμμένα στην ονομαστική, με πεζο-
κεφαλαία χωρίς έντονη γραφή (bold) με κεντρική 
στοίχιση και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολο-
γράφως και στη συνέχεια το επώνυμο π.χ. Αντώ-
νης Παπαδόπουλος & όχι Α. Παπαδόπουλος.
» Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή 
εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θααντι-
στοιχεί στην ιδιότητα, στο φορέα προέλευσης κα-
θώς και στην πόλη του κάθε συγγραφέα
π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικο-
λάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

1. Νοσηλευτής, ΜΕΘ, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας»
2. Νοσηλεύτρια, MSc, Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. 
Ιωαννίνων
» Η επισήμανση ΠΕ, ΤΕ δε χρειάζεται να αναφέ-
ρεται.
» Όλες οι εργασίες (Προφορικές & Αναρτημένες) 
θα πρέπει να έχουν υπογραμμισμένο (Underlined) 
το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να την πα-
ρουσιάσει π.χ.
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1 , Ειρήνη Νικολά-
ου2 , Νικόλαος Αναγνώστου1

» Στο τέλος κάθε κειμένου θα πρέπει να αναγρά-
φεται το σύνολο των λέξεων.
» To κείμενο μπορεί να περιέχει συντμήσεις, εφόσον 
την πρώτη φορά η φράση εμφανιστεί ολογράφως και 
σε παρένθεση η σύντμηση. Στο κείμενο δε θα περι-
λαμβάνονται πίνακες, διαγράμματα ή εικόνες.
» 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 επιθυ-
μία των συγγραφέων, η κρίση της Επιστημονικής 
Επιτροπής για την πρωτοτυπία της εργασίας στην 
περίπτωση επιλογής Προφορικής Ανακοίνωσης 
αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
» Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα κα-
θώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης τωνεργα-
σιών που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από 
την Επιστημονική Επιτροπή που θααξιολογήσει τις 
περιλήψεις των εργασιών.
H Γραμματεία του Συνεδρίου είναι στην διάθεση των 
συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφο-
ρία στο τηλέφωνο: 210 5244760 και στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: abstracts@enne2017.gr.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ»

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1 , Ειρήνη Νικολάου2 , Νικόλαος Αναγνώστου1

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

Εισαγωγή: Ο καρκίνος του λάρυγγα προκαλεί διάφορα σωματικά, αλλά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα 
στους ασθενείς, οι οποίοι συχνά βιώνουν έντονο άγχος και εμφανίζουν κατάθλιψη.
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Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης που βιώνουν οι 
ασθενείς με καρκίνο του λάρυγγα, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε ολική ή μερική λαρυγγεκτομή, συγκρί-
νοντας τρεις ομάδες με διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά.

Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια συγχρονική αναλυτική μελέτη, τον πληθυσμό της οποίας αποτέλεσαν 
168 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε μεγάλα δημόσια Νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 
Οι 65 ασθενείς (38,7%), υποβλήθηκαν σε ολική λαρυγγεκτομή, (ομάδα Α), οι 63 ασθενείς (37,5%) σε 
μερική λαρυγγεκτομή ή άλλου είδους θεραπεία, όπως ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία με διατήρηση 
της φωνής (ομάδα Β) και οι 40 ασθενείς (23,8%) σε ολική λαρυγγεκτομή και απώλεια της φωνής, οι 
οποίοι όμως επιπλέον συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτοφροντίδας (ομάδα Γ). Για τη συλλο-
γή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία: α) ερωτηματολόγιο δημογραφικών δεδομένων 
και κλινικών χαρακτηριστικών, β) Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης της Κατάθλιψης (SRDS- Zung) και γ) Κλί-
μακα Αυτοαξιολόγησης του Άγχους (SRΑS-Zung). Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το Στατι-
στικό Πακέτο SPSS15, για τις δοκιμασίες Mann-Whitney U Test, Kruskal-Wallis Test και Chi-square test.

Αποτελέσματα: Συνολικά, το 9,6% και το 19% των ασθενών του δείγματος βίωνε συμπτώματα αγχώ-
δους και καταθλιπτικής διαταραχής αντίστοιχα, με υψηλότερο ποσοστό για τους ασθενείς που υποβλή-
θηκαν σε ολική λαρυγγεκτομή (ομάδα Α). Οι ασθενείς των ομάδων Β και Γ εμφάνιζαν λιγότερο άγχος και 
κατάθλιψη σε σύγκριση με την ομάδα Α (p<0,05). Δεν υπήρχε ωστόσο διαφορά, για τα επίπεδα άγχους 
(p=0,222) και κατάθλιψης (p=0,198) μεταξύ των ασθενών των ομάδων Β και Γ.

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ολική λαρυγγεκτομή βιώνουν υψηλά επίπεδα 
άγχους και κατάθλιψης. Φαίνεται ότι, παρεμβάσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα αυτοφροντίδας, 
μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση του άγχους και την πρόληψη της κατάθλιψης που προκαλεί η 
τραυματική εμπειρία της λαρυγγεκτομής.

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

Σύνολο λέξεων: 299

2. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕ-

ΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ»
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1 , Ειρήνη Νικολάου2 , Μαρία Αναγνώστου3 ,Ελένη Αποστόλου4

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

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

Εισαγωγή: Η έννοια της επιθυμίας απόκτησης παιδιού εμφανίστηκε όταν άρχισε να γίνεται ευρεία 
χρήση της φαρμακευτικής αντισύλληψης όπου τα ζευγάρια άρχισαν να προγραμματίζουν εάν και πότε 
επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά. Παρά τις υπάρχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις όσον αφορά στην 
επιθυμία απόκτησης παιδιού, οι έρευνες στο πεδίο αυτό είναι ελάχιστες. Πιο συγκεκριμένα, το ενδιαφέ-
ρον των ερευνητών εστιάζεται κυρίως στα κίνητρα αναπαραγωγής των υπογόνιμωνζευγαριών, καθώς 
η εμπειρία της υπογονιμότητας τα ωθεί να αναλογιστούν την επιθυμία τους αυτή.

Σκοπός: Η διερεύνηση του βιώματος της επιθυμίας απόκτησης παιδιού, μητέρων που χρησιμοποίησαν 
σύνθετες μεθόδους αναπαραγωγής (δωρεά σπέρματος, δωρεά ωαρίων, παρένθετη μητέρα).

Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια ποιοτική μελέτη, ερμηνευτικής φαινομενολογικής προσέγγισης. Δέκα 
εννέα μητέρες αφηγήθηκαν την εμπειρία τους από τη σύνθετη μέθοδο αναπαραγωγής στην οποία υπε-
βλήθησαν (δωρεά σπέρματος, δωρεά ωαρίων, παρένθετη μητέρα), μέσα από ημιδομημένες συνεντεύ-
ξεις που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα από το 2009-2012. Η ανάλυση των 
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δεδομένων έγινε σύμφωνα με την τεχνικήτων Dieke lmann, Allen, and Tanner (1989).

Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των αφηγήσεων των γυναικών, αναδύθηκαν τέσσερις βασικές κα-
τηγορίες, οι οποίες αναδεικνύουν διαφορετικές εμπειρίες στη διαδικασία απόκτησης ενός παιδιού: α) 
επιθυμία όταν η ηλικία είναι οριακή, β) επιθυμία ως βασική πτυχή της εικόνας εαυτού, γ) επιθυμία υπό 
όρους και προϋποθέσεις και δ) επιθυμία ως αντιστάθμιση στις ενοχές για παρελθούσα έκτρωση.

Συμπεράσματα: Η επιθυμία για την απόκτηση παιδιού είναι σύνθετη και περιγράφεται περισσότερο ως μια 
διεργασία, παρά ως κατάσταση ή πτυχή της προσωπικότητας των Ελληνίδων γυναικών. Αυτή η επιθυμία προ-
οδευτικά διαμορφώνεται και συχνά τροποποιείται ως προς την ένταση και το περιεχόμενό της. Η κατάλληλη 
υποστήριξη των γυναικών και των συντρόφων τους από τους επαγγελματίες υγείας μπορεί να συμβάλλει στη 
συνειδητοποίηση των κινήτρων που ωθούν τα ελληνικά ζευγάρια στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αλλά 
και στη διευκόλυνση των αποφάσεων που καλούνται να πάρουν στην προσπάθειά τους να γίνουν γονείς.

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

Σύνολο Λέξεων: 293

3. ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ
«ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ: ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟ-

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ»
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2

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

Εισαγωγή: Η υπογονιμότητα αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα υγείας με ποικίλες προσωπικές, 
οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) περί-
που το 8-10% των ζευγαριών, αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υπογονιμότητας. Ως υπογονιμότητα 
ορίζεται η αδυναμία επίτευξης εγκυμοσύνης μετά από προσπάθεια ενός τουλάχιστον χρόνου ή 6 μηνών 
για γυναίκες άνω των 35 ετών, χωρίς κανένα μέτρο αντισύλληψης και με τακτικές φυσιολογικές σεξου-
αλικές επαφές.

Σκοπός: Η διερεύνηση των αιτιών και των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης της υπογονιμότητας μέσα 
από τη σύγχρονη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών μελετών δημο-
σιευμένων στην Αγγλική γλώσσα κατά την τελευταία πενταετία, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 
«Pubmed» και «Cinahl», οι οποίες αναφέρονταν στα αίτια πρόκλησης και στους παράγοντες κινδύνου 
υπογονιμότητας.

Αποτελέσματα: Στη σημερινή εποχή η υπογονιμότητα δεν προέρχεται μόνο από προβλήματα υγείας, 
αλλά μπορεί να είναι αποτέλεσμα επιλογών του σύγχρονου τρόπου ζωής. Τα αποτελέσματα πρόσφατων 
ερευνών έδειξαν, ότι ως προς το γυναικείο παράγοντα, τα προβλήματα από τις σάλπιγγες, τις ωοθήκες, 
τη μήτρα και οι διαταραχές της εμμήνου ρύσεως αποτελούν τα κύρια αίτια υπογονιμότητας, ενώ όσον 
αφορά στον ανδρικό παράγοντα, φαίνεται να ευθύνονται η κακή ποιότητα σπέρματος και η κιρσοκήλη. 
Άλλοι συνυπεύθυνοι παράγοντες είναι περιβαλλοντικοί και κοινωνικο-οικονομικοί, όπως επίσης η προ-
χωρημένη ηλικία τεκνοποίησης και το κάπνισμα.

Συμπεράσματα: Η υπογονιμότητα αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο απειλεί τις χώρες με έντονο 
δημογραφικό πρόβλημα. Η ενημέρωση των ζευγαριών από τους επαγγελματίες υγείας ως προς τους 
παράγοντες κινδύνου, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την πρόληψη.

Λέξεις-κλειδιά: Ζευγάρι, παράγοντες κινδύνου, υπογονιμότητα

Σύνολο Λέξεων: 237



Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 45

Επιστημονικές Πληροφορίες 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
» Παθολογική Νοσηλευτική
» Χειρουργική / Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
» Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
» Κοινοτική Νοσηλευτική/Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
» Καρδιολογική/Καρδιοχειρουργική Νοσηλευτική
» Παιδιατρική/Παιδοχειρουργική Νοσηλευτική
» Νοσηλευτική Μητρότητας/Γυναικολογική Νοσηλευτική
» Ογκολογική Νοσηλευτική/Ανακουφιστική Φροντίδα
» Νοσηλευτική ΜΕΘ & Επείγουσα Νοσηλευτική
» Νεφρολογική Νοσηλευτική
» Διοίκηση-Οργάνωση & Οικονομική αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας / Ποιότητα Νοσηλευτικής 
   Φροντίδας
» Δημόσια Υγεία & Επιδημιολογία
» Νομικά & Επαγγελματικά Θέματα / Δίκαιο της Υγείας
» Νοσηλευτική Υγιεινής & Ασφάλεια της εργασίας
» Νοσηλευτική Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
» Πληροφορική της Υγείας
» Νοσηλευτική Εκπαίδευση και Μεθοδολογίατης Νοσηλευτικής Έρευνας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα 
επιλογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοι-
νώσεων, είτε προφορικών είτε ηλεκτρονικά αναρ-
τημένων, αναλόγως του διατιθέμενου χρόνου και 
χώρου.
Προφορικές Ανακοινώσεις
Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε οκτώ (8) λε-
πτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε 
απαραιτήτως.
Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e 
- Poster) 
Τα e - poster θα παρουσιαστούν σε ηλεκτρονική 
μορφή. Σχετικές πληροφορίες θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.enne2017.
gr σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την έγκριση των 
Ηλεκτρονικά Αναρτημένων Ανακοινώσεων από 
την Επιστημονική Επιτροπή.
Οι σύνεδροι που υπέβαλαν εργασία θα ειδοποι-
ηθούν ηλεκτρονικά για την αποδοχή, τον τρόπο, 
το χώρο και το χρόνο παρουσίασης της εργασίας 
τους.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
H Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 
10ου  Πανελλήνιου και 9ου Πανευρωπαϊκού Επι-
στημονικού και Επαγγελματικού Νοσηλευτικού 
Συνεδρίου θεσμοθέτησαν τη διεξαγωγή διαγω-
νισμού για τη βράβευση τεσσάρων εργασιών, για 
κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 

1ο Βραβείο πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας
2ο Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής ανασκό-
πησης
3ο Βραβείο πρωτότυπης Ηλεκτρονικά Αναρτημέ-
νης ανακοίνωσης (e – poster)
4ο Βραβείο πρωτότυπης Εργασίας Φοιτητών

Προϋποθέσεις
» Πρωτότυπες εργασίες στις οποίες οι συγγρα-
φείς να έχουν συλλέξει ερευνητικόυλικό και σύγ-
χρονα δεδομένα τουλάχιστον της τελευταίας πε-
νταετίας για το θέμα τους.
» Η δομή των εργασιών να ακολουθεί τις οδηγίες 
για τους συγγραφείς του Ελληνικού Περιοδικού 
της Νοσηλευτικής Επιστήμης (http://journal-ene.
gr/)
» Τα μέλη της τριμελούςΕπιτροπής ΒράβευσηςΕρ-
γασιών, δεν δύναται να συμμετέχουν σε υποψήφι-
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ες προς βράβευση εργασίες.
» Το πλήρες κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τις 5000 λέξεις και θα πρέπει να αποσταλεί έως 
31/03/2017.
Υποβολή των Εργασιών 
Η υποβολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει 
σεworddocument στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
abstracts@enne2017.gr. 
Κριτήρια επιλογής και αξιολόγηση εργασιών
Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή 
Βράβευσης Εργασιών. Οι εργασίες θαβαθμολογη-
θούν με τη βοήθεια σταθμισμένης κλίμακας και θα 
καταταχθούν με βάση τη σειρά τους.
Τα κύρια κριτήρια είναι τα παρακάτω:
» Ο βαθμός πρωτοτυπίας του θέματος.
» Η καινοτομία των μεθόδων και η καταλληλότητά 
τους.
» Η δυνητική συνεισφορά στο χώρο της υγείας μέσω 
της διατύπωσης τεκμηριωμένων προτάσεων.
» Η προοπτική συνέχισης της έρευνας.
» Η τελική αξιολόγηση της εργασίας θα ολοκλη-
ρωθεί με την παρουσίαση της εργασίας στο συνέ-
δριο 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ 
Οι υποβληθείσες εργασίες πρέπει να είναι κατάλ-
ληλες για διεθνές ακροατήριο και οι συγγραφείς 
δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στις εθνικές και 
πολιτικές πρακτικές και την εγχώρια νομοθεσία.
Κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται από επιστο-
λή του συγγραφέα, στην οποία θα αναφέρονται τα 
ακόλουθα:
» Βεβαίωση ότι η εργασία δεν έχει δημοσιευτεί 
ολόκληρη, ή τμήμα αυτής σε κάποιο ελληνικό ή 
ξένο περιοδικό.
» Δήλωση ότι το τελικό κείμενο της εργασίας ανα-
γνώστηκε και εγκρίθηκε από όλους τους συγγραφείς.

» Αναφορά του είδους συμμετοχής κάθε συγγρα-
φέα στην εργασία πχ ο ΑΠ είχε την ευθύνη του 
σχεδιασμού της μελέτης, οι ΚΜ και ΛΠ συμμετεί-
χαν στη συλλογή καιανάλυση των δεδομένων. 
Όλοι οι συγγραφείς συνέβαλαν στη συγγραφή της 
εργασίας κλπ.
» Γραπτή βεβαίωση άδειας (Αρ. πρωτοκόλλου 
έγκρισης) διεξαγωγής της μελέτηςαπό την Επι-
τροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του φορέα, στον 
οποίο διεξήχθη η ενλόγω μελέτη.
» Το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική και ηλεκτρο-
νική διεύθυνση, καθώς και τοτηλέφωνο του συγ-
γραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογρα-
φία.
Το κείμενο θα είναι γραμμένο σύμφωνα με τις 
αναθεωρημένες οδηγίες του επιστημονικού περι-
οδικού της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το “Ελ-
ληνικό Περιοδικότης Νοσηλευτικής Επιστήμης” τις 
οποίες οι συγγραφείς μπορούν να αναζητήσουν 
στηνιστοσελίδα:
http://journal-ene.gr/?page_id=24 \
 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Τα βραβεία θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της 
τελετής λήξης του συνεδρίου. Κατά την απονομή 
θα πρέπει απαραίτητα να παρευρίσκεται τουλάχι-
στον ένας εκ των συγγραφέων της βραβευμένης 
εργασίας.
Παράλληλα με το βραβείο, οι τέσσερις καλύτερες 
εργασίες θα δημοσιευτούν στο Ελληνικό Περιοδι-
κό της Νοσηλευτικής Επιστήμης, το επίσημο περι-
οδικό της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο 
με την υπ. αριθ. πρωτ. ΔΥ2α/οικ 122 - 7/8/2009 
απόφαση του Υπουργείου Υγείας ανήκει στα Περι-
οδικά με Εθνική Αναγνώριση στην Ελλάδα, αποτε-
λεί ένα αξιόπιστο, σύγχρονο, τριμηνιαίο επιστημο-
νικό περιοδικό και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική 
και έντυπη μορφή. Το Περιοδικό βρίσκεται στη δι-
αδικασία της αποδελτίωσης σε διεθνείς ηλεκτρο-
νικές βάσεις δεδομένων.
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Γενικές Πληροφορίες 

Σημαντικές Ημερομηνίες
Ημερομηνίες Συνεδρίου: 27 – 30 Απριλίου 2017
Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Εργασιών: 13 Φεβρουαρίου 2017
Ημερομηνία Γνωστοποίησης Αποδοχής Εργασιών: 31 Μαρτίου 2017
Ημερομηνία Λήξης πρώτης περιόδου Εγγραφών: 28 Φεβρουαρίου 2017
Ημερομηνία Λήξης δεύτερης περιόδου Εγγραφών: 31 Μαρτίου 2017
Ημερομηνία Λήξης τρίτης περιόδου Εγγραφών: 27 Απριλίου 2017
Δωρεάν εγγραφές για φοιτητές (1ο πτυχίο) & άνεργους νοσηλευτές: Μέχρι 9 Ιανουαρίου

Τόπος & Χρόνος
Το «10ο Πανελλήνιο & 9ο Πανευρω-
παϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό 
Νοσηλευτικό Συνέδριο» της Ένωσης Νο-
σηλευτών Ελλάδος, διοργανώνεται στο Ηρά-
κλειο, στο ξενοδοχείο  AQUILA  ATLANTIS 
HOTEL από 27 έως 30 Απριλίου 2017.

2017

27   30

Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνι-
κή. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα δοθούν 
στα Αγγλικά. 

Μοριοδότηση
Το Συνέδριο μοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε. με 23 
Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευ-
σης, σύμφωνα με το Ν. 3252/2004, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4272/2014. 

Έκθεση 
Εκθεσιακός χώρος θα λειτουργεί όλες τις ημέρες 
του Συνεδρίου κατά τις ώρες των εργασιών του 
Συνεδρίου με Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων 
και Έκθεση Βιβλίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έλθουν σε επαφή 
με τη Γραμματεία του Συνεδρίου για περισσότε-
ρες πληροφορίες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
exhibition@enne2017.gr ή στο τηλέφωνο: 
210 5244760.

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

Κλινικά Φροντιστήρια
Η συμμετοχή στα Κλινικά Φροντιστήρια, τα οποία 
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου 
www.enne2017.gr είναι δωρεάν για τους εγγε-
γραμμένους συνέδρους και απαιτείται ηλεκτρο-
νικά δήλωση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του 
συνεδρίου και για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων 
απαιτείται δήλωση συμμετοχής στην επί τόπου 
Γραμματεία του Συνεδρίου. Θα τηρηθεί σειρά προ-
τεραιότητας καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες. 

Γραμματεία Συνεδρίου
Σε όλη την διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου, 
θα λειτουργεί επί τόπου γραμματεία για την εξυπη-
ρέτηση των αναγκών των συνέδρων. 
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Γενικές Πληροφορίες 

Πληροφορίες εγγραφής και διαμονής
Δικαίωμα Συμμετοχής 

* Μέχρι 9 Ιανουαρίου 2017, δωρεάν εγγραφή για φοιτητές και άνεργους νοσηλευτές

»Οι φοιτητές (1ο πτυχίο), χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους προσκομίζοντας τη φοιτητική τους 
ταυτότητα ή πάσο ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι νοσηλευ-
τές την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.
»Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.
»Κατά την τιμολόγηση εταιρειών το Δικαίωμα Συμμετοχής επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.
»Στην περίπτωση της δωρεάν εγγραφής Φοιτητών (1ο  Πτυχίο), στο Δικαίωμα Συμμετοχής δεν περιλαμ-
βάνονται το Υλικό Συνεδρίου και η συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή. Για την παραλαβή του υλικού και 
τη συμμετοχή στην τελετή καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατηγορία εγγραφής

Κόστος διαμονής

70€ 120€ 180€

130€ 180€ 200€

50€ 70€ 90€

Οι τιμές είναι 
κατ’ άτομο και 
περιλαμβάνουν τρεις 
(3) διανυκτερεύσεις 
(27,28,29/4/2017) 
και πρωινό. 

Πληρωμή
Η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής - πακέτου διαμονής μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικού εμβά-
σματος (κατάθεσης) είτε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας (VISA, MASTERCARD) στην εταιρεία 
οργάνωσης του Συνεδρίου ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

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



Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 49

Τρεµπεσίνας 32, 121 36 Περιστέρι,
Τηλ.: 210 5244760, 210 5740083, Fax: 210 5740084
E-mail: info@enne2017.gr, www.enne2017.gr

www.enne2017.gr

Ηράκλειο
2017

27   30
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ηράκλειο
2017

27   30
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Το Συνέδριο µοριοδοτείται 
από την Ε.Ν.Ε. µε είκοσι τρεις

23 µονάδες 
Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής
Εκπαίδευσης

Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

10
ο
Πανελλήνιο10
ο
Πανελλήνιο

Πανευρωπαϊκό9
ο

Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

10
ο
Πανελλήνιο10
ο
Πανελλήνιο

Πανευρωπαϊκό9
ο

Εγγραφές - Οργάνωση - Γραµµατεία

www.enne.gr

Η ιστοσελίδα του 
συνεδρίου θα 
ενηµερώνεται αυτόµατα 
µε όλες τις σηµαντικές 
πληροφορίες. 

Β’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τ ο σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένω-
σης(burnout) ορίζεται ως η σωματική κόπωση 
και η ψυχοσυναισθηματική εξουθένωση των  

εργαζομένων. Χαρακτηρίζεται από μια μακροπρό-
θεσμη αντίδραση του οργανισμού στο επαγγελμα-
τικό stress, συμπαρασύροντας και ενεργοποιώντας 
όλους τους νευροφυσιολογικούς, ενδοκρινικούς, 
συμπεριφορικούς και ψυχοσυναισθηματικούς μηχα-
νισμούς του άγχους.

  Το 1/3 των νοσηλευτών σε ολόκληρο τον κόσμο 
παρουσιάζουν συμπτώματα επαγγελματικής εξουθέ-
νωσης ενώ ο κίνδυνος για εμφάνιση ψυχικών διατα-
ραχών στη συγκεκριμένη ομάδα είναι πολύ μεγάλος.

Έρευνα των Hanniganκαι συν. (2004) βρήκε ότι 
πάνω από το μισό ψυχιατρικό νοσηλευτικό προσω-
πικό  παρουσίαζε έντονα σημάδια συναισθηματικής 
εξάντλησης από την εργασία του.

Το προσωπικό του «Κουντουριώτειου»  στην 
προσπάθειά του  να αντιμετωπίσει  το σύνδρομο:
» Βρίσκει αποτελεσματικότερους τρόπους διαχείρι-
σης του ελεύθερου χρόνου του.

Το προσωπικό του ΨΝΑ “Δρομοκαΐτειο” 
αντιστέκεται στην Επαγγελματική 
Εξουθένωση μέσω της Τέχνης’ 
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» Αποφεύγει την απομόνωση και ζητάει την 
συμπαράσταση και υποστήριξη των συνα-
δέρφων του
» Προσφέρει όσο δύναται χρόνο στον εαυ-
τό του εκφραζόμενο δημιουργικά και καλλι-
τεχνικά σε διαφορετικούς τομείς
» Ανατροφοδοτείται συναισθηματικά με κοι-
νές εκδηλώσεις και εξόδους διασκέδασης
» Επιμορφώνεται και εκπαιδεύεται διαρκώς  
με δική του πρωτοβουλία και θέληση.

Την Τετάρτη 19 Οκτώβρη 2016 το 
προσωπικό του τμήματος (στην συντριπτι-
κή του πλειοψηφία νοσηλευτικό) εξέθεσε 
σε πλήθος συναδέρφων, συνεργατών  και 
επισκεπτών  στον προθάλαμο του αμφιθέ-
ατρου στο Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο τους τρό-
πους άμυνας και κυρίως αντίστασής του 
στην επαγγελματική εξουθένωση, θέλο-
ντας να δηλώσει πως μάχεται κατά αυτής  
και υπέρ της βελτίωσης των υπηρεσιών 
που παρέχει…ΑΚΟΜΑ!!!!

Ντάτση Ελένη
Γενική Γραμματέας ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ
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ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Αναφορικά με τις πάσης φύσεως γονικές άδειες 
– διευκολύνσεις που δικαιούνται οι υπάλληλοι – 
γονείς τέκνων άνω των τεσσάρων (4) ετών επι-

σημαίνονται τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 1 του 

Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Η προβλεπόμενη, από 
την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του παρόντος, άδεια 
(άδεια άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας έως πέ-
ντε (5) ετών) χορηγείται στον φυσικό, θετό και ανάδοχο 
γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβου-
λίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλι-
κίας έως και έξι (6) ετών ή έως οκτώ (8) 
ετών εφόσον η υιοθεσία δεν έχει ολο-
κληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι 
(6) ετών. Διάστημα τριών (3) μη-
νών της άδειας αυτής χορηγείται 
με πλήρεις αποδοχές στην πε-
ρίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) 
παιδιού και άνω».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 53§6 του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, 
«οι υπηρεσίες υποχρεούνται να 
διευκολύνουν τους υπαλλήλους 
που έχουν τέκνα τα οποία παρακο-
λουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να επι-
σκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκο-
πό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης».

Σύμφωνα με την αμέσως επόμενη παράγραφο 7 του 
άρθρου 53, «με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζονται οι 
λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμε-
νης παραγράφου και καθορίζεται το ανώτατο όριο ημε-
ρών απουσίας».

Κατ’εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων εξεδόθη 
η υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/20561/09-08-2007 
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β΄ 1613/2007) σύμφω-
να με τις διατάξεις της οποίας «οι υπάλληλοι του Δημοσί-
ου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που έχουν τέκνα, τα οποία πα-
ρακολουθούν μαθήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα 
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δικαιού-
νται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την 
ημέρα από την εργασία τους, για να επισκεφθούν το εκ-
παιδευτικό ίδρυμα των τέκνων τους και να ενημερωθούν 
για την επίδοση τους. Η συνολική διάρκεια της δικαιού-
μενης άδειας καθορίζεται ως εξής: α) Ο γονέας-υπάλ-
ληλος που έχει ένα (1) τέκνο, το οποίο παρακολουθεί 
μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
δικαιούται άδεια έως τέσσερις (4) ημέρες το έτος. β) Ο 
γονέας-υπάλληλος που έχει δύο (2) τέκνα και άνω, τα 

οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται έως πέντε (5) ημέρες 
το έτος. Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μα-
θήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμί-
δας, η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα». 

Σημειωτέον, ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 της ως 
άνω Υπουργικής Απόφασης, «η άδεια χορηγείται καταρ-
χάς για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω 
από μία ημέρα συνεχώς. Ο συνολικός χρόνος της άδειας 

δεν εξαντλείται υποχρεωτικά. Τυχόν υπόλοιπο 
που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο 

επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται απο-
ζημίωση στον υπάλληλο».

Περαιτέρω κρίσιμη είναι και η 
διάταξη της παραγράφου 9 της ως 
άνω Υπουργικής Απόφασης, σύμ-
φωνα με την οποία «η άδεια χο-
ρηγείται και στους γονείς-υπαλ-
λήλους που το τέκνο τους είναι 
εγγεγραμμένο σε παιδικό σταθμό 
υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθ-

μός εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα 
νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση 

το τέκνο πρέπει να έχει την προβλεπό-
μενη από το νόμο ηλικία για να παρακο-

λουθεί την υποχρεωτική εκπαίδευση».
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, την άδεια 

για την παρακολούθηση της προόδου των τέκνων τους 
έχουν, υπό προϋποθέσεις, και οι υπάλληλοι των οποίων 
τα τέκνα είναι εγγεγραμμένα σε παιδικό σταθμό. 

Συναφώς προβάλλεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 50 παρ. 1 του Νόμου 4075/2012, «Ο ερ-
γαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα γονικής άδειας ανατρο-
φής του παιδιού μέχρις ότου συμπληρώσει την ηλικία 
των έξι (6) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχι-
στων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό», ενώ σύμ-
φωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, 
«Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών, χορη-
γείται εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) 
μηνών και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα, χωρίς 
δυνατότητα μεταβίβασης».

Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω διατάξε-
ων και προκειμένου περί γονέα υπαλλήλου με δύο τέκνα 
ηλικίας 5 και 8 ετών, που φοιτούν στο προνήπιο και στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα, παρατηρούνται τα 
κάτωθι. Ο/Η συγκεκριμένος υπάλληλος δικαιούται γο-
νικής άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών μέχρι την συ-
μπλήρωση του έκτου έτους της ηλικίας του τέκνου των 
πέντε (5) ετών. 

Επιπλέον, ο/η εν λόγω υπάλληλος δικαιούται άδειας έξι 
(6) ημερών κατ’έτος για την παρακολούθηση των επιδόσε-
ών τους (2 τέκνα σε διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης).
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Ο μολογουμένως η διετής δο-
κιμαστική υπηρεσία κάθε 
νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου 

αποτελεί μια ειδική χρονική περίοδο, 
κατά την οποία ο υπάλληλος αδυνα-
τεί να απολαύσει το σύνολο των δι-
καιωμάτων που του απονέμει ο Δη-
μοσιοϋπαλληλικός Κώδικας ή λοιπές 
ειδικές διατάξεις. 

Ειδικότερα ο δόκιμος υπάλληλος 
δεν δικαιούται άδεια υπηρεσιακής 
εκπαίδευσης, απόσπαση οιασδή-
ποτε μορφής, μετάταξη οιασδήποτε 
μορφής, επιλογή ως προϊσταμένου 
οργανικής μονάδας ή προαγωγή σε 
οποιονδήποτε βαθμό.

Στο ίδιο πλαίσιο δεν μπορεί να αι-
τηθεί και την μετακίνησή του προ της 
παρόδου της διετούς δοκιμαστικής 
υπηρεσίας. Θα πρέπει, βέβαια, να 
επισημανθεί, ότι ειδικώς η διενέρ-
γεια της υπηρεσιακής μεταβολής της 
μετακίνησης, όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 66 του Δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα, δεν απαιτεί την υποβολή αι-
τήσεως, αλλά αρκεί η πρωτοβουλία 
της υπηρεσίας.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγου-
με και από την μελέτη των ειδικών 
διατάξεων του άρθρου 50 του Νό-

μου 4368/2016, που αφορά την 
κινητικότητα του νοσηλευτικού προ-
σωπικού. Πιο συγκεκριμένα, και στις 
διατάξεις αυτές η μετακίνηση περι-
γράφεται ως μέτρο που επιβάλλεται 
από την οικεία προϊσταμένη αρχή 
και μόνον η παράταση για ένα ακόμη 
τρίμηνο της μετακίνησης ενεργείται 
κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδι-
αφερομένου υπαλλήλου.

Συμπερασματικά, η υποβολή αι-
τήσεως περί μετακίνησης εκ μέρους 
δόκιμου υπαλλήλου δεν είναι εφικτή. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρ-
θρο 18 του Δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα, η υπαλληλική σχέση καταρ-
τίζεται με το διορισμό και την αποδο-
χή του. Η αποδοχή δηλώνεται με την 
ορκωμοσία. 

Εκ τούτων έπεται, ότι αν δεν δο-
θεί ο όρκος δεν υπάρχει αποδοχή 
του διορισμού και δεν επιτρέπεται η 
ανάληψη της υπηρεσίας, άρα δεν θε-
μελιώνεται και δικαίωμα για μισθό.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 17 
παρ. 1-2 του Δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα, «1. Περίληψη της πράξης 
διορισμού δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και κοινο-
ποιείται στον διοριζόμενο το αργότε-

ρο εντός τριάντα (30) ημερών από τη 
δημοσίευση.

2. Η κοινοποίηση στον διοριζόμε-
νο γίνεται με έγγραφο της οικείας αρ-
χής, στο οποίο αναγράφεται ο αριθ-
μός του Φύλλου της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε 
η περίληψη της πράξης διορισμού 
και το οποίο επιδίδεται επί αποδείξει 
στην κατοικία του είτε στον ίδιο είτε 
σε πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν. 
Με το έγγραφο αυτό τάσσεται και 
εύλογη προθεσμία τριάντα (30) το 
πολύ ημερών για ορκωμοσία του δι-
οριζομένου και ανάληψη υπηρεσίας. 
Αν δεν καθορίζεται τέτοια προθεσμία, 
θεωρείται ότι έχει ταχθεί προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί έως έξι 
(6) μήνες, μόνο μία φορά, για εξαι-
ρετικούς λόγους».

Συμπερασματικά, εφόσον ο υπάλ-
ληλος αδυνατεί να δώσει τον όρκο 
και να αναλάβει υπηρεσία εντός της 
προθεσμίας των τριάντα (30) ημε-
ρών, είναι εφικτή η άπαξ παράταση 
της εν λόγω προθεσμίας μέχρι και 
έξι (6) μήνες, όταν συντρέχουν εξαι-
ρετικοί λόγοι, τους οποίους θα πρέ-
πει να επικαλεστεί ο υπάλληλος.   

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

Σ ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 2 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Ο χρόνος 
εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά 

δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας 
έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον 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 κά-
νει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου 
ωραρίου.

Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος 

ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο 
ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούμε-
νου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα 
(1) μήνα αντίστοιχα».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, το κείμενο του Δη-
μοσιοϋπαλληλικού Κώδικα διαλαμβάνει ειδική ρύθμιση 
για τους υπαλλήλους που είναι άγαμοι γονείς. Ωστόσο, 
πέραν της ως άνω ειδικής ρύθμισης, που αφορά τις διευ-
κολύνσεις των γονέων  υπαλλήλων, δεν προβλέπεται η 
χορήγηση επιπλέον έξι (6) ημερών κανονικής άδειας σε 
άγαμους γονείς.

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΑΓΑΜΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 
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Αναφορικά με την χορήγηση διευκολύνσεων 
στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση της 
σχολικής προόδου των τέκνων τους επισημαίνο-

νται τα ακόλουθα :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53§6 του Δη-

μοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), «οι 
υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλή-
λους που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθή-
ματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για 
να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό 
την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης».

Σύμφωνα με την αμέσως επόμενη παράγραφο 7 του 
άρθρου 53, «με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζονται οι 
λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμε-
νης παραγράφου και καθορίζεται το ανώτατο όριο ημε-
ρών απουσίας».

Κατ’εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων εξεδόθη 
η υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/20561/09-08-2007 
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί-
κησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β΄ 1613/2007) σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της οποίας «οι υπάλληλοι του Δη-
μοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και 
των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που έχουν τέκνα, τα οποία 
παρακολουθούν μαθήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύμα-
τα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δικαι-
ούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την 
ημέρα από την εργασία τους, για να επισκεφθούν το εκ-
παιδευτικό ίδρυμα των τέκνων τους και να ενημερωθούν 
για την επίδοση τους. Η συνολική διάρκεια της δικαιούμε-
νης άδειας καθορίζεται ως εξής: α) Ο γονέας-υπάλληλος 
που έχει ένα (1) τέκνο, το οποίο παρακολουθεί μαθήματα 
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιού-
ται άδεια έως τέσσερις (4) ημέρες το έτος. β) Ο γονέ-
ας-υπάλληλος που έχει δύο (2) τέκνα και άνω, τα οποία 
παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης δικαιούται έως πέντε (5) ημέρες το 
έτος. Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθή-

ματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, 
η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα». 

Σημειωτέον, ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 της 
ως άνω Υπουργικής Απόφασης, «η άδεια χορηγείται κα-
ταρχάς για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση 
πάνω από μία ημέρα συνεχώς. Ο συνολικός χρόνος της 
άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά. Τυχόν υπόλοιπο 
που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, 
ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο».

Περαιτέρω κρίσιμη είναι και η διάταξη της παραγρά-
φου 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με 
την οποία «η άδεια χορηγείται και στους γονείς-υπαλλή-
λους που το τέκνο τους είναι εγγεγραμμένο σε παιδικό 
σταθμό υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθμός εφαρμόζει 
πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση το 
τέκνο πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από το νόμο ηλι-
κία για να παρακολουθεί την υποχρεωτική εκπαίδευση».

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, την άδεια για την 
παρακολούθηση της προόδου των τέκνων τους έχουν, 
υπό προϋποθέσεις, και οι υπάλληλοι των οποίων τα τέ-
κνα είναι εγγεγραμμένα σε παιδικό σταθμό. 

Πέραν της ως άνω ειδικώς προβλεπομένης άδειας, 
ούτε ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, ούτε και ο Νόμος 
4075/2012, που ενσωματώνει την  Οδηγία 2010/18/
ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με 
την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας – πλαί-
σιο για την γονική άδεια, δεν προβλέπουν την χορήγηση 
επιπλέον ημερών κανονικής αδείας για τέκνα ηλικίας 6 
ετών και άνω.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η χορήγηση των προανα-
φερθεισών αδειών είναι αυτοτελής και δεν συνδέεται 
με την ενδεχόμενη λήψη από μέρους του υπαλλήλου 
και άλλης μορφής αδειών, όπως για παράδειγμα άδειας 
άνευ αποδοχών. Κατά συνέπεια, δεν χωρεί περικοπή 
της άδειας του άρθρου 53§6 του Δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα ένεκα προηγούμενης χορήγησης άλλης μορφής 
αδειών στον υπάλληλο. 

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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