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Η πόλη της 
Λάρισας θα 
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Τ ελευταία,παρατηρούμε στην άνυδρη σαβάνα 
της υγείας να «τανύονται» λέοντες με προσθε-
τική οδοντοστοιχία και ιδεολογική περούκα αντί 

χαίτης, που ακόμα και το μουγκρητό τους είναι προ-
σποιητό και δανεισμένο από τη δεξαμενή της κενοδο-
ξίας και της βαλτώδους διαδρομής τους στο συνδικα-
λιστικό και επαγγελματικό γίγνεσθαι. 

Άτομα υπερφίαλα, με θώκους παρακείμενους των 
υπερσυντέλικων αρχών μιας νοσηρά συγκεντρωτικής 
λογικής στερούμενης μέλλοντος, θεωρούν ότι μπο-
ρούν να κρίνουν, να επικρίνουν και να κατακρίνουν 
αιρετούς εκπροσώπους δημοσίων φορέων με πολυ-
πληθή βάση και ανάλογου μεγέθους αναγνώριση. 

Χειροκροτητές και κόλακες με ειδικό βάρος λιθίου, 
κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να αποδείξουν ότι 
κακώς στερούνται του αρχικού «η», ως προσθήκη του 
προαναφερθέντος χημικού στοιχείου. 

Διορισμένοι αυλικοί με βραχύτατο ομφάλιο λώρο 

που εκφύεται από τη γαστέρα της εξουσίας, ζαλισμένοι 
από το νέκταρ που τρύγησαν απ’ τη ματαιοδοξία τους, 
αγνοούνπως ο καιρός της κίβδηλης λάμψης τους είναι 
απολύτως πεπερασμένος.

Σε κοινή θέα, νομίζοντας πως δρουν στη σκιά, προ-
σπαθούν να στήσουν ενέδρες εποφθαλμιώντας θώ-
κους δυσθεώρητους γι’ αυτούς, χωρίς να γνωρίζουν 
ότι αποκτώνται με διαδικασίες ανοιχτές και διαυγείς 
και όχι με ομιχλώδεις και παρασκηνιακές «παλικαριές» 
που δεν έχουν ίχνος ηθικής και ευθύτητας. 

Υπό αίρεση λοιπόν οι μη αιρετοί που χωρίς άλλο 
γνωρίζουν, ότι ο δρόμος της αναγνώρισης περνάει 
μέσα από διαδικασίες ανοιχτές και κρυστάλλινες και 
όχι μέσα από κομματικούς σωλήνες και υπόγειες δι-
αδρομές.

Οψόμεθα λοιπόν εις Φιλίππους, με κάθε Μάρκο Ιού-
νιο Βρούτο, ξιφουλκούντα ή μη…. 

Λέοντες άχαιτοι 
νωδοί και βαλτοδίαιτοι

EDITORIAL

Γράφει ο 
Άρης Δάγλας,

Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, 
Γενικός Γραμματέας ΕΝΕ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συμμετοχή της ΕΝΕ στη διημερίδα πολιτικού 
διαλόγου για τις πολιτικές Δημόσιας 
Υγείας που συνδιοργάνωσαν η ΓΓΔΥ και το 
ευρωπαϊκό γραφείο του ΠΟΥ

Η  ΕΝΕ ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του 
Υπουργείου Υγείας, συμμετείχε στο Διάλο-
γο για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υγείας 

στην Ελλάδα, με τίτλο: «Η Δημόσια Υγεία στον 21ο 
αιώνα», που πραγματοποιήθηκε  στην Αθήνα, στις 28 
και 29 Μαρτίου, ως μέρος του ευρύτερου προγράμμα-
τος μεταρρυθμίσεων του συστήματος υγείας, που υπο-
στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΠΟΥ-
Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης .

Η αντιπροσωπία της ΕΝΕ, αποτελούμενη από τις κ.κ. 
Ευγενία Βλάχου και Μαρία Μηλάκα συμμετείχε σε ομά-
δες εργασίας, με θέματα: α) «Ανάπτυξη του ανθρώπι-
νου δυναμικού στη Δημόσια Υγεία. Εκπαίδευση, εξει-
δίκευση, επαγγελματικές δεξιότητες»  και β) «Σύνδεση 
της ΠΦΥ με τις υπηρεσίες και τις δράσεις της Δημόσιας 
Υγείας, με σκοπό την αποτελεσματική πρόληψη και την 
προαγωγή της υγείας»

Στα πλαίσια των εργασιών αναμένονται οι καταθέ-
σεις προτάσεων   από τους συμμετέχοντες εκπροσώ-
πους της ΕΝΕ, όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα 
των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα,   με 
στόχευση στον  εντοπισμό και την ανάλυση των  καί-
ριων προκλήσεων στον τομέα της Εκπαίδευσης και της 
Σύνδεσης  με την ΠΦΥ.

Με τη συμμετοχή της στο Διάλογο,  η Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδος εκφράζει την πεποίθηση ότι, η γόνι-
μη συνεργασία ανάμεσα στους βασικούς φορείς που 
αφορά η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Υγεία, θα οδηγή-
σει στον εντοπισμό των σύγχρονων προκλήσεων, την 
υιοθέτηση κοινών βασικών αρχών και τη συμφωνία 
ανάληψης δράσεων μέσα από αποτελεσματικούς διατο-
μεακούς μηχανισμούς και διεπιστημονικές ομάδες ερ-
γασίας, με διακριτό και ισότιμο το ρόλο του νοσηλευτή, 
προς όφελος της υγείας  του ευρύτερου πληθυσμού. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

        Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                                        Αριστείδης Δάγλας
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αποτελεί πλέον βεβαιότητα: Κάθε χρόνο, το συνέδριο 
της ΕΝΕ απογειώνεται ολοένα και ψηλότερα. Οι ορ-
γανωτικές και επιστημονικές απαιτήσεις του συνεχώς 

αυξάνονται καθώς η συμμετοχή της υγειονομικής κοινότητας 
γίνεται πυκνότερη και η ποιότητα των εργασιών που κατατίθε-
νται είναι πλέον υψηλού επιπέδου. Η τριβή με το αντικείμενο 
και το ανοιχτό κάλεσμα της ΕΝΕ σε όλους, χωρίς αποκλει-
σμούς και κλισέ, συνετέλεσαν στην καθιέρωση του συνεδρί-
ου μας ως του πολυπληθέστερου κι ενός από τα ποιοτικότερα 
συνέδρια του χώρου της υγείας. Εκτός από τους Νοσηλευτές, 
δεκάδες άλλοι επαγγελματίες υγείας επιλέγουν να στείλουν 
τις εργασίες τους στο συνέδριο της ΕΝΕ, γιατί γνωρίζουν καλά 
ότι θα παρουσιαστούν στις κατάμεστες αίθουσες ενός πολυε-
πίπεδου, διεπιστημονικού και σημαντικού συνεδρίου με μεγά-
λο ειδικό βάρος. 

Ωριμότητα, παλμός 
και ποιότητα μοναδική

Συνέδριο 
ΕΝΕ10ο
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Η έναρξη του 10ου συνεδρίου μας λοιπόν, έγινε 
στην κατάμεστη κεντρική αίθουσα του εξαιρετικού 
ξενοδοχείου Aquila Atlantis του Ηρακλείου της Κρή-
της και έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να 
παρακολουθήσουν πολλά και σημαντικά γεγονότα: 
Ευχαριστίες, απολογιστικά στοιχεία, πολιτικές εξαγ-
γελίες και διαξιφισμούς, τοποθετήσεις επί φλεγό-
ντων υγειονομικών, επαγγελματικών και εκπαιδευ-
τικών ζητημάτων, καθώς επίσης και συγκινητικές 
βραβεύσεις με έντονο το συναίσθημα τόσο από την 
πλευρά των βραβευθέντων, όσο και από εκείνη του 
πολυπληθούς κοινού. 

Την τελετή έναρξης που συντόνισαν επάξια η κ. 
Έφη Βογιατζιδάκη και ο κ. Δημήτρης Πιστόλας, κό-
σμησαν με την παρουσία τους οι χορευτές του Λα-
ογραφικού Ομίλου «Λάζαρος και Μανόλης Χνάρης» 
υπό τον ήχο της ορχήστρας του κ. Κακουδάκη.

Συγκεκριμένα, την εκδήλωση προλόγισε ο πρόε-
δρος της ΕΝΕ κ. Δημήτρης Σκουτέλης που κήρυξε και 
την έναρξη του συνεδρίου. Στη συνέχεια τις εργασίες 
ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. 
Ειρηναίος και ακολούθησαν οι χαιρετισμοίτων πολυ-
άριθμων επίσημων προσκεκλημένων. 

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης, ένας 
από τους αρωγούς του συνεδρίου μας, άρχισε τους 
χαιρετισμούς μιλώντας με υπευθυνότητα και γνώση 
για τα θέματα που απασχολούν την υγεία. Στο ίδιο 
μήκος κύματος μίλησε και ο Αντιδήμαρχος του Ηρα-
κλείου κ. Ινιωτάκης. 

Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Ηρα-
κλείου κ.κ. Ηγουμενίδης, Βαρδάκης, ο βουλευτής 
Ηρακλείου της ΝΔ κ. Αυγενάκης, ο βουλευτής του 
ΚΚΕ κ. Συντιχάκης διασταύρωσαν τα ξίφη τους και 
διατύπωσαν την εκτίμησή τους για την κατάσταση 
του συστήματος της υγείας. 

Η υποδιοικήτρια της 7ης ΥΠΕ και μια από τους 
βασικούς πυλώνες της επιτυχίας του συνεδρίου, κ. 
Ελένη Γιακουμάκη, παρουσίασε συγκεκριμένα στοι-

Κάθε χρόνο, το συνέδριο 
της ΕΝΕ απογειώνεται 
ολοένα και ψηλότερα.
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χεία για τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι υπηρεσίες 
της ΥΠΕ αναφορικά με τη στελέχωση των νοσοκομείων 
ευθύνης της και βέβαια ήταν παρούσα και μετέπειτα, 
στην εξέλιξη των εργασιών της πολυπληθούς μας εκδή-
λωσης.

Ξεχωριστή σημασία για το εκπαιδευτικό τοπίο της Νο-
σηλευτικής είχαν οι χαιρετισμοί του προέδρου του ΤΕΙ 
Κρήτης Καθηγητή Ευάγγελου Καπετανάκη, της Κοσμή-
τορος της ΣΕΥΠ κ. Ανδρουλάκη και του προέδρου του 
Τμήματος Νοσηλευτικής του οικείου ΤΕΙ κ. Μελά.

Μεγάλη σημασία είχε και ο χαιρετισμός της Διευθύ-
ντριας της Ν.Υ του ΠΑΓΝΗ κ. Ντζιλέπη η εμπειρία της 
οποίας αποτυπώθηκε στη μεστή τοποθέτησή της. 

Ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ και Γεν. Γραμματέας 
της ΕΝΕ κ. Άρης Δάγλας συνέδεσε τη μινωική Κρήτη με 
τη σημερινή εποχή δίνοντας ενδιάμεσα στοιχεία από την 
εικόνα των ελληνικών νοσοκομείων, τόσο από πλευράς 
στελέχωσης, όσο και από τη μεριά της γενικότερης οικο-
νομικής δυσπραγίας που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ.
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Χαιρετισμό επίσης απηύθυναν οι:

• Τζιάτζιος Αθανάσιος, Εκπρόσωπος Τομέα Υγείας 
ΑΝΕΛ
• Κουλούρη Φωτεινή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οι-
κονομικής Διαχείρισης, Υπουργείου Υγείας
• Ζώρας Οδυσσέας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρή-
της
• Κοντάκης Γεώργιος, Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής 
Παν. Κρήτης
• Ανδρουλάκη Ζαχαρένια, Κοσμήτορας σχολής 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ Κρήτης
• Σπινθούρη Μαρία, Διοικήτρια Γεν. Νος. Αγίου Νι-
κολάου
• Βουλγαρίδης Μηνάς, Διοικητής Γεν Νος. Χανίων
• Φραγκιαδάκης Γιώργος, Διοικητής Γεν. Νοσοκ. 
Ρεθύμνου
• Σπυριδόπουλος Σάββας, Διευθυντής Γεν Νοσοκ. 

Βενιζέλειο – Πανάνειο
• Μανιάτη Αναστασία, Διευθύντρια Γεν. Νοσοκ. Αγί-
ου Νικολάου
• Κιαγιά Βαρβάρα, Διευθύντρια Γεν. Νοσοκ. Ρεθύ-
μνου
• Βαβουρανάκης Χάρης, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλό-
γου Νομού Ηρακλείου
• Αγγουριδάκης Παναγιώτης, Πρόεδρος Ελληνικής 
Εταιρίας Επείγουσας Ιατρικής
• Ιορδάνου Στέλιος, Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΝΟ Κύπρου
• Φλουρής Νίκος, Μέλος Δ.Σ Παγκύπριου Συνδέ-
σμου Νοσηλευτών και Μαιών
• Κουλούρη Αγορίτσα, Πρόεδρος Επιστημονικής 
Επιτροπής
• Σταυρουλάκης Στέλιος, Πρόεδρος 5ου ΠΤ ΕΝΕ 
Κρήτης και πρόεδρος τοπικής οργανωτικής επιτρο-
πής, μα κυρίως η ψυχή της εκδήλωσης

Την τελετή έναρξης κόσμησαν με την 
παρουσία τους οι χορευτές του Λαογραφικού 
Ομίλου «Λάζαρος και Μανόλης Χνάρης» υπό τον 
ήχο της ορχήστρας του κ. Κακουδάκη.
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Τους χαιρετισμούς ακολούθησαν οι καθιερωμένες 
βραβεύσεις. Τα βραβεία ήταν τέσσερα και απονεμήθη-
καν με κριτήριο την προσφορά των βραβευθέντων με 
υψηλούς συμβολισμούς και έντονο το στοιχείο της συ-
γκίνησης. 

Η πρωτεργάτρια της δημιουργίας της ΕΝΕ, 
αλλά και πολυσχιδής, πολυτάλαντη και 
εξαιρετικά αποτελεσματική σε όλα τα 
επίπεδα κ. Βασιλική Φιλιππάτου, βρα-
βεύτηκε από το ΔΣ της ΕΝΕ για τη 
συνολική προσφορά της, τόσο στο 
επιμελητήριο των νοσηλευτών, όσο 
και γενικότερα στη  νοσηλευτική επι-
στήμη και στον πάσχοντα συνάνθρω-
πο. Ως  διευθύντρια της Ν.Υ του ΓΟΝΚ 
«Άγιοι Ανάργυροι» έχτισε από τα θεμέ-
λια οργανωτικά και λειτουργικά ένα πρό-
τυπο ογκολογικό νοσοκομείο, διοικώντας το 
προσωπικό της με σύνεση, σοφία και δικαιοσύνη. 
Η βραβευθείσα κατά την απονομή της τιμητικής πλακέτας 
από τον κ. Σκουτέλη, έκανε μια μικρή αναδρομή από τα 
χρόνια που γεννήθηκε η ΕΝΕ και μας θύμισε της αντιξο-

ότητες που εν πολλοίς, χάρη σ’ αυτήν ξεπεράσαμε, ώστε 
να εδραιωθεί και να ανδρωθεί ο επίσημος συλλογικός 
μας φορέας. Η σεμνότητα και η ταπεινοφροσύνη της, δεν 
ελήφθησαν  υπόψη μας αυτή τη φορά, και πράξαμε το 
αυτονόητο, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύ-

νης σε ένα τόσο αναγνωρίσιμο πλην σεμνό πρό-
σωπο. Την ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα 

έκανε και για όσα θα συνεχίσει να κάνει 
διακριτικά και πάντα ταπεινά και χωρίς 

τυμπανοκρουσίες.

Ένα σημαντικό επίσης πρόσωπο 
που βραβεύτηκε, ήταν και η νοση-
λεύτρια Αδαμαντία Χαλκιαδάκη που 
παρόλο το πρόβλημα όρασης που 

αντιμετωπίζει, δεν εμποδίστηκε από το 
να κατακτήσει την έκτη θέση στους Πα-

ραολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου στο 
αγώνισμα της αντοχής 85 km ποδηλασίας. 

Αναδείχτηκε επίσης κυπελλούχος κόσμου για το 
2016 και πρώτη στην παγκόσμια κατάταξη στο αγώνισμα 
της αντοχής  της ίδιας χρονιάς. Στους Παραολυμπιακούς 
αγώνες 2016 στη Βραζιλία κατέκτησε  την έκτη θέση. Τη 

Η πρωτεργάτρια της 
δημιουργίας της ΕΝΕ, αλλά και 
πολυσχιδής, πολυτάλαντη και 
εξαιρετικά αποτελεσματική σε όλα 
τα επίπεδα κ. Βασιλική Φιλιππάτου, 
βραβεύτηκε από το ΔΣ της ΕΝΕ 
για τη συνολική προσφορά της.
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βράβευση έκανε η εξαίρετη συνάδελφος και διοικήτρια 
του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου Λασιθίου κ. Μαρία Σπινθούρη. 
Το μεγαλείο της ψυχής της κ. Χαλκιαδάκη δείχνει προς 
κάθε κατεύθυνση ότι τα σωματικά εμπόδια, όποια 
κι αν είναι αυτά, ξεπερνιούνται με σιδερένια 
θέληση και πυγμή. Την ευχαριστούμε για 
το υπέροχο παράδειγμα και είμαστε υπε-
ρήφανοι που είμαστε συνάδελφοί της.

Βραβείο απονεμήθηκε επίσης 
στον ομότιμο καθηγητή Κοινωνικής 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Κρή-
της κ. Αναστάσιο Φιλαλήθη για την 
πολυετή ουσιαστική του προσφορά 
του στο κοινωνικό σύνολο και στην 
οργάνωση του δημόσιου εθνικού συ-
στήματος υγείας στην Ελλάδα. Η έρευνά 
του κα οι δημοσιεύσεις του είναι στα πεδία της 
έρευνας υπηρεσιών υγείας, της εκτίμησης των ανα-
γκών υγείας, της πολιτικής υγείας, της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και της Ιατρικής Εκπαίδευσης. Ειδική 

μνείας χρειάζεται να γίνει στη συμβολή του στην ανά-
πτυξη της εκπαίδευσης και της έρευνας στη Νοσηλευτι-
κή στην Κρήτη, αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα και για 

την άψογη συνεργασία του με τους νοσηλευτές. Την 
απονομή της πλακέτας έκανε ο Επίκουρος Κα-

θηγητής Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας του 
Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Κρήτης, 

κ. Γιώργος Κριτσωτάκης.  

Τέλος, ως ένδειξη ελάχιστης ευ-
γνωμοσύνης για το κοινωνικό σύνολο 
και τους πολίτες του Ηρακλείου, βρα-
βεύτηκε το Κέντρο Νοσηλευτικής Φρο-

ντίδας, Εκπαίδευσης και Έρευνας. Την 
απονομή έκανε ο Πρόεδρος του 5ου Πε-

ριφερειακού Τμήματος της ΕΝΕ κ. Στυλια-
νός Σταυρουλάκης. 

Μετά από τη μαραθώνια τελετή έναρξης, ακο-
λούθησε η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εναρκτήρια ομιλία 
από τον Δρ.Ευστάθιο Δετοράκη με τίτλο «Η Κρήτη των 
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Αιώνων», μια μυθολογική και ιστορική αναφορά από 
τα μινωικά χρόνια, με στοιχεία ψυχικής τέρψης και 
ανάτασης και με διάθεση καλλιτεχνική και ιδιαιτέρως 
ελκυστική. 

Το 10ο συνέδριο της ΕΝΕ, εκτός από τον παλμό, 
το σφρίγος και τη ζωντάνια του, έδωσε την ευκαιρία 
στους 3 και πλέον χιλιάδες συνέδρους που το παρα-
κολούθησαν να βρουν το θέμα ή τα θέματα που τους 
ταίριαζαν, να συμμετάσχουν σε κάποιο από τα 27 κλι-
νικά και ειδικά φροντιστήρια, να επιμορφωθούν από 
τις εκατοντάδες αξιόλογες εργασίες που αναλύθηκαν 
από τους συγγραφείς τους και βέβαια να ενημερω-
θούν για θέματα επαγγελματικά, εργασιακά και ασφα-
λιστικά. Οι νομικοί σύμβουλοι της ΕΝΕ αναφέρθηκαν 
σε όλα τα ζητήματα που έχρηζαν νομικής ανάλυσης 
και παρουσιάστηκαν ζητήματα επίκαιρα όπως η αξιο-
λόγηση, η στελέχωση, η κινητικότητα, το πειθαρχικό 
καθεστώς και η ιεραρχική εξέλιξη. Επίσης διανεμή-
θηκε ειδικό φυλλάδιο που εκδόθηκε από την ΕΝΕ με 
περιεχόμενο όλα τα ισχύοντα για το ασφαλιστικό και 
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συνταξιοδοτικό καθεστώς που διέπει το επάγγελμα του 
νοσηλευτή. 

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει σε μια καινοτομία που ξε-
χώρισε και συζητήθηκε με θέρμη πριν, αλλά κυρίως μετά 
την υλοποίησή της: Το στρογγυλό τραπέζι των φοιτητών 
της Νοσηλευτικής υπό τον τίτλο «Ο λόγος στους φοιτη-
τές». Έτσι, εκπρόσωποι από τα πανεπιστημιακά Τμήμα-
τα της Αθήνας και της Σπάρτης και από τα Τμήματα των 
ΑΤΕΙ της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου 

ανέβηκαν στο βάθρο και έγιναν οι πρωταγωνιστές της 
συζήτησης, επιχειρώντας να συνδεθεί η επαγγελματική 
πραγματικότητα με το όραμα των νέων ανθρώπων. Στο 
πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκε η κατάσταση της 
άσκησης της Νοσηλευτικής στη Σουηδία, από την εξαίρε-
τη συνάδελφο κ. Αγγελική Τζεμπελίκου, η οποία διαμένει 
και εργάζεται εκεί την τελευταία δεκαετία. Η πρόεδρος 
του Τμήματος της Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ Αθήνας κ. Γε-
ωργία Φασόη και οι καθηγήτριες κ.κ. Μάρθα Κελέση και 
Ευγενία Βλάχου, η καθηγήτρια του Τμήματος ΑΤΕΙ Θεσ-
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σαλονίκης κ. Δώρα Καυκιά και ο καθηγητής του Τμήμα-
τος Νοσηλευτικής κ Γιώργος Κριτσωτάκης, βοή-
θησαν με τις εύστοχες παρεμβάσεις τους τη 
συζήτηση, η οποία κινήθηκε με φρεσκάδα 
και ζωντάνια στην εξαγωγή σπουδαίων 
συμπερασμάτων. Η ανάγκη για βελτίωση 
του πλαισίου άσκησης του επαγγέλμα-
τος είναι πλέον επιτακτική και αντιμε-
τωπίζεται με αξιοσημείωτη σοβαρότητα 
από τους σημερινούς φοιτητές και μελ-
λοντικούς νοσηλευτές. Επιπλέον, έγινε σε 
όλους κατανοητό ότι η ΕΝΕ είναι αποφασι-
σμένη να βοηθήσει τους αυριανούς μας συνα-

δέλφους από σήμερα, απαντώντας σε καίρια ερωτήματα 
και δείχνοντας το δρόμο σ’ αυτούς διαλύοντας τα 

σύννεφα της ανασφάλειας και της που είχαμε 
αντιμετωπίσει εμείς όταν ξεκινούσαμε την 

επαγγελματική μας διαδρομή.

36 στρογγυλά τραπέζια, 216 προ-
φορικές ανακοινώσεις, 87αναρτημένες 
ανακοινώσεις, 29 διαλέξεις, κτλ κτλ, 
συνέθεσαν ένα εκπληκτικό συνέδριο, 

ο απόηχος του οποίου θα δονεί γιαπολύ 
καιρό την ψυχή όσων το παρακολούθησαν. 

Και βέβαια, όλα αυτά κεντημένα αριστοτεχνι-
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H ΕΝΕ είναι αποφασισμένη να 
βοηθήσει τους αυριανούς μας 
συναδέλφους από σήμερα.

κά από την φανταστική ομάδα της επιστημονικής επι-
τροπής με πρόεδρο την εξαίρετη Αγορίτσα Κουλούρη 
και αντιπροέδρους τον ακάματο Θεοχάρη Κωνσταντι-
νίδη  και τον εκπληκτικό Γιώργο Κριτσωτάκη.

Όλα τα θαυμάσια γεγονότα καλυφθήκαν φωτο-
γραφικά από το μαγικό φακό του Γιώργου Τζιτζίκου 
και της Φωτεινής Μοίρα. Και βέβαια, τίποτα δεν θα γι-
νόταν σε αυτό το επίπεδο, χωρίς τον επαγγελματισμό 
της ομάδας της «ΠΡΟΟΨΙΣ»που υλοποίησε τη μεγάλη 
και απαιτητική τούτη εκδήλωση.

Η Επιστημονική Επιτροπή επιλέγοντας ανάμεσα 
από πλήθος αξιόλογων εργασιών, απέμεινε τα εξής 
βραβεία: Το Βραβείο Πρωτότυπης Ερευνητικής Εργα-
σίας μοιράστηκαν οι εργασίες με τίτλο «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ 
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΝΟ-
ΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» των 
Ιωάννα Λουραντάκη και Κορίνα Κατσαλιάκη και «H 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΦΡΟ-
ΝΤΙΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΡΟΝΙΑ 
ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» των Εργίνη Αντωνάκη, Δημήτρη Ξυδά-
κη, Μαρία Καλογεροπούλου και Μανόλη Λιναρδάκη. 
Το  Βραβείο Πρωτότυπης Εργασίας Φοιτητών δόθηκε 
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36 στρογγυλά τραπέζια, 216 
προφορικές ανακοινώσεις, 
87αναρτημένες ανακοινώσεις, 29 
διαλέξεις...

στους Ανθούλα Πατσιαλά, Μαριάννα Κερχανατζίδου, 
Αλεξάνδρα Αναστασία Σεϊρεκίδου για την εργασία 
τους με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-
ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ: ΒΙ-
ΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ» και τέλος τοΒραβείο 
Πρωτότυπης Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης πήρε 
η εργασία με τίτλο «Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ TO ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ 
ΠΑΙΓΝΙΩΝ» των Ευαγγελίας Ανδρεαδάκη και Αθηνάς 
Καλοκαιρινού.
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Η φιλόξενη Κρήτη με τους ζεστούς της ανθρώπους, 
δημιουργώντας ένα κλίμα εξαιρετικά ζεστό και οικείο, 
άπλωσε τα εκθαμβωτικά της θέλγητρα στα πόδια των 
χιλιάδων συνέδρων, κάνοντας τη διαμονή τους τόσο 
ξεχωριστή που κανένας δεν ήθελε να φύγει την Κυ-
ριακή το απόγευμα. Η θλίψη της αναχώρησης σκίαζε 
στα πρόσωπα των συναδέλφων τη μεγάλη χαρά των 
προηγούμενων ημερών, κάτι που ήταν παραπάνω από 
εμφανές. Τα αξιοθέατα, τα πανέμορφα τοπία, οι παρα-
μυθένιοι προορισμοί και η θεϊκή  τσικουδιά με τις απα-
ράμιλλες κρητικές γεύσεις, μαζί με την ατόφια αφτια-
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εκπρόσωποι από 
τα πανεπιστημιακά 

Τμήματα της Αθήνας 
και της Σπάρτης και 

από τα Τμήματα των 
ΑΤΕΙ της Αθήνας, της 

Θεσσαλονίκης και του 
Ηρακλείου ανέβηκαν 
στο βάθρο και έγιναν 

οι πρωταγωνιστές 
της συζήτησης, 

επιχειρώντας 
να συνδεθεί η 

επαγγελματική 
πραγματικότητα με 

το όραμα των νέων 
ανθρώπων.
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σίδωτη κουλτούρα ενός ιδιαίτερου και λεβέντικου λαού, 

χάραξαν στην ψυχή μας βαθιά, κάθε ανάμνηση και συναί-

σθημα που θα κουβαλάμε για πάντα.

Μ’ αυτές τις σκέψεις, η παρέα μας θαρρώ πως ολοέ-
να και μεγαλώνει. Γίνεται πιο γνήσια, πιο συμπαγής και 
πιο ανθεκτική στο διάβα των χρόνων. Σ’ αυτήν προστέ-
θηκαν φέτος πολλοί και αξιόλογοι φίλοι, κατανοώντας 

πως οποιαδήποτε ομάδα αν θέλει να πετύχει πρέπει να 

γίνει μια παρέα με δεσμούς ανιδιοτελείς και ατόφιους.

Ο Στέλιος, η Έφη, η Αγγελική, ο Γιώργος, ο Πέτρος, 

ο Σταύρος, ο Δημήτρης και οι Βαγγέληδες, μπροστά-

ρηδες της επιτυχίας, εκτός απ’ την παρέα μας, μπήκανε 

βαθιά στην ψυχή μας. Τους ευχαριστούμε…
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ

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

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

www.pasyno2017.gr

Δεκεμβρίου 2017

Λάρισα

Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ευχαριστούµε τον κ. Τζιτζίκο Γιώργο για την παραχώρηση της φωτογραφίας εξωφύλλου

Τρεµπεσίνας 32, 121 36 Περιστέρι,
Τηλ.: 210 5244760, Fax: 210 5740083
E-mail: info@pasyno2017.gr, www.pasyno2017.gr

Εγγραφές - Οργάνωση - Γραµµατεία

 Το Συνέδριο µοριοδοτείται από την ΕΝΕ

µε 18 µονάδες
Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης
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Αγαπητοί µου συνάδελφοι,

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος από τις 8 µέχρι τις 10 του ∆εκέµβρη, οι 
Νοσηλευτές της χώρας δίνουν ραντεβού στη Λάρισα, µε αφορµή το 18ο 
Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ. Ενός συνεδρίου, που 
πλέον έχει αποκτήσει τα χαρακτηριστικά µιας απολύτως αναγκαίας µα και 
ευχάριστης µαζικής συνάντησης, συνδυάζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία µιας 
µεστής εκδήλωσης που χτυπάει στην καρδιά της υγείας.

Οι Νοσηλευτές έχουν την ευκαιρία όχι µόνο να ενηµερωθούν για επαγγελµατικά, 
εργασιακά και επιστηµονικά θέµατα, αλλά κυρίως να εκφράσουν τις δικές τους 
απόψεις και θέσεις καθώς επίσης και να τοποθετηθούν στις ανοιχτές συζητήσεις 
που γίνονται στις αίθουσες του συνεδριακού χώρου.

Η Λάρισα όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, στις 8 του ∆εκέµβρη θα 
φιλοξενήσει µε εξαιρετική επιτυχία τους πολυάριθµους συνέδρους της 
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, προσφέροντάς τους απλόχερα την παραδοσιακή θαλπωρή της 
πανέµορφης θεσσαλικής πρωτεύουσας. 

Θα είµαστε όλοι εκεί. 

Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
Αριστείδης ∆άγλας

Καλωσόρισµα προέδρου ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί 
στην Λάρισα, στο ξενοδοχείο 
Divani Palace Larissa 
από τις 8 έως και τις 10 ∆εκεµβρίου 2017.

Τόπος και χρόνος συνεδρίου

Δεκεμβρίου 2017

Λάρισα

Λήξη υποβολής περιλήψεων

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2017
Ενηµέρωση αποδοχής εργασιών

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2017

*Οι φοιτητές (1ο πτυχίο), χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητα τους προσκοµίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα ή πάσο 
ήβεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυµα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι νοσηλευτές την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.

Κατά την τιµολόγηση εταιρειών το παραπάνω κόστος εγγραφής επιβαρύνεται µε ΦΠΑ 24%

Καταβολή συµµετοχής

Η καταβολή της συµµετοχής µπορεί να γίνει µε χρέωση πιστωτικής κάρτας ή µε κατάθεση
σε τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας ΠΡΟΟΨΙΣ Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.
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
Αιτιολογία κατάθεσης: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΣΥΝΟ 2017

ALPHABANK
Επωνυµία δικαιούχου: PROOPSIS CONSULTING S.A.
Αρ. λογαριασµού: 151 00 2002 011963
IBAN: GR86 0140 1510 1510 0200 2011 963
Αιτιολογία κατάθεσης: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΣΥΝΟ 2017

Κόστος δικαιώµατος συµµετοχής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μέλη ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Μη Μέλη
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Φοιτητές (1ο Πτυχίο)*
& Άνεργοι Νοσηλευτές

70€ 120€ 150€

110€ 150€ 190€

30€ 60€ 90€ 

Έως
24/09/2017

Έως
08/12/2017

Έως
22/10/2017 Το δικαίωµα συµµετοχής περιλαµβάνει:

» Συνεδριακό Υλικό (τσάντα, µπλοκ,  στυλό, κ.λπ.)
» Πιστοποιητικό Παρακολούθησης,
» Παρακολούθηση Κλινικών Φροντιστηρίων
» ∆ιαλείµµατα καφέ
» Εναρκτήρια Τελετή
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Αγαπητοί µου συνάδελφοι,
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Η ιστοσελίδα του συνεδρίου 
θα ενηµερώνεται αυτόµατα µε όλες 
τις σηµαντικές πληροφορίες. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

www.pasyno2017.gr

Δεκεμβρίου 2017

Λάρισα

Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ευχαριστούµε τον κ. Τζιτζίκο Γιώργο για την παραχώρηση της φωτογραφίας εξωφύλλου

Τρεµπεσίνας 32, 121 36 Περιστέρι,
Τηλ.: 210 5244760, Fax: 210 5740083
E-mail: info@pasyno2017.gr, www.pasyno2017.gr

Εγγραφές - Οργάνωση - Γραµµατεία

 Το Συνέδριο µοριοδοτείται από την ΕΝΕ

µε 18 µονάδες
Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης
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Διεπιστημονική προσέγγιση 
στη Διαπολιτισμικότητα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Απολογισμός Ημερίδας του ΣΥΝΟΨΥΝΟ με θέμα:

Ο λοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Ημερί-
δα του Συλλόγου Νοσηλευτών Ψυχιατρικών 
Νοσοκομείων – Ε.Σ.Υ. Νομού Αττικής (ΣΥ.

ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ.) με τίτλο: «Διεπιστημονική Προσέγγιση 
στη Διαπολιτισμικότητα», στην Αίθουσα Πολλαπλών 
Χρήσεων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, στις 
18/05/2017.

 Το πρόγραμμα της Ημερίδας περιλάμβανε 1 διά-
λεξη και 3 στρογγυλές τράπεζες, στις οποίες συμμετείχαν 
διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί επιστήμονες και επαγγελμα-
τίες ψυχικής υγείας, γεγονός που ανέδειξε τη διεπιστη-
μονικότητα της Ημερίδας. Συνολικά συμμετείχαν 12 
ομιλητές, οι οποίοι με τις εισηγήσεις τους κάλυψαν ολό-
κληρο το φάσμα στο ιδιαίτερο πεδίο της διεπιστημονικής 
διαπολιτισμικής προσέγγισης. 

Η συμμετοχή των νοσηλευτών, καθώς και άλλων επι-
στημόνων (ιατρών, κοινωνικών λειτουργών, εργοθερα-
πευτών, ψυχολόγων κ.α.), ήταν αθρόα και οι συμμετοχές 
ξεπέρασαν τις 380. Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία 
των φοιτητών του τμήματος της Νοσηλευτικής, από το 

Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Σε ότι αφορά το επιστημονικό πρόγραμμα, περιελάμ-

βανε στοχευόμενη θεματολογία, η οποία αφορούσε καί-
ρια ζητήματα στο χώρο της Διεπιστημονικής Προσέγγισης 
στη Διαπολιτισμικότητα τόσο προς τους λήπτες υπηρε-
σιών ψυχικής υγείας, όσο και προς τους επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας. Η επιστημονική συνάντηση, ξεκίνησε με 
τη διάλεξη του κ. Τζεφεράκου Γεώργιου, Ψυχίατρου, Δι-
ευθυντή Μονάδας ΟΚΑΝΑ Π.Γ.Ν. «Αττικόν». Η διάλεξη 
είχε θέμα: «Ισλάμ και Ψυχιατρική» και μέσω του περιε-
χομένου της, το ακροατήριο, ενημερώθηκε για την ηθική 
και το νόμο στο ισλάμ και τις ιδιαιτερότητες, τις οποίες  
εμφανίζει  σε σχέση με την ψυχική υγεία. 

Το επιστημονικό πρόγραμμα της ημερίδας, συνεχίστη-
κε με τη Στρογγυλή Τράπεζα: «Διεπιστημονική προσέγ-
γιση στη Διαπολιτισμικότητα», η οποία αποτελούνταν 
από 3 εξειδικευμένες ομιλίες, από διαφορετικές ειδικό-
τητες επαγγελματιών υγείας, ώστε το ακροατήριο να εί-
ναι σε θέση να αποκτήσει ολοκληρωμένη άποψη, για τον 
διεπιστημονικό τρόπο της διαπολιτισμικής προσέγγισης 
των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η πρώτη ομιλία 
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είχε θέμα: «Διαπολιτισμική Ψυχιατρική και Μετανα-
στευτική Κρίση: Κλινική Πρακτική σε Ξενώνες και 
Χώρους Φιλοξενίας Μεταναστών», με ομιλητές τον κ. 
Πάλλη Ελευθέριο (Ιατρός, Μ.Κ.Ο. PRAKSIS) και την κα 
Βουδούρη Νίκη (Παιδοψυχίατρος, Μ.Κ.Ο. PRAKSIS). Η 
θεματολογία αφορούσε μια εκτενή αναφορά στα προ-
γράμματα ανάπτυξης, κοινωνικής στήριξης & ιατρικής 
συνεργασίας, τα οποία εφαρ-
μόζει η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS σε 
ότι αφορά τη διαχείριση της 
μεταναστευτικής κρίσης, 
ενώ παράλληλα δόθηκε η 
δυνατότητα στο ακροατήριο 
να λάβει μια πλήρη εικόνα 
σε ότι αφορά τα αριθμητικά 
δεδομένα σε σχέση με τις 
μεταναστευτικές ρόες και 
κυρίως με το φλέγον ζήτημα 
της διαχείρισης των ασυνό-
δευτων παιδιών (στατιστικά 
δεδομένα, δομές φιλοξενίας 
κ.λ.π.). Ακολούθησε η ομι-
λία με θέμα: «Νοσηλεύτρια-Εθελόντρια: Η συμμαχία 
των ρόλων στην κλινική πρακτική», με ομιλήτρια την 
κα Κουτσούκου Παναγιώτα (Νοσηλεύτρια Εθελόντρια 
Ψ.Ν.Α Δρομοκαΐτειο), η οποία ανέπτυξε όλες τις προα-
παιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες οφείλει 
να γνωρίζει ο νοσηλευτής ψυχικής υγείας σχετικά με την 
παροχή φροντίδας σε άτομα διαφορετικής πολιτισμικής 
ταυτότητας. Στη συνέχεια ο κ. Καλυβόπουλος Ιωάννης 
(Ψυχολόγος Μ.Κ.Ο. «Γιατροί του Κόσμου»), με την ομιλία 
του: «Διαπολιτισμικότητα και ψυχική υγεία, πρακτικές 
και προκλήσεις», παρουσίασε αρχικά το σκοπό και τις 
υπηρεσίες της Μ.Κ.Ο. «Γιατροί του Κόσμου», δίνοντας 
έμφαση στην ψυχική υγεία και κατόπιν αναφέρθηκε στα 
δεδομένα ψυχικών διαταραχών (2016) από το Κέντρο 
Πρώτης Υποδοχής της Μόρια (Λέσβος), καθώς και στις 
αρχές για τη παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών ψυχι-
κή υγείας σε πρόσφυγες / μετανάστες.

Η δεύτερη στρογγυλή τράπεζα είχε τίτλο: «Νοσηλευ-
τικές εκτιμήσεις και παρεμβάσεις» και περιελάμβανε 3 
ομιλίες. Αρχικά οι ομιλητές κ.κ. Ριζάβας Ιωάννης και 

Σφακιανός Μιχαήλ (Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας, Τμή-
μα Επειγόντων Περιστατικών, Ψ.Ν.Α.), μέσω της ομιλίας 
τους με θέμα: «Προσέλευση μεταναστών στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών του Ψυχιατρικού Νοσο-
κομείου Αττικής», αναφέρθηκαν σε καταγεγραμμέ-
να δεδομένα προσέλευσης μεταναστών στο Τ.Ε.Π του 
νοσοκομείου προς εξέταση (5002 προσελεύσεις) και 

παρουσίασαν ποσοστιαία 
δεδομένα, τα οποία αφο-
ρούσαν δημογραφικά στοι-
χεία (χώρες προέλευσης), 
είδος νοσηλείας, ταξινόμη-
ση ψυχικών νοσημάτων και 
πρότειναν την καθιέρωση 
του Διαπολιτισμικού Μεσο-
λαβητή καθώς και την εκ-
παίδευση του προσωπικού 
σε θέματα Διαπολιτισμικής 
προσέγγισης για την πλη-
ρέστερη παροχή υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας στη συγκε-
κριμένη ομάδα ασθενών. 

Ακολούθησε η ομιλία: «Ιδιαιτερότητες στη νοσηλευτι-
κή παρέμβαση σε λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας», από τους κ.κ. 
Δουλάμη Θεόδωρο και Ζαρκαδούλα Παναγιώτη (Νοση-
λευτές Ψυχικής Υγείας Ψ.Ν.Α Δρομοκαΐτειο), οι οποίοι 
ανέφεραν ενδελεχώς στο ρόλο και στη στάση του Νο-
σηλευτή Ψυχικής Υγείας σε ότι αφορά τη νοσηλευτική 
προσέγγιση ασθενών διαφορετικής πολιτισμικής ταυ-
τότητας. Η δεύτερη στρογγυλή τράπεζα ολοκληρώθηκε 
με την ομιλία της κας Μισουρίδου Ευδοκίας (Καθηγή-
τρια Εφαρμογών τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας, MSc, 
PhD), η οποία είχε θέμα: «Μετανάστευση και χρήση ου-
σιών». Στο περιεχόμενο της ομιλίας πραγματοποιήθηκε 
αναφορά στη Διαπολιτισμική νοσηλευτική εξαρτημένων 
ατόμων και τις παραμέτρους συσχέτισης με τη μετανα-
στευτική διαδρομή και το επιπολιτισμικό χάσμα. Παράλ-
ληλα, αναλύθηκαν εξειδικευμένες μελέτες περιπτώσε-
ων σχετιζόμενες με την ένταξη στην υποκουλτούρα των 
ναρκωτικών και τη Θρησκεία και χρήση ουσιών.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας συνεχίστηκε με την Τρίτη 
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στρογγυλή τράπεζα, η οποία είχε θέμα: «Πως η θεωρία 
καθοδηγεί την κλινική πρακτική». Η πρώτη ομιλία είχε 
ως θέμα: «Σχεδιασμός και οργάνωση της εκπαίδευσης 
των φοιτητών Νοσηλευτικής στο μάθημα: Νοσηλευ-
τική Ψυχικής Υγείας - Νευρολογική Νοσηλευτική», 
κατά την οποία η κα Βλάχου Ευγενία (Αναπληρώτρια Κα-
θηγήτρια Τμήμα Νοσηλευτικής Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, RN, MSc, 
PhD), ανέπτυξε λεπτομερώς την οργάνωση, το σκοπό και 
τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος. Ακολού-
θως, ανέπτυξε τα οφέλη τα οποία απορρέουν μέσα από 
την απόκτηση ικανοτήτων – δεξιοτήτων (διαπολιτισμική 
προσέγγιση, καλλιέργεια ενσυναίσθησης και κριτικής 
σκέψης, ανάπτυξη μεθόδων επικοινωνίας κ.λ.π.). Στη 
συνέχεια ακολούθησε η ομιλία της κας Αποστολάρα Πα-
ρασκευής Νοσηλεύτρια - Εκπαιδευτικός Επιστημονικός 
Συνεργάτης Ε.Κ.Π.Α. - Τμήμα Νοσηλευτικής, MSc, PhD, 
η οποία είχε θέμα: «Διαπολιτισμική Νοσηλευτική: Από 
τη θεωρία στην κλινική ρακτική». Η κα Αποστολάρα, 
αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία μετανάστευσης σε 
διεθνές επίπεδο και στον ελλαδικό χώρο (ιδιαίτερη ανα-
φορά Χίο, Λέσβο, Κω, Σάμο, Λέρο). Ακολούθησε εκτε-
νή αναφορά στη Διαπολιτισμική Νοσηλευτική (μοντέ-
λο Papadopoulos,Tilki and  Taylor) και στα πολιτισμικά 
φαινόμενα (επικοινωνία, χώρο, κοινωνική οργάνωση, 
χρόνο, περιβαλλοντικός έλεγχο, βιολογική πολυμορφία-
διαφοροποίηση. Πραγματοποίησε αναφορά στις πολιτι-
σμικές επιδράσεις στη φροντίδα υγείας, στο συνεχές της 
πολιτισμικής ικανότητας και στα προγράμματα Διαπολιτι-
σμικής Νοσηλευτικής.

Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με την κατάθεση «ψυχής» 
των φοιτητών του τμήματος Νοσηλευτικής του Α.Τ.Ε.Ι. 

Αθήνας, οι οποίοι περιέγραψαν τις εμπειρίες, τις οποίες 
αποκόμισαν κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού μέρους 
του μαθήματος: Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας – Νευρολο-
γική Νοσηλευτική. Η ομιλία τους καθήλωσε το ακροατή-
ριο, καθώς μέσα από την αποτύπωση των σκέψεων και 
των εμπειριών, διαπιστώθηκε, ότι παρά το περιορισμένο 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκπαιδεύονται στα Ψυ-
χιατρικά Νοσοκομεία και Νευρολογικές Κλινικές, απο-
κτούν μια πλήρη εικόνα στο πεδίο της νοσηλευτικής ψυ-
χικής υγείας και στην προσέγγιση του ψυχικά πάσχοντα. 
Επίσης διαπιστώνεται, ότι ενώ ερχόμενοι στο περιβάλλον 
της νοσηλευτικής ψυχικής υγείας είναι στην πλειοψηφία 
τους επιφυλακτικοί, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της εκ-
παίδευσής τους, έχουν αποκομίσει εμπειρίες ζωής τόσο 
σε ατομικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Η Επιστημονική Ημερίδα κρίθηκε απολύτως επιτυχής. 
Μέσα από την εξειδικευμένη και στοχευμένη θεματολο-
γία της, αναπτύχθηκαν πολλά φλέγοντα ζητήματα, ενώ 
παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία να ακουστούν απόψεις 
και νέα δεδομένα από το χώρο της διαπολιτισμικής προ-
σέγγισης στην ψυχική υγεία. Όλοι οι συμμετέχοντες εξέ-
φρασαν την ικανοποίησή τους για το υψηλό επιστημονικό 
επίπεδο της Ημερίδας τόσο οργανωτικά, όσο και στο πε-
ριεχόμενο του προγράμματος. 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 
Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων – Ε.Σ.Υ. Νο-
μού Αττικής, της Οργανωτικής & Επιστημονικής Επιτρο-
πής της Ημερίδας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, 
όλους τους συμμετέχοντες  για την παρουσία τους και 
ευελπιστούμε στην ενεργή συμμετοχή τους, σε επόμενες 
επιστημονικές δραστηριότητες.

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

        Ο Πρόεδρος        Η Γ. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                     Ελένη Ντάτση
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Σ ε  συνέχεια  προηγούμενων  παρεμβάσεων  μας  σχετικά  με  τη  νοσηλεία  και φύλαξη  ασθενών  του  άρ-
θρου  69- 70  του  Π.Κ  στα  δημόσια  ψυχιατρικά  Νοσοκομεία χωρίς να υπάρχει το προβλεπόμενο φυλακτι-
κό προσωπικό και χωρίς να υφίστανται ειδικοί   χώροι   νοσηλείας   με   τις   απαιτούμενες   προδιαγραφές   

υποδομών   και εξοπλισμού,  με  αποτέλεσμα  να  έχει  τεθεί  πολλάκις  και  να  τίθεται  καθημερινά  σε σοβαρό  
κίνδυνο  η  ασφάλεια  προσωπικού  και  ασθενών,  αναφορικά  με  το  σχέδιο Νόμου   «Μέτρα   Θεραπείας   ατόμων   
που   απαλλάσσονται   από   την   ποινή   λόγω ψυχικής  ή  διανοητικής  διαταραχής»  -  το  οποίο  παρά  την  εξέχουσα  
σοβαρότητά  του τέθηκε  σε  δημόσια  διαβούλευση  για  μόλις  μια  εβδομάδα-   η  Ένωση  Νοσηλευτών Ελλάδος, 
επαγγελματικό επιμελητήριο των Νοσηλευτών της χώρας, με καταστατικό σκοπό  την  προάσπιση  των  δικαιωμάτων  
τους,  την  εξασφάλιση  υψηλής  στάθμης φροντίδας  και  υγείας  στο  κοινωνικό  σύνολο  και  την  συμβολή  στην  
προστασία  της υγείας του Ελληνικού Λαού, σας επισημαίνει τα ακόλουθα ανά άρθρο: 

Επί του άρθρου 1: 
 Καταρχάς   απαιτείται   απαλοιφή   της   λέξης   ‘’και’’   πριν   τη   φράση   ‘’το δικαστήριο  διατάζει’’  και  της  ‘’πα-

ραγράφου  1’’  του  άρθρου  34  ΠΚ,  η  οποία  δεν υφίσταται.  
Ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις επιβολής του μέτρου βεβαιώνονται με μία τουλάχιστον πραγματογνωμοσύνη που 

διενεργείται αμέσως μετά τη σύλληψη και με  άλλη  μία  τουλάχιστον  πραγματογνωμοσύνη  που  διενεργείται  όσο  
το  δυνατό πλησιέστερα προς τη δικάσιμο. Στις πραγματογνωμοσύνες προτείνεται και το τυχόν κατάλληλο   μέτρο   
θεραπείας.   Στο   σημείο   αυτό   απαιτείται   διευκρίνιση   των επιστημόνων   που   θα   πραγματοποιούν   τις   
πραγματογνωμοσύνες   αυτές   και προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος που απαιτείται η παρακολούθηση του 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ: 

«Μέτρα Θεραπείας ατόμων που 
απαλλάσσονται από την ποινή 
λόγω ψυχικής ή διανοητικής 
διαταραχής» 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ασθενούς προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.
Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των δυο πραγματογνωμοσυνών, θα ήταν ορθότερο   να   

πραγματοποιείται ακόμα μία πραγματογνωμοσύνη,  ώστε  να  αποκτάται  πληρέστερη  εικόνα  της  πορείας  της ψυχι-
κής υγείας του πάσχοντα, καθώς, όπως είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, η μεγάλη διάρκεια νοσηλείας, επιφέρει 
διακυμάνσεις στη συμπεριφορά του ασθενή. Η ενδιάμεση χρονικά πραγματογνωμοσύνη θα συνέβαλε στο  να υπάρξει 
πιο σαφής εικόνα κατά την τελική αξιολόγηση του πάσχοντα από τις δικαστικές αρχές.

Αναφορικά με τα προτεινόμενα θεραπευτικά μέτρα, απαιτείται προσδιορισμός  της  έννοιας  ‘’των  αρμοδίων  
ιατρών’’  που  εισηγούνται  για  το κατάλληλο θεραπευτικό μέτρο. Η αναφορά αυτή κρίνεται άκρως αόριστη και γε-
νική και δεν είναι δυνατόν να παραμείνει αρρύθμιστο το εν λόγω ζήτημα, δεδομένου ότι η επιλογή του κατάλληλου 
θεραπευτικού μέτρου έχει τεράστια σημασία, τόσο για από   θεραπευτικής   απόψεως   όσο   και   από   απόψεως   
εξασφάλισης   ασφαλών συνθηκών   νοσηλείας   των   ασθενών   και   εργασίας   του   απασχολούμενου   στις ανα-
φερόμενες δομές προσωπικό, που επιβάλλεται από την Νομοθεσία (άρθρο 21 παρ.  3  Συντάγματος,  άρθρο  44  ΥΚ,  
Ν.  3850/2010)  και  έχει  τεθεί  σε  σοβαρή διακινδύνευση τα τελευταία έτη.

Αναφορικά   τέλος   με   τον   κίνδυνο   τέλεσης   εγκλημάτων   ‘’τουλάχιστον ανάλογης  βαρύτητας’’  απαιτείται  
επαναδιατύπωση  της  διάταξης,  η  οποία  είναι ασαφής. Πρέπει να   προσδιοριστεί επαρκέστερα ποια αδικήματα είναι 
πιθανό να τελέσει ο δράστης και καθιστούν επιβεβλημένη την εφαρμογή του άρθρου 69 ΠΚ, ιδίως σε σχέση με το 
ήδη τελεσθέν από αυτόν αδίκημα.

Επί του άρθρου 2
 Αναφορικά με την διατύπωση της θέσης της  ‘’Διεύθυνσης της μονάδας όπου εκτελείται το μέτρο’’ που 

απαιτείται εν προκειμένω, αυτή πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί και να προσαρμοστεί στην ειδική νομοθεσία   που 
διέπει τα δημόσια θεραπευτήρια, τις μονάδες και δομές τους, προφανώς με αντικατάσταση της  έννοιας  ‘Διεύθυνση’  
από  την  έννοια ‘Διοίκηση’,  ενώ  χρήσιμο  θα  ήταν  να περιληφθεί  ρητά  ως  στάδιο  της  διαδικασίας  η  προη-
γούμενη  υποβολή  προς  τη Διοίκηση εμπεριστατωμένων εισηγήσεων των θεράποντων ιατρών και Νοσηλευτών του 
τμήματος, της μονάδας ή της δομής.

Επί του άρθρου 6
Οι έννοιες ‘’κατηγορούμενος’’ και ‘’μέτρα ασφαλείας’’, δεν συμβαδίζουν με το  πνεύμα  των  νέων  διατάξεων  

γενικότερα  και  διάταξης  του  άρθρου  1  που τροποποιεί το άρθρο 69 ειδικότερα και πρέπει να αντικατασταθούν 
από τις έννοιες ‘’απαλλαχθείς  από  την  ποινή  λόγω  ψυχικής  ή  διανοητικής  διαταραχής’’ και ‘’θεραπευτικά μέτρα 
‘’ αντιστοίχως.

Επί του άρθρου 9
Στην   παράγραφο   3,   αμέσως   μετά   την   πρόταση:   ‘’θέματα   που   δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο 

αντιμετωπίζονται με βάση τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας’΄  πρέπει  να  προστεθεί  και  η  πρόταση  ‘’τον  Κώδικα  
Νοσηλευτικής Δεοντολογίας’’, καθώς το νοσηλευτικό προσωπικό παρέχει 24ωρη φροντίδα στον ασθενή και συμ-
βάλλει καθοριστικά στη θεραπευτική αντιμετώπισή του. 

Αναφορικά δε με την προβλεπόμενη ‘’αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα’’ είναι 
επιβεβλημένο να αποσαφηνιστεί ρητά αν στις διατάξεις του σωφρονιστικού κώδικα που εφαρμόζονται αναλογικά πε-
ριλαμβάνεται και  η  διάταξη  του  άρθρου  18  αυτού,  όπως  ισχύει  σήμερα  και  ειδικότερα  η προβλεπόμενη  στην  
παράγραφο  1  του  άρθρου  18  στελέχωση  ως  προς  το φυλακτικό και διοικητικό προσωπικό με απόφαση 
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Επί του άρθρου 10
Στο   άρθρο   αυτό   γίνεται   λόγος   για   ‘θεραπευτικές   παρεμβάσεις   που εξασφαλίζουν συνεχή ψυχιατρική 

παρακολούθηση και ασκούνται με σεβασμό στην αξιοπρέπεια του προσώπου και στις αρχές της αναλογικότητας και 
αναγκαιότητας’, αλλά   δεν   γίνεται   και   πάλι   κανείς  λόγος  σχετικά   με  την  αντιμετώπιση   των περιπτώσεων εμ-
φάνισης επιθετικής συμπεριφοράς εντός του χώρου παροχής των υπηρεσιών προς τους λοιπούς νοσηλευόμενους 
ασθενείς και το απασχολούμενο προσωπικό, οι οποίοι επίσης δικαιούνται  σεβασμό της υγείας και της ασφάλειάς 
τους, αλλά και της δικής τους αξιοπρέπειας.

Επί του άρθρου 11
Στο  άρθρο  αυτό  δίνεται  μόνο  ορισμός  των  μονάδων  και  δομών  που  θα παρέχουν υπηρεσίες κατά τη διαδι-

κασία του νέου νόμου στους απαλλαχθέντες από την ποινή, χωρίς όμως να γίνεται ουδείς λόγος για την ασφάλεια 
των ασθενών που επίσης θα νοσηλεύονται και του προσωπικού που θα παρέχει τις υπηρεσίες και χωρίς να 
γίνεται καμία αναφορά στην απασχόληση φυλακτικού προσωπικού, το οποίο είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει και 
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πρέπει να προσληφθεί ή να μετακινηθεί από  άλλους  φορείς.  Επίσης  δεν  υπάρχει  καμία  πρόβλεψη  αναφορικά  με  
τις προδιαγραφές των υποδομών και τον απαιτούμενο ειδικό εξοπλισμό.

Αναφορικά ιδίως με το ψυχιατρικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου, την εξωνοσοκο-
μειακή Μονάδα Ψυχικής Υγείας και το εξωτερικό ιατρείο δημοσίου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου είναι 
άκρως απαραίτητη η πρόβλεψη υπηρέτησης φυλακτικού προσωπικού επαρκούς για την παροχή των υπηρεσι-
ών  των  επιστημόνων  υγείας  και  του  λοιπού  προσωπικού  σε  ασφαλές περιβάλλον, με ταυτόχρονη διασφά-
λιση της προστασίας της  υγείας και των λοιπών νοσηλευομένων   και   ασθενών.   Προς   τον   ίδιο   σκοπό   είναι   
απαιτούμενη   η νομοθετική εξειδίκευση των προδιαγραφών ασφαλείας των υποδομών και του απαραίτητου 
εξοπλισμού.

Επί του άρθρου 12
Η διάταξη αυτή πάσχει αναφορικά με την παντελή έλλειψη προσδιορισμού της κατάλληλης δομής για την εκτέλε-

ση του θεραπευτικού μέτρου. Τα κριτήρια αυτά κρίνεται επιβεβλημένο να νομοθετηθούν στην ίδια απόφαση με 
την οποία θα καταρτιστεί κατάλογος των Μονάδων των κατάλληλων για την εκτέλεση των θεραπευτικών μέτρων, με 
εκτενή περιπτωσιολογία, με σκοπό τον περιορισμό των περιπτώσεων  λανθασμένων  επιλογών  που  θα  οδηγήσουν  
στην  αποτυχία  του θεραπευτικού μέτρου.

Τη   δεδομένη   στιγμή,   το   μεγαλύτερο   ποσοστό   κρατουμένων   ψυχικά πασχόντων,  συνεχίζει  τη  θεραπεία  
και  παράλληλα  εκτίει  την  ποινή  του  στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (92 νοσηλευόμενοι ασθενείς που αντι-
στοιχούν στο 1/3  των  διαθέσιμων  κλινών  στα  Ψυχιατρικά  Τμήματα  Οξέων  Περιστατικών,  με αποτέλεσμα  την  
πρόκληση  συμφόρησης  ασθενών  και  υπερκάλυψης  κλινών,  με υφιστάμενη δύναμη τις 25 κλίνες και μέσο όρο 
κλινών 35). Προς εξάλειψη του φαινομένου  αυτού,  λόγω  και  των  μη  ληφθεισών  υπόψιν  από  το  σχέδιο  νόμου 
τεράστιων ελλείψεων επαγγελματιών υγείας και απουσίας εξειδικευμένου φυλακτικού προσωπικού αρμοδιότητας 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα ήταν ορθότερο,  πριν  την  εφαρμογή  της  διάταξης,  να  καταρτιστεί  κατάλογος  με  
τις διαθέσιμες υπηρεσίες -     δομές και να ενταχθούν σε αυτόν τα δημόσια νοσοκομεία και οι ψυχιατρικές κλινικές 
των δημόσιων νοσοκομείων, όπως αυτές αναφέρονται στο   άρθρο   01,   με   σκοπό   τον   ορθό   καταμερισμό   των   
ασθενών   και   την αποσυμφόρηση των κλινικών των δημόσιων ψυχιατρικών νοσοκομείων.

Επί του άρθρου 13
Ο όρος   «η Μονάδα» που παραδίδει το έντυπο με τον κατάλογο βασικών δικαιωμάτων,  πρέπει  να  επαναπροσ-

διοριστεί σε αρμονία με την οργάνωση των δημόσιων  Νοσοκομείων  και  η  αρμοδιότητα  αυτή  να  ανατεθεί  σε  
συγκεκριμένη κατηγορία  διοικητικών  υπαλλήλων,  ώστε  να  αποφευχθεί  άλλη  μια  περίπτωση επιβάρυνσης 
του ελάχιστου νοσηλευτικού προσωπικού με πρόσθετα καθήκοντα, κάτι που αποτελεί δυστυχώς συχνό φαινόμενο.

Επί του άρθρου 14
Απαιτείται διευκρίνιση του τρόπου εφαρμογής της υποχρεωτικής θεραπείας και παρακολούθησης του ασθενή 

(άρθρο 69, παράγραφος 3, στοιχείο γ΄ του   Ποινικού   Κώδικα),   αλλά   και   πρόβλεψη   του   τρόπου   αντιμετώπι-
σης   της ενδεχόμενης άρνησης συμμόρφωσής του με τη φαρμακευτική αγωγή ή άρνησης του για παρακολούθηση 
στη Μονάδα. Απαιτείται  επίσης  προσδιορισμός  του τρόπου διακομιδής των ασθενών.

Επί του άρθρου 16
Το άρθρο 16 είναι το μόνο άρθρο στο οποίο-  ορθώς-  έχει ληφθεί υπόψιν η πιθανότητα εμφάνισης βίαιων συ-

μπεριφορών και περιέχονται τρόποι αντιμετώπισης, οι οποίοι όμως εμφανίζονται ανεπαρκείς, εφόσον δεν συνο-
δεύονται από πρόβλεψη περί ύπαρξης φυλακτικού προσωπικού, η οποία είναι επιβεβλημένη για την εξασφάλιση 
ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, νοσηλείας και εφαρμογής των θεραπευτικών μέτρων .

Στην  παράγραφο  5,  η  αναφορά  στην  ‘ελεύθερη  συναίνεση’,  όταν  αυτή αφορά  μη  αναστρέψιμες  καταστά-
σεις  για  την  υγεία  του  ατόμου,  κρίνεται  εν προκειμένω προβληματική. Έτσι όπως έχει διατυπωθεί η διάταξη, είναι 
δυνατόν να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι όταν το άτομο το επιθυμεί, μπορεί να επιλέξει την εφαρμογή τέτοιων μ ε θ ό -
δων. Απαιτείται επομένως επαναδιατύπωση της παραγράφου αυτής.

Επί του άρθρου 17
Καταρχάς, είναι εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας να τεθεί χρονικό όριο για την έκδοση του προβλεπόμενου προε-

δρικού διατάγματος για τη σύσταση, κατάργηση ή   συγχώνευση   των   προβλεπόμενων   στο   άρθρο   11,   παρά-
γραφος   1,   ειδικών τμημάτων δημόσιων ψυχιατρικών ή γενικών νοσοκομείων, και για την έκδοση της κοινής 
υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης, στελέχωσης   και   λειτουργίας  των  ανωτέρω  
τμημάτων,  δεδομένου  ότι  με  τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 21 του σχεδίου νόμου προβλέπεται εξακολού-
θηση   της   υφιστάμενης   σήμερα   κατάστασης,   μέχρι   εκδόσεως   των ανωτέρω.
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Αναφορικά με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 17, αυτή κάνει λόγο για διοικητικό και λοιπό προσωπικό, ενώ 
στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται:   ‘Ιδιαίτερα   σημαντική   είναι   η   πρόβλεψη   ότι   το   διοικη-
τικό   και φυλακτικό  προσωπικό  των  τμημάτων  αυτών  λαμβάνει  κατάλληλη  εκπαίδευση σχετικά με το περιεχό-
μενο των υποχρεώσεών του και τον τρόπο της λειτουργίας του πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του’.

Ακόμα και αν στη τελική μορφή του σχεδίου νόμου χρησιμοποιηθεί η έννοια ‘’φυλακτικό προσωπικό’’, πρέπει να 
προστεθεί ρητά η πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού  και  η  επαρκής  στελέχωση  των  Ειδικών  Τμημάτων  
με  φυλακτικό προσωπικό  και  να  μην βρεθούμε  ενώπιον μιας ακόμη περίπτωσης παράνομης μετακύλισης του κα-
θήκοντος φύλαξης στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ή μιας ακόμη περίπτωσης φύλαξης από ιδιωτικές εταιρίες 
που έχει   στην πράξη αποδειχθεί ανεπαρκής για τους ασθενείς αυτούς.

Επί του άρθρου 18
 Στην  παράγραφο  3,  εφόσον  ορθώς  γίνεται  λόγος  για  την  αναγκαιότητα μέσων αυξημένης ψυχιατρικής 

φροντίδας και ασφάλειας που αφορά άμεσα το προσωπικό, κρίνεται αναγκαία η προσθήκη της έκφρασης γνώμης 
εκτός από του Επιστημονικού Συμβουλίου της μονάδας  και της Συνέλευσης Τμήματος/Μονάδας που καθιερώθη-
κε με το άρθρο 23 του Νόμου 4369/2016, καθώς πρόκειται για θέμα μείζονος σημασίας για τους υπηρετούντες 
υπαλλήλους.

Επί του άρθρου 19
Εφόσον   μεταξύ   των   αρχών   που   ελέγχουν   την   εκτέλεση   του   μέτρου περιλαμβάνεται και ο Συνήγορος του 

Πολίτη, σας καλούμε να λάβετε υπόψιν   το υπ’ αριθ. 134144/29016/2011 πόρισμα του για τα το συγκεκριμένο 
θέμα, το οποίο επισυνάπτουμε.

Επί του άρθρου 21
Αναφορικά   με   τη   διάταξη   κατά   την   οποία:   «Μέχρι   την   έκδοση   του  Προεδρικού  Διατάγματος  που  προ-

βλέπεται  στο  άρθρο  17  του  παρόντος,  ως  ειδικό  τμήμα   δημόσιου   ψυχιατρικού   ή   γενικού   νοσοκομείου   
ή   ψυχιατρικό   τμήμα  δημόσιου   ψυχιατρικού   ή   γενικού   νοσοκομείου   νοούνται   τα   ανήκοντα   στο  
Ψυχιατρικό  Νοσοκομείο  Αττικής,  το  Ψυχιατρικό  Νοσοκομείο  «Δρομοκαΐτειο»  και  το   Ψυχιατρικό   Νοσο-
κομείο   Θεσσαλονίκης.»,   αυτή   σε   συνδυασμό   με   την πολύχρονη εμπειρία της μάταιης αναμονής έκδοσης των 
προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπει το άρθρο 18 παρ. 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα που έχει στοιχίσει έως 
και  ανθρώπινες ζωές με δεκάδες άλλες να κινδυνεύουν καθημερινά, κάθε άλλο παρά ελπιδοφόρα είναι για την 
επιτυχία της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης.

Σοβαρές επιφυλάξεις προκαλούνται επομένως εκ της διάταξης αυτής για τη βιωσιμότητα και την πρακτική 
εφαρμογή των νέων διατάξεων. Αυτές, όσο και αν φιλοδοξούν να χαρακτηριστούν σύγχρονες και εναρμονισμένες 
με την προστασία της   ανθρώπινης   αξιοπρέπειας,   προσανατολιζόμενες   αυστηρά   στη   θεραπεία, πάσχουν ανα-
φορικά με την θεώρηση του ζητήματος από τη σκοπιά των λοιπών ασθενών και των  εργαζομένων.

Με  την  αόριστη  αναφορά  της  έκδοσης  στο  μέλλον  των  απαιτούμενων προεδρικών  διαταγμάτων  και  υπουρ-
γικών  αποφάσεων-  χωρίς  να  τίθεται  σαφές χρονικό πλαίσιο, απλά απωθείται αορίστως προς το μέλλον η οριστική 
λύση του προβλήματος  και  παραγνωρίζεται  η  σοβαρότητά  του.  Εν  προκειμένω  κρίνεται επιβεβλημένη   η   θέση   
αυστηρού   χρονικού   πλαισίου   για   την   έκδοση   των εφαρμοστικών διατάξεων.

Συμπερασματικά, ενώ πρόκειται για ένα νομοθέτημα με το οποίο η Ελληνική Πολιτεία  επιδιώκει  να  προσαρμο-
στεί  στις  εξελίξεις,  σε  διεθνές  και  ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αποτυπώνονται σε θεμελιώδη κείμενα προά-
σπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, υπάρχουν πολλές σημαντικές ασάφειες στο περιεχόμενο  του  κειμένου  
και  δεν  είναι  ηθικά  ανεκτό  να  αντιμετωπίζονται  ως παιδιά ενός κατώτερου θεού οι εργαζόμενοι στην Ψυχική 
Υγεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται  αριθμητικά  ελάχιστοι  και  ήδη  εξουθενωμένοι  Νοσηλευτές,  μη λαμ-
βάνοντας  επίσης,  πλήρη  μέριμνα  για  την  εξασφάλιση  ενός  ασφαλούς  και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας 
και ασφαλούς νοσηλείας των ασθενών, άκρως απαραίτητου για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας υψηλής 
ποιότητας, που είναι και το ζητούμενο της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

   Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας
  

Δημήτριος Σκουτέλης                                            Αριστείδης Δάγλας
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ΕΡΩΤΗΜΑ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Απάντηση στην ΠΑΣΥΝΟ 

για τις παράλληλες αναθέσεις από το 
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΕΡΩΤΗΣΗ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων » 
ΣΧΕΤ: Το αριθ. πρωτ. 54/9-3-2017 έγγραφο της  ΠΑΣΥΝΟ –ΕΣΥ 
  

Σας διαβιβάζουμε, λόγω αρμοδιότητας, το ανωτέρω σχετικό που αφορά τοποθέτηση 
προϊσταμένων οργανικών μονάδων σε νοσοκομεία, για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες και 
συναφώς όσον αφορά ζητήματα αρμοδιότητας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Η   πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων για τις Υπηρεσίες που 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα, γίνεται  είτε με επιλογή από τα 
αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις είτε όταν αυτό απαιτείται  κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης προϊσταμένων. 

Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης προϊσταμένων 
οργανικών μονάδων επισημαίνεται ότι η αναπλήρωση προϊσταμένων επιπέδου Γενικής 
Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος δύναται να διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν.3839/2010 είτε αυτοδικαίως είτε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που ρητώς αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις. 

Τέλος όπως επισημαίνεται και  στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26754/14-10-2016 
(ΑΔΑ: ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-Κ8Λ) εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 του 
Υπαλληλικού Κώδικα  (ν. 3528/2007), περί αναπλήρωσης προϊσταμένων,  σε κάθε περίπτωση η 
αναπλήρωση αποτελεί προσωρινό τρόπο πλήρωσης των θέσεων ευθύνης στο πλαίσιο της 
αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας. Περαιτέρω δε, η εφαρμογή των 
διατάξεων περί αναπλήρωσης συναρτάται μεταξύ άλλων με τη στελέχωση της εκάστοτε 
οργανικής μονάδας. Σε περίπτωση, δηλαδή, τοποθέτησης ή μετακίνησης υπαλλήλων σε 
οργανική μονάδα, στην οποία εφαρμόζονται ήδη οι διατάξεις περί αναπλήρωσης, θα πρέπει να 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
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Αθήνα,31 Μαΐου  2017 

Αριθ. Πρωτ.: 
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47 /2309/8237 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υγείας  
 Γεν. Δ/νση Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικής 
Υποστήριξης 
Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών 
Προσώπων 
dpnp@moh.gov.gr 
 
ΚΟΙΝ: Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική 
Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
(ΠΑΣΥΝΟ –ΕΣΥ) 
Pasyno_9@otenet.gr 
 
 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 
                                            106 74, Αθήνα 
Πληροφορίες  : Α. Λέρα 
Τηλέφωνο       : 213 1313215 
Fax                   : 213 1313389 
e-mail              : a.lera@ydmed.gov.gr 
 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARINA CHRYSI
Ημερομηνία: 2017.06.02 10:21:57 EEST

εξετάζεται εκ νέου εάν, δεδομένης της εκάστοτε νέας στελέχωσης, πληρούνται οι 
προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα.  

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων 
του ν.3329/2005, η αρμοδιότητα ανήκει στην Υπηρεσία σας.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Συνημμένα: 
- Το αριθ. πρωτ. 54/9-3-2017 έγγραφο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης  
 

Γ. Σπηλιωτόπουλος    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής 
Πληροφοριών 

Του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 
Μαρίνα Χρύση 
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5ο Επιστημονικό Forum «Από την Βοστώνη στην 
Σύρο: Ανασκόπηση από το ΑΑΝ Meeting για την 
πολλαπλή σκλήρυνση και τις κεφαλαλγίες»
Ημερομηνία: 02/06/2017 - 04/06/2017
Χώρος: Ξενοδοχείο Hermes, Σύρος 
Πόλη: Σύρος 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ιπποκράτειος 
Διαθήκη 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: GK 
Τηλέφωνο: 2106897552 
Email: info@gk.gr 
Website: www.gk.gr 

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ (SPECT – 
PET – CT – CMR)
Ημερομηνία: 02/06/2017 - 03/06/2017
Χώρος: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΕ.Δ.Ε.Α) ΑΠΘ 
Πόλη: Θεσσαλονίκη 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Γ’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ, ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Website: www.medevents.gr/default.
aspx?congressID=1075 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ 
ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2
Ημερομηνία: 02/06/2017 - 04/06/2017
Χώρος: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SIMANTRO 

Πόλη: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ (πρώην Δ.Ε.Β.Ε.) 
Website: www.medevents.gr/default.
aspx?congressID=1070 

Διεθνής Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής: 
Επιτεύγματα και αλληλεπιδράσεις της Αρχαίας 
Ελληνικής και Ινδικής Ιατρικής
Ημερομηνία: 06/06/2017
Χώρος: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνικό 
Παράρτημα Βαλκανικής Ιατρικής Ένωσης 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
Τηλέφωνο: 00306973606804 
Email: mariannakaramanou@gmail.com 

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας
Ημερομηνία: 08/06/2017 - 11/06/2017
Χώρος: Hotel Elite City Resort 
Πόλη: Καλαμάτα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική 
Νευρολογική Εταιρεία 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Global Events 
Τηλέφωνο: 2310247743 
Email: info@globalevents.gr 

Επιμέλεια: 
Γιακουμάκη Ειρήνη - Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του ΕΚΠΑ,
‘Ελενα Μπεκρή - Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ, ΜSc  «Διαχείριση Κρίσεων Υγείας- Διεθνής Ιατρική», ΠΓΝ Αττικής 
“Κωνσταντοπούλειο” Ν. Ιωνίας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΙΟΥΝΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017



σύγχρονος νοσηλευτής44

IBUS COURSE: MULTIMODALITY BREAST 
IMAGING AND IMAGE-GUIDED INTERVENTIONS
Ημερομηνία: 08/06/2017 - 10/06/2017
Χώρος: Ίδρυμα Ευγενίδου 
Πόλη: Π. Φάληρο 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: PRC Congress 
& Travel 
Email: congress3@prctravel.gr 
Website: www.prctravel.gr 

16ο ΙΦΝΕ
Ημερομηνία: 09/06/2017 - 11/06/2017
Χώρος: AMALIA HOTEL 
Πόλη: Ναύπλιο 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: TRIAENA 
TOURS @ CONGRESS S.A. 
Τηλέφωνο: 
Email: info@triaenatours.gr 
Website: www.triaenatours.gr 

2η Επιστημονική Συνάντηση “Ογκολογία στο 
μεταίχμιο των εξελίξεων”
Ημερομηνία: 09/06/2017 - 11/06/2017
Χώρος: Ξενοδοχείο Limneon, Καστοριά 
Πόλη: Καστοριά 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Επιστημονική 
Εταιρεία Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης για τον 
καρκίνο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: GK 
Τηλέφωνο: 2106897552 
Email: info@gk.gr 
Website: www.gk.gr 

3η ΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ, Μαθαίνοντας τη νέα 
πραγματικότητα
Ημερομηνία: 09/06/2017
Χώρος: Συνεδριακό Κέντρο Ν. Λούρος, του 
Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ 
Πόλη: Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ηπατολογικό 
Τμήμα Ομίλου ΥΓΕΙΑ 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Synthesis Group 
Τηλέφωνο: 2109609400 
Email: congress@synthesispco.com 
Website: www.mitera.gr////default.asp?siteID=1&p
ageID=382&langID=1 

ATHENS SEMINAR: SCAPULAR DYSKINESIS 
RELATED TO SHOULDER PATHOLOGY
Ημερομηνία: 09/06/2017 - 10/06/2017
Χώρος: KAT General Hospital 
Πόλη: Marousi 

Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: TECHNOLOGICAL 
EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL GREECE, 
LAMIA. MSc Program “Advanced Physiotherapy” 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: SYNTHESIS 
GROUP TRAVEL SERVICES S.A. 
Τηλέφωνο: 2109609400 
Email: asoubasakou@synthesispco.com 
Website: www.synthesispco.com 

31ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & 11η 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 15/06/2017 - 17/06/2017
Χώρος: Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα 
Πόλη: Ιωάννινα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: SYNTHESIS 
GROUP TRAVEL SERVICES S.A. 
Τηλέφωνο: 210 9609400 
Email: enxe@synthesispco.com 
Website: synthesispco.com/enxe2017 

ESICM ATHENS REGIONAL CONFERENCE 
– HAEMODYNAMIC MONITORING: From 
Pathophysiology to Treatment
Ημερομηνία:15/06/2017 - 17/06/2017
Χώρος: Royal Olympic Hotel 
Πόλη: Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: European 
Society of Intensive Care Medicine (ESICM) & 
Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (ΕΕΕΘ) 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: SYNTHESIS 
GROUP S.A. 
Τηλέφωνο: 210 9609400 
Email: esicmathens@synthesispco.com 
Website: www.esicm.org/events 

13ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ημερομηνία:16/06/2017 - 17/06/2017
Χώρος: Ξενοδοχείο Αμαλία 
Πόλη: Αθήνα 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: The Mastermind 
Group 
Τηλέφωνο: 210 6827405 

3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Ο 
Σακχαρώδης Διαβήτης στην καθημερινή κλινική 
πράξη»
Ημερομηνία:16/06/2017
Χώρος: ΚΕΔΕΑ 
Πόλη: Θεσσαλονίκη 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Α’ & Β’ 
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 424 Γ.Σ.Ν.Ε. 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Premium 
Congress & Social Events Solutions 
Τηλέφωνο: 2310226250 
Email: organization@premium-events.gr 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Κακώσεις-Κατάγματα 
Κάτω Άκρων
Ημερομηνία:16/06/2017 - 18/06/2017
Χώρος: Astir Egnatia Hotel 
Πόλη: Αλεξανδρούπολη 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ορθοπαιδική και 
Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας Θράκης σε 
συνεργασία με Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Global Events 
Τηλέφωνο: 2310247743 
Email: info@globalevents.gr 
Website: www.globalevents.gr

Σύγχρονοι Θεραπευτικοί χειρισμοί για τον 
Ογκολογικό ασθενή. Από την έγκαιρη διάγνωση 
στην αποτελεσματική θεραπεία
Ημερομηνία:16/06/2017 - 18/06/2017
Χώρος: HYDRAMA GRAND HOTEL 
Πόλη: Δράμα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ιατρικός 
Σύλλογος Δράμας 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Gk 
Τηλέφωνο: 210 - 6897552 - 3 
Email: info@gk.gr 
Website: www.gk.gr 

VPM Cardiology Meeting
Ημερομηνία:17/06/2017 - 21/06/2017
Χώρος: Aquila Atlantis Hotel 
Πόλη: Ηράκλειο 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: ERA 
Τηλέφωνο: 2103634944 
Email: info@era.gr 
Website: www.era.gr 

Διαβαλκανική Ημερίδα “Η Υπερθερμία ως 
αποτελεσματικό εργαλείο στην καταπολέμηση 
του καρκίνου”
Ημερομηνία: 20/06/2017
Χώρος: Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 
Πόλη: Θεσσαλονίκη 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική Εταιρία 
Εξατομικευμένης Ογκολογίας ΕΛ.ΕΤ.ΕΞ.Ο. 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Premium 
Congress & Social Events Solutions 
Τηλέφωνο: 2310226250 

Email: organization@premium-events.gr 
Website: www.premium-events.gr/portfolio.html
 
CARDIO CATH 2017
Ημερομηνία: 22/06/2017 - 24/06/2017
Χώρος: Grand Serai Hotel, Ioannina, Greece 
Πόλη: Ιωάννινα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: ΕΛ. Ι. ΚΑΡ. - 
Eλληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ 
ΕΠΕ/CONFERRE LTD 
Τηλέφωνο: 2651068610 
Email: info@conferre.gr 
Website: www.conferre.gr 

EEXOT “Advanced KNEE Course”
Ημερομηνία: 22/06/2017 - 25/06/2017
Χώρος: Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ “Παύλος Κονιαλίδης” 
Πόλη: Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική Εταιρεία 
Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: AFEA Travel & 
Congress Services 
Τηλέφωνο: 21 0366 8800 

10o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της 
Παχυσαρκίας
Ημερομηνία: 23/06/2017 - 24/06/2017
Χώρος: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του 
Πανεπιστημίου Πατρών 
Πόλη: Πάτρα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: CONGRESS 
PLUS 
Τηλέφωνο: 2610 332752 
Email: info@congressplus.gr 
Website: www.congressplus.gr 

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ VS. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ»
Ημερομηνία: 23/06/2017
Χώρος: Αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης 
Πόλη: Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: PRC Congress & 
Travel 
Τηλέφωνο: 
Email: congress3@prctravel.gr 
Website: www.prctravel.gr 
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3ο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα 
Ρευματολογίας
Ημερομηνία: 24/06/2017
Χώρος: Αμφιθέατρο Παθολογικής Φυσιολογίας, 
Ιατρική 
Πόλη: Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: ERA 
Τηλέφωνο: 2103634944 
Email: info@era.gr 
Website: www.era.gr 

10ο Θερινό Σχολείο της Ελληνικής Εταιρείας 
Αθηροσκλήρωσης
Ημερομηνία: 29/06/2017 - 01/07/2017
Χώρος: Royal Olympic Hotel 
Πόλη: Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική Εταιρεία 
Αθηροσκλήρωσης 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ 
ΕΠΕ/CONFERRE LTD 
Τηλέφωνο: 2651068610 
Email: info@conferre.gr 
Website: www.conferre.gr 

15th Greek-German Urological Symposium
Ημερομηνία: 29/06/2017 - 02/07/2017
Χώρος: Astir Egnatia Hotel 
Πόλη: Αλεξανδρούπολη 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνο-
Γερμανικός Ουρολογικός Σύνδεσμος 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Voyager Travel 
Τηλέφωνο: 2310250401 
Email: info@voyagertravel.gr 

2nd INTERNATIONAL CONGRESS “EVOLUTION & 
CANCER”
Ημερομηνία: 29/06/2017 - 01/07/2017
Χώρος: Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Πόλη: Θεσσαλονίκη 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Εταιρεία Μελέτης 
Καρκίνου Πεπτικού Συστήματος (ΕΜ-ΚΑΠΕΣ) 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: PRC Congress & 
Travel 
Email: congress3@prctravel.gr 
Website: www.prctravel.gr 

2η Μετεκπαιδευτική Επιστημονική Συνάντηση 
Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας
Ημερομηνία: 30/06/2017 - 01/07/2017
Χώρος: Margarona Hotel Πόλη 
Πόλη: Πρέβεζα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική Ιατρική 
Εταιρεία Παχυσαρκίας 

Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Triaena 
Congress 
Τηλέφωνο: 21 0749 9300 

2η Εκπαιδευτική Ημερίδα “Ιογενείς Ηπατίτιδες”
Ημερομηνία:  01/07/2017
Χώρος: Divani Caravel Hotel 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική 
Εταιρεία Λοιμώξεων, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και 
Αντιμετώπισης του AIDS 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Focus On Health 
Τηλέφωνο: 21 0722 3046 

Εκεί που η Φιλοσοφία και η Τέχνη συναντά την 
Καρδιολογία. Τι νεότερο στην Καρδιολογία
Ημερομηνία: 07/07/2017 - 08/07/2017
Χώρος: Ξενοδοχείο Αμαλία 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ινστιτούτο 
Καρδιολογίας Νοτιοδυτικής Ελλάδος / Γ.Ν.Α 
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: The Mastermind 
Group 
Τηλέφωνο: 210 6827405 

Προκλήσεις της Σύγχρονης Ογκολογίας: 
Διάγνωση, Βιοδείκτες, Θεραπεία
Ημερομηνία: 07/07/2017 - 08/07/2017
Χώρος: Ξενοδοχείο Filoxenia 
Πόλη: Καλαμάτα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Εταιρεία 
Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: ETS Events 
Τηλέφωνο: 21 0988 0032 

2η Επιστημονική Εκδήλωση 
Ημερομηνία: 08/07/2017
Χώρος: Grand Serai Hotel, Ioannina, Greece 
Πόλη: Ιωάννινα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική Εταιρεία 
Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: AFEA Travel & 
Congress Services 
Τηλέφωνο: 21 0366 8800 

4th Sports & Exercise Medicine Summer Course
Ημερομηνία: 28/08/2017 - 01/09/2017
Χώρος: Kalamata 
Πόλη: Kalamata 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: I.S.Mu.L.T. 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Medcongress 
I.K.E. 
Τηλέφωνο: 2314039704 
Email: info@medcongress.gr 
Website: www.medcongress.gr 
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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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