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EDITORIAL

Η ιατροκεντρική ασφυξία
και η εξουσία που δεν
έχει φαντασία.

Γράφει ο 
Άρης Δάγλας,

Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, 
Γενικός Γραμματέας ΕΝΕ

Π ραγµατικά είναι απορίας άξιον, αν όσα συµ- βαίνουν (ή µάλλον δεν συµβαίνουν) στον τοµέα της 
Δηµόσιας Υγείας της χώρας µας, είναι από- τοκα της άγνοιας ή απλώς της αδιαφορίας όσων πέ-
ρασαν από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας από καταβολής του ΕΣΥ. Ένα πάντως είναι βέβαιο: 

Πως το όλο θέµα της κακοδαιµονίας του συστήµατος, δεν είναι µόνο πολιτικό µε την έννοια του κοµµατικού 
εναγκαλισµού κυβερνώσας παράταξης και κυβέρνησης, αλλά κυρίως ταξικό-επαγγελµατικό. Ας µου επιτρα-
πεί τούτος ο «µετακοινωνιολογικός» νεολογισµός, αλλά θεωρώ πως είναι µια καίρια προσέγγιση σε όσα θα 
παραθέσω ευθύς αµέσως.

 Η χώρα µας µαστίζεται πρωτίστως από την αφύσι- κη εξάπλωση της ιατρικής συντεχνιακής αντίληψης, 
που σαν ανίατη κακοήθεια έχει εξαπλωθεί κι έχει σαπί- σει το σώµα της υγείας. Το εθνικό µας σύστηµα, από 
καταβολής του, σχεδιάστηκε πάνω στις ανάγκες του πλη- θωρι(στι)κού ιατρικού σώµατος και όχι πάνω στις 
ανάγκες των πολιτών. 

Οι δείκτες όλων των οργανισµών είναι αµείλικτοι: Η χώρα µας είναι αναλογικά πρώτη σε αριθµό ιατρών, 
οδοντιάτρων και φαρµακοποιών και προτελευταία σε αριθµό νοσηλευτών. Όταν όλες οι προηγµένες χώρες 
έχουν «ανακαλύψει» τη δύναµη των νοσηλευτών και την έχουν αξιοποιήσει, τα παραδείγµατα της αναβάθµι-
σης της δηµόσιας υγείας είναι κραυγαλέα. Η χαµηλή πο- λιτική σηµασία που είχαν κατά καιρούς οι αναιµικές 
διαµαρτυρίες της τελευταίας τριακονταετίας στον χώρο της υγείας, σε συνδυασµό µε τον κοµµατικοδίαιατο 
συνδικαλισµό και την µακρόχρονη ηγεµονία της ιατρικής συντεχνίας, κατέστησαν την παντοδυναµία της τελευ-
ταίας αυτονόητη κι εν τοις πράγµασιν επιβεβληµένη. Η εικόνα της αποστράγγισης κάθε ικµάδας των ούτως 
ή άλλως λιγοστών οικονοµικών πόρων από το αδηφά- γο ιατροκεντρικό κατεστηµένο, δοµηµένη πάνω στην 
επίπλαστη εντύπωση ότι ο προϋπολογισµός της υγείας είναι «ορθάνοιχτος» και δεν εξαντλείται ποτέ σαν 
απέραντος ωκεανός, ήταν µοιραίο να οδηγήσουν την κατάσταση σε ένα µεγάλο αδιέξοδο. 

Παρότι όµως η οικονοµική δυσπραγία έγινε εµφα- νέστερη και πιο επώδυνη ειδικά µε την επιβολή των 
«µνηµονίων», παρότι η οικονοµική αιµορραγία στην υγεία συνεχίζεται, παρότι η διεθνής πρακτική της µεί-
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ωσης του κόστους της νοσηλείας µε την ενίσχυση της 
ΠΦΥ γίνεται πλέον κοινός τόπος όλων των προηγµέ-
νων κρατών, «ένα µικρό γαλατικό χωριό» ακόµα επι-
µένει να κλείνει τα µάτια στην πρόοδο και να επιµένει 
«ελληνικά»: Η Ελλάδα. 

Τι κι αν ο ΟΟΣΑ, η EUROSTAT και άλλοι διεθνείς 
οργανισµοί δηµοσιεύουν στοιχεία- καταπέλτη για 
τη θέση της χώρας µας στον χάρτη της στελέχωσης 
του συστήµατος από νοσηλευτές και γιατρούς; Τι κι 
αν διαθέτουµε 11.000 άνεργους νοσηλευτές; Τι 
κι αν κατά χιλιάδες µεταναστεύουν στην Αγγλία, τη 
Γερµανία, τη Σουηδία και τη Σαουδική Αραβία; Εµείς 
επιµένουµε να επενδύοµε σε γιατρούς, ακόµα κι αν 
δεν χρειάζεται. Θυµίζω µε λύπη την ανάκληση της ΥΑ 
που περίγραφε τις κλινικές αρµοδιότητες των νοση-
λευτών,  µόλις τρεις  ηµέρες µετά τη δηµοσίευσή της 
επί υπουργίας  Μ. Βορίδη, κάτω από την ασφυκτική 
πίεση του ΠΙΣ και ενόψει των εθνικών εκλογών του 
2015… 

Με µια λογική ανεξήγητη, εξαιτίας της έλλειψης 
πόρων που δηµιουργείται από τη µη ορθολογική τους 
διαχείριση, κάνουµε οικονοµία για ένα ζευγάρι γά-
ντια στις ΜΕΘ και αδιαφορούµε ότι έτσι χρεώνουµε 
το σύστηµα µε 1000€ την ηµέρα που θα στοιχίσει η 
παράταση της νοσηλείας, από τη λοίµωξη που θα δια-
σπείρουµε στον διπλανό ασθενή…

Έτσι, στον βωµό της διατήρησης των  προνοµίων 
µιας συντεχνίας, οι εκπρόσωποι της οποίας διαχρονι-
κά βρίσκονται σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων, 
συνεχίζουµε να κλείνουµε τα µάτια στην πραγµατικό-
τητα και βαδίζουµε σε έναν δρόµο αδιέξοδο για τους 
µη προνοµιούχους κυρίως συµπολίτες µας. Η υγεία 
λοιπόν, εξαιτίας αυτών των στρεβλώσεων,  δεν εί-

ναι και δεν µπορεί να είναι δωρεάν. Η χώρα µας είναι 
πρώτη σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας ανά οικογένεια και 
πρώτη σε ποσοστό µη ικανοποιηµένων πολιτών από τις 
υπηρεσίες του ΕΣΥ… Με λίγα λόγια, είµαστε πρώτοι εκεί 
που πρέπει να είµαστε τελευταίοι, και τελευταίοι εκεί που 
έπρεπε να είµαστε πρώτοι.  

Πέραν όλων αυτών, το 5% του ΑΕΠ  που η χώρα µας 
διαθέτει για την υγεία, αν κατανεµόταν σωστά µε προτε-
ραιότητα τη δηµιουργία ενός εύρωστου δικτύου ΠΦΥ και 
την ενθάρρυνση της έρευνας και της καινοτοµίας και όχι 
τη φαρµακευτική δαπάνη και τη νοσηλεία, τότε τα πράγ-
µατα θα ήταν διαφορετικά. Με βάση αυτή την παραδοχή, 
κάτι που ακολουθείται από όλα τα κράτη που σέβονται 
τα χρήµατα των φορολογουµένων πολιτών, κάθε καινο-
τοµία θα έπρεπε να αγκαλιάζεται µε θέρµη από τους κυ-
βερνώντες και να γίνεται αντικείµενο επένδυσης και όχι 
να περνάει απαρατήρητη σαν κάτι το συνηθισµένο. Όπως 
για παράδειγµα έγινε στη ΜΕΘ του Γ.Ν. Βόλου όπου µε 
πρωτοβουλία των νοσηλευτών, εισήχθη η καινοτοµία 
της κάλυψης των επιφανειών µε αντιµικροβιακό χαλκό, 
κάτι που απέδωσε εντυπωσιακά αποτελέσµατα αναφορι-
κά µε τον περιορισµό των λοιµώξεων αλλά κανείς από 
τους «αποφασίζοντες» δεν φρόντισε  να διευρύνει την 
εφαρµογή του και στα άλλα νοσοκοµεία…

Εν κατακλείδι, αυτό που λείπει από το σύστηµα και 
τους διαχειριστές του, δεν είναι µόνο τα χρήµατα, αλλά 
και «η φαντασία στην εξουσία», η αλλαγή ρότας, οι ρη-
ξικέλευθες αποφάσεις, η µίµηση θετικών πρακτικών άλ-
λων χωρών και η «υποκατάσταση» της παροχής ίδιων 
και ίσων υπηρεσιών σε επίπεδο πρόληψης και ΠΦΥ από 
χαµηλότερου κόστους επαγγελµατίες, όπως θα έλεγε και 
ένας µεγάλος δάσκαλος των Οικονοµικών της Υγείας. 

Όλα τα κράτη έχουν ανακαλύψει
τη δύναμη των νοσηλευτών.

Εμείς πότε; 
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ªôé÷ áðåéìèôéëÛ÷ çéá ôè úöÜ îÞóïù÷, áðáîôÀíå íå 

óôïøåùíÛîå÷ õåòáðåÝå÷, íå áðïäåäåéçíÛîï Þæåìï÷ 

åðéâÝöóè÷, áîôéíåôöðÝúïîôá÷ ôïî ëÀõå áóõåîÜ óáî 

éäéáÝôåòè ðåòÝðôöóè.

ªôèî åùøÜ ëÀõå áîõòñðïù îá íèî ôïù óùíâåÝ íéá 

óïâáòÜ áóõÛîåéá, áðáîôÀíå íå ðòïìèðôéëÛ÷ 

åêåôÀóåé÷ ðïù Ûøïùî ëáôáêéñóåé ôè Roche ö÷ 

ðáçëÞóíéï èçÛôè ëáé óôï øñòï ôöî äéáçîöóôéëñî.

ºé Þôáî äåî Ûøïùíå áëÞíá áðáîôÜóåé÷, 

óùîåøÝúïùíå îá ôé÷ áîáúèôÀíå, ðÀîôá íå óåâáóíÞ, 

óôï ðìåùòÞ ôïù áóõåîÜ.

Καμία απειλή δεν είναι μεγαλύτερη
από την πίστη μας στη ζωή.

BRONZE
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ

Ε ν σχέσει µε τον διορισµό δηµοσίου υπαλλήλου σε 
δεύτερη οργανική θέση παρατηρούνται τα εξής.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του 
Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, απαγορεύεται ο διορι-
σμός υπαλλήλου, με οποιαδήποτε σχέση, σε δεύτερη 
θέση: α) δηµοσίων υπηρεσιών, β) νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου, γ) Ο.Τ.Α., συµπεριλαµβανοµένων και 
των ενώσεων αυτών, δ) δηµοσίων επιχειρήσεων και δη-
µοσίων οργανισµών, ε) νοµικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτι-
κώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από κρατικούς 
πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογι-
σµού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του 
µετοχικού τους κεφαλαίου και στ) νοµικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στα υπό στοιχεία β', γ', 
δ' και ε' νοµικά πρόσωπα ή επιχορηγούνται από αυτά τα-
κτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογι-
σµού τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ή κατά τα 
οικεία καταστατικά ή που τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα 
κατέχουν το 51% τουλάχιστον του µετοχικού τους κε-
φαλαίου. Υπάλληλος που κατά παράβαση των διατάξε-
ων των παραπάνω παραγράφων διορίζεται σε δεύτερη 
θέση και αποδέχεται το διορισμό του θεωρείται ότι πα-
ραιτείται αυτοδίκαια από την πρώτη θέση.

Με τις ως άνω διατάξεις καθιερώνεται επί της ουσί-

ας το κώλυµα της πολυθεσίας, ήτοι η αδυναµία κατοχής 

δύο θέσεων στο δηµόσιο από τον ίδιο υπάλληλο. Για τον 

λόγο αυτό ο Δηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας θεωρεί, κατά 

πλάσµα του νόµου, ότι ο υπάλληλος που αποδέχεται τον 

διορισµό του σε δεύτερη θέση παραιτείται αυτοδικαίως 

από την πρώτη θέση.

Περαιτέρω επισηµαίνεται, ότι σύµφωνα µε τις διατά-

ξεις του άρθρου 18 παρ. 17 του Νόµου 2190/1994, 

«Τακτικοί υπάλληλοι του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 

α΄ και β' βαθµίδας, που διορίστηκαν µε τις διατάξεις του 

παρόντος νόµου, δεν έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν σε 

διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου 

14 παρ. 1, µε τις διατάξεις του ίδιου νόµου, πριν παρέλ-

θει πενταετία από την ηµεροµηνία διορισµού τους». Με 

τις διατάξεις αυτές καθιερώνεται κώλυµα συµµετοχής σε 

νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Εάν ο υπάλληλος θέσει υπο-

ψηφιότητα σε νέα προκήρυξη παρά το κώλυµα της πε-

νταετίας, η αίτησή του θα απορριφθεί, χωρίς να τίθεται 

ζήτηµα µε την οργανική θέση που ήδη κατέχει. 

Επισηµαίνεται, τέλος, ότι κατά την διάρκεια της διε-

τούς δοκιµαστικής περιόδου ο υπάλληλος δεν δικαιούται 

να λάβει εκπαιδευτική άδεια.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Σ ύµφωνα µε το άρθρο 50 του Νόµου 
4368/2016 όπως τροποποιήθηκε µε τις δι-
ατάξεις του Νόµου 4461/2017: «...3. Κα-

ταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που 
ρυθµίζουν θέµατα µετατάξεων του νοσηλευτικού, πα-
ραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των ιατρών 
Ε.Σ.Υ., µεταξύ των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγεί-
ας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πλην των διατάξεων των 
άρθρων 69, 70 και 72 του ν. 3528/2007 (Α' 26) και 
του άρθρου 71 του ν. 3918/2011(Α' 31). 4. Οι µετατά-
ξεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια 
Δ.Υ.Πε, γίνονται µε αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε. Οι 
µετατάξεις του προσωπικού µιας ΔΥ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. 
άλλης Δ.Υ.Πε, γίνονται με κοινή απόφαση των Διοι-
κητών των αντίστοιχων Υ.Πε., μετά από γνώμη των 
αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, χωρίς να απαι-
τείται η έγκριση της Π.Υ.Σ. που προβλέπει η παρ. 1 του 
άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α'180). Σε περίπτωση 
διαφωνίας των Διοικητών των Υ.Πε., για την µετάτα-
ξη αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας....7. Δεν επιτρέπεται 
απόσπαση, µετάταξη ή µετάθεση του προσωπικού, πλην 
των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσι-
ών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πριν παρέλθουν πέντε 
(5) έτη από το διορισµό ή από προηγούµενη µετάταξη ή 
µετάθεση, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις απόσπασης ή µε-
τάταξης για λόγους συνυπηρέτησης µε σύζυγο, ένστολο 
ή µη, απόσπασης ή µετάταξης σε παραµεθόριες περιοχές, 
αμοιβαίας μετάταξης ή µετάθεσης, καθώς και απόσπα-

σης, µετάθεσης ή µετάταξης για λόγους υγείας του/της 
υπαλλήλου, του/ της συζύγου του/της ή των τέκνων του/
της».

Δυνάµει της εξουσιοδοτικής διάταξης του ανωτέρω 
άρθρου δηµοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. Α2β/Γ.Π.οικ.22225 
απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 839/30-3-
2016) η οποία, αναφορικά µε τις µετατάξεις, αναφέρει 
µεταξύ άλλων: «Δεν επιτρέπεται η µετάταξη του προσω-
πικού πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισµό ή 
από προηγούµενη µετάταξη ή µετάθεση. Κατ’ εξαίρεση, 
επιτρέπεται η µετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης µε 
σύζυγο, ένστολο ή µη, η µετάταξη σε παραµεθόριες περι-
οχές, η αµοιβαία µετάταξη, καθώς και η µετάταξη για λό-
γους υγείας του µετατασσόµενου, του/της συζύγου του, 
των τέκνων του, οι οποίοι αποδεικνύονται από σχετικές 
ιατρικές γνωµατεύσεις, ακόµα και αν ο ενδιαφερόµενος 
υπάλληλος δεν έχει συµπληρώσει πενταετία από τον διο-
ρισµό ή από προηγούµενη µετάταξη ή µετάθεση. Επίσης, 
η πενταετία δεν ισχύει για τις περιπτώσεις µετατάξεων 
που πραγµατοποιούνται βάσει των διατάξεων των άρ-
θρων 69 και 70 του Ν. 3528/2007...»

Από τις ανωτέρω διατάξεις που είναι ειδικές και κα-
τισχύουν οποιασδήποτε άλλης γενικής διάταξης, προκύ-
πτει ότι η αµοιβαία µετάταξη πραγµατοποιείται και πριν να 
παρέλθουν πέντε έτη από το διορισµό του υπαλλήλου. 

Από τη διάταξη δε της παραγράφου 3 του άρθρου 50 
συνάγεται σαφώς, ότι ειδικώς για τις µετατάξεις του νο-
σηλευτικού προσωπικού καταργούνται όλες οι γενικές 

Αμοιβαία Μετάταξη 
Δόκιμου Νοσηλευτή
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και οι ειδικές διατάξεις που τυχόν ρύθµιζαν το εν λόγω 
ζήτηµα πλην των διατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 
του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και του άρθρου 71 του ν. 
3918/2011(Α’ 31). 

Μεταξύ των ως άνω καταργούµενων γενικών διατά-
ξεων αναγκαστικώς συµπεριλαµβάνονται και οι διατάξεις 
του άρθρου 73 παρ. 1 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, 
που θέτουν το κώλυµα της διετίας από τον διορισµό. 

Από τον συνδυασµό των ανωτέρω δύναται εποµένως 
να υποστηριχθεί, ότι είναι εφικτή η διενέργεια αµοιβαί-
ας µετάταξης µεταξύ νοσηλευτών ακόµη και προ της συ-
µπλήρωσης διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας.

Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει από την ερµηνεία και 
ανάλυση των επίµαχων διατάξεων, δοθέντος ότι σε κα-
νένα σηµείο τούτων δεν γίνεται ευθέως λόγος περί του 
δικαιώµατος αµοιβαίας µετάταξης δόκιµων υπαλλήλων.

Σε κάθε περίπτωση επισηµαίνεται, ότι επί της συγκε-
κριµένης ερµηνευτικής εκδοχής δεν έχει υπάρξει µέχρι 
σήµερα εκφορά δικαστικής κρίσης.

Περαιτέρω είναι σαφές, ότι οι αµοιβαίως µετατασσό-
µενοι υπάλληλοι θα πρέπει να ανήκουν υποχρεωτικώς 
στην ίδια κατηγορία. Άρα δεν χωρεί, για παράδειγµα, 
αµοιβαία µετάταξη µεταξύ ενός νοσηλευτή της κατηγορί-
ας ΤΕ και ενός νοσηλευτή της κατηγορίας ΠΕ.

Περαιτέρω, η αµοιβαία µετάταξη µεταξύ δόκιµου 

και µη δόκιµου υπαλλήλου δεν φαίνεται καταρχήν να 
ευρίσκει έρεισµα στην κείµενη νοµοθεσία, ιδίως κατά 
το µέρος που η έννοια της αµοιβαιότητας προϋποθέτει 
υπαλλήλους, που βρίσκονται στην ίδια υπηρεσιακή κα-
τάσταση. Είναι, δε, σαφές, ότι η κατάσταση ενός δόκιµου 
υπαλλήλου και ενός υπαλλήλου που έχει, πλέον, µονιµο-
ποιηθεί είναι εντελώς διαφορετική. 

Τέλος, ελλείψει ειδικής νοµοθετικής πρόβλεψης, δεν 
νοείται µετακίνηση δόκιµου υπαλλήλου, προ της παρό-
δου της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας. 

Σηµειώνεται, ότι χωρεί η υποβολή περισσοτέρων 
αιτήσεων περί αµοιβαίας µετάταξης, ενώ οι σχετι-
κές αιτήσεις υποβάλλονται δύο φορές τον χρόνο, κατά 
την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 50 παρ. 5 του Νόµου 
4368/2016.

Τέλος, είναι διαφορετική η περίπτωση της αµοιβαίας 
µετάταξης από εκείνη της µετάταξης για λόγους υγείας, 
αφού ο νόµος τις διακρίνει σαφώς. Σε κάθε περίπτωση 
διευκρινίζεται, ότι η φυσιολογική εγκυµοσύνη ενδεχο-
µένως δεν µπορεί να εκληφθεί ως πρόβληµα ή λόγος 
υγείας, που να θεµελιώνει το αίτηµα της µετάταξης. Δια-
φορετικής αντιµετώπισης χρήζει η περίπτωση της εγκυ-
µοσύνης που παρουσιάζει επιπλοκές, ώστε να αποτελεί 
πρόβληµα υγείας. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αναφορικά µε το καθεστώς ανάδειξης των υπευ-
θύνων τµηµάτων των νοσηλευτικών υπηρεσιών των 
δηµόσιων νοσοκοµείων επισηµαίνονται τα εξής.

Αρχικώς θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι η θέση 
του υπεύθυνου τµήµατος οµολογουµένως δεν συ-
µπεριλαµβάνεται µεταξύ των θέσεων ευθύνης που 
απαριθµούνται και περιγράφονται κατά τρόπο περι-
οριστικό στις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόµου 
4354/2015. Κατά συνέπεια η θέση του υπεύθυνου 
καταρχήν δεν συνιστά θέση ευθύνης, για την κατά-
ληψη της οποίας θα µπορούσαν να εφαρµοστούν οι 
γενικές διατάξεις, που διέπουν τις κρίσεις σε όλες τις 
υπηρεσίες του δηµοσίου και των ΝΠΔΔ. Ως εκ τού-
του, για την επιλογή προσώπου ως υπεύθυνου δεν 
χωρεί, καταρχήν, αναλογική εφαρµογή των ρυθµί-
σεων περί µοριοδότησης τυπικών και ουσιαστικών 
προσόντων.

Συναφώς προβάλλεται, ότι η κατάληψη θέσης 
υπευθύνου σε τµήµα νοσηλευτικής υπηρεσίας και 
η άσκηση των αναλόγων καθηκόντων δεν αποτελεί 
κριτήριο που θα µπορούσε να µοριοδοτηθεί σε µελ-
λοντικές κρίσεις, δοθέντος ότι σε µια τέτοια διαδικα-

σία κρίσεων µοριοδοτείται η άσκηση καθηκόντων, 
που αντιστοιχεί σε θεσµοθετηµένες θέσεις ευθύνης 
(διευθυντής, τοµεάρχης, προϊστάµενος προκειµένου 
περί νοσηλευτικών υπηρεσιών. 

Συµπερασµατικά, η πλήρωση της θέσεως υπευ-
θύνου αποτελεί µια άτυπη διαδικασία, χωρίς σαφή ή 
άλλως ρητώς προσδιοριζόµενα κριτήρια. 

Βέβαια, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διευ-
κρινιστεί, ότι ακόµη και αν ευρισκόµεθα ενώπιον 
µιας άτυπης διαδικασίας, εφόσον αυτή καταλήγει 
στην επιλογή ενός προσώπου, µεταξύ περισσοτέρων 
υποψηφίων, η τελική πράξη επιλογής του εν λόγω 
προσώπου θα πρέπει να φέρει αιτιολογία, που να 
στηρίζεται σε περιστατικά µιας έστω στοιχειώδους 
αξιολογικής σύγκρισης των υποψηφίων. Στο πλαίσιο 
µιας παρόµοιας αξιολόγησης θεωρείται αδιανόητο να 
βαρύνει κατ’αποκλειστικότητα µόνον ένα κριτήριο, 
όπως π.χ. η κατοχή διδακτορικού τίτλου ή η αρχαιό-
τητα, αλλά θα πρέπει να συνεκτιµώνται περισσότερα 
κριτήρια, που σχετίζονται µε τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα όλων των υποψηφίων.
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Απολογισμός 19ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ

Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή οι εργασίες του 19ου  
Πανελληνίου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Συνδι-
καλιστικής Οµοσπονδίας Νοσηλευτών – Ε.Σ.Υ., το 

οποίο πραγµατοποιήθηκε στη Λίµνη Πλαστήρα από τις 7 – 9 
Δεκεµβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Kazarma. Το συνέδριο 
θεσµός για τον σύγχρονο Νοσηλευτή τελούσε υπό την αι-
γίδα του Υπουργείου Υγείας και της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος. 

Το επιστηµονικό πρόγραµµα περιελάµβανε 12 Κλινικά 
Φροντιστήρια, 2 Εξειδικευμένα Σεμινάρια, 9 Διαλέξεις, 
59 Ελεύθερες Ανακοινώσεις και 92 Αναρτημένες Ανα-
κοινώσεις.

Η θεµατολογία του συνεδρίου επεκτάθηκε σε όλες τις 
επιστηµονικές πτυχές της Νοσηλευτικής Επιστήµης, κρατώ-
ντας αµείωτο  το ενδιαφέρον των συνέδρων κατά τη διάρ-
κεια των εργασιών του Συνεδρίου. Συνολικά συµµετείχαν 
πανελλαδικά, 216 νοσηλευτές – επαγγελµατίες υγείας 
(Προεδρεία, Συντονιστές, Οµιλητές), από όλες τις υγειονο-
µικές υπηρεσίες της χώρας, οι οποίοι συνέβαλαν  τα µέγι-
στα, για την επιτυχηµένη διεξαγωγή του συνεδρίου.

Η συµµετοχή των νοσηλευτών κατά κύριο λόγο, καθώς 
και άλλων επαγγελµατιών υγείας, ήταν αθρόα και οι εγγρα-
φές των συνέδρων ξεπέρασαν τις 1800. Για ακόµη µια 
χρονιά υπήρξε σηµαντικός αριθµός προσέλευσης φοιτητών 
νοσηλευτικής από όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα πανελλα-
δικά, οι οποίοι µε τις εξαιρετικά επιστηµονικά τεκµηριωµέ-
νες εργασίες τους, δήλωσαν δυναµικό παρόν στα νοσηλευ-
τικά δρώµενα.

Εκ µέρους του Υπουργείου Υγείας απηύθυνε χαιρετισµό 
η κα Κουλούρη Φωτεινή (Προϊσταµένη Διεύθυνσης Αντιµε-
τώπισης Εξαρτήσεων) και εκ µέρους της Παγκύπριας Συ-
ντεχνίας Νοσηλευτών απηύθυναν χαιρετισµό ο κ. Γεωργίου 
Παναγιώτης και η κ. Αριστοτέλους Ξένια. Ακόµη, απέδω-
σαν χαιρετισµούς, εκ µέρους του Τµήµατος Νοσηλευτικής 
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, η Πρόεδρος του κα Φα-
σόη Γεωργία (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής), ο 
Διοικητής του Γ.Ν. Καρδίτσας κ. Βαρελάς Βάϊος, η Διευθύ-
ντρια Νοσηλευτικής υπηρεσίας του Γ.Ν. Καρδίτσας κα Πα-
παδοπούλου Σταυρούλα, καθώς και εκπρόσωποι από τους 
Τοπικούς Φορείς , οι οποίοι ήταν αρωγοί στη διοργάνωση 
του συνεδρίου.

Την κήρυξη των εργασιών του συνεδρίου, πραγµατοποί-
ησε ο Βουλευτής Νοµού Τρικάλων (ΣΥΡΙΖΑ) και συντονι-
στής ΕΠΕΚΕ Υγείας, κ. Παπαδόπουλος (Σάκης) Αθανάσιος, 
µέσω της εναρκτήριας οµιλίας  του µε θέµα: «Πορεία και 
Προοπτική του ΕΣΥ.». Ακολούθησε η διάλεξη του Πνευµο-
νολόγου – Εντατικολόγου και Διευθυντή του Ινστιτούτου 
Δηµόσιας Υγείας του Αµερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος, κ.  

Μπεχράκη Παναγιώτη, µε θέµα: 
«Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον 
έλεγχο του καπνίσµατος».

Στην τελετή έναρξης του συ-
νεδρίου βραβεύτηκαν η Διευθύ-
ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
και τα µέλη της Διεύθυνσης 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του 
Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» 
(κ. Χαρανά Αικατερίνη, κ. Βα-
φειάδης Χρήστος, κ. Σεµιλιέ-
τωφ Μιχαήλ, κ. Καραθάνου 
Αντιγόνη), για την εφαρµο-
γή αντιµικροβιακού χαλκού 
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
του Νοσοκοµείου, η οποία πρακτική παρουσιάστηκε  µαζί 
µε τα θετικά αποτελέσµατά της, ως ελεύθερη ανακοίνωση 
στις εργασίες του συνεδρίου. Επιπλέον, υπήρξε µια ιδιαίτε-
ρη τιµητική βράβευση σε ένα ιδρυτικό µέλος της ΠΑΣΥΝΟ 
– ΕΣΥ, τον κ. Κιούση Νικόλαο, για την διαχρονική συνει-
σφορά του στην Οµοσπονδία, αλλά και για την σύσταση της 
Ποδοσφαιρικής Οµάδας της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ, κατόπιν δικής 
του πρωτοβουλίας και οργάνωσης, η οποία συµµετέχει σε 
φιλανθρωπικούς αγώνες µε οµάδες παλαιµάχων ποδο-
σφαιριστών για κοινωφελείς σκοπούς. 

Το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Συνδι-
καλιστικής Οµοσπονδίας Νοσηλευτών – Ε.Σ.Υ κρίθηκε απο-
λύτως επιτυχηµένο και ανέβασε πού ψηλά τον επιστηµονικό 
πήχη για το επόµενο συνέδριο. Στο τριήµερο επιστηµονικό 
πρόγραµµα αναπτύχθηκαν πολλά φλέγοντα ζητήµατα, προ-
ερχόµενα από το αντίξοο εργασιακό περιβάλλον των νοση-
λευτών, ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία να ακουστούν 
απόψεις και νέα δεδοµένα από το χώρο της νοσηλευτικής 
επιστηµονικής κοινότητας σε επίπεδο φορέων υπηρεσιών 
υγείας. 

Όλοι οι σύνεδροι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους 
για το υψηλό επιστηµονικό επίπεδο του συνεδρίου, τόσο 
οργανωτικά, όσο και στο περιεχόµενο του επιστηµονικού 
προγράµµατος, το οποίο κάλυψε όλες τις πτυχές της νοση-
λευτικής, προβάλλοντας παράλληλα τον ηγετικό ρόλο των 
νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.

Εκ µέρους του Διοικητικού Συµβουλίου της ΠΑΣΥΝΟ 
– ΕΣΥ, της Οργανωτικής & Επιστηµονικής Επιτροπής του 
Συνεδρίου, θέλουµε να ευχαριστήσουµε θερµά, όλους τους 
συµµετέχοντες  για την παρουσία τους και να ανανεώσουµε 
εκ νέου τη συνάντησή µας, στο 12ο Πανελλήνιο & 11ο Πα-
νευρωπαϊκό Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό Νοσηλευτικό 
Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο θα 
πραγµατοποιηθεί στη Ρόδο στις 8 - 11 Μαΐου 2019.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Α’
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Β’

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
∆ΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
∆ΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΛΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΗΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ

∆ιοικητικό Συµβούλιο Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
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Ο Πίνδαρος αναφέρει για τη Ρόδο, ότι όταν ο ∆ίας και οι άλλοι θεοί αποφάσισαν να 

µοιράσουν τη γη, ξέχασαν να κρατήσουν έναν κλήρο για τον θεό Ήλιο, που έλειπε, 

καθώς εκτελούσε τα καθηµερινά του καθήκοντα. Όταν ο Ήλιος ανέφερε την αδικία, ο 

∆ίας ήταν έτοιµος να ξανακάνει την κλήρωση, αλλά ο Ήλιος δεν τον άφησε, καθώς, 

µέσα από τη θάλασσα είδε να αναδύεται µια εύφορη χώρα. Τότε ζήτησε από τη Λάχεση 

και τον ∆ία να δώσουν όρκο, πως όταν το νησί αυτό τελικά αναδυθεί θα είναι δικό 

του για πάντα, όπως και έγινε. 

Έτσι γεννήθηκε το Νησί του Ήλιου.

Μετά από δέκα χρόνια λοιπόν, η ΕΝΕ επισκέπτεται και πάλι το πανέµορφο νησί της Ρόδου για να διενεργήσει 

το µεγαλύτερο ίσως συνέδριο του χώρου της υγείας. Σε µια εποχή που τα αιτήµατα του κλάδου µας παραµένουν 

επίκαιρα και πολλά από αυτά ανικανοποίητα, η µαζική συνάθροιση των νοσηλευτών υπό τη σκέπη της ΕΝΕ, αποτελεί 

πλέον θεσµό, αλλά και αναγκαιότητα οργάνωσης και λήψης σηµαντικών αποφάσεων.

∆ιανύσαµε µια δεκαετία από το 2009, γεµάτη εµπειρίες, επιστηµονικές κατακτήσεις και επαγγελµατική αυτογνωσία, 

στοιχεία που αναµφίβολα είναι δοµικά για την εδραίωση του ρόλου του σύγχρονου νοσηλευτή. Η µεγάλη 

συνάντηση του Μάη λοιπόν, το 12o Πανελλήνιο Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό Νοσηλευτικό Συνέδριό µας, 

είναι υποχρεωµένη να πετύχει, µιας και ο πήχης έχει πλέον φτάσει πολύ ψηλά.

Η εκθαµβωτική Ρόδος, θα κατακλυστεί από τους νοσηλευτές αλλά και από εκατοντάδες φοιτητές Νοσηλευτικής, 

προσφέροντας σε όλους απλόχερα τα ελκυστικά της θέλγητρα: Εντός των ορίων της πόλης της Ρόδου, βρίσκεται 

η Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου ή Παλιά Πόλη, όπως αποκαλείται από τους ντόπιους, µια από τις καλύτερα 

διατηρηµένες µεσαιωνικές πόλεις του κόσµου, που έχει αναγνωριστεί από το 1988 ως µνηµείο παγκόσµιας 

κληρονοµιάς της UNESCO. Εντός των τειχών της Παλιάς Πόλης βρίσκονται αξιόλογα µνηµεία από τη Βυζαντινή 

εποχή, την Τουρκοκρατία και την περίοδο της Ιταλοκρατίας, µε επιβλητικότερο το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου.

Όλα αυτά, θα έχουµε την ευκαιρία να τα γνωρίσουµε από τις 8-11 του Μάη, στα διαλλείµατα των εκατοντάδων 

επιστηµονικών µας εκδηλώσεων.

Θα σας περιµένουµε µε χαρά κοντά µας.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

∆ηµήτριος Σκουτέλης

Η Ρόδος υποδέχεται το µεγαλύτερο 
συνέδριο στο χώρο της υγείας!

Καλωσόρισµα Προέδρου
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ

 

ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ

ΜΕΛΗ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗ ΚΑΝΕΛΛΑ 
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΙΟΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
∆ΑΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
∆ΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΙΡΗ
ΚΑΡΑΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΪΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΤΣΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΚΟΤΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΤΣΙΑΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΟΥΤΣΟ∆ΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 
ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΑΡΑ ΝΙΚΗ

ΑΛΕΤΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή

Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

Επιτροπές

ΚΩΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΥΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 
ΜΗΤΣΙΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΠΑΚΕΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΑΚΟΥΤΣΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΝΤΙΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΑΒΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΑΛΗΚΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΛΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΗΣ
ΦΟΥΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΟΝ∆ΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΒΑΡΓΙΑΜΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΤΟΥΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΓΑΒΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΓΚΟΥΤΖΙΚΙ∆ΗΣ ΖΗΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
∆ΙΑΜΑΝΤΑΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ

 

ΜΕΛΗ

ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΙΧΑΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΛΥ∆ΙΑ
ΒΟΡ∆ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΛΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ 
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ
ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΛΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ

Επιστηµονική Επιτροπή

Επιτροπές

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΑΚΗ ΒΑΪΑ
ΛΑΖΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΛΙΝΑΡ∆ΑΤΟΥ ΒΙΚΥ
ΜΑΝΘΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ          
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΣΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕΣΙΡΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ
ΠΡΑΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΜΑΡΙΑ
ΠΡΕΒΥΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

∆ΟΝΤΑ ΦΩΤΟΥΛΑ
ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΖΙΩΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΚΑΛΕ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΛΛΙΣΤΡΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
ΚΑΣΤΡΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΛΩΤΣΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ ΚΑΤΙΝΑ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ
ΚΥΠΡΙΑ∆Η ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΛΥΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΙ∆ΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΚΑΡΤΖΗ ΧΡΥΣΗ
ΜΠΑΚΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΟΥΟΛΣ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΤΖΕΡΑΛΝΤΙΝ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ ΘΑΡΡΕΙΝΗ
ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΖΟΥΒΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΙ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 
ΠΕΤΑΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΡΕΣΙ∆ΑΚΗ ΦΑΤΜΑ
ΣΑΒΒΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΡΑΒΟΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΧΙΖΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΜΑΝ∆ΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΡΙΤΣΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΤΖΗ∆ΙΑΚΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΨΕΛΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
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Επιτροπές

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ

 

ΜΕΛΗ

ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΡΟΚΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
 
ANDREW XUEREB 
BALOGH ZOLTAN 
BENTON DAVID
BURGER DALTON 
CASSIDY ESSENE 
KEARNS THOMAS 
KOUTROUBAS THEODOROS 
KURTOVIC BILJANA 
LOREDANA SASSO
MARIO GAZIC 
PAP KATALIN 
RYAN ANNE-MARIE 

∆ιεθνής Επιστηµονική Επιτροπή

TIMOFTE MIRCEA 
VILMA ZYDZIUNAITE 
VINCET SALIBA 
ZERAH SIMONE 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΙΟΡ∆ΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΑΥΓΑ ΑΝΝΑ
ΜΠΕΛΛΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΠΕΤΕΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ

 

ΜΕΛΗ

ΛΕΜΟΝΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΞΑΝΘΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΝΤΖΙΛΕΠΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΡ∆ΑΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΚΟΒΙΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΦΕΝΕΛΗ
ΚΕΛΕΣΗ ΜΑΡΘΑ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τιµητική Επιστηµονική Επιτροπή

ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΝΤΑΒΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΡΟΥΠΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
ΤΣΙΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΑΣΟΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΡΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΑΡΑΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΑΡΙ∆Η ΜΑΡΙΑ
ΣΙ∆ΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΦΥΛΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 

ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
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Επιστηµονικές Πληροφορίες 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Προθεσµία υποβολής εργασιών: 
28 Φεβρουαρίου 2019

Υποβολή Περίληψης µέσω της Ηλεκτρονικής 
Φόρµας στην Ιστοσελίδα του Συνεδρίου
Η περίληψη εργασίας µπορεί να υποβληθεί on-line 
µέσα από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.
enne2019.gr στην οποία θα αναφέρονται όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή υποβολή 
της περίληψης. Η περίληψη της εργασίας υποβάλλε-
ται ως επισυναπτόµενο αρχείο word.doc 97-2003.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ο∆ΗΓΙΕΣ
• Περιλήψεις που υποβάλλονται µετά τη λήξη της 
προθεσµίας δεν θα γίνονται αποδεκτές.
• Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται µε φαξ 
ή ταχυδροµικά δεν 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 
µε την αποστολή της περίληψής του να τακτοποι-
εί οικονοµικά και την εγγραφή του στο Συνέδριο 
(µπορείτε να βρείτε το δελτίο εγγραφής στην ιστο-
σελίδα του Συνεδρίου). Σε αντίθετη περίπτωση, η 
εργασία θα απορρίπτεται.
• Στην ανασκόπηση δεν µπορούν να συµµετέχουν 
πάνω από 3 συγγραφείς ενώ στην ερευνητική ερ-
γασία πάνω από 6 (αιτιολογηµένες περιπτώσεις θα 
εξετάζονται από την Επιστηµονική Επιτροπή).
• Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας 
σας, η γραµµατεία του Συνεδρίου θα αποστείλει, 
εντός διαστήµατος τριών ηµερών, βεβαίωση παρα-
λαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία. Σε 
περίπτωση µη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης 
εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήµατος, παρα-
καλούµε επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία του Συνε-
δρίου στο τηλέφωνο 210 5244760.
• Τα αποτελέσµατα αξιολόγησης των περιλήψεων 
θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους υπευθύνους 
για την αλληλογραφία συγγραφείς έως 17 Απρι-
λίου 2019.

• Μετά την ηµεροµηνία λήξης υποβολής περιλήψε-
ων, δε θα γίνεται αποδεκτή η απόσυρση των υπο-
βληθέντων εργασιών.
• Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γί-
νονται δεκτές µόνο εφόσον ζητηθεί από την Επι-
στηµονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιο-
λόγησης.
• Εφόσον ζητηθούν αλλαγές από την Επιστηµονική 
Επιτροπή και οι συγγραφείς δεν απαντήσουν στις 
προτάσεις εντός του προβλεπόµενου χρονοδια-
γράµµατος, η επιστηµονική επιτροπή διατηρεί το 
δικαίωµα µη ένταξης της εργασίας στο τελικό επι-
στηµονικό πρόγραµµα.
• Η συγγραφική οµάδα που αναγράφεται στην πε-
ρίληψη είναι απολύτως υπεύθυνη για το περιεχόµε-
νο αυτής και η υποβολή της ταυτόχρονα αποτελεί 
και δήλωση των συµµετεχόντων ότι το περιεχόµε-
νο δεν εµπεριέχει στοιχεία λογοκλοπής.

Ο∆ΗΓΙΕΣ 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 ερευνητικής 
εργασίας (ποσοτικής ή ποιοτικής), αλλά και δευτε-
ρογενούς ερευνητικής εργασίας (συστηµατική ανα-
σκόπηση) καθώς και της περίληψης ανασκόπησης 
θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής:

• Εισαγωγή • Σκοπός • Μεθοδολογία  
• Αποτελέσµατα • Συµπεράσµατα  

• Λέξεις κλειδιά (3 έως 5)
• Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφε-
ται µε έντονη γραφή (bold) και ο αντίστοιχος τίτ-
λος της π.χ. Εισαγωγή, Σκοπός, Μεθοδολογία, 
Αποτελέσµατα, Συµπεράσµατα, Λέξεις- Κλειδιά.
• Το κείµενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερ-
βαίνει τις 350 λέξεις (χωρίς τις λέξεις- κλειδιά, τον 
τίτλο, τα ονόµατα & τους φορείς).
• Το κείµενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστά-
σεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) µε περιθώρια 2,54 εκ. 
επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά-αριστερά.
• Στο κείµενο θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί η 
γραµµατοσειρά Arial 11 pt., να είναι µορφοποιη-
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µένο σε µονό διάστηµα και να έχει πλήρη στοίχιση 
(justified).
• Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραµµένος µε ΚΕ-
ΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, έντονη γραφή (bold) 
και κεντρική στοίχιση.
• Αµέσως µετά τον τίτλο ακολουθούν τα ονόµατα 
των συγγραφέων. Τα ονόµατα των συγγραφέων 
να είναι γραµµένα στην ονοµαστική, µε πεζοκεφα-
λαία χωρίς έντονη γραφή (bold) µε κεντρική στοί-
χιση και να αναφέρεται πρώτα το όνοµα ολογρά-
φως και στη συνέχεια το επώνυµο π.χ. Αντώνιος 
Παπαδόπουλος και όχι Α. Παπαδόπουλος.
• Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόµατος σε µορφή εκθέ-
τη, να αναφέρεται αριθµός ο οποίος θα αντιστοιχεί 
στην ιδιότητα, στο φορέα προέλευσης καθώς και 
στην πόλη του κάθε συγγραφέα
π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικο-
λάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

1. Νοσηλευτής, ΜΕΘ, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέ-
ας»
2. Νοσηλεύτρια, MSc, Καρδιολογική Κλινική, 
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
• Η επισήµανση ΠΕ, ΤΕ δε χρειάζεται να αναφέ-
ρεται.
• Όλες οι εργασίες (Προφορικές & Ηλεκτρονικά 
Αναρτηµένες) θα πρέπει να έχουν υπογραµµισµένο 
(Underlined) το όνοµα του συγγραφέα που επιθυ-
µεί να την παρουσιάσει π.χ.

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολά-
ου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

• Στο τέλος κάθε κειµένου θα πρέπει να αναγράφε-
ται το σύνολο των λέξεων.
• To κείµενο µπορεί να περιέχει συντµήσεις, εφό-
σον την πρώτη φορά η φράση εµφανιστεί ολογρά-
φως και σε παρένθεση η σύντµηση. Στο κείµενο 
δε θα περιλαµβάνονται 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 καθώς 
και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών 
που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την 
Επιστηµονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις πε-
ριλήψεις των εργασιών.
H Γραµµατεία του Συνεδρίου είναι στην διάθε-
ση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέ-
ον πληροφορία στο τηλέφωνο: 210 5244760 
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: abstracts@
enne2019.gr.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 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.
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. 
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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) ΚλίµακαΑυτοαξιολόγησης της Κατάθλιψης (SRDS- Zung) και γ) Κλίµακα 
Αυτοαξιολόγησης του Άγχους (SRΑS-Zung). Η στατιστική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε το Στατιστικό 
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 υποβλήθη-
καν 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). ∆εν 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 άγ-
χους και κατάθλιψης. Φαίνεται ότι, παρεµβάσεις όπως εκπαιδευτικά προγράµµατα αυτοφροντίδας, µπο-
ρούν να βοηθήσουν στη διαχείριση του άγχους και την πρόληψη της κατάθλιψης που προκαλεί η τραυµα-
τική εµπειρία της λαρυγγεκτοµής.
Λέξεις – Κλειδιά: Άγχος, αυτοφροντίδα, καρκίνος λάρυγγα, κατάθλιψη, λαρυγγεκτοµή
Σύνολο λέξεων: 299

2. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΜΕ ΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥ-

ΜΕΝΗΣ 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 επιθυ-
µούν να αποκτήσουν παιδιά. Παρά τις υπάρχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις όσον αφορά στην επιθυµία 
απόκτησης παιδιού, οι έρευνες στο πεδίο αυτό είναι ελάχιστες. Πιο συγκεκριµένα, το ενδιαφέρον των 
ερευνητών εστιάζεται κυρίως στα κίνητρα αναπαραγωγής των υπογόνιµων ζευγαριών, 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. ∆έκα 
εννέα µητέρες αφηγήθηκαν την εµπειρία τους από τη σύνθετη µέθοδο αναπαραγωγής στην οποία υπεβλή-
θησαν (δωρεά σπέρµατος, δωρεά ωαρίων, παρένθετη µητέρα), µέσα από ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις που 
πραγµατοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα από το 2009-2012. Η ανάλυση των δεδοµένων 
έγινε σύµφωνα µε την τεχνικήτωνDiekelmann, Allen, andTanner (1989).
Αποτελέσµατα: Από την ανάλυση των αφηγήσεων των γυναικών, αναδύθηκαν τέσσερις βασικές κατηγο-
ρίες, 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 
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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 επιθυ-
µία προοδευτικά 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 σεξουα-
λικές 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 συ-
νυπεύθυνοι παράγοντες είναι περιβαλλοντικοί και κοινωνικο-οικονοµικοί, όπως επίσης η προχωρηµένη 
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 πα-
ράγοντες κινδύνου, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την πρόληψη.
Λέξεις-κλειδιά: Ζευγάρι, παράγοντες κινδύνου, υπογονιµότητα
Σύνολο Λέξεων: 237

Επιστηµονικές Πληροφορίες 
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Γεροντολογική Νοσηλευτική

• ∆εοντολογία - Βιοηθική

• ∆ηµόσια Υγεία & Επιδηµιολογία

• ∆ιαπολιτισµική Νοσηλευτική

• ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

• Επείγουσα Νοσηλευτική

• Καρδιολογική Νοσηλευτική

• Κοινοτική Νοσηλευτική

• Νευρολογική Νοσηλευτική 

• Νεφρολογική Νοσηλευτική

• Νοµικά & Επαγγελµατικά Θέµατα

• Νοσηλευτική Αναισθησιολογίας

• Νοσηλευτική Αποκατάστασης

• Νοσηλευτική Εκπαίδευση και Μεθοδολογία της Νοσηλευτικής Έρευνας

• Νοσηλευτική Λοιµώξεων

• Νοσηλευτική µαζικών καταστροφών

• Νοσηλευτική ΜΕΘ

• Νοσηλευτική Μητρότητας - Γυναικολογική Νοσηλευτική

• Νοσηλευτική Υγιεινής και Ασφάλεια της εργασίας

• Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

• Ογκολογική Νοσηλευτική

• Παθολογική Νοσηλευτική

• Παιδιατρική/Παιδοχειρουργική Νοσηλευτική

• Πληροφορική της Υγείας

• Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας

• Χειρουργική Νοσηλευτική

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ  
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Επιστηµονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα 
επιλογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοινώ-
σεων, είτε προφορικών είτε ηλεκτρονικά αναρ-
τηµένων, αναλόγως του διατιθέµενου χρόνου και 
χώρου.
Οι σύνεδροι που υπέβαλαν εργασία θα ειδοποιη-
θούν ηλεκτρονικά για την αποδοχή, τον τρόπο, το 
χώρο και το χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους. 
Προφορικές Ανακοινώσεις
Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε δέκα (10) 
λεπτά συµπεριλαµβανοµένων των ερωτήσεων, 

χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απα-
ραιτήτως.
Προς διευκόλυνση των οµιλητών θα υπάρχει ρο-
λόι µε αντίστροφη µέτρηση χρόνου.

Χρήσιµες πληροφορίες:
• Παρακαλείσθε να χρησιµοποιήσετε το πρόγραµ-
µα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δηµιουργία της 
παρουσίασης σας.
• Το αρχείο της παρουσίασης θα παραδίδεται του-
λάχιστον µισή ώρα πριν την έναρξη της παρουσία-
σης στην Τεχνική Γραµµατεία η οποία θα λειτουρ-
γεί σε κάθε αίθουσα.

Επιστηµονικές Πληροφορίες 
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Ηλεκτρονικά Αναρτηµένες  
Ανακοινώσεις (E- poster)
Η παρουσίαση των Poster θα γίνει ηλεκτρονικά, 
χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης, µεταφοράς και ανάρ-
τησης τους στον χώρο. 
Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε πέντε (5) λε-
πτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε 
απαραιτήτως. Ένας τουλάχιστον από την συγγρα-
φική οµάδα της κάθε εργασίας θα πρέπει να παρευ-
ρίσκεται στο σηµείο παρουσίασης των E – Poster 
σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της οργανωτικής 
επιτροπής.

Χρήσιµες πληροφορίες:
• Παρακαλείσθε να χρησιµοποιήσετε το πρόγραµ-
µα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δηµιουργία της 
παρουσίασης σας. 
• Σχετικό υπόδειγµα e- Poster  θα σας αποσταλεί 
µέσω µειλ και θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσε-
λίδα του Συνεδρίου.
• Παρακαλείσθε να τηρήσετε τους χρόνους που θα 
σας δοθούν για την αποστολή του e-poster σας 
στην γραµµατεία του συνεδρίου. 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
H Οργανωτική και η Επιστηµονική Επιτροπή του 
12ου Πανελλήνιου Επιστηµονικού και Επαγγελµα-
τικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου θεσµοθέτησαν 
τη διεξαγωγή διαγωνισµού για τη βράβευση τεσ-
σάρων 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 συγγραφείς 
να έχουν συλλέξει ερευνητικό υλικό και σύγχρονα 
δεδοµένα τουλάχιστον της τελευταίας πενταετίας 
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 τριµελούς Επιτροπής Βράβευσης Ερ-
γασιών, δεν δύναται να συµµετέχουν σε υποψήφι-
ες προς βράβευση εργασίες.

Υποβολή των Εργασιών 
Το πλήρες κείµενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 
5000 λέξεις και θα πρέπει να αποσταλεί έως 19 
Απριλίου 2019.
Η υποβολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει σε 
word document στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
abstracts@enne2019.gr. 

Κριτήρια επιλογής και αξιολόγηση εργασιών
Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή 
Βράβευσης Εργασιών. Οι εργασίες θα βαθµολογη-
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 καταλληλότητα 
τους.
• Η δυνητική συνεισφορά στο χώρο της υγείας 
µέσω της διατύπωσης τεκµηριωµένων προτάσεων.
• Η προοπτική συνέχισης της έρευνας.
• Η τελική αξιολόγηση της εργασίας θα ολοκληρω-
θεί µε την παρουσίαση της εργασίας στο συνέδριο. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ  
ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ 
Οι υποβληθείσες εργασίες πρέπει να είναι κατάλλη-
λες για διεθνές ακροατήριο και οι συγγραφείς δεν 
πρέπει να περιορίζονται µόνο στις εθνικές και πολι-
τικές 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.
• ∆ήλωση ότι το τελικό κείµενο της εργασίας ανα-
γνώστηκε και εγκρίθηκε από όλους τους συγγρα-
φείς.
• Αναφορά του είδους συµµετοχής κάθε συγγρα-

Επιστηµονικές Πληροφορίες 
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φέα στην εργασία πχ ο ΑΠ είχε την ευθύνη του 
σχεδιασµού της µελέτης, οι ΚΜ και ΛΠ συµµετείχαν 
στη συλλογή και ανάλυση των δεδοµένων. Όλοι 
οι συγγραφείς συνέβαλαν στη συγγραφή της εργα-
σίας κλπ.
• Γραπτή βεβαίωση άδειας (Αρ. πρωτοκόλλου 
έγκρισης) διεξαγωγής της µελέτης από την Επι-
τροπή Ηθικής και ∆εοντολογίας του φορέα, στον 
οποίο διεξήχθη η εν λόγω µελέτη.
• Το ονοµατεπώνυµο, η ταχυδροµική και ηλεκτρο-
νική διεύθυνση, καθώς και το τηλέφωνο του συγ-
γραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία.
Το κείµενο θα είναι γραµµένο σύµφωνα µε τις ανα-
θεωρηµένες οδηγίες του επιστηµονικού περιοδικού 
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το "Ελληνικό 
Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης" τις οποίες 
οι συγγραφείς µπορούν να αναζητήσουν στην ιστο-
σελίδα: 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 περιο-
δικό της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο 
µε την υπ. αριθ. πρωτ. ∆Υ2α/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 
διαδικασία της αποδελτίωσης σε διεθνείς ηλεκτρο-
νικές βάσεις δεδοµένων.

Γενικές Πληροφορίες 

Το 12ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό Νοσηλευτικό Συνέδριο 
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, διοργανώνεται στη Ρόδο, στο ξενοδοχείο 
Rodos Palace από 8 έως και 11 Μαΐου 2019.
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Σηµαντικές Ηµεροµηνίες
Ηµεροµηνίες Συνεδρίου: 8 έως 11 Μαΐου 2019
Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Εργασιών: 28 Φεβρουαρίου 2019
Λήξη Προθεσµίας Αποστολής Πλήρους Κειµένου για βράβευση Εργασιών: 19 Απριλίου 2019
Ενηµέρωση Αποδοχής Εργασιών: 17 Απριλίου 2019
Λήξη πρώτης περιόδου Εγγραφών: 31 Ιανουαρίου 2019
Λήξη δεύτερης περιόδου Εγγραφών: 26 Μαρτίου 2019
Λήξη τρίτης περιόδου Εγγραφών: 8 Μαΐου 2019
∆ωρεάν εγγραφή για Προπτυχιακούς Φοιτητές & Άνεργους Νοσηλευτές: Μέχρι 20 Ιανουαρίου 2019

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 τροπο-
ποιήθηκε 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 επα-
φή µε τη Γραµµατεία του Συνεδρίου για περισσό-
τερες πληροφορίες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
exhibition@enne2019.gr ή στο τηλέφωνο: 210 
5244760.

Οπτικοακουστικά µέσα
Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισµένες µε:
• Data video projector • Ηλεκτρονικό υπολογιστή
• Οθόνη Προβολής • Laser pointer
• Μικρόφωνα • Χρονόµετρο

Κλινικά Φροντιστήρια
Η συµµετοχή στα Κλινικά Φροντιστήρια, τα οποία 
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου 
www.enne2019.gr είναι δωρεάν µόνο για τους 
εγγεγραµµένους συνέδρους και απαιτείται ηλε-
κτρονικά δήλωση συµµετοχής στην ιστοσελίδα 
του συνεδρίου και για συγκεκριµένο αριθµό θέσε-
ων 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 εξυπηρέ-
τηση των αναγκών των συνέδρων. 

Γενικές Πληροφορίες 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ

∆ικαίωµα Συµµετοχής

Στην εγγραφή περιλαµβάνονται: 
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
• Πιστοποιητικό κλινικών Φροντιστηρίων
• Συνεδριακό Υλικό (τσάντα, µπλοκ, στυλό κ.λ.π.)
• ∆ιαλείµµατα – καφέ
• Εναρκτήρια Τελετή

* Μέχρι 20 Ιανουαρίου 2019, δωρεάν εγγραφή για φοιτητές (1ο πτυχίο) και άνεργους νοσηλευτές

Μέλη ΕΝΕ 90 € 120 € 160 €

Μη Μέλη ΕΝΕ / Άλλοι 
Επαγγελµατίες Υγείας 150 € 180 € 200 €

Προπτυχιακοί Φοιτητές* 
& Άνεργοι Νοσηλευτές  20 € 30 € 50 €

Κατηγορία εγγραφής έως 31/1 έως 26/3 έως 8/5
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Κόστος διαµονής

Στο συνέδριο θα λειτουργεί σύστηµα barcode για 
την καταµέτρηση των ωρών παρακολούθησης των 
συνέδρων.
Σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 81867 εγκύκλιο του 
ΕΟΦ, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση ποσο-
στού 60% επί των συνολικών ωρών του επιστηµο-
νικού προγράµµατος για την παραλαβή του Πιστο-
ποιητικού Παρακολούθησης.
Οι σύνεδροι θα πρέπει, σε όλη την διάρκεια δι-
εξαγωγής του συνεδρίου, να φέρουν µαζί τους 
την ονοµαστική ειδική κονκάρδα µε τον κωδικό 
barcode, η οποία θα δίδεται από την επί τόπου 
γραµµατεία του Συνεδρίου µαζί µε το συνεδριακό 

υλικό, για να µπορούν να εισέλθουν στους συνε-
δριακούς χώρους και να συµµετέχουν στις εργασί-
ες του συνεδρίου. 

Ακυρωτική Πολιτική Πακέτων ∆ιαµονής
• Το πακέτο διαµονής δύναται να ακυρωθεί χωρίς 
οικονοµική επιβάρυνση έως και την 1η Μαρτίου 
2019.
• Σε περίπτωση ακύρωσης πακέτου διαµονής έως 
και τις 12 Απριλίου 2019 θα παρακρατείται το 
50% ως έξοδα διαχείρισης.
• Μετά την ηµεροµηνία αυτή, τα χρήµατα δεν θα 
επιστρέφονται.

Γενικές Πληροφορίες 

*Κόστος ανά διανυκτέρευση. 
Η ηµερήσια τιµή δωµατίων συµπεριλαµβάνει πρωινό 
και τους ισχύοντες φόρους.

*

Πληρωµή
Η καταβολή του δικαιώµατος εγγραφής – πακέτου διαµονής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω χρέωσης 
πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είτε µέσω τραπεζικού εµβάσµατος (κατάθεσης) σε τραπεζικό λογαριασµό 
της διοργανώτριας εταιρείας ΠΡΟΟΨΙΣ Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.
Οι διαθέσιµοι τραπεζικοί λογαριασµοί είναι οι εξής:
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

Αιτιολογία Κατάθεσης: Ονοµατεπώνυµο - ΕΝΕ2019

• 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 νοσηλευτές 
την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.
• Το ∆ικαίωµα Συµµετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.
• Κατά την τιµολόγηση εταιρειών το ∆ικαίωµα Συµµετοχής επιβαρύνεται µε ΦΠΑ 24%.
• Στην κατηγορία εγγραφής Προπτυχιακοί Φοιτητές & Άνεργοι Νοσηλευτές, στο δικαίωµα συµµετοχής δεν 
περιλαµβάνεται η πρόσκληση για τη δεξίωση της Εναρκτήριας Τελετής.

* *
για 2 συνέδρους

Rodos Palace
Κεντρικός Πύργος
(Premium rooms)  150 € -

Rodos Palace
Σουίτες Κήπου  140 € -

Rodos Palace
∆ιακεκριµένη Πτέρυγα
(Executive rooms)  125 € 150 €

Dionysos Hotel 100 € 115 €

Belair Hotel 85 € 100 €
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Η ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ ΔΕΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Ό πως έχει επανειληµµένως τονιστεί, τα υπηρε-
σιακά καθήκοντα των νοσηλευτών περιγρά-
φονται κατά τρόπο περιοριστικό από τις διατά-

ξεις του Προεδρικού Διατάγµατος 351/1989, το οποίο 
δεν έχει υποστεί µέχρι σήµερα κάποια τροποποίηση. 

  Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, οι φέροντες 
τον τίτλο του Νοσηλευτή, όπως αυτός καθιερώθηκε από 
το άρθρο 5§2 Α του Νόµου 1579/1985, είναι αρµόδιοι 
για τη διενέργεια νοσηλευτικών πράξεων που γίνονται 
µε δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεσης προς κάλυ-
ψη των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική 
οντότητα, στους τοµείς υγιεινής του ίδιου και του περι-
βάλλοντός του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης οργα-
νικών λειτουργιών, διατήρησης ισοζυγίων του. 

Στις πράξεις αυτές περιλαµβάνεται η παροχή ολοκλη-
ρωµένης και εξατοµικευµένης φροντίδας σε κλινήρεις 
αρρώστους, όλων των ηλικιών, που πάσχουν από διάφο-
ρα νοσήµατα, η λήψη νοσηλευτικών µέτρων και επίβλεψη 
ανάπαυσης και ύπνου, η λήψη µέτρων για πρόληψη και 
φροντίδα επιπλοκών από µακροχρόνια κατάκλιση, η κά-
λυψη των αδυναµιών αυτοφροντίδας, η υποβοήθηση και 
φροντίδα λειτουργιών εντέρου και ουροδόχου κύστης, 
η λήψη νοσηλευτικών µέτρων για παραγωγή αναπνευ-
στικής λειτουργίας, η στενή παρακολούθηση αρρώστων 
για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από 
τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά 
σχήµατα, η λήψη µέτρων για πρόληψη ατυχηµάτων στο 
χώρο παροχής νοσηλευτικής φροντίδας, η αποµόνωση 
και δήλωση αρρώστου µε λοιµώδες νόσηµα, η προθανά-
τια υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου και µεταθα-
νάτια φροντίδα του αρρώστου στο θάλαµο και υποστή-
ριξη της οικογένειας, η σίτιση αρρώστου µε όλους τους 
τρόπους, η εφαρµογή φυσικών µέσων για πρόκληση 
υποθερµίας, η εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον 
άρρωστο µε σκοπό την αυτοφροντίδα, η εκπαίδευση και 
παροχή βοήθειας στους οικείους του αρρώστου µε σκο-
πό τη συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι, η φροντίδα και 
υποστήριξη του αρρώστου όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο 
νόσηµα, η βοήθεια στην επικοινωνία µεταξύ αρρώστου, 
οικογένειας, γιατρού, προσωπικού του νοσοκοµείου και 

άλλων κοινωνικών ιδρυµάτων, η διενέργεια γραπτής 
και προφορικής ενηµερωτικής επικοινωνίας µε τα µέλη 
της υγειονοµικής οµάδας και άλλους συναφείς Οργανι-
σµούς. Σε απουσία γιατρού, οι Νοσηλευτές εφαρµόζουν 
τις πρώτες βοήθειες. Περαιτέρω, έχουν την ικανότητα 
λόγω σπουδών και πρακτικής εµπειρίας να εκτελούν και 
πιο περίπλοκες πράξεις κατ’εφαρµογή του θεραπευτικού 
προγράµµατος, όπως : µετρήσεις διαφόρων παραµέτρων 
που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του νοσηλευτή, χορή-
γηση φαρµάκων από όλες τις οδούς, πλήρης παρεντερι-
κή θρέψη, θεραπευτικά λουτρά, βρογχική παροχέτευση 
εκκρίσεων. 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, οι πρά-
ξεις της αιµοδιήθησης, της πλασµαφαίρεσης και της ηλε-
κτρονικής συνταγογράφησης δεν περιλαµβάνονται και 
δεν θα µπορούσαν να περιλαµβάνονται στον συνήθη 
και θεσµοθετηµένο κύκλο υπηρεσιακών καθηκόντων – 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων των νοσηλευτών, όπως 
αυτός εκτέθηκε ανωτέρω. Συγκεκριµένα, για την αιµοδι-
ήθηση, συνάγεται ότι ο νοσηλευτής δύναται να παρακο-
λουθεί την πορεία και την έκβαση της διαδικασίας, χωρίς 
να νοµιµοποιείται να παρεµβαίνει σε κανένα στάδιο αυ-
τής, παρά µόνο να ειδοποιεί τον υπεύθυνο ιατρό προκει-
µένου να παρέµβει. 

Από τις παραπάνω σκέψεις ευχερώς συνάγεται, ότι ο 
χειρισµός του µηχανήµατος aquarius, ήτοι της φορητής 
µονάδας αιµοκάθαρσης, αποτελεί αποκλειστική αρµοδι-
ότητα του ιατρού – νεφρολόγου, ο οποίος φέρει και την 
ευθύνη τόσο για την σύνδεση του ασθενούς µε το µηχά-
νηµα, όσο και τον εν γένει χειρισµό του µηχανήµατος. 
Μόνον δια της ως άνω µεθόδου παρέχονται τα εχέγγυα 
για την διασφάλιση της υγείας του ασθενούς µε τον πλέ-
ον ορθό τρόπο. 

Ενόψει των ανωτέρω παρατηρήσεων συνάγεται, ότι 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 30§1 του Δηµοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα, σύµφωνα µε τις οποίες ο υπάλλη-
λος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητάς 
του, είναι ανεπίτρεπτη η ανάθεση σε νοσηλευτές της δια-
δικασίας αιµοδιήθησης µέσω του χειρισµού του µηχανή-
µατος aquarius.    
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Σ ύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, «α. Οι δη-
µόσιες υπηρεσίες, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδι-

οίκησης και τα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, όταν 
υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις 
υποθέσεις των ενδιαφεροµένων και να αποφαίνονται 
για τα αιτήµατα τους µέσα σε προθεσµία πενήντα (50) 
ηµερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπο-
νται µικρότερες προθεσµίες. Η προθεσµία αρχίζει από 
την κατάθεση της αίτησης στην αρµόδια υπηρεσία και την 
υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούµε-
νων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Αν 
η αίτηση υποβληθεί σε αναρµόδια υπηρεσία, η υπηρεσία 
αυτή οφείλει, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, να τη διαβιβάσει 
στην αρµόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφε-
ρόµενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσµία αρχίζει από 
τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία. Για 
υποθέσεις αρµοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η 
προθεσµία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται κατά δέκα 
(10), ακόµη ηµέρες. 

β. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσι-
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση 
αρµόδιου Υπουργού µπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, 
διαφορετική προθεσµία για τη διεκπεραίωση υποθέσε-
ων, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι, που αναφέρο-
νται ρητώς σ' αυτήν».

Καθ’ερµηνεία των παραπάνω διατάξεων και όπως 
έχει κριθεί µε την υπ’αριθµ. 1245/2014 Απόφαση του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, µε τις διατάξεις των παρ. 

1 και 3 του άρθρου 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-

σίας (ν. 2690/1999, Α` 45) ορίστηκε ότι οι διοικητικές 

αρχές υποχρεούνται να αποφαίνονται επί όλων των αιτη-

µάτων των ενδιαφεροµένων, πλην αυτών που είναι προ-

δήλως παράνοµα ή επαναλαµβάνονται µε τρόπο κατα-

χρηστικό. Η υποχρέωση αυτή, η οποία εµπνέεται από την 

αρχή του κράτους δικαίου, επιβάλλεται προεχόντως όταν 

υποβάλλεται στη διοίκηση νόµιµο αίτηµα. Εποµένως, 

επιβάλλεται και σε περίπτωση που υπάλληλος υποβάλλει 

στην υπηρεσία του αίτηµα µετατάξεως για το οποίο αυτός 

κατέχει το κατ` αρχήν απαιτούµενο από το νόµο τυπικό 

προσόν. Εξάλλου, δεδοµένου ότι οι ως άνω διατάξεις (ν. 

2690/1999) έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα, δεν υπο-

χρεώνουν µεν τη διοίκηση να προβεί στην αιτούµενη 

µετάταξη, αφού για το ανωτέρω ζήτηµα η τελευταία δια-

θέτει κατά το νόµο (άρθρο 70 του ίδιου Κώδικα) διακρι-

τική ευχέρεια, επιβάλλουν, όµως, σ` αυτήν να εξετάζει 

την υπόθεση και να αποφασίζει ρητώς για την αποδοχή ή 

την απόρριψη του αιτήµατος µετατάξεως µε αιτιολογηµέ-

νη κρίση, που υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο (πρβλ. ΣτΕ 

3500/2002, 2684/2010, βλ ΔΕφΘεσ 19, 65/2010) 

άλλως, παραλείπει οφειλόµενη νόµιµη ενέργεια.

Ενόψει των ανωτέρω επιβάλλεται στην διοίκηση η 

εξέταση κάθε νοµίµου αιτήµατος και η εκφορά σχετικής 

κρίσεως. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η 
ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 

ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Α ναφορικά µε την υποχρέωση ή µη των νοση-
λευτών να συµµετέχουν, ως συνοδευτικό προ-
σωπικό, στις διακοµιδές ασθενών επισηµαίνο-

νται τα ακόλουθα :
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις του 

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

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

τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγµατος 62/2007. 

Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι στις διατάξεις του ανω-

τέρω ΠΔ γίνεται ρητώς λόγος περί του προνοσοκοµει-

ακού χώρου, στον οποίο και δραστηριοποιούνται οι δι-

ασώστες. Ως προνοσοκοµειακός χώρος νοούνται τα 

ασθενοφόρα, οι κινητές ιατρικές µονάδες, εναέρια και 

πλωτά µέσα και γενικώς κάθε µονάδα που δεν διαθέτει 

σταθερή βάση και έχει την δυνατότητα µετακίνησης. Σε 

αντίθεση µε τον προνοσοκοµειακό χώρο, όπως αυτός 

προσδιορίζεται από τις παραπάνω διατάξεις και αποτελεί 

τοµέα δράσης των διασωστών, οι νοσηλευτές παρέχουν 

τις υπηρεσίες τους στον αµιγώς νοσοκοµειακό χώρο. 

Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται προφανές, ότι ο ορι-

σµός νοσηλευτή ως συνοδού σε διακοµιδή ασθενούς µε 

ασθενοφόρο ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο έρχεται σε ευ-

θεία αντίθεση µε το πλαίσιο που διαµορφώνουν οι προ-

αναφερθείσες ειδικές διατάξεις, ως εκ τούτου, δε, είναι 

παράνοµος και καταχρηστικός. 

Υπογραµµίζεται, τέλος, ότι καµία εγκύκλιος, ως µέ-

τρο εσωτερικής τάξης, δεν δύναται να αλλοιώσει το 

περίγραµµα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων και των 

υπηρεσιακών καθηκόντων των νοσηλευτών, το οποίο 

προσδιορίζεται από κανονιστικής φύσεως διατάξεις 

υπέρτερης τυπικής ισχύος µιας εγκυκλίου. 
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Αναφορικά µε την καταβολή του επιδόµατος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε νο-
σηλευτές που απασχολούνται σε Οργανισµούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λεκτέα είναι τα εξής.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 98 του Νόµου 

4483/2017 (Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θε-
σµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δηµο-
τικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) 
- Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα 
οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί 
Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και 
άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 107), « 1. Στους δικαιούχους 
του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, 
όπως αυτό είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ. 1 του 
ν. 4024/2011 (Α' 226), εξακολούθησε να καταβάλ-
λεται, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 
(Α' 176), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του 
ν. 4384/2016 (Α' 78) και εξειδικεύθηκε, κατά ποσό, 
ανά κατηγορία δικαιούχων και ως προς τους όρους και 
τις προϋποθέσεις καταβολής, µε τις, κατ' εξουσιοδότηση 
των διατάξεων αυτών, εκδοθείσες και ισχύουσες αποφά-
σεις, προστίθενται οι µόνιµοι και δόκιµοι υπάλληλοι και 
οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορί-
στου και ορισµένου χρόνου, των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού 
και των νοµικών προσώπων αυτών, που υπάγονται στις 
ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαµβάνο-
νται στις κατηγορίες της παραγράφου 2. 

2. Στην κατηγορία Α' συµπεριλαµβάνεται το προσω-

πικό που απασχολείται σε συνεργεία απολύµανσης, οι 
απολυµαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθα-
ρισµού, οι υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες που απα-
σχολούνται στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων 
ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρµανσης, στα αντλι-
οστάσια αποχέτευσης, το προσωπικό που απασχολείται 
στην εποπτεία καθαριότητας, το προσωπικό καθαριότη-
τας εσωτερικών χώρων, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι 
οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών µηχανηµά-
των, οι εργάτες και τεχνίτες ψεκασµού, οι εργάτες κοπής 
ψηλών δένδρων, οι σιδεράδες - αλουµινάδες, καθώς και 
οι εργάτες καθαριότητας των δηµοτικών νεκροταφείων. 
Στην κατηγορία Β' συµπεριλαµβάνονται οι µηχανοτεχνί-
τες, οι ηλεκτροτεχνίτες, οι βαφείς και οι φανοποιοί. Στην 
κατηγορία Γ' συµπεριλαµβάνεται το εποπτικό προσωπικό 
(µηχανικοί Π.Ε. και Τ.Ε.) που απασχολείται στις εγκατα-
στάσεις επεξεργασίας λυµάτων. 

3. Το ποσό του επιδόµατος για τους ανωτέρω υπαλ-
λήλους ορίζεται, ανά κατηγορία, ως εξής: α) Για την κα-
τηγορία Α', σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ µηνιαίως. β) 
Για την κατηγορία Β', σε εβδοµήντα (70) ευρώ µηνιαίως. 
γ) Για την κατηγορία Γ', σε τριάντα πέντε (35) ευρώ µη-
νιαίως. 

4. Το ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται µε την απαραί-
τητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν 
υπηρεσία µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους 
χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την κα-
ταβολή του. Επίσης καταβάλλεται, για όσο διάστηµα οι 
δικαιούχοι υπάλληλοι τελούν σε θεσµοθετηµένες άδειες 
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(κανονικές, συνδικαλιστικές, εκτός από τις 
περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα κα-
θήκοντα ή την εργασία τους για συνδικαλιστι-
κούς λόγους, ειδικές, εκπαιδευτικές µικρής 
διάρκειας έως δύο (2) µηνών, διευκόλυνσης 
υπαλλήλων µε οικογενειακές υποχρεώσεις, 
µητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βρα-
χυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ηµέ-
ρες κατ' έτος, καθώς και αναρρωτική άδεια 
που χορηγείται από δηµόσια νοσοκοµεία, κέ-
ντρα υγείας του Δηµοσίου, πανεπιστηµιακές 
κλινικές, νοσηλευτικούς σχηµατισµούς φο-
ρέων κοινωνικής ασφάλισης και ιδιωτικές 
κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία 
σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται µε σχετικά 
παραστατικά (εισαγωγή, εξιτήριο, σχετικές 
γνωµατεύσεις). Για τη συνδροµή όλων των 
ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε 
µήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταµένου, η 
οποία συνοδεύει τη µισθοδοτική κατάσταση. 
Σε περίπτωση αποµάκρυνσης των υπαλλή-
λων για οποιονδήποτε λόγο από τα καθή-
κοντα, τις θέσεις, τις συνθήκες εργασίας οι 
οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επι-
δόµατος, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή 
του µε ευθύνη του οικείου προϊσταµένου. 

5. Δαπάνες για την καταβολή του επιδό-
µατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασί-
ας, σε όσους καθίστανται δικαιούχοι αυτού, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, θεωρούνται 
νόµιµες, εφόσον έχουν πληρωθεί οι προϋ-
ποθέσεις της παραγράφου 4. 

6. Οι δικαιούχοι του επιδόµατος επικίν-
δυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σύµφωνα 
µε διατάξεις νόµων και υπουργικών αποφά-
σεων που βρίσκονται σε ισχύ, δεν θίγονται». 

Με τις παραπάνω πλέον πρόσφατες δια-
τάξεις καθίσταται σαφές, ότι οι νοσηλευτές 
που απασχολούνται υφ’οιανδήποτε σχέση 
εργασίας και σε οποιονδήποτε φορέα – νο-
µικό πρόσωπο που ανήκει σε ΟΤΑ δικαιούνται 
να λαµβάνουν το επίδοµα επικίνδυνης και αν-
θυγιεινής εργασίας.

Ως διαδικαστικού τύπου προϋπόθεση για 
την καταβολή του εν λόγω επιδόµατος προβλέ-
πεται η ανά µήνα έκδοση βεβαίωσης από τον 
οικείο προϊστάµενο σχετικά µε την συνδροµή 
των προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του 
άρθρου 98 του Νόµου 4483/2017 (πλήρης 
και αποκλειστική απασχόληση). Πλην του ως 
άνω διαδικαστικού τύπου ο νοµοθέτης δεν 
απαιτεί την υποβολή οιασδήποτε άλλης βεβαί-
ωσης, εγγράφου ή πιστοποιητικού.

Αναφορικά µε τον θεσµό του εφηµερεύοντος Νοση-
λευτή, επισηµαίνουµε τα ακόλουθα :

Είναι γεγονός, ότι η εφηµερία του Νοσηλευτή 
αντιµετωπίζεται µε διαφορετικό τρόπο σε κάθε νοσηλευτικό 
ίδρυµα, φαινόµενο που οφείλεται στην έλλειψη σαφούς νο-
µοθετικού πλαισίου, που να ρυθµίζει ενιαία τον εν λόγω θεσµό. 

Ωστόσο, πέραν της ως άνω γενικής παρατήρησης θα 
πρέπει να υπογραµµιστεί, ότι ο εφηµερεύων νοσηλευτής 
προφανώς και διατηρεί την βασική ιδιότητά του, δηλαδή 
αυτή του νοσηλευτή, κατά την εκτέλεση εφηµερίας. Αυτό 
πρακτικώς σηµαίνει, ότι ο εφηµερεύων νοσηλευτής οφείλει 
να απασχολείται αποκλειστικά και µόνον µε ζητήµατα, που 
άπτονται της άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλµατος και 
της παροχής υπηρεσιών φροντίδας και υγείας προς τους νο-
σηλευοµένους ασθενείς, στο πλαίσιο λειτουργίας της οικεί-
ας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 

Υπ’αυτήν την έννοια ο εφηµερεύων νοσηλευτής δεν 
δύναται να υποχρεωθεί εις εκτέλεση ενεργειών, οι οποίες 
ως εκ της φύσεώς τους ανήκουν στην αρµοδιότητα είτε των 
διοικητικών υπαλλήλων, είτε των ιατρών, µονίµων και ειδι-
κευοµένων. Με άλλα λόγια το περίγραµµα των καθηκόντων 
του θα πρέπει να τελεί σε συνάφεια µε τα επαγγελµατικά 
δικαιώµατα του κλάδου των νοσηλευτών, όπως αυτά κατο-
χυρώνονται στο ΠΔ 351/1989.

Στο σηµείο αυτό υπογραµµίζεται, ότι είναι διαφορετικό 
το ζήτηµα της καθιέρωσης κάποιας µορφής συνεργασίας 
µεταξύ του εφηµερεύοντος νοσηλευτή και των λοιπών υπη-
ρεσιών του νοσοκοµείου, από την ανάθεση στον εφηµερεύ-
οντα νοσηλευτή καθηκόντων, που ως εκ της φύσεώς τους 
άπτονται του πεδίου αρµοδιοτήτων των άλλων υπηρεσιών.

Ενόψει του συνόλου των παραπάνω παρατηρήσεων βα-
σίµως υποστηρίζεται, ότι ενέργειες και διαδικασίες, όπως 
για παράδειγµα η παράδοση και παραλαβή πιστοποιητικών 
θανάτων από Ν.Υ. προς όλες τις κλινικές, η τήρηση των 
υπογραφών στο βιβλίο θανόντων, η διεκπεραίωση διοικητι-
κής φύσεως εκκρεµοτήτων µε τα γραφεία τελετών, η επικύ-
ρωση του γνησίου της υπογραφής των ιατρών στα πιστοποι-
ητικά θανάτου, η ανάληψη υπευθυνότητας για το υλικό της 
ιµατιοθήκης δεν µπορούν να αποτελούν έργο και καθήκον 
του εφηµερεύοντος νοσηλευτή. 

Υπογραµµίζεται, ότι η ως άνω απαρίθµηση είναι εντελώς 
ενδεικτική, δοθέντος ότι οποιαδήποτε ενέργεια διοικητικής 
φύσεως εκφεύγει του κύκλου αρµοδιοτήτων των νοσηλευτών.   

Συµπερασµατικά, η ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ καθιστά σαφές, ότι ο 
εφηµερεύων νοσηλευτής και η από µέρους του ανάπτυξη 
αρµοδιοτήτων οριοθετούνται από συγκεκριµένους κανόνες, 
που αποκρούουν κάθε προσπάθεια ανάθεσης αλλότριων 
καθηκόντων, ξένων προς το νοσηλευτικό επάγγελµα.

ΕΦΗΜΕΡΕΥΩΝ – 
ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 



σύγχρονος νοσηλευτής48

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 

Αναφορικά µε το ζήτηµα της χορήγησης γονικής 
άδειας σε γονέα υπάλληλο, που συνδέεται µε 
τον φορέα απασχόλησής του µε σχέση εργασί-

ας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επισηµαίνονται 
τα ακόλουθα.

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του 
Νόµου 4075/2012 (ΦΕΚ Α΄ 89), «Σκοπός των άρθρων 
48 έως 54 του παρόντος Κεφαλαίου είναι η προσαρµο-
γή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ 

του Συµβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά µε την 
εφαρµογή της αναθεωρηµένης συµφωνίας - πλαισίου 
για τη γονική άδεια, η οποία έχει συναφθεί στις 18 Ιουνί-
ου 2009 από τις διακλαδικές οργανώσεις των Ευρωπαί-
ων κοινωνικών εταίρων (BUSINESSEUROPE, UEAPME, 
CEEP και ETUC)».

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 1-2, 
«1. Οι διατάξεις των άρθρων 48 έως 54 του παρόντος 
Κεφαλαίου αφορούν στους εργαζόµενους γονείς και 

ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη διευκόλυνση της 
εναρµόνισης των γονεϊκών και επαγγελµατικών τους 
ευθυνών, λαµβάνοντας υπόψη την αυξανόµενη ποικιλο-
µορφία των οικογενειακών δοµών και την ανάγκη προώ-
θησης της ισότητας των ευκαιριών και της µεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 48 έως 54 του παρόντος 
Κεφαλαίου εφαρµόζονται σε όλους τους εργαζόµενους 
γονείς, φυσικούς, θετούς ή ανάδοχους, που απασχολού-
νται στον ιδιωτικό, το δημόσιο τομέα, τα Ν.Π.Δ.Δ., 
τους Ο.Τ.Α. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως 
οριοθετείται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
1 του ν. 1256/1982 (Α'65), με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας ή μορφή απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των συµβάσεων µερικής απασχόλησης και ορισµέ-
νου χρόνου, των συµβάσεων ή σχέσεων µέσω επιχείρη-
σης προσωρινής απασχόλησης, του άρθρου 115 του ν. 
4052/2012 (Α'41) και της έµµισθης εντολής, ανεξάρ-
τητα από τη φύση των παρεχόµενων υπηρεσιών».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, οι διατάξεις του 
συγκεκριµένου Νόµου καταλαµβάνουν και όσους απα-
σχολούνται µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα. 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις διατάξεις του άρθρου 50 του 
ως άνω Νόµου, «1. Ο εργαζόµενος γονέας έχει δικαίω-
µα γονικής άδειας ανατροφής του παιδιού µέχρις ότου 
συµπληρώσει την ηλικία των έξι (6) ετών, µε σκοπό την 
εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής 
προς αυτό.

2. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής 

οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν συµπληρώσει ένα (1) 
χρόνο συνεχόµενης ή διακεκοµµένης εργασίας στον ίδιο 
εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική δι-
άταξη νόµων, διαταγµάτων, κανονισµών, Συλλογικών 
Συµβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή συµ-
φωνιών εργοδοτών και εργαζοµένων.

3. Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών, 
χορηγείται εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον τεσσά-
ρων (4) µηνών και αποτελεί ατοµικό δικαίωµα κάθε γο-
νέα, χωρίς δυνατότητα µεταβίβασης.

4. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται εφάπαξ 
ή τµηµατικά, µε βάση σχετική αίτηση του εργαζόµενου, 
όπου διευκρινίζεται η έναρξη και η λήξη της. Η γονική 
άδεια ανατροφής χορηγείται από τον εργοδότη µε βάση 
τη σειρά προτεραιότητας των απασχολούµενων στην επι-
χείρηση για κάθε ηµερολογιακό έτος. Αιτήσεις χορήγη-
σης γονικής άδειας γονέων παιδιών µε αναπηρία, µε µα-
κροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και µόνων γονέων λόγω 
θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής µέριµνας 
ή µη αναγνώρισης τέκνων, χορηγούνται µε απόλυτη προ-
τεραιότητα.

5. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωµα των 
γονέων είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον 
από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούµενο 
παιδί µεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγµατικής απασχό-
λησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα 
από ειδική διάταξη νόµων, διαταγµάτων, κανονισµών, 
Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφά-
σεων ή συµφωνιών εργοδοτών και εργαζοµένων.

6. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο ερ-
γοδότη, αποφασίζουν µε κοινή δήλωσή τους, κάθε φορά, 
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ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του 
δικαιώµατος και για πόσο χρονικό διάστηµα.

7. Σε περίπτωση θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης 
της γονικής µέριµνας ή µη αναγνώρισης τέκνου, η γο-
νική άδεια ανατροφής της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου χορηγείται στο διπλάσιο στον άλλο γονέα. Σε πε-
ρίπτωση διάστασης ή διαζυγίου το δικαίωµα είναι αυτο-
τελές για κάθε γονέα.

8. Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εργα-
ζόµενος ο οποίος υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας 
έως έξι (6) ετών. Η άδεια χορηγείται µετά την περαίωση 
της διαδικασίας υιοθεσίας ή αναδοχής, ενώ τµήµα αυτής 
µπορεί να χορηγείται, µε αίτηση του εργαζόµενου και στο 

προ της ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών διάστη-

µα. Το ανωτέρω δικαίωµα ισχύει µέχρι τα οκτώ (8) έτη 

του παιδιού, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή 

αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι την ηλικία των έξι 

(6) ετών αυτού».

Πέραν τούτων είναι σαφές, ότι οι όροι της Εθνικής 

Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας οµιλούν περί 

διετίας από τον τοκετό, κατά την διάρκεια της οποίας ο/η 

υπάλληλος δικαιούνται συγκεκριµένων ευεργετηµάτων. 

Κατά συνέπεια, µε την συµπλήρωση του δεύτερου έτους 

της ηλικίας του τέκνου, τα συγκεκριµένα ευεργετήµατα 

παύουν να χορηγούνται

Όπως είναι ήδη γνωστό, οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, είτε µε διαγωνισµό, είτε κατά σειρά προτεραιό-
τητας, ενεργούνται µε βάση τις ρυθµίσεις του Νόµου 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύουν. Με τις παραπάνω διατά-
ξεις παρέχεται εξουσιοδότηση προς το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) να εκδίδει προκηρύξεις 
για την πλήρωση θέσεων. Με τις προκηρύξεις το ΑΣΕΠ προσδιορίζει :

α. Τον αριθµό των θέσεων κατά κατηγορίες, κλάδους ή ειδικότητες και κατά υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο. 
β. Την κατανοµή των θέσεων κατά νοµαρχία. 
γ. Τα προσόντα πρόσληψης (γενικά και ειδικά). 
δ. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
ε. Την εξεταστέα ύλη. 
στ. Την προθεσµία υποβολής αιτήσεων και τις αρχές στις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις.
Περαιτέρω ορίζεται, ότι στην ίδια προκήρυξη κάθε υποψήφιος µπορεί να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις 

µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). Αναφορικά µε την δυνατότητα ένταξης ή µη των υποψηφίων 
νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ σε κοινό πίνακα κατάταξης – µοριοδότησης, οµολογουµένως δεν υπάρχει σαφής πρόβλεψη, 
που να επιτρέπει ή να απαγορεύει κάτι τέτοιο.  Κατά συνέπεια αυτό αποτελεί ζήτηµα, που άπτεται καταρχήν της δια-
κριτικής ευχέρειας του οργάνου που εκδίδει την προκήρυξη και το οποίο σταθµίζει κάθε φορά µε βάση την ειδικότητα 
και το ιδιαίτερο αντικείµενο εκάστης προκηρυσσοµένης θέσεως.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕ / ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ - 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ



σύγχρονος νοσηλευτής50

ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Κινητικότητας
στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση

Σ ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 
του Νόμου 4440/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κι-
νητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Το-

πική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που 
διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 
4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώ-
σεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις, 
ΦΕΚ Α΄ 224), «Στο ΕΣΚ υπάγονται οι πολιτικοί διοικητι-
κοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, 
κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανε-
ξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (ΟΤΑ) α' και β' βαθμού και των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών 
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανή-
κουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται 
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του 
ΕΣΚ υπάγονται οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσι-
ας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως 
του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση».

Σύµφωνα, δε, µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του 
ιδίου ως άνω άρθρου, «Από τις διατάξεις του παρόντος 
εξαιρούνται οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των 
Καταστηµάτων Κράτησης και του Ιδρύµατος Αγωγής Αρ-
ρένων Βόλου και οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των 
νοσηλευτικών ιδρυµάτων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, εκτός 
από τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους υπάλληλους 
ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι µετά τη θέση 
τους σε διαθεσιµότητα µεταφέρθηκαν σε θέσεις Βοηθητι-
κού Υγειονοµικού Προσωπικού σε νοσοκοµεία».

Εκ τούτων έπεται, ότι ο νοµοθέτης έχει εξαιρέσει ρη-
τώς το νοσηλευτικό προσωπικό των δηµόσιων νοσοκο-
µείων από την υπαγωγή του στο Ενιαίο Σύστηµα Κινητι-
κότητας των δηµοσίων υπαλλήλων. 

Εν σχέσει, λοιπόν, µε την κινητικότητα των νοσηλευ-
τών, ισχύει ειδικό πλαίσιο ως ακολούθως.

Το άρθρο 68 παρ. 5 του Νόµου 4370/2016 (ΦΕΚ Α΄ 
37/07-03-2016) αντικαθιστά διατάξεις του άρθρου 50 
του Νόµου 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21/21-02-2016), το 
οποίο, µετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 35 παρ. 1 του 
Νόµου 4461/2017 (ΦΕΚ Α΄ 38/28-03-2017), δια-
µορφώνεται τελικώς ως εξής :

« 1. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδι-
κές, που ρυθµίζουν θέµατα αποσπάσεων του νοσηλευ-
τικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των 
Ιατρών Ε.Σ.Υ., µεταξύ των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., µε εξαίρεση τις διατάξεις 
για τις συνυπηρετήσεις µε σύζυγο, ένστολο ή µη, τις δι-
ατάξεις για αποσπάσεις σε παραµεθόριο περιοχή, καθώς 
και τις διατάξεις για λόγους υγείας.

2. Οι αποσπάσεις του ως άνω προσωπικού, που βρί-
σκονται στην ίδια Υ.Πε., γίνονται µε αποφάσεις του Δι-
οικητή της Υ.Πε.. Οι αποσπάσεις του προσωπικού, πλην 
των Ιατρών του Ε.Σ.Υ, των Φ.Π.Υ.Υ. µιας Δ.Υ.Πε. σε 
Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται µε κοινή απόφαση των 
Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., µετά από γνώµη των 
αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Το χρονικό όριο 
των αποσπάσεων ορίζεται στα δύο (2) χρόνια µε δυνα-
τότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, µετά από 
αίτηση του υπαλλήλου. Σε περίπτωση διαφωνίας των Δι-
οικητών των Υ.Πε., όπου απαιτείται κοινή απόφασή τους, 
για την απόσπαση αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας.

3. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδι-
κές, που ρυθµίζουν θέµατα µετατάξεων του νοσηλευ-
τικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των 
ιατρών Ε.Σ.Υ., µεταξύ των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πλην των διατάξεων των 
άρθρων 69, 70 και 72 του ν. 3528/2007 (Α' 26) και 
του άρθρου 71 του ν. 3918/2011(Α' 31).

4. Οι µετατάξεις του ως άνω προσωπικού, που βρί-
σκονται στην ίδια Δ.Υ.Πε, γίνονται µε αποφάσεις του 
Διοικητή της Υ.Πε. Οι µετατάξεις του προσωπικού µιας 
ΔΥ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε, γίνονται µε κοινή από-
φαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., µετά από 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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Η Π.Α.Σ.Υ.Ν.Ο -  Ε.Σ.Υ
για το ΠΑΙΔΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών 
Συµβουλίων, χωρίς να απαιτείται 
η έγκριση της Π.Υ.Σ. που προβλέ-
πει η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 
4002/2011 (Α'180). Σε περίπτω-
ση διαφωνίας των Διοικητών των 
Υ.Πε., για την µετάταξη αποφασίζει ο 
Υπουργός Υγείας.

5. Οι αιτήσεις για µετάταξη υπο-
βάλλονται δύο (2) φορές το χρόνο, 
κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο. Εξαιρού-
νται οι µετατάξεις για λόγους υγείας 
και για λόγους συνυπηρέτησης µε 
σύζυγο, που υποβάλλονται οποτεδή-
ποτε. Για τις µεταθέσεις του προσω-
πικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., 
των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), εξακολουθούν να 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 67 
του ν. 3528/2007 (Α' 26), πλην 
της διάταξης της παραγράφου 9 αυ-
τού. 

6. Οι µετακινήσεις του προσωπι-
κού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. των 
Φ.Π.Υ.Υ., που βρίσκονται στην ίδια 
Δ.Υ.Πε., γίνονται µε αποφάσεις του 
Διοικητή της Υ.Πε.. Οι µετακινήσεις 
του προσωπικού, πλην των Ιατρών 
του Ε.Σ.Υ. των Φ.Π.Υ.Υ. µιας Δ.Υ.Πε. 
σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται 
µε κοινή απόφαση των Διοικητών 
των αντίστοιχων Υ.Πε., χωρίς γνώ-
µη των αρµόδιων Υπηρεσιακών 
Συµβουλίων. Το χρονικό όριο των 
µετακινήσεων ορίζεται σε τρεις (3) 
µήνες µε δυνατότητα παράτασης τρι-
ών (3) επιπλέον µηνών, εντός του 
ιδίου ηµερολογιακού έτους, µετά 
από αίτηση του υπαλλήλου.

7. Δεν επιτρέπεται απόσπαση, 
µετάταξη ή µετάθεση του προσω-
πικού, πλην των ιατρών του Ε.Σ.Υ., 
των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πριν 
παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διο-
ρισµό ή από προηγούµενη µετάταξη 
ή µετάθεση, µε εξαίρεση τις περι-
πτώσεις απόσπασης ή µετάταξης για 
λόγους συνυπηρέτησης µε σύζυγο, 
ένστολο ή µη, απόσπασης ή µετά-
ταξης σε παραµεθόριες περιοχές, 
αµοιβαίας µετάταξης ή µετάθεσης, 
καθώς και απόσπασης, µετάθεσης ή 
µετάταξης για λόγους υγείας του/της 
υπαλλήλου, του/ της συζύγου του/
της ή των τέκνων του/της».

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ κατόπιν της εθελοντικής πρωτοβουλίας του 
των µελών του, συγκέντρωσε από 10 έως 14 Δεκεµβρίου 
2018 είδη πρώτης ανάγκης και παιχνίδια για τα παιδιά των νο-

σοκοµείων Παίδων Αθηνών. 
Η συµµετοχή όλων των Νοσηλευτών µελών της Οµοσπονδίας ήταν 

άµεση και αθρόα, καταφέρνοντας σε µικρό χρονικό διάστηµα να συγκε-
ντρωθούν µεγάλες ποσότητες παιχνιδιών, παιδικών βιβλίων, ρουχισµού 
και τροφίµων. Σηµαντική ήταν και η ευγενική χορηγία εκατοντάδων παι-
δικών βιβλίων από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνη, συµβάλλοντας στον ευγε-
νή σκοπό του ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ.

Έτσι, στις 19 του Δεκεµβρίου 2018, τα µέλη του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ και του ΣΥΝΟΨΥΝΟ, επισκέφθηκαν το 
Ογκολογικό Νοσοκοµείο Παίδων «Ελπίδα», το οποίο εντάσσεται διοι-
κητικά και λειτουργικά στο Νοσοκοµείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και στο 
οποίο έχουν µεταφερθεί τα υφιστάµενα Ογκολογικά Τµήµατα των δύο 
Νοσοκοµείων Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού». Με την κα-
θοδήγηση της κας Αγάπης Ντούµου, (Τοµεάρχης Ογκολογικής Μονάδας 
Παίδων «Ελπίδα), µοίρασαν ονοµαστικά δώρα σε όλους τους µικρούς 
µαχητές, εισπράττοντας απεριόριστα συναισθήµατα αγάπης και δύναµης.

Το Διοικητικό Συµβούλιο του ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ και όλα τα µέλη της 
εύχονται στους µικρούς ΗΡΩΕΣ και στις οικογένειες τους ταχεία ανάρ-
ρωση και γρήγορη επάνοδο στη πολύχρωµη καθηµερινότητά τους. Πα-
ράλληλα, εκφράζονται τα θερµά συγχαρητήρια σε όλους τους επαγγελ-
µατίες υγείας, οι οποίοι ως συνοδοιπόροι, περιθάλπουν τους µικρούς 
µαχητές και στηρίζουν τις οικογένειες τους, βάζοντας καθηµερινά πολύ-
χρωµες πινελιές αισιοδοξίας σε όλη αυτή την άχρωµη περιπέτεια. Όλοι 
οι Νοσηλευτές της Οµοσπονδίας δηλώνουν αρωγοί στο έργο του Ογκο-
λογικού Νοσοκοµείου «Ελπίδα» και των συναδέλφων Νοσηλευτών, οι 
οποίοι συµβάλλουν τα µέγιστα προς όφελος των µικρών ΜΑΧΗΤΩΝ. 

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισµένο το Νέο Έτος



σύγχρονος νοσηλευτής52

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ η Δευτέρα 22/10/2018, η νεοσύστατη ποδο-
σφαιρική της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο 
της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και υποστήρι-

ξης των ευπαθών πληθυσµών, αγωνίστηκε κόντρα στην 
οµάδα παλαιµάχων του Παναθηναϊκού, µε σκοπό την κα-
ταπολέµηση του κοινωνικού στίγµατος των ψυχικά ασθε-
νών. Η ποδοσφαιρική αναµέτρηση διεξήχθη στο Ζηρίνειο 
Δηµοτικό Στάδιο Κηφισιάς, υπό το βλέµµα πολλών νοση-
λευτών, οι οποίοι µαζί µε τους ποδοσφαιριστές και των 
δύο οµάδων µετέφεραν το µήνυµα κατά του στίγµατος 
της ψυχικής νόσου και της αρµονικής επανένταξης των 
ψυχικά πασχόντων στην κοινωνία.

Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. εκ-
φράζει τις θερµές ευχαριστίες του προς όλα τα ιστορικά 
µέλη της οµάδας των παλαιµάχων του Παναθηναϊκού, 
τόσο για την άµεση ανταπόκρισή τους στο αίτηµα για τη 
διεξαγωγή του φιλικού αγώνα, όσο και τις στιγµές ποδο-
σφαιρικής µαγείας, τις οποίες πρόσφεραν απλόχερα σε 
όλους τους συµµετέχοντες.

Επίσης, εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες της, προς 
τα µέλη της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής 
Αναζωογόνησης, τα οποία αγωνιζόµενα για τον ίδιο 
ευγενή σκοπό, κάλυψαν εθελοντικά τον ποδοσφαιρικό 
αγώνα σε υγειονοµικό επίπεδο.

Η νεοσύστατη ποδοσφαιρική ομάδα της 
ΠΑ.ΣΥ. ΝΟ. – Ε.Σ.Υ σε αγώνα με την ομάδα 
παλαιμάχων του Παναθηναϊκού,
με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού 
στίγματος των ψυχικά ασθενών.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Α ναφορικά µε το ζήτηµα του προσδιορισµού των προϊσταµένων σε µονάδες και τµήµατα των ιδιωτικών κλινι-
κών επισηµαίνονται τα ακόλουθα. Το συγκεκριµένο ζήτηµα ρυθµίζεται από τις διατάξεις του ΠΔ 235/2000 
και δη από το Παράρτηµα τούτου, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από τις διατάξεις του άρθρου 11 

του ΠΔ 198/2007. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει, ότι σε όλα τα τµήµατα µιας ιδιωτικής κλινικής προΐστα-
ται νοσηλευτής, µε εξαίρεση τα µαιευτικά τµήµατα, όπου προΐσταται µαιευτής. Υπογραµµίζεται, ότι σε κανένα σηµείο 
των επίµαχων διατάξεων δεν προβλέπεται η κατάληψη θέσεων προϊσταµένων σε ιδιωτικές κλινικές από επισκέπτες 
υγείας.   

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ -  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ;

Α ναφορικά µε την υπηρεσιακή µεταβολή της 
µετακίνησης επισηµαίνονται τα ακόλουθα.

Σύµφωνα µε την πάγια ερµηνευτική εκ-

δοχή των διατάξεων του άρθρου 67 του Δηµοσιοϋ-

παλληλικού Κώδικα, η µετακίνηση αποτελεί την πιο 

απλή υπηρεσιακή µεταβολή, η διενέργεια της οποίας 

δεν απαιτεί καν αιτιολογία.

Επισηµαίνεται, περαιτέρω, ότι τα λεγόµενα κλει-

στά τµήµατα των δηµόσιων νοσηλευτικών ιδρυµάτων, 

καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτά δεν 

εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής των γενικών δι-

ατάξεων του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Βέβαια, 

έχουν θεσπιστεί υπέρ αυτών ορισµένες ευεργετικές 

διατάξεις, όπως για παράδειγµα η χορήγηση επιπλέον 

ηµερών ειδικής άδειας κατ’έτος, ωστόσο για τα ζητή-

µατα υπηρεσιακών µεταβολών δεν τυγχάνει εφαρµο-

γής κάποιο εξαιρετικό καθεστώς, που να υποχρεώνει 

την διοίκηση να ικανοποιεί µια αίτηση µετακίνησης 

ενός υπαλλήλου από ένα κλειστό τµήµα.

Με άλλα λόγια επί των αιτήσεων αυτών η διοίκη-

ση αποφασίζει κατά διακριτική ευχέρεια. Θα πρέπει, 

βέβαια, να παρατηρηθεί, ότι κάθε φορά που µια αντί-

στοιχη αίτηση επικαλείται ειδικούς λόγους ή λόγους 

υγείας, αυτοί οι λόγοι θα πρέπει να ερευνώνται, ώστε 

η απόφαση που λαµβάνεται, είτε θετική, είτε αρνητική, 

να φέρεται αιτιολογηµένη.

Είναι, δε, σαφές, ότι σε περίπτωση απορριπτικής 

απάντησης, ο ενδιαφερόµενος δύναται να προσφύ-

γει δικαστικώς, ζητώντας την ακύρωση της αρνητικής 

πράξης.

Ό πως είναι ήδη γνωστό τα επαγγελµατικά 
δικαιώµατα των Νοσηλευτών ΤΕ περι-
γράφονται και κατοχυρώνονται από τις 

διατάξεις του Προεδρικού Διατάγµατος 351/1989. 
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ως πράξεις εκτε-
λούµενες κατά την απουσία γιατρού η εφαρµογή 
πρωτοκόλλου επειγουσών ενεργειών σε χώρους 
ή µονάδες όπου δεν είναι σπάνια προβλεπτά οξέα 
συµβάντα και η εφαρµογή πρώτων βοηθειών.

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, οι φέροντες 
τον επαγγελµατικό τίτλο του Νοσηλευτή διαθέτουν 
τις απαιτούµενες γνώσεις για την ασφαλή παροχή 
πρώτων βοηθειών προς τους ασθενείς, κατά την δι-
άρκεια της απουσίας ιατρού.

Πέραν τούτου, όπως είναι ήδη γνωστό, η ηγεσία 
του Υπουργείου Υγείας, παρά τις επανειληµµένες 
οχλήσεις της ΠΑΣΥΝΟ, µέχρι και σήµερα δεν έχει 
εκδώσει σχετική απόφαση µε λεπτοµερή περιγραφή 
όλων των νοσηλευτικών πράξεων, άρα και αυτών 
που εφαρµόζονται κατά την παροχή των πρώτων 
βοηθειών. Οµοίως δεν έχει θεσπιστεί µέχρι και 
σήµερα κάποιο συγκεκριµένο πρωτόκολλο γενικής 
εφαρµογής, που να καταλαµβάνει τις περιπτώσεις 
παροχής πρώτων βοηθειών. 
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Η αύξηση της µικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά 
και η εκτεταµένη εµφάνιση των νοσοκοµειακών 
λοιµώξεων αποτελεί ένα διεθνές φαινόµενο και 

έχει προκαλέσει την άµεση κινητοποίηση της επιστηµο-
νικής κοινότητας και των φορέων υγείας. Οι κατεξοχήν 
χώροι ανάπτυξης του µικροβιακού φορτίου είναι οι ΜΕΘ 
και σε αυτό ευθύνεται η αυξηµένη χρήση αντιβιοτικών, 
η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ολοένα αυξανόµενη 
βαρύτητα της υγείας των πασχόντων που φιλοξενούνται 
στις ΜΕΘ. Σε αυτόν τον αγώνα ενάντια στις νοσοκοµεια-
κές λοιµώξεις φαίνεται ότι έχει θέση πλέον και ο αντιµι-
κροβιακός χαλκός, αφού η βιβλιογραφία  επιβεβαιώνει 
την αντιµικροβιακή δράση του σε εργαστηριακό επίπεδο, 
τόσο για κοινά µικρόβια όσο και για τα δύσκολα και πο-
λυανθεκτικά  ενδονοσοκοµειακά µικρόβια. 

Με το όραµα να γίνει µια ΜΕΘ του µέλλοντος, η ΜΕΘ 
του Γ.Ν. Βόλου πραγµατοποιεί αρκετές ενέργειες προς  
την κατεύθυνση της πρόληψης των λοιµώξεων. Στο 
πλαίσιο λοιπόν αυτό της συνεχούς επαγρύπνησης, το 
2015, κατά την τοποθέτηση των νέων αναπνευστήρων, 
παρατηρήθηκε από το νοσηλευτικό προσωπικό η ύπαρξη 
χαλκού σε ορισµένα σηµεία του εσωτερικού κυκλώµα-
τος. Ερευνώντας τη διεθνή βιβλιογραφία που δείχνει ότι 
ο αντιµικροβιακός χαλκός είναι ένα εύπλαστο υλικό που 
προσαρµόζεται σε όλες τις επιφάνειες και αποτελεί αδι-
αµφισβήτητα την πιο αποτελεσµατική επιφάνεια επαφής 
στην πρόληψη των λοιµώξεων, οι νοσηλευτές σκέφτη-
καν την πιθανότητα τοποθέτησης του αντιµικροβιακού 
χαλκού στη ΜΕΘ.

Έτσι, αρχίζοντας βήµα βήµα τη διαδικασία υλοποίησης 
αυτής της ιδέας, συστάθηκε µια επιστηµονική οµάδα από 
εξειδικευµένους νοσηλευτές της ΜΕΘ που συνέλεξε επι-

στηµονικά δεδοµένα για την αντιµικροβιακή δράση του 
χαλκού. Αυτά έδειχναν ότι ο χαλκός µειώνει τη µικροβια-
κή χλωρίδα πάνω από 95% στα σηµεία εφαρµογής, ενώ 
µε το φαινόµενο του φωτοστέφανου υπάρχει µείωση 
κατά 70-75% σε ακτίνα άνω των 50 εκατοστών. Σύµ-
φωνα µε µια έρευνα που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα 
ελέγχου λοιµώξεων της νοσοκοµειακής επιδηµιολογίας 
SHEA, ο αντιµικροβιακός χαλκός είναι ο µόνος που φέρει 
συνεχή αποτελέσµατα και έχει επιστηµονικά αποδεδειγ-
µένη αποτελεσµατικότητα η οποία δεν εξαρτάται από την 
ανθρώπινη συµπεριφορά. 

Τα κυριότερα µικροβιακά στελέχη που καταστρέφονται 
από το χαλκό είναι: E. coli Ο157:Η7 , MRSA, Clostridium 
difficile, Ιός της γρίπης Α (Η1Ν1), Αδενοϊοί, Μύκητες. Οι 
επιστήµονες υποστηρίζουν ότι οι επιφάνειες χαλκού ή 
των κραµάτων του επηρεάζουν τα βακτήρια σε δύο δια-
δοχικά στάδια: το πρώτο βήµα είναι µια άµεση αλληλεπί-
δραση των ιόντων χαλκού µεταξύ της επιφάνειας και της 
βακτηριακής εξωτερικής µεµβράνης, προκαλώντας ρήξη 
της µεµβράνης. Το δεύτερο σχετίζεται µε τους διαύλους 
στην εξωτερική µεµβράνη, µέσω των οποίων το κύτταρο 
χάνει ζωτικά θρεπτικά συστατικά και νερό, προκαλώντας 
γενική εξασθένιση του κυττάρου.

Τα τρία κοινά αναφερόμενα χαρακτηριστικά  του 
αντιμικροβιακού χαλκού είναι:

• Η συνεχής εξόντωση των µικροβίων: Έχει αποδει-
χθεί επιστηµονικά ότι η αποτελεσµατικότητα του ως αντι-
µικροβιακός παράγοντας είναι κατά πολύ µεγαλύτερη 
από τις ανοξείδωτες (stainless steel) επιστρώσεις. Είναι 
η µόνη στερεά αντιµικροβιακή επιφάνεια επαφής που 
έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλο-
ντος της Αµερικής (US Environmental Protection Agency 
-EPA).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ 
ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗ ΜΕΘ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
Σεµιλιέτωφ Μιχαήλ1, Χαρανά Αικατερίνη2, Βαφειάδης Χρήστος3, Νόνης Σπυρίδων4, Σούλια Βασιλική5,
Βαλωτή Αγγελικη6, Καραθάνου Αντιγόνη7

1.Υποδιευθυντής Ν.Υ. Χειρουργικού Τομέα, Γ.Ν. Βόλου, 2.Διευθύντρια Ν.Υ., Γ.Ν. Βόλου, 3.Νοσηλευτής ΜΕΘ, Γ.Ν. Βόλου, 4.Νοσηλευτής ΜΕΘ, Γ.Ν. 

Βόλου, 5.Νοσηλεύτρια ΜΕΘ, Msc, Γ.Ν. Βόλου, 6.Προϊσταμένη ΜΕΘ, Γ.Ν. Βόλου, 7.Διευθύντρια MEΘ, M.D.,PhD, Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος, 

Γ.Ν. Βόλου
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• Είναι άφθαρτο υλικό µε συνεχή και σταθερή αντιµι-
κροβιακή δράση και η φυσική οξείδωση δεν επηρεάζει 
την αποτελεσµατικότητα.

• Είναι ασφαλές στη χρήση, αφού είναι ένα φυσικό 
χωρίς χηµικές ουσίες υλικό, µη επιβλαβές για τον άν-
θρωπο και το περιβάλλον.

Τα στάδια υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθη-
καν σε 4 βασικά βήματα:

Α) Εισήγηση  τεκμηριωμένης πρότασης
Ο προϊστάµενος νοσηλευτής της ΜΕΘ παρουσίασε τα 

επιστηµονικά στοιχεία της νοσηλευτικής οµάδας που τεκ-
µηρίωναν την ιδέα  στη Διευθύντρια  της ΜΕΘ, η οποία 
έκρινε την πρόταση ως καινοτόµο και ευρηµατική.  Μετά 
από εισήγησή της στη Διοίκηση του Γ.Ν. Βόλου, προ-
σκλήθηκε  η ειδική οµάδα µελέτης του Ελληνικού Ινστι-
τούτου Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ) προκειµένου να πραγ-
µατοποιήσει δωρεάν µελέτη εφαρµογής του χαλκού στο 
χώρο της ΜΕΘ. 

Β) Επιστημονική και διοικητική έγκριση
Μετά την επιτόπια αυτοψία του συγκεκριµένου χώρου 

ακολούθησε εισήγηση µε τεκµηριωµένη πρόταση από το  
ΕΙΑΧ που κατατέθηκε στο Επιστηµονικό Συµβούλιο του 
νοσοκοµείου. Η επιστηµονική επιτροπή συνυπολογίζο-
ντας το κόστος του έργου και το προσδοκώµενο όφελος 
υπέρ της υγείας των ασθενών αµέσως ενέκρινε τη µελέ-

τη, η οποία εν τέλει κατατέθηκε τον Ιούνιο του 2016 στη 
Διοίκηση του Νοσοκοµείου. Με τη διεπιστηµονική συνερ-
γασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου και του 
προσωπικού της ΜΕΘ έγινε δευτερογενής επεξεργασία 
της µελέτης για να προσαρµοστεί πλήρως στις ανάγκες 
και τις δυνατότητες της ΜΕΘ, η οποία τελικά µελέτη έγινε 
δεκτή από τη Διοίκηση του νοσοκοµείου.

Γ) Εφαρμογή του έργου
Ο αντιµικροβιακός χαλκός τοποθετήθηκε το Φεβρου-

άριο του 2017 σε συγκεκριµένες επιφάνειες της ΜΕΘ, οι 
οποίες αφενός είναι οι πλέον συχνά χρησιµοποιούµενες 
και αφετέρου οι πιο επιβαρηµένες από µικροβιακό φορ-
τίο. Πιο συγκεκριµένα, ο αντιµικροβιακός χαλκός τοπο-
θετήθηκε στα ατοµικά τροχήλατα νοσηλείας των ασθε-
νών, στις βάσεις των αντλιών έγχυσης φαρµάκων , στις 
κεντρικές µονάδες νοσηλείας, στον κεντρικό πάγκο της 
αίθουσας, σε όλα τα τροχήλατα τραπέζια επεµβατικών δι-
αδικασιών και περιποίησης ασθενών, στα πόµολα,  στις 
βρύσες και σε όλους του διακόπτες των φώτων.

Δ) Αξιολόγηση του έργου
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης (έτη 2016-2017, 

πριν και µετά την εφαρµογή του χαλκού) χρησιµοποιήθη-
καν µετρήσιµοι δείκτες και τα πρώτα αποτελέσµατα πα-
ρουσιάστηκαν στο 31ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Εντα-
τικής Θεραπείας στο Παρίσι, τον Οκτώβριο του 2018. 
Συνοπτικά, αναφέρθηκε η µείωση των συνολικών αποι-
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κισµών, η µεγάλη µείωση των VAP (έως 50%), η 
παράταση στην ηµέρα εµφάνισης του 1ου αποικισµού 
και η µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης. Τα αποτε-
λέσµατα αυτά επιτεύχθηκαν µε την εφαρµογή δέσµης 
µέτρων πρόληψης της πνευµονίας της συνδεόµενης 
µε τον αναπνευστήρα (VAP) και επιπλέον µε την τοπο-
θέτηση του αντιµικροβιακού χαλκού που αποτελεί τη 
δεύτερη και συµπληρωµατική γραµµή άµυνας ενάντια 
στις λοιµώξεις.

Η διαδικασία εφαρµογής αυτής της καινοτόµου 

ιδέας πραγµατοποιήθηκε υπό την άριστη συνεργασία 
των ιατρών της ΜΕΘ, του νοσηλευτικού προσωπικού 
της ΜΕΘ, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Διοίκησης 
του Νοσοκοµείου. Η ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. Βόλου συνεχί-
ζει να εφαρµόζει όλες τις µεθόδους πρόληψης των 
λοιµώξεων καθώς ο αντιµικροβιακός χαλκός δρα 
συµπληρωµατικά και δεν υποκαθιστά τις υπόλοιπες 
πρακτικές. Παρόλα αυτά, η επιτυχία αυτού του έργου 
αποτελεί εφαλτήριο και για µελλοντικές καινοτόµες 
δράσεις  της µονάδας.
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ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

Α ναφορικά µε την δυνατότητα διενέργειας 
µετάταξης για λόγους υγείας επισηµαίνο-
νται τα εξής.

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50 
παρ. 5 του Νόµου 4368/2016, «Οι αιτήσεις για με-
τάταξη υποβάλλονται δύο (2) φορές το χρόνο, κάθε 
Μάρτιο και Οκτώβριο. Εξαιρούνται οι μετατάξεις για 
λόγους υγείας και για λόγους συνυπηρέτησης με 
σύζυγο, που υποβάλλονται οποτεδήποτε».

Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και στην παρά-
γραφο 7 του ιδίου ως άνω άρθρου, που ορίζει ότι 
«Δεν επιτρέπεται απόσπαση, μετάταξη ή μετάθεση 
του προσωπικού, πλην των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των 
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των 
Δ.Υ.Πε., πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διο-
ρισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση, με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις απόσπασης ή μετάταξης 
για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο, ένστολο ή μη, 
απόσπασης ή μετάταξης σε παραμεθόριες περιοχές, 
αμοιβαίας μετάταξης ή μετάθεσης, καθώς και από-
σπασης, μετάθεσης ή μετάταξης για λόγους υγείας 
του/της υπαλλήλου, του/ της συζύγου του/της ή 
των τέκνων του/της».

Εκ τούτων έπεται, ότι ο νοµοθέτης προβλέπει 
ρητώς την δυνατότητα διενέργειας µετάταξης νο-
σηλευτικού προσωπικού για λόγους υγείας. Πλην 
όµως η συγκεκριµένη µορφή µετάταξης δεν καθιε-
ρώνεται ως υποχρεωτική για την διοίκηση, η οποία 
εξακολουθεί εν προκειµένω να λειτουργεί επί τη βά-
σει διακριτικής ευχέρειας. 

Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και από την 

µελέτη της υπ’αριθµ. Α2β/ΓΠ οικ. 22225/22-03-
2016 Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρω-
τή Υπουργού Υγείας, που απλώς κάµπτει το κώλυµα 
της πενταετίας ειδικώς για µετατάξεις που οφείλο-
νται σε λόγους υγείας, χωρίς, όµως, να τις καθιστά 
υποχρεωτικές για την διοίκηση.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επισηµανθεί, 
ότι όταν η διοίκηση απορρίπτει σχετική αίτηση για 
µετάταξη, που στηρίζεται σε λόγους υγείας, θα πρέ-
πει να παραθέτει ειδική προς τούτο αιτιολογία, ενώ 
η όποια απορριπτική απόφαση επιδέχεται δικαστικής 
προσβολής ενώπιον των αρµοδίων Διοικητικών Δι-
καστηρίων. 

Κατά τα λοιπά και επί της διαδικασίας επιση-
µαίνεται, ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
50 παρ. 4 του Νόµου 4368/2016, «Οι µετατάξεις 
του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια 
Δ.Υ.Πε, γίνονται µε αποφάσεις του Διοικητή της 
Υ.Πε. Οι µετατάξεις του προσωπικού µιας ΔΥ.Πε. σε 
Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε, γίνονται µε κοινή απόφα-
ση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., µετά από 
γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων, 
χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Π.Υ.Σ. που προ-
βλέπει η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 
(Α'180). Σε περίπτωση διαφωνίας των Διοικητών 
των Υ.Πε., για την µετάταξη αποφασίζει ο Υπουργός 
Υγείας». 

Αυτονόητο θα πρέπει να θεωρείται, ότι κάθε αίτη-
ση περί µετάταξης, που στηρίζεται σε λόγους υγείας, 
δέον όπως συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολο-
γητικά – γνωµατεύσεις, που αποδεικνύουν πλήρως 
το επικαλούµενο πρόβληµα υγείας. 
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Α ναφορικά µε το ζήτηµα της αναγνώρισης της 
συνάφειας ενός µεταπτυχιακού τίτλου σπου-
δών δηµοσίου υπαλλήλου διευκρινίζονται τα 

ακόλουθα.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 2 του 

Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Ως προϊστάµενοι Διεύ-
θυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου (µεταξύ Διευθύνσε-
ως και Τµήµατος) επιπέδου οργανικών µονάδων επιλέ-
γονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE εφόσον: α) έχουν 
ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυνσης επί ένα 
(1) έτος τουλάχιστον ή β) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου 
συναφούς διδακτορικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της 
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς με-
ταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν το βαθµό Α' µε 
πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθµό 
αυτόν ή γ) κατέχουν το βαθµό Α' και έχουν ασκήσει συ-
νολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊστα-
µένου Τµήµατος ή δ) κατέχουν το βαθµό Α' µε πλεονάζο-
ντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθµό αυτόν».

Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 85 παρ. 3 του ιδί-
ου Κώδικα, «Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακο-
λούθως:

α) Τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα µοριοδοτούνται 
ως εξής: (…) γγ) Ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετή-
σιας τουλάχιστον διάρκειας µε 150 µόρια και ο δεύτερος 
µεταπτυχιακός τίτλος µε 30 µόρια. (…) στστ) Οι µετα-
πτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώµατα 
προκειµένου να µοριοδοτηθούν κατά τα ανωτέρω πρέπει 
να είναι συναφή µε τα αντικείµενα της προκηρυσσόµε-
νης θέσης. Η συνάφεια, όπου δεν έχει ήδη κριθεί, κρί-
νεται µε αιτιολογία από το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής 
προϊσταµένων (…)».

Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 3 του Νόµου 
4354/2015, «α. Κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων σπου-
δών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που 
έχουν χορηγηθεί µετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κα-
τηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού δι-
πλώµατος κατά έξι (6) Μ.Κ. β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της 
προηγούµενης περίπτωσης πραγµατοποιείται µόνο όταν 
το περιεχόµενο των µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εί-
ναι συναφές µε το αντικείµενο απασχόλησης του υπαλ-
λήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως 
κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασί-
ας από τον οργανισµό της Υπηρεσίας. Για τη συνδροµή 
ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρµόδιο, 
για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο. Οι εν-
στάσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που 

απορρίπτουν τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων 
εξετάζονται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία συ-
γκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης για τριετή θητεία και αποτελείται από µέλη 
του Α.Σ.Ε.Π. που προτείνονται από τον Πρόεδρό του. Με 
όµοια απόφαση ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη λει-
τουργία της Επιτροπής». 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, η απαίτηση περί 
της συνάφειας του µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τίθε-
ται προκειµένου περί των κρίσεων για την κατάληψη θέ-
σεων ευθύνης και προκειµένου περί της προωθηµένης 
µισθολογικής εξέλιξης.

Για την πρώτη περίπτωση οµολογουµένως ο νοµοθέ-
της δεν προβλέπει κάποια ειδική διαδικασία ενστάσεων, 
οπότε θα µπορούσε να υποστηριχθεί η άποψη, ότι χω-
ρεί η υποβολή αιτήσεως θεραπείας ενώπιον του οικείου 
υπηρεσιακού συµβουλίου, που δεν αναγνώρισε το στοι-
χείο της συνάφειας.

Για την δεύτερη περίπτωση της µισθολογικής εξέλι-
ξης ο νοµοθέτης περιγράφει µια σαφή διαδικασία υπο-
βολής ενστάσεων κάθε φορά που δεν αναγνωρίζεται το 
στοιχείο της συνάφειας. 

Σηµειωτέον, ότι κατ’εξουσιοδότηση των προανα-
φερθεισών διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 3 του Νόµου 
4354/2015 έχει ήδη εκδοθεί η υπ’αριθµ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/
οικ.31839/27-09-2017 (ΦΕΚ Β' 3497/06.10.2017) 
Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
µε θέµα την Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής του Ανω-
τάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) µε 
αντικείµενο την εξέταση ενστάσεων περί συνάφειας µε-
ταπτυχιακών τίτλων σπουδών [άρθρ. 9 ν. 4354/2015].

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της εν λόγω υπουργικής 
απόφασης, η Επιτροπή είναι τριµελής και αποτελείται 
από:

1. Ένα (1) µέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, µε τον 
νόµιµο αναπληρωτή του.

2. Δύο (2) µέλη του Α.Σ.Ε.Π., ως Μέλη, µε τους νόµι-
µους αναπληρωτές τους.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής, ως 
γραµµατείς της Επιτροπής, µε τους αναπληρωτές τους 
ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η Επιτροπή 
θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας 
των Δηµοσίων Υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων και στα 
µέλη της δεν θα καταβάλλεται αµοιβή. Η θητεία των µε-
λών της Επιτροπής είναι τριετής.

Ως εκ τούτου κάθε υπάλληλος που θεωρεί ότι παρανό-
µως ή εν γένει αβασίµως δεν αναγνωρίστηκε η συνάφεια 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
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του µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του δύναται να προ-
σφεύγει δι’ενστάσεως ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής 
του ΑΣΕΠ του άρθρου 9 παρ. 3 του Νόµου 4354/2015. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να υπογραµµιστεί, ότι ο 
νοµοθέτης δεν προσδιορίζει επακριβώς τα κριτήρια εκεί-
να, που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από το αρµό-
διο όργανο, προκειµένου περί της αναγνώρισης ή µη της 
συνάφειας. Υπ’αυτήν την έννοια καταλείπεται ένα ευρύ 
πεδίο διακριτικής ευχέρειας στο αρµόδιο συλλογικό όρ-
γανο. Σηµειωτέον, ότι η επιλογή αυτή του νοµοθέτη είναι 
διαχρονική και όχι σηµερινή. 

Σε κάθε περίπτωση, προκειµένου περί της αναγνώρι-
σης της συνάφειας, εν τοις πράγµασι λαµβάνεται υπόψη 
το ιδιαίτερο αντικείµενο του µεταπτυχιακού τίτλου και το 
πρόγραµµα σπουδών, τα οποία συγκρίνονται µε το υπη-
ρεσιακό αντικείµενο και τα καθήκοντα του ενδιαφερόµε-

νου υπαλλήλου.

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι η Ένωση Νοσηλευτών Ελ-

λάδος δεν φέρει ουδεµία εκ του Νόµου αρµοδιότητα είτε 

για την εκφορά γνώµης, είτε αποφασιστικής κρίσης γύρω 

από το ανωτέρω ζήτηµα, ενώ οποιαδήποτε αντίστοιχη 

κρίση δεν θα µπορεί να αποτελέσει πρόκριµα για την ανα-

γνώριση ή µη της συνάφειας ενός τίτλου σπουδών µε το 

αντικείµενο της νοσηλευτικής. 

Πάντως, κατά το µέρος που οι θεµατικές του συγκε-

κριµένου µεταπτυχιακού αφορούν την εκπαίδευση, θα 

πρέπει να παρατηρηθεί, ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ΠΔ 351/1989 περί των επαγγελµατικών δικαιωµάτων 

των νοσηλευτών, οι νοσηλευτές απασχολούνται και στην 

νοσηλευτική εκπαίδευση σύµφωνα µε την κάθε φορά 

ισχύουσα νοµοθεσία.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟ; 

Σ ύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 7 
του Νόµου 4368/2016 όπως ισχύουν, «Δεν 
επιτρέπεται απόσπαση, µετάταξη ή µετάθεση του 

προσωπικού, πλην των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., 
πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισµό ή από 
προηγούµενη µετάταξη ή µετάθεση, µε εξαίρεση τις περι-
πτώσεις απόσπασης ή µετάταξης για λόγους συνυπηρέ-
τησης µε σύζυγο, ένστολο ή µη, απόσπασης ή µετάταξης 
σε παραµεθόριες περιοχές, αµοιβαίας µετάταξης ή µετά-
θεσης, καθώς και απόσπασης, µετάθεσης ή µετάταξης 
για λόγους υγείας του/της υπαλλήλου, του/ της συζύγου 
του/της ή των τέκνων του/της».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι ένας νο-
σηλευτής δύναται να αιτηθεί την µετάταξή του σε υπηρε-
σία παραµεθόριας περιοχής προ της παρόδου πενταετίας 
από τον αρχικό διορισµό του. 

Από τη διάταξη δε της παραγράφου 3 του άρθρου 50 

συνάγεται σαφώς, ότι ειδικώς για τις µετατάξεις του νο-

σηλευτικού προσωπικού καταργούνται όλες οι γενικές 

και οι ειδικές διατάξεις που τυχόν ρύθµιζαν το εν λόγω 

ζήτηµα πλην των διατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 

του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και του άρθρου 71 του ν. 

3918/2011(Α’ 31). 

Μεταξύ των ως άνω καταργούµενων γενικών διατά-

ξεων αναγκαστικώς συµπεριλαµβάνονται και οι διατάξεις 

του άρθρου 73 παρ. 1 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδι-

κα, που θέτουν το κώλυµα της διετίας από τον διορισµό. 

Από τον συνδυασµό των ανωτέρω δύναται εποµένως 

να υποστηριχθεί η άποψη, ότι είναι εφικτή η διενέργεια 

µετάταξης νοσηλευτών σε παραµεθόριο περιοχή ακόµη 

και προ της συµπλήρωσης διετούς δοκιµαστικής υπηρε-

σίας.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Ό πως είναι ήδη γνωστό, οι νοσηλευτικές ει-
δικότητες έχουν καθιερωθεί µε το Νόµο 
1579/1985. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 Β του ως άνω Νόµου, 
«Για τους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες ορίζονται οι 
παρακάτω ειδικότητες: α) Ειδικότητα νοσηλευτικής πα-
θολογικής. β) Ειδικότητα νοσηλευτικής χειρουργικής. 
γ) Ειδικότητα νοσηλευτικής παιδιατρικής. δ) Ειδικότητα 
νοσηλευτικής ψυχικής υγείας. Με π.δ/γµα, που εκδίδεται 
µε πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ., µπο-
ρεί να ορίζονται και άλλες νοσηλευτικές ειδικότητες».

 Ενόψει των ως άνω διατάξεων η ΕΝΕ διαχρονι-
κώς προτείνει και υποστηρίζει αφενός την αναγκαία και 
επιβεβληµένη επικαιροποίηση των νοσηλευτικών ειδικο-
τήτων και την διεύρυνσή τους και σε άλλα αντικείµενα, 
αφετέρου την λήψη υπόψη και την µοριοδότηση της ει-
δικότητας, ως επιµέρους κριτηρίου για τον σχηµατισµό 
κρίσης προκειµένου περί της επιλογής προϊσταµένων.

 Ειδικότερα θεωρούµε, ότι η µοριοδότηση του συ-
γκεκριµένου προσόντος επιβάλλεται, λαµβανοµένου, ιδί-

ως, υπόψη, ότι ο ειδικευµένος νοσηλευτής διαθέτει κατά 
τεκµήριο αυξηµένα τυπικά προσόντα και εξειδικευµένες 
γνώσεις, που τον καθιστούν περισσότερο αποδοτικό και 
αποτελεσµατικό κατά την παροχή των υπηρεσιών του.

 Υπενθυµίζεται, εξάλλου, ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 5 περίπτωση ε΄ της υπ’αριθµ. 
Φ.400/247/374457/Σ74/10-12-2013 Απόφασης 
του Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας (Μοριοδότηση των 
Αξκών Υγειονοµικού Νοσηλευτικής (ΥΝ) για την πλή-
ρωση θέσεων Προϊσταµένων Κλινικών, Ειδικών Τµη-
µάτων και Εργαστηρίων και των Διακλαδικών Κλινικών 
και Κέντρων των Στρατιωτικών Νοσοκοµείων καθώς και 
θέσεων Εποπτών-Τοµεαρχών σε αυτά, ΦΕΚ Β΄ 3249), 
«Λήψη Νοσηλευτικής Ειδικότητας συναφούς µε τη προ-
κηρυχθείσα θέση, µοριοδοτείται µε ένα 1 µόριο». 

 Κατά συνέπεια, εφόσον στα στρατιωτικά νοσο-
κοµεία ήδη ισχύει και εφαρµόζεται σύστηµα µοριοδό-
τησης της νοσηλευτικής ειδικότητας, κατ’αναλογία ένα 
αντίστοιχο σύστηµα θα µπορούσε να εφαρµοστεί και στα 
νοσοκοµεία του ΕΣΥ, καθώς και σε άλλους φορείς παρο-
χής υπηρεσιών υγείας, όπου υπηρετούν νοσηλευτές.

Α ναφορικά µε τον υπολογισµό – προσδιορισµό 
του µηνιαίως καταβαλλόµενου µισθού των δηµο-
σίων υπαλλήλων επισηµαίνονται τα ακόλουθα.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Νόµου 
4354/2015, «1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Μ.Κ. 1 
της Υ.Ε. κατηγορίας ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780) 
ευρώ. Ο µηνιαίος βασικός µισθός των λοιπών Μ.Κ. της κα-
τηγορίας αυτής διαµορφώνεται µε πρόσθεση στο αµέσως 
προηγούµενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολ-
λαπλασιασµό των 780 ευρώ µε το συντελεστή 0,0551. 
Το προστιθέµενο ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο 
ευρώ. 

2. Οι βασικοί µισθοί των Μ.Κ. 1 των κατηγοριών Δ.Ε., 
Τ.Ε. και Π.Ε. προσδιορίζονται µε βάση το ποσό των 780 
ευρώ, πολλαπλασιαζόµενο µε τους παρακάτω συντελεστές, 
στρογγυλοποιούµενοι στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
Δ.Ε. 1,10 
Τ.Ε. 1,33 
Π.Ε. 1,40 

Ο µηνιαίος βασικός µισθός των λοιπών Μ.Κ. των ως 
άνω κατηγοριών διαµορφώνεται µε πρόσθεση στο αµέσως 
προηγούµενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολ-
λαπλασιασµό του ποσού των 780 ευρώ µε τους ως άνω 
συντελεστές και στη συνέχεια µε το συντελεστή 0,0699 
για τη Δ.Ε. κατηγορία, 0,0530 για τη Τ.Ε. κατηγορία και 
0,0540 για την Π.Ε. κατηγορία». 

Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 1 του Νόµου 
4354/2015, «Για τη µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων 
όλων των κατηγοριών, από κατώτερο σε ανώτερο µισθο-
λογικό κλιµάκιο, απαιτείται υπηρεσία ως εξής: α. Για τους 
υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. υπηρεσία τριών 
(3) ετών σε κάθε µισθολογικό κλιµάκιο. β. Για τους υπαλλή-
λους των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. υπηρεσία δύο (2) ετών 
σε κάθε µισθολογικό κλιµάκιο».

Δια της υπαγωγής των πραγµατικών περιστατικών 
στους παραπάνω σαφείς κανόνες δικαίου, έκαστος δηµό-
σιος υπάλληλος, µε βάση την κατηγορία και το µισθολογικό 
κλιµάκιο όπου ανήκει, δύναται να υπολογίσει επακριβώς το 
ποσό του µηνιαίου βασικού µισθού που δικαιούται.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΚΥΚΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ έχει επισηµάνει, επ’ευκαιρία 
πλήθους περιπτώσεων, την αναγκαιότητα ισότι-
µης συµµετοχής στο κυκλικό ωράριο όλων των 

συναδέλφων νοσηλευτών. Ο απόλυτος σεβασµός και η 
απαρέγκλιτη τήρηση του κυκλικού ωραρίου και η υπα-
γωγή σε αυτό όλων νοσηλευτών αποτελεί την µοναδική 
ίσως εγγύηση για την διασφάλιση της εργασιακής ειρή-
νης στους χώρους των νοσοκοµείων και των κέντρων 
υγείας. 

 Ωστόσο, η ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ υποστηρίζει, ότι υπάρ-
χουν περιπτώσεις, όπου λόγω της ιδιαζούσης φύσεώς 
τους θα ήταν επιτρεπτές και εργασιακά ανεκτές ορισµέ-
νες αποκλίσεις. Ειδικότερα, θα µπορούσαν να εξαιρε-
θούν του κυκλικού ωραρίου εργαζόµενοι µε αρµοδίως 
διαπιστωµένη πάθηση – νόσηµα, κατόπιν σχετικής γνω-
µάτευσης της οικείας Υγειονοµικής Επιτροπής, ή υπάλ-
ληλοι τους οποίους βαρύνουν ειδικές και εξαιρετικής 
σηµασίας οικογενειακές ανάγκες. Ειδικώς επί οικογενει-
ακών αναγκών θεµελιώδεις αναδεικνύονται οι διατάξεις 
του άρθρου 21 του Συντάγµατος.

 Οι ως άνω αποκλίσεις είναι απόλυτα θεµιτές, έστω 
και αν δεν προβλέπονται ρητώς από συγκεκριµένη δι-
άταξη, στηρίζονται, δε, στην αρχή της κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης, ως κατευθυντήριας αρχής κατοχυρωµένης 
στο άρθρο 1 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Σε κάθε 
περίπτωση, η αξιολόγηση των ανωτέρω λόγων πραγ-
µατοποιείται από τον οικείο προϊστάµενο, που φέρει και 

την αρµοδιότητα για την λήψη της σχετικής απόφασης, 
η οποία θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη. Με 
άλλα λόγια, δεν υπάρχει σαφής διάταξη που να εξαιρεί 
ρητώς από το κυκλικό ωράριο νοσηλεύτρια µε αυξηµέ-
νες ή ιδιαίτερες οικογενειακές ανάγκες ή να της δίδει την 
δυνατότητα να εκτελεί µόνον νυχτερινές βάρδιες. 

 Καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση των παρα-
πάνω περιπτώσεων παίζουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. 

 Η συναίνεση των λοιπών απασχολουµένων για 
την εξαίρεση τινός συναδέλφου τους από το κυκλικό 
ωράριο οπωσδήποτε διευκολύνει την λήψη της σχετικής 
απόφασης.

 Οµοίως δύνανται να εξαιρούνται του κυκλικού 
ωραρίου οι κατέχοντες θέση προϊσταµένου, ένεκα της 
κατά τεκµήριο υποχρεωτικής τους παρουσίας στην υπη-
ρεσία κατά την πρωινή βάρδια. 

 Κάθε άλλη περίπτωση εξαίρεσης νοσηλευτών 
από το κυκλικό ωράριο, χωρίς να συντρέχουν ειδικοί 
προς τούτο λόγοι, συνιστά ευθεία παραβίαση της συνταγ-
µατικής αρχής της ισότητας και της ειδικότερης αρχής της 
ίσης µεταχείρισης των εργαζοµένων. 

 Συµπερασµατικά, εκ της κείµενης νοµοθεσίας 
δεν προβλέπονται περιπτώσεις ρητής απαλλαγής από το 
κυκλικό ωράριο, ενώ το συγκεκριµένο ζήτηµα προσεγγί-
ζεται ή πρέπει να προσεγγίζεται µε βάση γενικές αρχές 
του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, κατόπιν συνεκτίµη-
σης των τρεχουσών υπηρεσιακών αναγκών. 
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Η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΕ 
ΝΕΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Σ ύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 
του Νόµου 4354/2015, «α. Ως προϋπηρεσία, 
που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλ-

λήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα 
µισθολογικά κλιµάκια του άρθρου 9, λαµβάνεται η υπη-
ρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του 
άρθρου 7 των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και στους επίσηµους θεσµούς και όργανα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας δη-
µοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρό-
νου. Για υπηρεσίες που παρέχονται µε µειωµένο ωράριο 
εργασίας, αναγνωρίζεται για µισθολογική εξέλιξη τόσος 
χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του 
συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθµού των ωρών 
εβδοµαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοι-
χο κλάδο υπαλλήλων. Για τον υπολογισµό της αναγνω-
ριζόµενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας το έτος 
λογίζεται για τριακόσιες (300) ηµέρες, ο µήνας για είκο-

σι πέντε (25) ηµέρες και η εβδοµάδα για έξι (6) ηµέρες 
εργασίας. (…) 

β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των 
ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να µην έχουν ήδη χρη-
σιµοποιηθεί για τη χορήγηση καµίας άλλης οικονοµικής 
παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. 
Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγµατο-
ποιείται µε απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου ή άλ-
λου αρµοδίου οργάνου και τα οικονοµικά αποτελέσµατα 
ισχύουν από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αί-
τησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών». 

Εκ τούτων έπεται, ότι η νοµοθεσία προβλέπει την 
αναγνώριση της προϋπηρεσίας προκειµένου περί της µι-
σθολογικής εξέλιξης ενός υπαλλήλου.

Κατά συνέπεια, σε περίπτωση νέου διορισµού ήδη 
υπηρετούντος υπαλλήλου, τα έτη προϋπηρεσίας του ανα-
γνωρίζονται µισθολογικώς, χωρίς ο υπάλληλος να χάνει 
µισθολογικό κλιµάκιο.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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