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Στις 5 Δεκεμβρίου η 

καρδιά της Νοσηλευτικής 

χτυπάει στη Καστοριά.
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Ένα βήμα προς τα εμπρός, ένα βήμα πιο κοντά σας!

Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.
Έδρα: Γκιώνας 1Α, Τ.Κ. 144 51, Μεταμόρφωση, Τ: 210 2020232, Φ: 210 2020775

Η Mavrogenis, εδώ και 3 δεκαετίες, αντιπροσωπεύει 
καταξιωμένους διεθνείς οίκους ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
έχοντας δυναμική πορεία ανάπτυξης.

Νιώθουμε μεγάλη ηθική ευθύνη να βρισκόμαστε πάντα κοντά 
στους λειτουργούς υγείας και τους πελάτες μας, να κατανοούμε 
τις ανάγκες τους, να διαθέτουμε καινοτόμα προϊόντα υψηλής 
ποιότητας και να αναπτύσσουμε υπηρεσίες υποστήριξης που να 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των χρηστών των προϊόντων μας.
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Π ροσφάτως στην χώρα µας σηµειώθηκαν εξε-
λίξεις στην πολιτική σκηνή µετά την εκλογική 
νίκη του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας και 

τον σχηµατισµό µιας νέας και αυτοδύναµης κυβέρνη-
σης. Ο νέος κυβερνητικός σχηµατισµός αναλαµβάνει 
καθήκοντα σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική στιγµή, 
κατά την οποία η χώρα µας ή θα καταφέρει να εξέλθει 
οριστικά από την οικονοµική και συνάµα κ οινωνική 
κρίση, αναπτυσσόµενη µε γοργούς ρυθµούς, ή θα βυ-
θιστεί σ’ένα φαύλο κύκλο αβεβαιότητας και εσωστρέ-
φειας, που θα διαιωνίσει την κρίση.

Στο περιβάλλον αυτό αυξηµένο ενδιαφέρον παρου-
σιάζουν αναµφίβολα η πολιτική και οι επιλογές στον 
χώρο της υγείας, ήτοι σ’ένα χώρο µε έντονο κοινω-
νικό πρόσηµο και ευαίσθητα χαρακτηριστικά. Όλοι 
είχαµε την ευκαιρία να µελετήσουµε το προεκλογικό 
πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας γύρω από την υγεία, 
αλλά και να ακούσουµε τις προγραµµατικές δηλώσεις 
του νέου Υπουργού κατά την συζήτηση στην Βουλή για 
την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ως κεντρικός 
στόχος τίθεται µια καλύτερη δηµόσια υγεία για τον άν-
θρωπο. Για την επίτευξη του ως άνω στόχου προσδιο-
ρίζονται τέσσερεις βασικοί πυλώνες δράσεως, που εί-
ναι η πρόληψη, η περίθαλψη µε αξιοπρέπεια, η παροχή 
φροντίδας στους πλέον ευάλωτους και ο εκσυγχρονι-
σµός της διοίκησης του συστήµατος υγείας.

Επιπλέον, στόχος του νέου Υπουργού είναι η δια-

πραγµάτευση µε όλους τους φορείς που εµπλέκονται 
στην παροχή υπηρεσιών υγείας, ώστε να υπογραφεί 
ένα µακρόπνοο σύµφωνο συνεργασίας, που θα εξα-
σφαλίσει την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου µεταρ-
ρυθµιστικού προγράµµατος.

Γενικότερα θα µπορούσε να παρατηρηθεί, ότι επι-
χειρείται να δοθεί ένας περισσότερο ανθρωποκεντρι-
κός χαρακτήρας στο σύστηµα υγείας, η οποία παραµέ-
νει το ύψιστο δηµόσιο αγαθό. 

Αναµφίβολα πρόκειται περί ενός εξαιρετικά φιλό-
δοξου προγραµµατισµού, που εφόσον υλοποιηθεί θα 
αποτελέσει τοµή στη σύγχρονη ιστορική διαδροµή του 
πολύπαθου ΕΣΥ. Θα πρέπει, βέβαια, να υπογραµµιστεί, 
ότι οποιοδήποτε σύστηµα υγείας αναγκαστικώς στηρί-
ζει την επιτυχία του στην προσφορά του έµψυχου δυ-
ναµικού του. Κατά συνέπεια, εάν δεν υπάρξουν άµεσες 
προσλήψεις ικανού αριθµού νοσηλευτικού προσωπι-
κού, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, οποιοδήποτε µεγα-
λόπνοο σχέδιο για την δηµόσια υγεία είναι καταδικα-
σµένο σε αποτυχία.

Με τις σκέψεις αυτές ας ευχηθούµε καλή επιτυχία 
στο έργο µιας νέας κυβέρνησης, που δεν απολαµβάνει 
περίοδο χάριτος και ας ελπίσουµε ότι η δηµόσια υγεία 
θα κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση, ξεπερνώντας 
χρόνιες αγκυλώσεις και παθογένειες. Τέλος, ας πα-
ραµείνουµε σε επαγρύπνηση, υιοθετώντας το µοντέλο 
της διαρκούς εποικοδοµητικής κριτικής, µε στόχο την 
καλύτερη υγεία για όλους. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ:
ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

Γράφει ο 
Αλέξης Παραράς
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Ολοκληρώθηκε τέλος Ιουνίου το Πρόγραµµα Πρό-
ληψης, Αγωγής & Προαγωγής Υγείας της Ε.Ν.Ε., 
το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε τους 

Δήµους Αγίας Βαρβάρας (Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας), 
Παλλήνης (Πρόγραµµα Α.Μ.Π.Α.), Πετρούπολης (Πρό-
γραµµα Πρόληψης, Αγωγής & Προαγωγής Υγείας), Φυ-
λής (Σχολείο Υγείας), Χίου (ΕνηµερόΝοµαι για την υγΕία 
µου) και περιελάµβανε ενηµερωτικές οµιλίες και βιω-
µατικά σεµινάρια σχετικά µε καίρια υγειονοµικά θέµατα 
υγείας (χρόνια νοσήµατα, καρκίνος, καρδιαγγειακά νο-
σήµατα, σακχαρώδης διαβήτης, νευρολογικά νοσήµατα, 
ψυχική υγεία, εξαρτήσεις, πρώτες βοήθειες, καρδιοανα-
πνευστική αναζωογόνηση κ.λ.π.), απευθυνόµενο στο γε-
νικό πληθυσµό. Στο Πρόγραµµα συµµετείχαν εθελοντικά 
εξειδικευµένοι Κοινοτικοί και Κλινικοί Νοσηλευτές.

Η παρακολούθηση του Προγράµµατος ήταν δωρεάν 
και υπήρξε ευρεία αποδοχή από τους πολίτες των Δή-
µων, στους οποίους υλοποιήθηκε. Οι συµµετέχοντες ξε-
πέρασαν τους 1600, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις κατά 
τις οποίες το Πρόγραµµα επιµηκύνθηκε σε διάρκεια, κα-

θώς υπήρχαν αιτήµατα για περισσότερες ενηµερωτικές 
οµιλίες ή και επανάληψη αυτών.

Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ν.Ε. συγχαίρει όλες 
τις Δηµοτικές Αρχές και τους υπεύθυνους υλοποίησης 
του Προγράµµατος, για την άψογη συνεργασία και τον 
επαγγελµατισµό τους, καθώς µε την αρωγή τους, ανέ-
δειξαν το υψηλό αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης, το οποίο 
έχουν προς τους Δηµότες τους.

Επίσης, το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ν.Ε., εκφράζει 
τις θερµές του ευχαριστίες σε όλους τους Κοινοτικούς 
και Κλινικούς Νοσηλευτές/τριες, οι οποίοι/ες συµµετεί-
χαν εθελοντικά στο Πρόγραµµα και ενηµέρωσαν – εκπαί-
δευσαν υπεύθυνα και µε επιστηµονικό τρόπο, όλους τους 
συµµετέχοντες, έτσι ώστε να αναδειχθεί ο νευραλγικός 
και πολυδιάστατος ρόλος των Νοσηλευτών σε επίπεδο 
Δηµόσιας Υγείας και Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΦΥΛΗΣ, ΧΙΟΥ 2018-2019

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Σ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
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Ο θεσµοθετηµένος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΟΣ 
στα βουνά της ΡΟΥΜΕΛΗΣ εδώ και επτά 
χρόνια αποτελεί κορυφαίο αθλητικό δρώµε-

νο στο χώρο της ορεινής ποδηλασίας. Η ιστορία του 
ξεκινάει από το 2013 και κάνει αισθητή την παρου-
σία του στο αθλητικό και φυσιολατρικό γίγνεσθαι 
ως το µοναδικό δρώµενο το οποίο στηρίζεται σε 
τρεις πυλώνες: 

Αθλητισμός - Εθελοντισμός - Πολιτισμός
 Τα βασικά χαρακτηριστικά του Άθλου που τον 

καθιστούν µοναδικό όλα αυτά τα χρόνια, είναι 
ότι για το τετραήµερο της διοργάνωσης (29/8 -  
1/9/2019) δεν υπάρχει κόστος συµµετοχής, κό-
στος σίτισης και καµία επιχορήγηση από οποιοδή-
ποτε δηµόσιο φορέα. Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα 
παραπάνω και τα δεδοµένα της οικονοµικής κατά-
στασης, καθώς και τη θέλησή µας να συνεχίσουµε 
τη διοργάνωση του Άθλου στα βουνά της Ρούµελης, 
προσβλέπουµε στη βοήθειά σας και ευελπιστούµε 
ότι ο Ποδηλατικός Άθλος θα πάει πολλά βήµατα 
ακόµη µπροστά µε τη δική σας στήριξη. Δέσµευσή 

µας είναι να προβάλλουµε την εταιρία σας καθ` όλη 
τη διάρκεια της διοργάνωσης αλλά και µετά από 
αυτή σε όλες τις παράλληλες δράσεις µας. (Ηµιµα-
ραθώνιος Σπερχειού ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ - Έκ-
θεση τοπικών προϊόντων ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 
– 4 πεζοπορίες). Οι χορηγοί θα προβάλλονται στην 
εκκίνηση, στη διάρκεια της διαδροµής (30 χωριά), 
στους σταθµούς ανασυγκρότησης, στους χώρους 
κατασκήνωσης και στον τερµατισµό. Αναφορά των 
χορηγών θα γίνεται επίσης στα ηλεκτρονικά µέσα 
προβολής (site – facebook - youtube).

Επίσης να αναφέρω ότι η Νοσηλευτική κάλυψη 
των ποδηλατών καθ όλη την διάρκεια του Άθλου 
καθώς και του Ηµιµαραθώνιου Σπερχειού ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ γίνεται από Νοσηλευτές της Ένω-
σης Νοσηλευτών Ελλάδος (χορηγός Ε.Ν.Ε) κ.Γεώρ-
γιο Κούρτη και κ. Αριστείδη Κωστορρίζο.

Με τιμή 
Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής 

ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ 
ΑΘΛΟΣ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ
ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Με αφορμή την παράνομη καταδίκη Νοσηλεύτριας 
του ΓΝ Ξάνθης για μη πραγματοποίηση καρδιο-
γραφήματος, η ΕΝΕ απέστειλε την κατωτέρω κα-

ταγγελία:
Σε συνέχεια προηγούμενων εγγράφων μας, στα οποία 

είχαμε καταγγείλει το αυτονόητο, ήτοι ότι η πραγματο-
ποίηση καρδιογραφήματος δεν είναι νομοθετημένη νο-
σηλευτική πράξη για τη μη εκτέλεση της οποίας να είναι 
νόμιμη η άσκηση πειθαρχικής δίωξης και η πειθαρχική 
καταδίκη, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας σχετικά με 
το ανεπίτρεπτο, το απαράδεκτο και το παράνομο της όλης 
διαδικασίας, η Διοίκηση του ΓΝ Ξάνθης όχι μόνο δεν 
δίστασε να παραπέμψει το μέλος μας πειθαρχικά, αλλά 
ΜΕΤΑ την απολογία του, αντί να εκδώσει απόφαση, δι-
έταξε άκρως παράνομη «πειθαρχική ανάκριση» χωρίς 
την  τήρηση καμίας νόμιμης προϋπόθεσης και τιμώρησε 
πειθαρχικά Νοσηλεύτρια για τη μη πραγματοποίηση καρ-
διογραφήματος που οψίμως και κατά κραυγαλέα πα-
ραβίαση των θεμελιωδών διατάξεων του πειθαρχικού 
δικαίου βαπτίστηκε «μη προετοιμασία ασθενούς».

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της 
Νοσηλεύτριας, αντί να εκδοθεί απόφαση , διετάχθη και 
πραγματοποιήθηκε «πειθαρχική ανάκριση», ενάντια σχε-
δόν στο σύνολο των πειθαρχικών  διατάξεων του Υπαλ-
ληλικού Κώδικα και το σύνολο των θεμελιωδών αρχών 

του πειθαρχικού δικαίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 122ΥΚ: «. Η πειθαρχική δί-

ωξη αρχίζει είτε με την κλήση του υπαλλήλου σε απο-
λογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο είτε με την 
παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο. Η πειθαρ-
χική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο 
μηνών από την κλήση σε απολογία είτε με την έκδοση 
πειθαρχικής απόφασης μονομελούς οργάνου είτε με 
παραπομπή ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου.»

Σύμφωνα με το άρθρο 126 ΥΚ: «1. Πειθαρχική ανά-
κριση διεξάγεται υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία ενώ-
πιον του πειθαρχικού συμβουλίου.

Κατ` εξαίρεση δεν είναι υποχρεωτική η ανάκριση στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:… ε) όταν έχει διενεργηθεί, 
πριν την έκδοση του παραπεμπτηρίου εγγράφου, Ε.Δ.Ε. 
ή άλλη ένορκη εξέταση κατά την οποία διαπιστώθηκε δι-
άπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο 
υπάλληλο. Το ίδιο ισχύει όταν η διάπραξη πειθαρχικού 
παραπτώματος προκύπτει από έκθεση δικαστικού οργά-
νου ή άλλου ελεγκτικού οργάνου της διοίκησης.»

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ΟΥΔΕΠΟΤΕ η υπό-
θεση παραπέμφθηκε ενώπιον πειθαρχικού συμβουλί-
ου, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομιμότητα 
διενέργειας πειθαρχικής ανάκρισης.

Επί τη βάσει μιας εξαρχής παράνομης διαδικασίας, 
εξεδόθη η υπ’ αριθ. ΕΜΠ 66/19-6-2019 απόφαση 

ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΈΝΈ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 

ΠΈΙΘΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΝΟΣΗΛΈΎΤΡΙΑΣ ΛΟΓΩ 

ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.
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Διοικητή (της οποίας κάνουμε νόμιμη επίκληση λόγω 
γνωστοποίησης από το μέλος μας), με την οποία της επι-
βάλλεται η ποινή της έγγραφης επίπληξης διότι έχει υπο-
πέσει στο παράπτωμα της αμελούς ή ατελούς εκτέλεσης 
καθήκοντος, διότι δεν ανταποκρίθηκε στις οδηγίες ιατρού 
για την «προετοιμασία» ασθενούς και αποχώρησε από το 
χώρο χωρίς να εκτελέσει την οδηγία του ιατρού»

Η εν λόγω καταδίκη της Νοσηλεύτριας γνωρίζετε 
καλά ότι αφορά παρανόμως την μη πραγματοποίηση 
της ΙΑΤΡΙΚΗΣ πράξης του καρδιογραφήματος και όχι 
γενικώς και αορίστως την «προετοιμασία» ασθενούς 
(η οποία να επισημάνουμε με την ευκαιρία ότι πέραν του 
ότι δεν δύναται καν να γίνει κατανοητή, ιδίως ως βάση 
μιας πειθαρχικής καταδίκης, κατά το νόμο επίσης δεν 
αποτελεί νομοθετημένη νοσηλευτική πράξη, καθώς το 
πδ 351/1989 αναφέρει: «2.3. Πράξεις μετά από γνω-
μάτευση γιατρού και εκτέλεση από τον νοσηλευτή. Ο νο-
σηλευτής έχει την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτι-
κής εμπειρίας να εκτελεί και τις πιο περίπλοκες πράξεις 
κατ' εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος.2.3.1. 
Μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες του νοσηλευτή.2.3.2. Χορήγηση φαρμά-
κων από όλες τις οδούς.2.3.3. Χορήγησης οξυγόνου με 
όλους τους τρόπους.2.3.4. Πλήρης παρεντερική θρέ-
ψη.2.3.5. Θεραπευτικά λουτρά.2.3.6. Βρογχική παροχέ-
τευση εκκρίσεων…»

Όπως ρητά αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 
98/19-10/2018 κλήση σε απολογία του  Διοικητή του 
ΓΝ  Ξάνθης, η Νοσηλεύτρια  κλήθηκε σε απολογία διότι 
όπως αναφέρεται σε αυτή: «υπέπεσε στα προβλεπόμενα 
στις περιπτώσεις κ και κη της παραγράφου 1 του άρθρου 
107 του Υ.Κ. πειθαρχικά παραπτώματα της άρνησης 
ή παρέλκυσης εκτέλεσης υπηρεσίας κα, της αμελούς ή 
ατελούς εκπλήρωσης του υπηρεσιακού καθήκοντος αντί-
στοιχα, διότι ως Υπεύθυνη του Τμήματος, δεν ανταποκρί-
θηκε άμεσα στις εντολές, του ιατρού …για τη διενέργεια 
ΗΚΓ σε ασθενή, αποχώρησε από τον χώρο αυτό χωρίς 
να έχει προηγουμένως εκτελέσει την εντολή ιατρού και 
χωρίς να έχει λάβει άδεια αποχώρησης από το ΤΕΠ, απο-
κρίθηκε στον ως άνω ιατρό με μη ενδεδειγμένο τρόπο 
και δεν εκτέλεσε τελικώς το ΗΚΓ, το οποίο τέλεσε συ-
νάδερφός της»

Όλα αυτά τα στοιχεία που επέφεραν την τιμωρία της 
Νοσηλεύτριας, επί των οποίων νομίμως απολογήθηκε, 
έχουν ως δια μαγείας εξαφανιστεί από την απόφα-
ση πειθαρχικής της καταδίκης, ενδεχομένως λόγω της 
ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ μεσολάβησης του μη προβλεπόμενου εν 
προκειμένω σταδίου της πειθαρχικής ανάκρισης, και η 
μη πραγματοποίηση ΗΚΓ έχει μεταμορφωθεί σε «μη 
προετοιμασία» του ασθενούς.

Το γεγονός αυτό παραβιάζει δεκάδες κανόνες δικαίου 
(είναι αδιανόητη και κατάφωρα παράνομη η πειθαρχική 
καταδίκη υπαλλήλου για διαφορετική πράξη από αυτή για 
την οποία απολογήθηκε, με «προσαρμογή» των πραγμα-
τικών περιστατικών που περιγράφονται στην κλήση σε 
απολογία του) και καταδεικνύει την επιθυμία της Δι-

οίκησης να τιμωρήσει πειθαρχικά τη Νοσηλεύτρια με 
κάθε μέσο και τρόπο.

Αναφορικά δε με την άκρως προσβλητική, αντιδεο-
ντολογικη και ενδεχομένως αξιόποινη συμπεριφορά του 
ιατρού κατά τη στιγμή που δόθηκε η ανωτέρω «οδηγία», 
την οποία σας έχουμε ήδη καταγγείλει τόσο εμείς όσο και 
τα μέλη μας, αυτή αποσιωπάται στην ανωτέρω απόφαση 
και δεν γνωρίζουμε αν έχει επιβληθεί πειθαρχική τιμωρία 
και στον ιατρό.

Προσέτι δε, ενώ προέκυψε ξεκάθαρα κατά την ΕΔΕ, 
καμία απολύτως ενέργεια δεν έχει γίνει από τη Διοί-
κηση του Νοσοκομείου για την πρακτική των εντολών 
επανελέγχου ασθενών στα ΤΕΠ και όλη η αυστηρότη-
τα εξαντλείται σε υπαλλήλους που εκτελούν σύννομα τα 
νομοθετημένα καθήκοντά τους και αρνούνται να κατα-
στούν υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, ασκώντας κα-
θήκοντα άλλων κλάδων υπαλλήλων, των οποίων εν 
τοις πράγμασι θεωρούνται υποτελείς!

Επειδή όπως έχουμε εκτενώς τονίσει, το καρδιογρά-
φημα δεν αποτελεί θεσμοθετημένη νοσηλευτική πράξη, 
ώστε η μη πραγματοποίησή του να μπορεί να θεωρηθεί 
ατελής ή αμελής εκπλήρωση καθήκοντος ικανή να επιφέ-
ρει πειθαρχική δίωξη.

Επειδή επίσης δεν αποτελεί νοσηλευτική πράξη η αο-
ρίστως αναφερόμενη στην πειθαρχική απόφαση «προε-
τοιμασία» ασθενούς.

Επειδή η όλη πειθαρχική διαδικασία πάσχει σοβαρής 
ακυρότητας λόγω παράνομης πραγματοποίησης μη προ-
βλεπόμενης «πειθαρχικής ανάκρισης» μετά την απολογία 
των εγκαλουμένων, χωρίς να παραπεμφθούν σε πειθαρ-
χικό συμβούλιο, όπως ορίζει ρητώς ο Νόμος.

Επειδή δεν γίνεται καμία αναφορά στην προσβλητική 
και πειθαρχικώς κολάσιμη συμπεριφορά του ιατρού, ο 
οποίος εμφανίζεται απλώς «να έδωσε μια οδηγία που 
δεν εκτελέστηκε» από τους «αμελείς» νοσηλευτές!

Επειδή κανείς έλεγχος αναφορικά με τις παραπομπές 
ασθενών για επανεξέταση στα ΤΕΠ δεν έχει πραγματο-
ποιηθεί, εξ όσων γνωρίζουμε.

Επειδή συντρέχουν σοβαρές παραβάσεις της Νομο-
θεσίας που καθιστούν επιβεβλημένη την παραπομπή της 
υπόθεσης στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΕΠΙ-
ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΑΙ-
ΤΟΥΜΑΣΤΕ

Την άμεση ανάκληση της ανωτέρω παράνομης κα-
ταδικαστικής απόφασης, την ενημέρωσή μας σχετικά με 
την ενδεχόμενη πειθαρχική καταδίκη της καταγγελθείσας 
και από εμάς αντιδεοντολογικής, παράνομης και προ-
σβλητικής συμπεριφοράς του ιατρού και την διερεύνηση 
του θέματος των εντολών επανελέγχου ασθενών στο 
ΤΕΠ του ΓΝ Ξάνθης κατόπιν σχετικών ιατρικών οδη-
γιών.

Ρητώς δε δηλώνουμε ότι, σε εκπλήρωση των προβλε-
πόμενων από το Νόμο 3252/2004 καταστατικών μας 
σκοπών, θα διαβιβάσουμε την υπόθεση στο ΣΕΥΥΠ και 
στο ΣΕΕΔΔ.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Αναφορικά µε την µοριοδότηση συναφών τίτλων 
σπουδών επισηµαίνονται τα ακόλουθα. Σύµφω-
να µε τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 του 

Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Για την επιλογή προϊ-
σταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις (4) ομάδες κρι-
τηρίων: α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών 
προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης, 
β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης 
καθηκόντων ευθύνης, γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγη-
σης και δ) μοριοδότηση βάσει συνέντευξης».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά-
φου 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, 3. Τα ως άνω κριτήρια 
αξιολογούνται ως ακολούθως:

α) Τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται 
ως εξής: αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης του υποψηφίου με 100 μόρια. ββ) Ο δεύτερος 
τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής 
βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών με 30 μόρια. γγ) 
Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον 
διάρκειας με 150 μόρια και ο δεύτερος μεταπτυχιακός 
τίτλος με 30 μόρια. δδ) Η επιτυχής αποφοίτηση από την 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) με 250 μόρια. εε) Το διδακτορικό δίπλωμα 

με 300 μόρια. στστ) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 
και τα διδακτορικά διπλώματα προκειμένου να μοριοδο-
τηθούν κατά τα ανωτέρω πρέπει να είναι συναφή με τα 
αντικείμενα της προκηρυσσόμενης θέσης. Η συνάφεια, 
όπου δεν έχει ήδη κριθεί, κρίνεται με αιτιολογία από το 
αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων. ζζ) Η πιστο-
ποιημένη από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. επιμόρφωση του υπαλλήλου 
μοριοδοτείται με δέκα (10) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρ-
φωσης με ανώτατο όριο τα σαράντα (40) μόρια. Για τη 
βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρ-
φωσης που προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρ-
φωση κατά την τελευταία δεκαετία. ηη) Η πιστοποιημένη 
γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής: Η άριστη γνώση 
κάθε ξένης γλώσσας με 40 μόρια, η πολύ καλή γνώση 
με 30 μόρια και η καλή με 10 μόρια, με ανώτατο όριο τα 
100 μόρια. Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδει-
κνύονται κατά τα οριζόμενα στο Π.δ. 50/2001 (Α' 39). 
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψή-
φιος από τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια (…)». 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, προκειµένου περί 
της µοριοδότησης των υπαλλήλων κατά το στάδιο των 
κρίσεων, το κριτήριο της συνάφειας αφορά τους µεταπτυ-

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ
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χιακούς τίτλους σπουδών και τα διδακτορικά διπλώµατα.
Υπογραµµίζεται, εξάλλου, ότι η συνδροµή του στοι-

χείου της συνάφειας αξιολογείται από το αρµόδιο συµ-
βούλιο επιλογής προϊσταµένων. 

Σηµειώνεται, περαιτέρω, ότι σύµφωνα µε τις νεότε-
ρες και νυν ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 4 
Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτές ισχύουν µετά 
την αντικατάστασή τους από το άρθρου 25 του Νόµου 
4369/2016, «Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, κα-
τόχους αποφοιτηρίου δημοσίου Ι.Ε.Κ., διάρκειας σπου-
δών δύο (2) ετών, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμο-
λογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για 
τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους μετα-
πτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) του-
λάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολο-
γική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για 
τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος ο 
χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολο-
γική εξέλιξη μειώνεται συνολικά 
κατά έξι (6) έτη. Αν ο υπάλ-
ληλος κατέχει μεταπτυχιακό 
και διδακτορικό δίπλωμα, η 
κατά τα ανωτέρω μείωση 
του χρόνου αφορά μόνο 
το διδακτορικό δίπλωμα. 
Σε περίπτωση κατοχής 
περισσότερων του ενός 
μεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών, ο χρόνος που 
απαιτείται για τη βαθμο-
λογική εξέλιξη μειώνεται 
κατά ένα (1) έτος για κάθε 
τίτλο πέραν του ενός».

Εκ των ανωτέρω διατάξε-
ων έπεται, ότι ο νοµοθέτης απο-
νέµει ένα δικαίωµα (προωθηµένη 
προαγωγική εξέλιξη), την απόλαυση 
του οποίου δεν εξαρτά, πλέον, από την συν-
δροµή κάποιας επιπλέον προϋπόθεσης, ελλείψει σχετι-
κής ρητής αναφοράς στο στοιχείο της συνάφειας. 

Κατά το µέρος, δε, που οι ως άνω διατάξεις απονέ-
µουν δηµόσιο δικαίωµα άνευ οιασδήποτε αίρεσης, η 
ορθή ερµηνευτική τους προσέγγιση δεν µπορεί να κατα-
λήγει στο συµπέρασµα ότι θέτουν ως όρο την συνάφεια, 
διότι µε αυτό τον τρόπο θα επερχόταν περιορισµός στην 
απόλαυση του απονεµόµενου δικαιώµατος.

Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και µε ένα επι-
χείρηµα εξ αντιδιαστολής. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 3 περίπτωση στστ΄, όπως 
ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 29 
του Νόµου 4369/2016, «Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπου-
δών και τα διδακτορικά διπλώματα προκειμένου να μο-
ριοδοτηθούν κατά τα ανωτέρω πρέπει να είναι συναφή 
με τα αντικείμενα της προκηρυσσόμενης θέσης. Η συ-
νάφεια, όπου δεν έχει ήδη κριθεί, κρίνεται με αιτιολογία 
από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων».

Με άλλα λόγια, εκεί όπου ο νοµοθέτης του Νόµου 
4369/2016 επιθυµούσε την αναγνώριση της συνάφει-
ας των µεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωµάτων 
(σύστηµα επιλογής προϊσταµένων) το προέβλεψε ρητώς. 
Εξ αντιδιαστολής προκύπτει, ότι όπου ο νοµοθέτης δεν 
συµπεριέλαβε σχετική ρητή πρόβλεψη (σύστηµα προα-
γωγικής εξέλιξης), δεν απαιτείται η αναγνώριση της συ-
νάφειας.

Τις παραπάνω σκέψεις επιβεβαιώνει πλήρως και η 
υπ’αριθµ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/30-
03-2016 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που ορθώς διευκρινίζει, 
ότι «για την κατά τα ανωτέρω βαθμολογική κατάταξη και 
προαγωγή των υπαλλήλων δεν απαιτείται πλέον η προ-
ηγούμενη αναγνώριση συνάφειας του μεταπτυχιακού 

τίτλου ή του διδακτορικού διπλώματος (…)». Σηµει-
ωτέον, ότι η παράθεση µε έντονη γραµµα-

τοσειρά της ως άνω φράσης ενεργείται 
υπό της εγκυκλίου, που επιθυµεί να 

δώσει έµφαση στο συγκεκριµένο 
ζήτηµα. 

Επιπροσθέτως, ακόµη και 
η χρήση του όρου «πλέον» 
καταδεικνύει την µετάβαση 
εις ένα νέο σύστηµα βαθ-
µολογικής κατάταξης και 
εξέλιξης, που διαφορο-
ποιείται από το προγενέ-
στερο καθεστώς ειδικώς 
επί του στοιχείου της ανα-

γνώρισης της συνάφειας 
των µεταπτυχιακών και δι-

δακτορικών διπλωµάτων, η 
οποία δεν απαιτείται πλέον.  
Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 

9 παρ. 3α του Νόµου 4354/2015, 
«3. α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων 

σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για 
τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) 
Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδα-
κτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ. β. Η κατάταξη στα 
Μ.Κ. της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται 
μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλη-
σης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη 
της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέ-
σης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη 
συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το 
αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο 
(…)».

Κατά συνέπεια, προκειµένου περί της προωθηµένης 
µισθολογικής εξέλιξης, που στηρίζεται σε κατοχή µετα-
πτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, ο νοµοθέτης απαιτεί 
την ύπαρξη συνάφειας, όπως και για τις κρίσεις προϊστα-
µένων.
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αγαπητοί μας συνάδελφοι και φίλοι,
Η ιστορική πόλη της Καστοριάς θα φιλοξενήσει φέτος το επετειακό 20ο 
Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, μια ευρύτατη 
παμμακεδονική συγκέντρωση των Νοσηλευτών της χώρας σε ένα μέ-
ρος που εκτός της εκθαμβωτικής του ομορφιάς, διαθέτει μια σημαντική 
πολιτιστική κληρονομιά. 
Η διαχρονική αίγλη της πόλης, όπως μαρτυρούν τα βυζαντινά της κειμή-
λια, τα αρχοντικά και οι μεγαλόπρεποι ναοί της, δεν έχει χάσει τίποτα απ’ 
τη λάμψη της στο διάβα των αιώνων. Μέσα σε αυτό το κάδρο του απαρά-
μιλλου φυσικού κάλλους,  θα εκτυλιχθεί μια τετραήμερη πολυεπίπεδη 
συζήτηση για τα ζητήματα που απασχολούν τους χιλιάδες συναδέλφους 
μας, σε συνδυασμό με την απόλαυση των ελκυστικών θέλγητρων της 
μακεδονικής φύσης.  
Σας περιμένουμε όλους. 

Με εκτίμηση, 
Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Αριστείδης Δάγλας

Καλωσόρισμα προέδρου
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΑΜΙΑΣ: 
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: 

ΜΕΛΗ:

Προέδρος
Αντιπρόεδροι

ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Γ.Ν.Ν. «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Γ.Ν.Α. ΕΛΠΙΣ»
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ «Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ»
ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, «Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ»
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «Π.Ν. ΡΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ»
ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, «Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ»
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΚΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Ψ.Ν.Α. ΔΑΦΝΙ» 
ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «Ψ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ, «Ψ.Ν.Α. ΔΑΦΝΙ»
ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, «ΤΖΑΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ»

Κουράκος Μιχαήλ
Μπαρουξής Δημήτριος
Πολυκανδριώτης Τζαννής
Σιδηράς Γεώργιος

Αβραμίδης Γεώργιος
Αλμπάνη Ελένη
Βενέτη Αικατερίνη
Βόρδου Παρασκευή
Γιάγκου Ευτυχία
Γιαννοπούλου Ευδοξία
Θεοδωρακοπούλου Ανδριάννα
Κακλαμάνου Ευδοκία
Καμπισιούλη Ευσταθία
Καυκιά Θεοδώρα
Κοντού Βασιλική
Κουλούρη Αγορίτσα
Κριτσωτάκης Γεώργιος
Λάζος Γαβριήλ
Μαντζανάς Μιχαήλ
Μαρνέρας Χρήστος

Μηλάκα Μαρία
Μήτση Αλεξάνδρα
Μπελαλή Κωνσταντία
Μπίζας Λάμπρος
Μωΰσογλου Ιωάννης
Πασαλή Χριστίνα
Πεσιρίδης Θεόδωρος
Πολυμέρη Κωνσταντίνα
Πουλημενάκου Γεωργία
Πρεβύζη Ευαγγελία
Σαρίδη Μαρία
Στεργιάννης Παντελής
Υφαντής Άρης
Χριστοδούλου Ελένη
Χρυσοβιτσάνου Χρυσούλα

Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδροι: 

Δάγλας Αριστείδης
Ρουσόπουλος Αναστάσιος
Χονδρού Γεωργία
Μεταξιώτη Θεοδώρα

Αραποστάθη Κανέλλα
Αρβανίτης Γεώργιος
Βαρύτης Αθανάσιος
Βαταλάχου Κωνσταντίνα
Βεργαδή Ευτυχία
Γιαννοπούλου Αθανασία 
Δαμούλαρη Μαρίκα
Δεληδάκη Αθηνά
Δόντσιος Γεώργιος
Δράκου Ελένη
Δραχτίδης Γεώργιος
Ζουρνατζή Σοφία
Θεοχάρη Αθηνά
Καραβασίλη Μαρία
Καραγιάννη Αναστασία
Καργιώτης Χρήστος
Κιούσης Νικόλαος
Κολώνια Ειρήνη
Κοσκινάς Παναγιώτης
Κουπίδου Αλεξάνδρα
Κούρτης Γεώργιος
Κωνσταντινίδου Άννα
Κωστίκου Μαρία
Κωστορρίζος Αριστείδης
Κωτσής Απόστολος
Λαλαγιάννη Γεωργία
Λεβέντης Χαράλαμπος
Λυμπεροπούλου Γεωργία
Λύτρα Αθανασία
Μάρκου Αριστείδης

Μιτσικάρης Αλέξανδρος
Μπακέλα Παρασκευή
Μπαλιόζογλου Γεώργιος
Μπάρκας Συμεών
Μπαστούνη Ελισάβετ
Μπλιώνα Ελισάβετ
Νεαρχάκος Νικόλαος
Νιανιόπουλος Κωνσταντίνος
Ντάτση Ελένη
Ξανθόπουλος Θεόδωρος
Παπαδημητρίου Χρήστος
Παπανδρέου Νικόλαος
Παππά Κωνσταντίνα
Πιστόλας Δημήτριος
Ποντισίδης Γεώργιος
Ρίζος Νικόλαος
Σάββα Χριστίνα
Σαληκίδης Δημοσθένης
Σκουτέλης Δημήτριος
Στούκα Χρυσούλα
Τζιάτζιος Αθανάσιος
Τζιαφέτα Μαρία
Τζιτζίκος Γεώργιος
Τόγιας Αθανάσιος
Τολίκας Κωνσταντίνος
Τούσης Ευθύμιος
Τριπόδης Γεώργιος
Τσιλινίκου Μαρία
Φούτου Γραμματή  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέλη:
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδροι: 

Καραλιόλιου Καλλιόπη 
Βύρλιος Κωνσταντίνος
Θεολογίδου Ειρήνη
Μπαμπούλης Βασίλειος

Αδάμου Στυλιανή
Αθανασιάδης Θεοφύλακτος
Ακριτίδης Αλέξανδρος
Αλγουδέλη Μαρία
Αποστολίδου Βασιλική
Άψη Τριανταφυλλιά
Βαλκάνης Θωμάς
Βαμβακούσης Νεκτάριος
Βλάχου Ευαγγελία
Βόδας Κωνσταντίνος
Βύρλιου Σοφία 
Βύρου Αικατερίνη
Γιάγκου Αναστασία 
Γιαννακοπούλου Πηνελόπη
Γκουζιώτη Στυλιανή
Γκουλιαβέρας Βασίλειος
Γοτουχίδου Βιργινία
Γρηγοράτου Χρυσούλα
Δάφα Ευαγγελία
Δούφα Μαρία
Έξαρχου Χαρίκλεια
Ευγενίδου Σούλα 
Ζαμπέρτση Παρασκευή

Ζαχαρτζή Φωτεινή
Ζηβόντση Αικατερίνη
Ιντζίδου Ευδοξία
Ιωακειμίδου Σοφία
Καλογιάννη Βασιλική
Καλούδη Καλλιόπη
Καμπέρη Θεοδώρα 
Καραθανάση Αργυρώ 
Καπλανίδου Σουλτάνα 
Κατίδου Ελένη
Κεσίδου Σοφία
Κιαμήλη Ελένη
Κιτμιρίδου Ελένη
Κουιρουκίδου Ζωή
Κυβεντίδου Πηνελόπη
Λουκίδου  Σωτηρία 
Μαλάμα Αλεξάνδρα
Μανομενίδης Γεώργιος 
Μικροπούλου Κωνσταντίνα
Μιχαλοπούλου Αλεξία
Μπακόλα Μαγδαληνή
Μπάρκα Λαμπρινή
Μπασούρη Χριστίνα

Μπερντένη Αικατερίνη
Μπούσδα Ασπασία 
Ναούμ Ζήσης
Νασιάδου Ευδοκία
Νικολάου Άννα
Ντούκα Βασιλική
Παπαζιάκα Αναστασία 
Σιαφαρίκα Γιαννούλα
Σίσκου Ζωή 
Σιώμου Νίκη
Στάιου Μαρία
Σταυρίδου Βασιλική
Τασιοπούλου Αλίκη
Τερζοπούλου Κλεονίκη
Τζήμα Πηνελόπη
Τοπαλοπούλου Ειρήνη
Τριγωνίδου Ελένη
Φαρσαλιώτη Θεοδώρα
Φιλίππου Ευαγγελία
Χασιώτη Αναστασία
Χατζηαγοράκη Κρυσταλλία
Χατζημάγιογλου Γεώργιος
Χιάμπου Ελένη

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέλη:
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Απίστουλας Δημήτριος
Αποστολάρα Παρασκευή
Αρβανίτη Μαρία
Βλάχου Ευγενία
Δρακοπούλου Μαριάννα
Ζήσης Σιδέρης
Καλοκαιρινού Αθηνά
Καραχάλιου Φενέλη
Κεϊμαλή Ελένη
Κελέση Μάρθα
Κουτής Χαρίλαος

Κυριακόπουλος Διονύσιος
Μαρβάκη Χριστίνα
Μηνασίδου Ευγενία
Μπαμπάτσικου Φωτούλα
Κυριόπουλος Ιωάννης
Μπαρμπούνη Αναστασία
Μπέλλου Παναγιώτα
Μπουρμπούλη Αγγελική
Νταβώνη Γιαννούλα
Νταφογιάννη Χρυσούλα
Παλητζήκα Δήμητρα

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 

Παπαθανασίου Ιωάννα

Ρόκα Βασιλική

Σαπουντζή - Κρέπια Δέσποινα

Σιμάτος Γεώργιος

Τρουπής Θεόδωρος

Τσίου Χρυσούλα

Τσούγια Παναγιώτα

Φασόη Γεωργία

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επιστημονικές Πληροφορίες
 Οδηγίες Υποβολής Επιστημονικών Εργασιών

  Η περίληψη εργασίας υποβάλλεται σε αρχείο word.doc 97-2003 ή νεότερο μέσω του δελτίου 
υποβολής περίληψης εργασίας το οποίο θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου www.
pasyno2019.gr

   Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας (25/10/2019) δεν θα γίνονται δεκτές.

   Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
εκτός του ενδεδειγμένου δεν θα γίνονται δεκτές.

   Ένας τουλάχιστον εκ της συγγραφικής ομάδας της εργασίας, θα πρέπει ταυτόχρονα με την αποστο-
λή της περίληψης του, να τακτοποιεί οικονομικά και την εγγραφή του στο συνέδριο.

   Μετά την υποβολή της περίληψης της εργασίας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα αποστείλει ηλε-
κτρονικώς βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση 
μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης σε διάστημα πέντε ημερών παρακαλούμε να επικοινωνήσε-
τε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 210 52 44 760 ή μέσω email στο abstracts@
pasyno2019.gr.

   Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικώς στους υπευθύνους 
για την αλληλογραφία συγγραφείς μέχρι τις 22/11/2019.

   Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μέχρι την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής (25/10/2019). Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψε-
ων, δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αυτών.

   Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από την Επιστη-
μονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.
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   Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.  
Η γραμματεία του Συνεδρίου είναι στη διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον πλη-
ροφορία.

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών έως 25.10.2019

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

 Οδηγίες Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών

   Στην ανασκόπηση δε δύναται να συμμετέχουν πάνω από 3 συγγραφείς ενώ στην ερευνητική εργα-
σία πάνω από 7 συγγραφείς (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται).

   Η δομή της περίληψης ερευνητικής εργασίας και ανασκόπησης θα πρέπει να αναλύεται σε ευδι-
άκριτες παραγράφους ως εξής:

   Εισαγωγή - Σκοπός - Μεθοδολογία - Αποτελέσματα - Συμπεράσματα – Λέξεις Κλειδιά 
Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ο αντίστοιχος 
τίτλος της π.χ. Εισαγωγή, Σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, Λέξεις 
Κλειδια

   Σε περίπτωση ηλεκτρονικά αναρτημένης ανακοίνωσης (e - poster), ισχύουν τα παραπάνω ανάλογα 
με την περίπτωση (ανασκόπηση ή ερευνητική εργασία) ενώ θα πρέπει να αναγράφεται και η σχετική 
(ενδεικτική) βιβλιογραφία. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα της 
εργασίας τους.

   Το όριο των λέξεων του κειμένου της περίληψης είναι οι 350 λέξεις.

   Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις ενός αρχείου word A4 (21εκ. x 29,7εκ.) 

   με περιθώρια 2,54 εκ. επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά αριστερά.

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

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

   Αμέσως κάτω από τον τίτλο θα πρέπει να ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων.

   Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτή-
ρες, και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επίθετο (π.χ. Αντώνιος 
Παπαδόπουλος και όχι Α. Παπαδόπουλος).

   Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή εκθέτη θα πρέπει να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα 
αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο κέντρο προέλευσης καθώς και στην πόλη του εκάστοτε συγγραφέα. 
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π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

 1. Νοσηλευτής, Γ. Ν. Πάτρας «Ο Αγ. Ανδρέας»
 2. Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη, ΜΕΘ, Π. Ν. Ιωαννίνων

   Το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να παρουσιάσει την εργασία, θα πρέπει να είναι υπογραμμι-
σμένο (Underlined) και με έντονη γραφή (bold)

 π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

  Το κείμενο δύναται να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες και διαγράμματα, με τον όρο ότι 
αυτά δεν θα προεξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του κειμένου και ότι το κείμενο δεν θα ξεπερνά 
τις 350 λέξεις συνολικά (μόνο κείμενο όχι ονόματα και ιδρύματα).

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

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

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

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

Εισαγωγή: Ο καρκίνος του λάρυγγα προκαλεί διάφορα σωματικά, αλλά και ψυχοκοινωνικά προβλή-
ματα 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, 
συγκρίνοντας τρεις ομάδες με διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά.
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια συγχρονική αναλυτική μελέτη, τον πληθυσμό της οποίας αποτέλε-
σαν 168 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε μεγάλα δημόσια Νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσα-
λονίκης. 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 συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία: α) ερωτηματολόγιο δημο-
γραφικών δεδομένων και κλινικών χαρακτηριστικών, β) Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης της Κατάθλιψης 
(SRDS- Zung) και γ) Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης του Άγχους (SRΑS-Zung). Η στατιστική ανάλυση πραγ-
ματοποιήθηκε με το Στατιστικό Πακέτο SPSS15, για τις δοκιμασίες MannWhitney U Test, Kruskal-
Wallis Test και Chi-square test.
Αποτελέσματα: Συνολικά, το 9,6% και το 19% των ασθενών του δείγματος βίωνε συμπτώματα αγ-
χώδους και καταθλιπτικής διαταραχής αντίστοιχα, με υψηλότερο ποσοστό για τους ασθενείς που υπο-
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βλήθηκαν σε ολική λαρυγγεκτομή (ομάδα Α). Οι ασθενείς των ομάδων Β και Γ εμφάνιζαν λιγότερο άγ-
χος και κατάθλιψη σε σύγκριση με την ομάδα Α (p<0,05). Δεν υπήρχε ωστόσο διαφορά, για τα επίπεδα 
άγχους (p=0,222) και κατάθλιψης (p=0,198) μεταξύ των ασθενών των ομάδων Β και Γ.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ολική λαρυγγεκτομή βιώνουν υψηλά επίπεδα 
άγχους και κατάθλιψης. Φαίνεται ότι, παρεμβάσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα αυτοφροντίδας, 
μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση του άγχους και την πρόληψη της κατάθλιψης που προκαλεί η 
τραυματική εμπειρία της λαρυγγεκτομής.
Λέξεις - Κλειδιά: Άγχος, αυτοφροντίδα, καρκίνος λάρυγγα, κατάθλιψη, λαρυγγεκτομή
Σύνολο λέξεων: 299

2. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 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 
επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά. Παρά τις υπάρχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις όσον αφορά στην 
επιθυμία απόκτησης παιδιού, οι έρευνες στο πεδίο αυτό είναι ελάχιστες. Πιο συγκεκριμένα, το ενδι-
αφέρον 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. Δέκα 
εννέα μητέρες αφηγήθηκαν την εμπειρία τους από τη σύνθετη μέθοδο αναπαραγωγής στην οποία υπε-
βλήθησαν (δωρεά σπέρματος, δωρεά ωαρίων, παρένθετη μητέρα), μέσα από ημιδομημένες συνεντεύ-
ξεις που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα από το 2009-2012. Η ανάλυση των 
δεδομένων έγινε σύμφωνα με την τεχνική των Diekelmann, Allen, and Tanner (1989).
Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των αφηγήσεων των γυναικών, αναδύθηκαν τέσσερις βασικές κα-
τηγορίες, οι οποίες αναδεικνύουν διαφορετικές εμπειρίες στη διαδικασία απόκτησης ενός παιδιού: α) 
επιθυμία όταν η ηλικία είναι οριακή, β) επιθυμία ως βασική πτυχή της εικόνας εαυτού, γ) επιθυμία υπό 
όρους και προϋποθέσεις και δ) επιθυμία ως αντιστάθμιση στις ενοχές για παρελθούσα έκτρωση.
Συμπεράσματα: Η επιθυμία για την απόκτηση παιδιού είναι σύνθετη και περιγράφεται περισσότερο 
ως μια διεργασία, παρά ως κατάσταση ή πτυχή της προσωπικότητας των Ελληνίδων γυναικών. Αυτή 
η επιθυμία προοδευτικά διαμορφώνεται και συχνά τροποποιείται ως προς την ένταση και το περιεχό-
μενό της. Η κατάλληλη υποστήριξη των γυναικών και των συντρόφων τους από τους επαγγελματίες 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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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 προσωπι-
κές, οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) 
περίπου το 8-10% των ζευγαριών, αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υπογονιμότητας. Ως υπογονιμό-
τητα 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 φυσιολογι-
κές σεξουαλικές 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 πρόσφα-
των ερευνών έδειξαν, ότι ως προς το γυναικείο παράγοντα, τα προβλήματα από τις σάλπιγγες, τις 
ωοθήκες, τη μήτρα και οι διαταραχές της εμμήνου ρύσεως αποτελούν τα κύρια αίτια υπογονιμότητας, 
ενώ όσον αφορά στον ανδρικό παράγοντα, φαίνεται να ευθύνονται η κακή ποιότητα σπέρματος και η 
κιρσοκήλη. Άλλοι συνυπεύθυνοι παράγοντες είναι περιβαλλοντικοί και κοινωνικο-οικονομικοί, όπως 
επίσης η 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 παράγοντες κινδύνου, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την πρόληψη.
Λέξεις-κλειδιά: Ζευγάρι, παράγοντες κινδύνου, υπογονιμότητα
Σύνολο Λέξεων: 237
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• Γεροντολογική Νοσηλευτική
• Δεοντολογία – Βιοηθική
• Δημόσια Υγεία & Επιδημιολογία
• Διαπολιτισμική Νοσηλευτική
• Διοίκηση 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

Θεματολογία Επιστημονικών Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοινώσε-
ων, είτε προφορικών είτε ηλεκτρονικά αναρτημένων, αναλόγως του διατιθέμενου χρόνου και χώρου.
Οι σύνεδροι που υπέβαλαν εργασία θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικώς για την αποδοχή, τον τρόπο, το 
χώρο και το χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους.

Προφορικές Aνακοινώσεις
Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απα-
ραιτήτως. Προς διευκόλυνση των ομιλητών θα υπάρχει ρολόι με αντίστροφη μέτρηση χρόνου. Οι συ-
ντονιστές της κάθε συνεδρίας θα προειδοποιούν τον ομιλητή με την πάροδο των 6 λεπτών. Ο ομιλητής 
θα πρέπει να σεβαστεί την επισήμανση των συντονιστών και να ολοκληρώσει την παρουσίασή του στα 
8 λεπτά. 

Χρήσιμες πληροφορίες:
  Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δημιουργία της παρουσίασης σας.
  Το αρχείο της παρουσίασης θα παραδίδεται τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη της παρουσίασης στην Τεχνική 

Γραμματεία η οποία θα λειτουργεί σε κάθε αίθουσα.

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) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακα-
λείστε να τηρήσετε απαραιτήτως. Ένας τουλάχιστον από την συγγραφική ομάδα της κάθε εργασίας θα 
πρέπει να παρευρίσκεται στο σημείο παρουσίασης των E – Poster σύμφωνα με τον προγραμματισμό 
της οργανωτικής επιτροπής.

 Οδηγίες Παρουσίασης Επιστημονικών Εργασιών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



σύγχρονος νοσηλευτής24

12 [ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2019]

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Χρήσιμες πληροφορίες:
  Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δημιουργία της παρουσίασης σας.
  Σχετικό υπόδειγμα e- Poster θα σας αποσταλεί μέσω e-mail και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνε-

δρίου.
  Παρακαλείσθε να τηρήσετε τους χρόνους που θα σας δοθούν για την αποστολή του e-poster σας στην γραμματεία 

του συνεδρίου.
 
Διαγωνισμός Συνεδρίου
H Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 20ου  Πανελλήνιου Νοσηλευτικού Συνεδρίου θεσμο-
θέτησαν τη διεξαγωγή διαγωνισμού για τη βράβευση πέντε εργασιών, για κάθε μία από τις παρακάτω 
κατηγορίες: 
1ο Βραβείο πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας
2ο Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής ανασκόπησης
3ο Βραβείο πρωτότυπης Ηλεκτρονικά Αναρτημένης ανακοίνωσης (e – poster)
4ο Βραβείο πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας Φοιτητών
5ο Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής ανασκόπησης Φοιτητών

Προϋποθέσεις

•  Πρωτότυπες εργασίες στις οποίες οι συγγραφείς να έχουν συλλέξει ερευνητικό υλικό και σύγχρο-
να 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 Επιτροπής Βράβευσης Εργασιών καθώς επίσης και τα μέλη των επιστημονικών επι-
τροπών, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε υποψήφιες προς βράβευση εργασίες.

Υποβολή πλήρους κειμένου των Εργασιών 

Το πλήρες κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5000 λέξεις και θα πρέπει να αποσταλεί έως 14 
Οκτωβρίου 2019.

Η υποβολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει σε word document στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
abstracts@pasyno2019.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.
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•  Η δυνητική συνεισφορά στο χώρο της υγείας μέσω της διατύπωσης τεκμηριωμένων προτάσεων.
• Η προοπτική συνέχισης της έρευνας.
•  Η τελική αξιολόγηση της εργασίας θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση της εργασίας στο συνέδριο. 

 Προετοιμασία Πλήρους Κειμένου Εργασίας 

 που Υποβάλλεται για Βράβευση
Οι υποβληθείσες εργασίες πρέπει να είναι κατάλληλες για διεθνές ακροατήριο και οι συγγραφείς δεν 
πρέπει να περιορίζονται μόνο στις εθνικές και πολιτικές πρακτικές και την εγχώρια νομοθεσία.

Κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή του συγγραφέα, στην οποία θα αναφέρονται τα 
ακόλουθα:

•  Βεβαίωση ότι η εργασία δεν έχει δημοσιευτεί ολόκληρη, ή τμήμα αυτής σε κάποιο ελληνικό ή ξένο 
περιοδικό.

•  Δήλωση ότι το τελικό κείμενο της εργασίας αναγνώστηκε και εγκρίθηκε από όλους τους συγγρα-
φείς.

•  Αναφορά του είδους συμμετοχής κάθε συγγραφέα στην εργασία πχ ο ΑΠ είχε την ευθύνη του σχε-
διασμού της μελέτης, οι ΚΜ και ΛΠ συμμετείχαν στη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων. Όλοι οι 
συγγραφείς συνέβαλαν στη συγγραφή της εργασίας κλπ.

•  Γραπτή βεβαίωση άδειας (Αρ. πρωτοκόλλου έγκρισης) διεξαγωγής της μελέτης από την Επιτροπή 
Ηθικής και Δεοντολογίας του φορέα, στον οποίο διεξήχθη η εν λόγω μελέτη.

•  Το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και το τηλέφωνο του συγ-
γραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία.

Το κείμενο θα είναι γραμμένο σύμφωνα με τις αναθεωρημένες οδηγίες του επιστημονικού περιοδικού 
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το «Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης» τις οποίες 
οι συγγραφείς μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα: http://journal-ene.gr/?page_id=24 

 Απονομή των Βραβείων
Τα βραβεία θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης του συνεδρίου. Κατά την απονομή θα 
πρέπει απαραίτητα να παρευρίσκεται τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων της βραβευμένης εργασίας.

Παράλληλα με το βραβείο, οι πέντε καλύτερες εργασίες θα δημοσιευτούν στο Ελληνικό Περιοδικό της 
Νοσηλευτικής Επιστήμης, το επίσημο περιοδικό της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο με την 
υπ. αριθ. πρωτ. ΔΥ2α/οικ 122 - 7/8/2009 απόφαση του Υπουργείου Υγείας ανήκει στα Περιοδικά με 
Εθνική Αναγνώριση στην Ελλάδα, αποτελεί ένα αξιόπιστο, σύγχρονο, τριμηνιαίο επιστημονικό περιο-
δικό και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Το Περιοδικό βρίσκεται στη διαδικασία της 
αποδελτίωσης σε διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:
e-mail:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

 Κλινικά Φροντιστήρια, Στρογγυλές Τράπεζες, Διαλέξεις
Υποδείγματα Υποβολής προτάσεων 

Οι υποβολές των προτάσεων θα πρέπει να διαμορφωθούν με βάση τα ακόλουθα υποδείγματα. Να 
αναγράφεται ο ακριβής τίτλος και τα πλήρη στοιχεία τόσο των συντονιστών όσο και των ομιλητών. Οι 
προτάσεις θα αξιολογούνται από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου και τα αποτελέσματα θα 
ανακοινώνονται στον υπεύθυνο αλληλογραφίας.

Σημείωση: Οι προτάσεις των Φροντιστηρίων και των Σεμιναρίων θα υποβάλλονται έως 15/7/2019

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

Τίτλος Διάλεξης:

Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα Συντονιστή/ών & στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο):

Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα Εισηγητή & στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο):

Διάρκεια: 

Δήλωση Επιθυμητής Ημέρας και Ώρας Διεξαγωγής:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ / ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ / ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ / 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τίτλος: 

Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα Συντονιστή/ών & στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο):

Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα Εισηγητή/ών – Εκπαιδευτή/ών & στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, 
τηλέφωνο):

Σκοπός & Εκπαιδευτικοί Στόχοι:

Διάρκεια: 

Πληθυσμός Στόχος:

Αριθμός Συμμετεχόντων: 

Υλικοτεχνική Υποδομή:

Δήλωση Επιθυμητής Ημέρας και Ώρας Διεξαγωγής:

ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:
e-mail:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Τίτλος Στρογγυλής Τράπεζας: 

Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα Συντονιστή/ών & στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο):

Τίτλοι Ομιλιών, Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα Ομιλητών & στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τη-
λέφωνο):

Διάρκεια: 

Δήλωση Επιθυμητής Ημέρας και Ώρας Διεξαγωγής:

Συμμετοχή στα Φροντιστήρια και στα Σεμινάρια
Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ και μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι. 

Η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής η οποία θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του συνεδρίου σε μεταγενέστερο χρόνο. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων η δήλωση 
συμμετοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί στην επί τόπου Γραμματεία των Κλινικών Φροντιστηρίων.

Με την ολοκλήρωση των Κλινικών Φροντιστηρίων, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα αποσταλούν ηλε-
κτρονικώς στους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή μοριοδοτείται επιπλέον από την ΕΝΕ με 3 (τρείς) μονά-
δες συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης.

ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:
e-mail:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
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Τόπος
Καστοριά, ξενοδοχείο Limneon Hotel

Χρόνος
5 έως 8 Δεκεμβρίου 2019

Γλώσσα
Ελληνική

Γενικές Πληροφορίες

Μοριοδότηση
23 μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την ΕΝΕ

Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων & Βιβλίων
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα υπάρχει δυνατότητα Έκθεσης Φαρμακευτικών Προϊόντων και βι-
βλίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Συνεδρίου για περισσό-
τερες πληροφορίες στο 210 5244760 και μέσω e-mail: exhibition@pasyno2019.gr. 

Επικοινωνία με Γραμματεία Συνεδρίου
Τηλ. 210 5244760, e- mail ατομικών θεμάτων registration@pasyno2019.gr , e- mail χορηγικών θε-
μάτων exhibition@pasyno2019.gr , e– mail ερωτημάτων info@pasyno2019.gr 

Σημαντικές Ημερομηνίες
Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Εργασιών: 25 Οκτωβρίου 2019
Λήξη Προθεσμίας Αποστολής Πλήρους Κειμένου για βράβευση Εργασιών: 14 Οκτωβρίου 2019
Ενημέρωση Αποδοχής Εργασιών: 22 Νοεμβρίου 2019
Λήξη πρώτης περιόδου Εγγραφών: 18 Οκτωβρίου 2019
Λήξη δεύτερης περιόδου Εγγραφών: 05 Δεκεμβρίου2019

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Συμμετοχής – Διαμονής – Μετακίνησης

Κόστος Δικαιώματος Συμμετοχής

Limneon Hotel 145,00 € -

Esperos Hotel 120,00 € 135,00 €

Europa Hotel 110,00 € 125,00 €

Calma Hotel 105,00 € 120,00 €

Diamond River Hotel 105,00 € 120,00 €

Chloe Hotel 105,00 € 120,00 €

Nostos Hotel 90,00 € 110,00 €

Hotel Tsamis 90,00 € 110,00 €

Anastassiou Hotel 65,00 € 80,00 €

Keletron Hotel 65,00 € 80,00 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

(κόστος/διανυκτέρευση)
ΔΙΚΛΙΝΟ 

(κόστος/διανυκτέρευση)

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 πο-
σοστού 60% επί των συνολικών ωρών του επι-
στημονικού προγράμματος για την παραλαβή του 
Πιστοποιητικού 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 εργα-
σίες του συνεδρίου.

Πληροφορίες Δικαιώματος 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Μέλος της ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ 70€ 140€

Μη Μέλος της ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ 120€ 190€

Προπτυχιακοί Φοιτητές* 20€ 50€

Άνεργοι Νοσηλευτές*  20€ 50€

Έως
05.12.2019 &

επί τόπου

Έως
18.10.2019

* Στην κατηγορία εγγραφής Προπτυχιακοί Φοιτητές & Άνεργοι 
Νοσηλευτές, στο δικαίωμα συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται η 
πρόσκληση για τη δεξίωση της Εναρκτήριας Τελετής. Οι Προ-
πτυχιακοί Φοιτητές, χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητά 
τους προσκομίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα ή πάσο ή βε-

βαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι 
άνεργοι νοσηλευτές την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.
- Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.
-  Κατά την τιμολόγηση εταιρειών το Δικαίωμα Συμμετο-

χής επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%

Η ημερήσια τιμή των δωματίων συμπεριλαμβάνει 
πρωινό, τους ισχύοντες φόρους και τον φόρο διαμονής.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
  Συνεδριακό Υλικό (τσάντα, μπλοκ, στιλό, κ.λπ.)
  Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
  Παρακολούθηση Κλινικών Φροντιστηρίων
  Διαλείμματα καφέ
  Εναρκτήρια Τελετή

Σύστημα barcode

Κόστος Διαμονής

Η διαμονή δύναται να ακυρωθεί χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση έως και τις 31 Οκτωβρίου 2019. Σε 
περίπτωση ακύρωσης της διαμονής έως και τις 
15 Νοεμβρίου 2019 θα παρακρατείται το 50% ως 
έξοδα διαχείρισης. Μετά την ημερομηνία αυτή, 
τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

Ακυρωτική πολιτική διαμονής 
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Μετακίνηση
Για τις ανάγκες μετακίνησης των συμμετεχόντων 
στο συνέδριο, η Γραμματεία της διοργανώτριας 
εταιρείας θα είναι στην διάθεση σας για την μετα-
κίνηση από και προς την Καστοριά. Στους συμμε-
τέχοντες δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης τόσο 
αεροπορικώς όσο και οδικώς μέσω λεωφορεί-
ων.

Αεροπορική Μετακίνηση:
Από την πόλη της ΑΘΗΝΑΣ θα διατίθεται πτήση 
Charter, αναλυτικές πληροφορίες θα αναρτη-
θούν στη ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Μετακίνηση με Λεωφορείο:
Οι πόλεις που θα είναι διαθέσιμα τα συνεδριακά 
λεωφορεία είναι ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΩ-
ΑΝΝΙΝΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΜΙΑ, ΠΑΤΡΑ, ΤΡΙΠΟ-
ΛΗ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Η πρόθεση μετακίνησης με 
λεωφορείο δηλώνεται μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 
2019 στη Γραμματεία του Συνεδρίου, συμπλη-
ρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα η οποία θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. 
- Η μίσθωση των λεωφορείων για κάθε διαδρο-
μή θα γίνει εφόσον υπάρχει ο ελάχιστος απαιτού-
μενος αριθμός επιβατών.
- Στην περίπτωση που δεν καλυφθεί ο απαιτού-
μενος αριθμός επιβατών για κάποια διαδρομή, οι 
συμμετέχοντες θα ενημερώνονται εγκαίρως.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, 
μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του 
συνεδρίου στο e-mail travel@pasyno2019.gr και 
στα τηλέφωνα: 210 5244760, 210 5773361, 210 
5740083.

Τρόποι Πληρωμής
Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής – της 
διαμονής μπορεί να γίνει είτε μέσω τραπεζικής 
κατάθεσης είτε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής 
κάρτας (VISA, MASTERCARD) στην διοργανώτρια 
εταιρεία του Συνεδρίου ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Προσωπικές επιταγές δεν 
γίνονται δεκτές.

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς
Επωνυμία δικαιούχου: 
PROOPSIS CONSULTING A.E. 
Αριθμός λογαριασμού: 6822-124516-350
IBAN: GR60 0171 8220 0068 2212 4516 350
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΥΝΟ 2019

Τράπεζα Alpha Bank
Επωνυμία δικαιούχου: 
PROOPSIS CONSULTING S.A. 
Αριθμός λογαριασμού: 151 00 2002 011963
IBAN: GR86 0140 1510 1510 0200 2011 963
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΥΝΟ 2019

Χρέωση πιστωτικής κάρτας 
• Visa 
• MasterCard

Το ατομικό δελτίο εγγραφής – διαμονής θα αναρ-
τηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου  
www.pasyno2019gr.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΔΙΑΜΟΝΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
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ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΑΓΕΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Σ ύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105 του 
Νόµου 2071/1992, «σε νοσηλευτές, μαίες, βο-
ηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλή-

ρους απασχόλησης που εργάζονται σε μονάδες εντατικής 
θεραπείας και χειρουργεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων 
ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νοσοκο-
μεία Ι.Κ.Α., όπως επίσης και σε άλλες ειδικές μονάδες 
των νοσηλευτικών αυτών ιδρυμάτων, που καθορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων μπορεί να χορηγείται επιπρόσθετη ει-
δική ετήσια άδεια μετ’αποδοχών, τουλάχιστον 6 εργάσι-
μων ημερών πέραν της κανονικής και ειδικό επίδομα. Οι 
προϋποθέσεις για την πρόσθετη ειδική άδεια, το ύψος και 
ο χρόνος έναρξης καταβολής του ειδικού επιδόματος και 
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής της προηγού-
μενης παραγράφου, καθορίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Κατ’εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων εξεδόθη αρ-
χικώς η Υ4α/3024/93, ΦΕΚ Β΄ 726/1994 Απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, ορίζουσα τα ακόλουθα : «Σε νοσηλευτές, μαίες, 
βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους 
απασχόλησης που εργάζονται σε χειρουργεία, ανάνηψη, 
μονάδες εντατικής θεραπείας, μονάδες αυξημένης φρο-
ντίδας, μονάδες στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, 
περιτοναϊκής κάθαρσης, μονάδες AIDS, μονάδες προώ-
ρων, αίθουσες τοκετών, αίθουσες παραλαβής, υπηρεσίες 
αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορρο-
φυλικών, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νοσοκομεία του ΙΚΑ, 
θα χορηγείται ειδική πρόσθετη άδεια και ειδικό επίδομα».

Εν συνεχεία ακολούθησε η έκδοση της υπ’αριθµ. 
2003075/204/0022, ΦΕΚ Β΄ 33/1995 Απόφασης 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµι-
κών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
που ορίζει τα ακόλουθα : «Σε νοσηλευτές, μαίες, βοη-
θούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους απα-
σχόλησης που εργάζονται σε χειρουργεία, ανάνηψη, 
μονάδες εντατικής θεραπείας, αυξημένης φροντίδας, 
στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής 
κάθαρσης, AIDS, προώρων, αίθουσες τοκετών και πα-
ραλαβής, υπηρεσίες αιμοδοσίας, μονάδες μεσογεια-
κής αναιμίας και αιμορροφυλικών, των Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα και νοσοκομεία του ΙΚΑ, θα χορηγούνται τα πα-
ρακάτω : 1)…, 2) Ειδική πρόσθετη άδεια μετ'αποδοχών 
δέκα (10) ημερών πέραν της κανονικής. Η ειδική άδεια 
χορηγείται μετά από συνεχή υπηρεσία ενός (1) χρόνου, 
στις ανωτέρω μονάδες και σε χρονικό διάστημα που δεν 
διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των Ιδρυμάτων».

Τέλος, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 άρθρου 28 
σε συνδυασµό µε το άρθρο 56 του Νόµου 3205/2003 
(ΦΕΚ Α΄ 297), από 01.01.2004 καταργείται το ειδικό 
επίδομα του άρθρου 105 του Νόμου 2071/1992.

Συµπερασµατικά, ενόψει των ανωτέρω διατάξεων, 
νοσηλευτές που απασχολούνται πλήρως και αποκλειστι-
κώς σε χειρουργεία δικαιούνται να λαµβάνουν την ως 
άνω ειδική άδεια.
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ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

Σ  ύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 2 
του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Στους υπαλλή-
λους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδο-

χές συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) ετών, ύστερα από 
αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για 
σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους». 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 
παρ. 1 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Η προβλεπό-
μενη, από την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του παρόντος, 
άδεια χορηγείται στον φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα 
υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, 
όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι 
(6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η υιοθεσία δεν έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών. Διάστημα 
τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις 
αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού 
και άνω».

Εκ τούτων έπεται, ότι ο υπάλληλος δικαιούται άδεια 
άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) ετών 
για την ανατροφή τέκνου ηλικίας έως έξι (6) ετών. Η συ-
γκεκριµένη µορφή άδειας χορηγείται υποχρεωτικώς στον 
υπάλληλο, εφόσον υποβληθεί από την πλευρά του σχετική 
προς τούτο αίτηση.

Τέλος, αναφορικά µε την διεκδίκηση µη χορηγηθεισών 
ηµερών ανάπαυσης (ρεπό) οµολογουµένως δεν υπάρχει 
ασφαλής νοµική οδός, που να δικαιώνει τον υπάλληλο σε 
άµεσο χρόνο.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Σ ύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 53 παρ. 2 του Δη-
µοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, 

«Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλ-
λήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες 
ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλι-
κίας έως δύο (2) ετών και κατά μία 
(1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας 
από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. 
Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εν-
νέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για 
ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει 
χρήση του κατά το προηγούμενο εδά-
φιο μειωμένου ωραρίου».

Από την διατύπωση των παρα-
πάνω διατάξεων, αλλά και την πάγια 
ερµηνευτική τους προσέγγιση προ-
κύπτει, ότι ο υπάλληλος δεν µπορεί 
να κάνει χρήση και των δύο ευεργε-

τηµάτων της ως άνω παραγράφου. 
Κατά συνέπεια, εφόσον ο υπάλληλος 
έχει ήδη λάβει την εννεάµηνη άδεια 
ανατροφής τέκνου, αδυνατεί να λά-
βει εν συνεχεία και το ευεργέτηµα 
του µειωµένου ωραρίου απασχόλη-
σης. 

Σε κάθε περίπτωση υπενθυµί-
ζονται οι ρυθµίσεις του άρθρου 53 
παρ. 1 του Δηµοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα, σύµφωνα µε τις οποίες «Η 
προβλεπόμενη, από την παράγρα-
φο 2 του άρθρου 51 του παρόντος, 
άδεια χορηγείται στον φυσικό, θετό 
και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, 
χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβου-
λίου, όταν πρόκειται για ανατροφή 
παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών 
ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η υι-

οθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι 
την ηλικία των έξι (6) ετών. Διάστη-
μα τριών (3) μηνών της άδειας αυ-
τής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές 
στην περίπτωση γέννησης τρίτου 
(3ου) παιδιού και άνω».

Ενόψει των παραπάνω διατάξεων 
διευκρινίζεται, ότι έκαστος γονέας 
υπάλληλος, ανεξαρτήτως της λήψε-
ως των ευεργετηµάτων της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 53, διατηρεί 
το δικαίωµα λήψεως άδειας άνευ 
αποδοχών για ανατροφή τέκνου ηλι-
κίας έως 6 ετών. Η συγκεκριµένη 
µορφή άδειας, εφόσον συντρέχουν 
οι απαιτούµενες προϋποθέσεις, χο-
ρηγείται υποχρεωτικώς και χωρίς 
γνώµη του οικείου υπηρεσιακού 
συµβουλίου.

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ - ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
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Σ ύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 7 
του Νόµου 3852/2010, «Δηµόσιοι υπάλληλοι 
ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών 

Ν.Π.Ι.Δ. και δηµοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρή-
σεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το 
Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, µε οποιαδή-
ποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόµενοι δή-
µαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα 
µέλη των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων δηµοτικών 
και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτή-
των, διαρκούσης της θητείας τους, δεν µετατίθενται ούτε 
αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήµου στον 
οποίο έχουν εκλεγεί Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρε-
τούν στα διοικητικά όρια άλλου δήµου µετά από αίτηση 
τους µετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλε-
γεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή 
θέση, µετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπη-
ρεσία προς το δήµο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετού-
ντες σε παραµεθόριες περιοχές η παρούσα διάταξη έχει 
ισχύ µόνο για µετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη 
παραµεθόρια περιοχή».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, υπάλλη-
λοι που έχουν εκλεγεί είτε πρόεδροι, είτε µέλη δηµοτικών 
και τοπικών κοινοτήτων, έχουν δικαίωµα µετάθεσης ή 
απόσπασης στον τόπο όπου έχουν εκλεγεί.

ΑΔΕΙΕΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

Αναφορικά µε το ζήτηµα της χορήγησης άδειας ένεκα ασθένειας τέκνου επισηµαίνονται τα ακόλουθα. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 8 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν 
µετά την πρόσφατη αντικατάστασή τους από το άρθρο 76 του Νόµου 4590/2019 (ΦΕΚ Α΄ 17/07-

02-2019), «Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια µε αποδοχές έως τέσσερις (4) εργά-
σιµες ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους 
που είναι τρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε επτά (7) εργάσιµες ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος και 
για τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες.

Για τους υπαλλήλους που είναι µονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες 
για κάθε ηµερολογιακό έτος».

Με τις παραπάνω διατάξεις καθιερώνεται το δικαίωµα υπέρ των γονέων υπαλλήλων να λαµβάνουν 
άδεια λόγω ασθένειας των ανηλίκων τέκνων τους. Η άδεια αυτή προσδιορίζεται στις τέσσερεις (4) ηµέρες 
κατ’έτος, χωρίς να υπάρχει ειδικότερη πρόβλεψη περί του τρόπου χορηγήσεώς της, δηλαδή είτε σε συνεχό-
µενη µορφή, είτε σε µεµονωµένες ηµέρες. Ελλείψει, λοιπόν, ειδικής πρόβλεψης, ερµηνευτικώς θα πρέπει 
να γίνει δεκτό, ότι η συγκεκριµένη µορφή άδειας δύναται να χορηγηθεί είτε συνεχόµενη, δηλαδή µια άδεια 
τεσσάρων (4) συνεχόµενων ηµερών εντός του ιδίου έτους, είτε διακεκοµµένη, δηλαδή τέσσερεις άδειες 
µιας (1) ηµέρας ή δύο άδεις δύο (2) ηµερών εντός του ιδίου έτους κ.ο.κ.  
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Αναφορικά µε την χορήγηση της ειδικής άδειας του 
άρθρου 105 του Νόµου 2071/1992 επισηµαί-
νονται τα ακόλουθα.

 Η χορήγηση της συγκεκριµένης µορφής άδειας 
επεκτάθηκε δυνάµει των ρυθµίσεων της υπ’αριθµ. 
Γ2α/65797/27-11-2018 Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης (Επέκταση της ειδικής άδειας µετ’ αποδοχών 
του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 σε περαιτέρω τµή-
µατα και ειδικές µονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., ΦΕΚ Β΄ 5489/2018).

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ως άνω ΚΥΑ, «Η ειδι-
κή ετήσια άδεια µετ’ αποδοχών του άρθρου 105 του ν. 
2071/1992 επεκτείνεται σε όλους τους εργαζόµενους 
πλήρους απασχόλησης (πλην ιατρών) που υπηρετούν 
στα κάτωθι τµήµατα και ειδικές µονάδες των Νοσηλευ-
τικών Ιδρυµάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. [(πέραν των τµη-
µάτων και ειδικών µονάδων που ορίζονται στην αριθµ. 
2003075/204/0022 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
33/τ.Β/1995)]:

α) Επειγόντων Περιστατικών, β) Ακτινοδιαγνωστικό, 
γ) Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων (Αξονικός-Μα-
γνητικός), δ) Ακτινοθεραπευτικό, ε) Πυρηνικής Ιατρικής 

στ) Αιµοδυναµικό, ζ) Μεταµοσχεύσεων, η) Ειδικών Λοι-
µώξεων, θ) Ψυχιατρικά τµήµατα, που υποδέχονται του-
λάχιστον 30% οξέα περιστατικά, ι) Χηµειοθεραπείας, 
Ογκολογίας, ια) τραπεζών γάλακτος, ιβ) προγεννητικού 
ελέγχου, ιγ) αντιµετώπισης στειρότητας και υπογονιµό-
τητας, ιδ) αιµατολογικό εργαστηριακού τοµέα, ιε) Βιοπα-
θολογικό, καθώς και ιστ) στους υπαλλήλους που απα-
σχολούνται µε τη διάλυση κυτταροστατικών και άλλων 
βιολογικών φαρµάκων».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, οι ερ-
γαζόµενοι σε τµήµατα επειγόντων περιστατικών συγκα-
ταλέγονται, πλέον, µεταξύ των δικαιούχων της συγκε-
κριµένης µορφής άδειας. Η βασική προϋπόθεση για την 
χορήγηση της εν λόγω άδειας είναι η πλήρης και αποκλει-
στική απασχόλησή τους στο συγκεκριµένο τµήµα, ήτοι η 
εν τοις πράγµασι παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των 
αναγκών του τµήµατος επειγόντων περιστατικών.

Υπ’αυτήν την έννοια, η τυχόν συστέγαση του ως άνω 
τµήµατος µε άλλο τµήµα ή κλινική, ουδόλως δύναται να 
επηρεάσει το δικαίωµα  των εργαζοµένων να λαµβάνουν 
την ειδική άδεια που τους αναλογεί, εφόσον πράγµατι 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους πλήρως και αποκλειστικώς 
σε τµήµα που δικαιολογεί την χορήγησή της.

ΑΔΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ - ΕΚΔΔΑ 

Αναφορικά µε την παρακολούθηση προγράµµατος επιµόρφω-
σης, που διοργανώνεται από το ΕΚΔΔΑ, κατά την διάρκεια της 
άδειας εγκυµοσύνης, επισηµαίνονται τα ακόλουθα.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 του Δηµοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα, «Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται 
άδεια µητρότητας µε πλήρεις αποδοχές δύο (2) µήνες πριν και τρεις 
(3) µήνες µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 
3ου, η µετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) 
µήνες. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του 
θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούµενο χρόνο τοκετού. «Σε πε-
ρίπτωση πολύδυµης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά ένα (1) 
µήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός».

Η παραπάνω άδεια χορηγείται στο πλαίσιο της επιταγής του άρθρου 
21 του Συντάγµατος για την προστασία της µητρότητας, της παιδικής 
ηλικίας και της οικογένειας. Με άλλα λόγια η δικαιολογητική βάση για 
την χορήγηση της συγκεκριµένης µορφής άδειας ανευρίσκεται ακριβώς 
στην εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

Ενόψει τούτων θα µπορούσε να υποστηριχθεί η άποψη, ότι κατά την 
διάρκεια χορήγησης της ως άνω άδειας, δεν νοείται η παρακολούθηση 
επιµορφωτικών προγραµµάτων του ΕΚΔΔΑ, δοθέντος ότι κάτι τέτοιο 

θα αλλοίωνε ευθέως την δικαιολογητική βάση χορήγησης αυτής και τον εξυπηρετούµενο σκοπό.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ελλείψει ρητής απαγορευτικής διάταξης, θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι είναι 

εφικτή η παρακολούθηση επιµορφωτικού προγράµµατος ακόµη και κατά την διάρκεια της άδειας του άρθρου 
52 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Τίθεται το ερώτηµα περί του απορρήτου υγείας 
του νοσηλευτή. Δοθέντος ότι το ερώτηµα τίθεται 
µε γενικό τρόπο, επισηµαίνονται τα ακόλουθα.

Εκκινούµε από τις σχετικές διατάξεις του Δηµοσιο-
ϋπαλληλικού Κώδικα και δη αυτές του άρθρου 26 παρ. 
1-3, σύµφωνα µε τις οποίες «1. Ο υπάλληλος οφείλει 
να τηρεί εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως 
απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις. Οφείλει επίσης 
να τηρεί εχεμύθεια σε κάθε περίπτωση που αυτό επι-
βάλλεται από την κοινή πείρα και λογική, για γεγονότα 
ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ' ευκαιρία αυτών.

2. Η υποχρέωση εχεμύθειας δεν αντιτάσσεται στις 
περιπτώσεις που προβλέπεται δικαίωμα των πολιτών 
να λαμβάνουν γνώση των διοικητικών εγγράφων.

3. Μαρτυρία ή πραγματογνωμοσύνη για θέμα-
τα απόρρητα επιτρέπεται μόνο με άδεια του οικείου 
Υπουργού».

Με τις παραπάνω διατάξεις προσδιορίζεται το καθή-
κον εχεµύθειας του υπαλλήλου, που τον δεσµεύει τόσο 
κατά τον χρόνο της ενεργούς υπηρεσίας, όσο και µετά 
την αποχώρησή του από την δηµόσια διοίκηση. 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
11 του Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας (ΠΔ 
216/2001), «Ο Νοσηλευτής οφείλει απεριόριστο σε-

βασμό στην ιδιωτική ζωή του ασθενή και απέχει από 
κάθε πράξη ή παράλειψη που είναι δυνατό να βλάψει 
τον απόρρητο χαρακτήρα των κάθε είδους πληροφορι-
ών των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του».

Με τις διατάξεις αυτές προασπίζεται το απόρρητο 
των πληροφοριών υγείας των ασθενών, που περιέρχο-
νται σε γνώση των νοσηλευτών κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους. 

Σηµειώνεται, τέλος, ότι τα προσωπικά δεδοµένα 
τόσο των νοσηλευτών, όσο και των ασθενών, συµπε-
ριλαµβανοµένων των δεδοµένων της υγείας, προστα-
τεύονται από τις ρυθµίσεις του άρθρου 9 Α του Συντάγ-
µατος, σύµφωνα µε τις οποίες «Καθένας έχει δικαίωμα 
προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, 
ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δε-
δομένων (…)».

Σε κάθε περίπτωση υπενθυµίζεται, ότι από τις 25-
05-2018 έχουν τεθεί σε ισχύ οι ρυθµίσεις του νέου 
Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων 
(Κανονισµός ΕΕ 2016/679, General Data Protection 
Regulation-GDPR), η παραβίαση των οποίων δύναται 
υπό προϋποθέσεις να επιφέρει εξαιρετικά αυστηρές 
κυρώσεις, όπως υψηλά πρόστιµα.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
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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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Αναφορικά µε τον θεσµό της αναπλήρωσης 
προϊσταµένων επισηµαίνονται τα ακόλουθα.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 87 
του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «1. Τον προϊστά-
μενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα 
καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμε-
νος των υποκείμενων οργανικών μονάδων, εφόσον 
ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέ-
πεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις 
οικείες οργανικές διατάξεις και επί ομοιοβάθμων ο 
προϊστάμενος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο 
καθήκοντα προϊσταμένου. Το αρμόδιο για την το-
ποθέτηση προϊσταμένων όργανο μπορεί, τηρουμέ-
νου του προβαδίσματος των βαθμών, να ορίσει ως 
αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας, που 
απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους προϊσταμέ-
νους των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

2. Αν δεν υπάρχουν υποκείμενες οργανικές 
μονάδες, τον προϊστάμενο αναπληρώνει στα καθή-
κοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που 
υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα, εφόσον ανή-
κει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται 
ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες 
οργανικές διατάξεις. Αν υπηρετούν περισσότεροι 
υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό, αναπληρώνει αυτός 
που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που 
ορίζεται από τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκεί-
μενης μονάδας ή αρχής.

3. Το αρμόδιο για την τοποθέτηση όργανο μπορεί 
με απόφαση του να ορίσει ως αναπληρωτή προϊστα-
μένου οργανικής μονάδας τον προϊστάμενο άλλης 
οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου.

4. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου 
οργανικής μονάδος, έως την επιλογή και τοποθέτη-
ση νέου προϊσταμένου, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των παραγράφων 1 και 2. Ο αναπληρωτής προϊστα-
μένου οργανικής μονάδας κατά την παράγραφο αυτή 
δικαιούται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα 
από την έναρξη της αναπλήρωσης».

Εκ των ανωτέρω έπεται, ότι ο υπάλληλος που 
αναπληρώνει προϊστάµενο λαµβάνει το επίδοµα 
θέσης, που αναλογεί στην θέση ευθύνης που κα-
ταλαµβάνει. Επιπλέον, στα κριτήρια επιλογής προ-
ϊσταµένων κατά το στάδιο των τυπικών κρίσεων 
προβλέπεται ότι µοριοδοτείται ο χρόνος άσκησης 
καθηκόντων ευθύνης, χωρίς κάποια δυσµενή διά-
κριση σε βάρος των αναπληρωτών προϊσταµένων.    

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ 
- ΑΠΟΔΟΧΕΣ - 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αναφορικά µε την χορήγηση αναρρωτικής 
άδειας επισηµαίνονται τα ακόλουθα.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
54 παρ. 1 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Στον 
υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρ-
ρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές 
τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, 
από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτι-
κών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προη-
γούμενη πενταετία».

Από την παραπάνω διάταξη τίθεται ο γενικός κα-
νόνας περί της χορήγησης της αναρρωτικής άδειας 
µε αποδοχές.

Ερχόµενοι επί της διαδικασίας χορήγησης της 
αναρρωτικής άδειας παρατηρούνται τα ακόλουθα.

Σύµφωνα µε το άρθρο 55 παρ. 2 του ΥΚ, «Βρα-
χυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνω-
μάτευση θεράποντος ιατρού έως οκτώ (8) ημέρες 
κατ' έτος. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, 
μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλω-
ση του υπαλλήλου». Κατά συνέπεια, από το σύνολο 
των οκτώ (8) ηµερών βραχυχρόνιας  αναρρωτικής 
άδειας που δικαιούται ένας υπάλληλος, µόνον δύο 
(2) ηµέρες εξ αυτών και µάλιστα µη συνεχόµενες 
δύνανται να χορηγούνται µε υπεύθυνη δήλωση του 
υπαλλήλου. Για τις υπόλοιπες έξι (6) ηµέρες ο υπάλ-
ληλος θα πρέπει να προσκοµίζει γνωµάτευση του θε-
ράποντος ιατρού.

Εν προκειµένω, δε, εφόσον ο νοµοθέτης οµιλεί 
απλώς περί θεράποντος ιατρού, στην έννοια αυτή 
συγκαταλέγεται και ο ιδιώτης ιατρός.

Σύµφωνα, δε, µε το άρθρο 56 παρ. 3 του ΥΚ, 
«Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών κατ' 
έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας 
υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση 
που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του δι-
ευθυντή κλινικής δημοσίου νοσοκομείου και εφόσον 
πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστο 
ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης».

Κατά συνέπεια, για την χορήγηση αναρρωτικής 
άδειας πέραν των οκτώ (8) ηµερών ανά έτος, απαι-
τείται συγκεκριµένη διαδικασία, στην οποία προβλέ-
πεται η γνωµάτευση της οικείας υγειονοµικής επι-
τροπής.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΩΝ
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Α ναφορικά µε την δυνατότητα απόσπασης νοση-
λευτικού προσωπικού µε σκοπό τη συνυπηρέτη-
ση µε ένστολο σύζυγο επισηµαίνονται τα ακόλου-

θα.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 του 

Νόµου 4368/2016, όπως ισχύει, «Καταργούνται όλες 
οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμίζουν θέματα 
αποσπάσεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού 
προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., μεταξύ των Φορέ-
ων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., 
με εξαίρεση τις διατάξεις για τις συνυπηρετήσεις με σύ-
ζυγο, ένστολο ή μη, τις διατάξεις για αποσπάσεις σε πα-
ραμεθόριο περιοχή, καθώς και τις διατάξεις για λόγους 
υγείας».

Εκ τούτων έπεται, ότι διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθ-
µίσεις του άρθρου 54 παρ. 4 του Νόµου 4223/2013, 
σύµφωνα µε τις οποίες «Νοσηλευτικό και παραϊατρικό 
προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που είναι σύ-
ζυγοι στρατιωτικών, ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται 
να αποσπώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, σε νοσοκο-
μεία του Ε.Σ.Υ., Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ, και λοιπές 

υπηρεσίες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, 
στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους».

Με τις παραπάνω διατάξεις καθιερώνεται το δικαίωµα 
ή άλλως η δυνατότητα υπέρ των νοσηλευτών, που είναι 
σύζυγοι ενστόλων, να αποσπώνται κατά προτεραιότητα 
στον τόπο υπηρεσίας του / της συζύγου τους. 

Εν προκειµένω κρίσιµο ζήτηµα είναι η απόσπαση να 
διενεργείται σε φορέα που εδρεύει στην περιοχή όπου 
υπηρετεί ο ένστολος σύζυγος. Η χρήση του όρου «περιο-
χή» είναι οµολογουµένως αόριστη, ήτοι δεν παραπέµπει 
σε σαφή χιλιοµετρική απόσταση, πλην όµως υπονοεί την 
τοπική – γεωγραφική γειτνίαση µεταξύ των φορέων απα-
σχόλησης των συζύγων, χωρίς να βαρύνει η όποια δι-
οικητική – γεωγραφική διαίρεση της χώρας σε Νοµούς, 
Περιφέρειες, Δήµους κλπ.

Περαιτέρω, ζήτηµα γεννάται ως προς την ερµηνεία 
της φράσης «κατά σειρά προτεραιότητας». Αν η φράση 
αυτή, που τίθεται εντός κοµµάτων, αφορά εν γένει την 
κατά προτεραιότητα διενέργεια απόσπασης για λόγους 
συνυπηρέτησης έναντι άλλων µορφών απόσπασης, τότε 
ουδέν ζήτηµα ανακύπτει ως προς τον προσδιορισµό του 
φορέα υποδοχής του αποσπώµενου υπαλλήλου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕ ΓΙΑ 
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΣΤΟΛΟ
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Εάν, ωστόσο, η σειρά προτεραιότητας αναφέρεται 
στους φορείς που απαριθμεί η νομοθετική διάταξη, ήτοι 
νοσοκομεία, κέντρα υγείας κλπ, τότε είναι σαφές, ότι η 
απόσπαση ενεργείται καταρχήν σε νοσοκομείο, αν δεν 
υπάρχει νοσοκομείο σε κέντρο υγείας, αν δεν υπάρχει 
κέντρο υγείας στο ΕΚΑΒ κλπ. 

Ενόψει των παραπάνω παρατηρήσεων ο ενδιαφε-
ρόµενος για απόσπαση µε σκοπό την συνυπηρέτηση µε 
ένστολο σύζυγο δύναται να υποβάλει αίτηση µε προσδι-
ορισµό συγκεκριµένου φορέα (π.χ. κοντινό κέντρο υγεί-
ας), πλην όµως αν επικρατήσει η δεύτερη ερµηνευτική 
εκδοχή είναι δυνατόν να του προταθεί η απόσπαση στο 
πλησιέστερο νοσοκοµείο, ανεξαρτήτως του εάν το νοσο-
κοµείο απέχει χιλιοµετρικώς περισσότερο εν σχέσει µε 
το κέντρο υγείας.

Περαιτέρω επισηµαίνεται, ότι η διενέργεια της συ-
γκεκριµένης µορφής απόσπασης, κατά το µέρος που 
αποσκοπεί στην προστασία του θεσµού του γάµου και 
της οικογένειας, δύναται να λάβει χώρα ακόµη και κατά 
την διάρκεια της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας του 
υπαλλήλου, όπως έχει γίνει δεκτό µε το υπ’αριθµ.πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.42/4969/20002/12-10-2010 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης.

Σηµειώνεται, ότι η διάρκεια της συγκεκριµένης µορ-
φής απόσπασης ταυτίζεται µε τον χρόνο παραµονής του 
ένστολου συζύγου στην επίµαχη περιοχή, υπό την έννοια 
ότι µόλις ο/η ένστολος σύζυγος µετατεθεί σε άλλη πε-
ριοχή αναβιώνει το δικαίωµα απόσπασης σε φορέα της 
νέας περιοχής. 

Σε κάθε περίπτωση υπογραµµίζεται, ότι οι διατάξεις 
περί συνυπηρέτησης µε ένστολο σύζυγο υπαγορεύουν 
την υπηρεσιακή µεταβολή αποκλειστικά και µόνον του/
της µη ένστολου συζύγου, ο/η οποίος/α αποσπάται, προ-
κειµένου να υπηρετήσει στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η 
ένστολος. Με άλλα λόγια ο τόπος συνυπηρέτησης προσ-
διορίζεται κάθε φορά από τον τόπο υπηρέτησης του/της 
ένστολου συζύγου. 

Τέλος, προκειµένου να διενεργηθεί η συγκεκριµένη 
υπηρεσιακή µεταβολή απαιτείται η υποβολή σχετικής 
αιτήσεως, συνοδευόµενη από δικαιολογητικά που απο-
δεικνύουν πρωτίστως την ιδιότητα του/της συζύγου ως 
ενστόλου και τον τόπο όπου υπηρετεί. 

Είναι γεγονός, ότι από τις προαναφερθείσες διατάξεις 
προκύπτει, ότι η εν λόγω απόσπαση «επιτρέπεται» να 
λαµβάνει χώρα, υπό την έννοια ότι δεν είναι υποχρεω-
τική για την διοίκηση, η οποία διατηρεί εν προκειµένω 
πεδίο διακριτικής ευχέρειας. Ωστόσο, ενδεχόµενη απόρ-
ριψη σχετικής αιτήσεως θα πρέπει να φέρει πλήρη, σαφή 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, σταθµίζοντας παράλ-
ληλα τις διατάξεις του άρθρου 21 του Συντάγµατος περί 
προστασίας του θεσµού του γάµου και της οικογένειας. 
Υπ’αυτήν την έννοια η απόρριψη παρόµοιων αιτήσεων 
δεν αποτελεί σύνηθες φαινόµενο. 

Ο χρόνος ικανοποίησης της αιτήσεως παραµένει αδι-
ευκρίνιστος, δοθέντος ότι καµία διάταξη δεν υπαγορεύει 

την εντός κάποιας συγκεκριµένης προθεσµίας ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας αυτής. Σε κάθε περίπτωση υπο-
στηρίζεται, ότι ενόψει του σκοπού τον οποίο εξυπηρετεί 
το µέτρο της απόσπασης για συνυπηρέτηση, οι σχετικές 
αιτήσεις θα πρέπει να αξιολογούνται και να διεκπεραιώ-
νονται εντός ευλόγου χρόνου.    

Υπενθυµίζεται, τέλος, ότι η Ένωση Νοσηλευτών Ελλά-
δος είχε ξεκινήσει προ ετών µια αγωνιώδη προσπάθεια 
εµπέδωσης της πλέον ορθής ερµηνευτικής προσέγγισης 
των διατάξεων του άρθρου 21 του Νόµου 2946/2001, 
ώστε να επιτραπούν οι αποσπάσεις συζύγων ενστόλων 
ακόµη και προ της παρόδου της διετούς δοκιµαστικής πε-
ριόδου, κατά παράκαµψη της γενικής απαγόρευσης του 
άρθρου 68§9 του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. 

Η ΕΝΕ, παρεµβαίνοντας εγγράφως σε κάθε περί-
πτωση απαγόρευσης των εν λόγω αποσπάσεων µε το 
πρόσχηµα της δοκιµότητας, είχε επανειληµµένως τονί-
σει, ότι οι επίµαχες διατάξεις του άρθρου 21 του Νόµου 
2946/2001 είναι αφενός ειδικές, αφετέρου εκτελεστι-
κές της συνταγµατικής επιταγής περί της ανάγκης προ-
στασίας του θεσµού του γάµου και της οικογένειας. Ως 
εκ της φύσεώς τους αυτής υπερισχύουν των γενικών δι-
ατάξεων του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. 

 Ενόψει της διαρκούς και επίµονης άρνησης των 
αρµοδίων διοικητικών οργάνων να δεχθούν την ως άνω 
ερµηνευτική εκδοχή, η ΕΝΕ συνέταξε σχετικό υπόµνηµα 
προς την Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού 
του Υπουργείου Εσωτερικών, παρουσιάζοντας µε τον 
πλέον πειστικό και τεκµηριωµένο τρόπο τις θέσεις της. 

Η απόλυτη δικαίωση των θέσεων της 
ΕΝΕ προήλθε από το υπ’αριθµ.πρωτ. ΔΙ-
ΔΑΔ/Φ.42/4969/20002/12-10-2010 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού, όπου 
αναφέρεται χαρακτηριστικώς, ότι «με τις ανωτέρω διατά-
ξεις (εννοείται αυτές του άρθρου 21 του Ν.2946/2001) 
εισάγεται εξαίρεση ως προς την απόσπαση υπαλλήλων 
από τις διατάξεις του Υ.Κ., ή τυχόν άλλες διατάξεις, δεδο-
μένου ότι σε συνδυασμό προς την επιταγή του άρθρου 21 
του Συντάγματος οι διατάξεις αυτές είναι προστατευτικές 
για την οικογένεια και ως εκ τούτου θεωρούνται ειδικές 
και επομένως κατισχύουν, κατά την άποψη της υπηρεσίας 
μας, των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 68 του Υπαλ-
ληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) που απαγορεύουν την 
απόσπαση του υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το 
διορισμό του.

Κατά συνέπεια, οι αποσπάσεις υπαλλήλων για συνυ-
πηρέτηση, βάσει του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 και 
της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 287/1976, δεν εμπί-
πτουν στους περιορισμούς της παρ. 9 του άρθρου 68 του 
ν. 3528/2007 και μπορούν να διενεργούνται».   

Η παραπάνω εξέλιξη αποτελεί πράγµατι δικαίωση της 
πολύµηνης προσπάθειας του Διοικητικού Συµβουλίου 
της ΕΝΕ, που υποστήριξε µε υπευθυνότητα και σταθερό-
τητα την παραπάνω ερµηνευτική εκδοχή των συγκεκρι-
µένων νοµοθετικών διατάξεων. 
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Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΒΑΣΕΙ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4075/2012
Αναφορικά µε το ζήτηµα της χορήγησης γονικής 

άδειας σε γονέα υπάλληλο, που συνδέεται µε τον 
φορέα απασχόλησής του µε σχέση εργασίας ιδι-

ωτικού δικαίου 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 προσαρμογή 
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 Ιουνίου 
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 ορί-
ζουν 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 οριοθε-
τείται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 
1256/1982 (Α'65), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή 
μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συμ-
βάσεων μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, 
των συμβάσεων ή σχέσεων μέσω επιχείρησης προσωρι-
νής απασχόλησης, του άρθρου 115 του ν. 4052/2012 
(Α'41) και της έμμισθης εντολής, ανεξάρτητα 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 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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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) χρό-
νο συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο ερ-
γοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη 
νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, Συλλογικών Συμβά-
σεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων ή συμφωνιών 
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, 
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 
περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου το δικαίωμα είναι αυ-
τοτελές 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 
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(6) ετών αυτού».
 Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-

θρου 142 του Νόµου 3655/2008, «Η μητέρα που είναι 
ασφαλισμένη του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, και εργάζεται με σχέση 
εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις 
ή εκμεταλλεύσεις, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και 
της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004 
- 2005, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μη-
τρότητας έξι (6) μηνών.

Αν δεν κάνει χρήση της προβλεπόμενης από την ως 
άνω ΕΓΣΣΕ ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, 
η μητέρα δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λο-
χείας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας της μητρότη-
τας, στη συνέχεια δε και το μειωμένο ωράριο που προ-
βλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής 
άδειας, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να κα-
ταβάλλει στην εργαζόμενη μητέ-
ρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον 
κατώτατο μισθό, όπως κάθε 
φορά καθορίζεται με βάση 
την ΕΓΣΣΕ, καθώς και 
αναλογία δώρων εορτών 
και επιδόματος αδείας με 
βάση το προαναφερόμε-
νο ποσό

Σε περίπτωση απα-
σχόλησης μέχρι και 4 
ώρες ημερησίως ή μέχρι 
13 ημέρες το μήνα, κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου, που 
προηγείται της άδειας κυοφο-
ρίας, το καταβαλλόμενο από τον 
ΟΑΕΔ ποσό ισούται με το μισό του 
καθοριζόμενου ανωτέρω.

Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας 
της μητρότητας λογίζεται ως Χρόνος ασφάλισης στους 
κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλι-
σης, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί 
του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, 
από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη ει-
σφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στους αρμόδιους 
φορείς μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που 
βαρύνει τον ΟΑΕΔ. Ο Χρόνος ασφάλισης, που έχει δια-
νυθεί από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 
θεωρείται Χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Ασθένειας σε 
είδος και σε χρήμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μη-
τρότητας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α`) και η 30874/23.4.2004 
(ΦΕΚ 1023 Β`) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονο-
μίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας.
Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι-

νωνικής Προστασίας ρυθμίζονται η διαδικασία, ο τρόπος 
και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτο-
μέρεια.

Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος, δικαιούται και η τεκμαιρό-
μενη μητέρα του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που 
αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότη-
τας».

Καθ’ερµηνεία των παραπάνω διατάξεων το Νοµι-
κό Συµβούλιο του Κράτους έκρινε µε την υπ’αριθµ. 
124/2018 Γνωµοδότησή του, ότι η χορήγηση της ειδι-
κής άδειας προστασίας της µητρότητας του ως άνω άρ-
θρου 142, διάρκειας έξι µηνών, δεν επηρεάζει την διάρ-

κεια της ειδικής άδειας θηλασµού και φροντίδας 
παιδιού και χορηγείται, στη µεν περίπτωση 

συµφωνίας περί παροχής ισόχρονης µε 
το µειωµένο ωράριο άδειας, αµέσως 

µετά από αυτήν, στη δε περίπτω-
ση µη λήψης ισόχρονης προς το 

µειωµένο ωράριο άδειας, µετά 
την ειδική άδεια µητρότητας 
(τοκετού και λοχείας), στη 
συνέχεια, δε, ακολουθεί η 
ειδική άδεια θηλασµού και 
φροντίδας παιδιού (µειωµέ-
νο ωράριο) διάρκειας τριά-
ντα µηνών ή όπως αλλιώς η 

άδεια αυτή έχει συµφωνηθεί 
εναλλακτικά µεταξύ εργαζόµε-

νης/ου και εργοδότη.
Σηµειωτέον, ότι όπως δέχεται 

η επίµαχη Γνωµοδότηση, η ειδική 
άδεια θηλασµού και φροντίδας (µειω-

µένο ωράριο) µπορεί εναλλακτικά να χορη-
γηθεί και στον εργαζόµενο πατέρα.

Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των 
ετών 2004-2005, «Το µειωµένο ωράριο («άδεια») 
θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόµενος/-η µε αίτησή του/
της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη 
άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά 
την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντί-
δα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προ-
ϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ 
ή τµηµατικά».

Κατά συνέπεια, το δικαίωµα για µετατροπή του µειω-
µένου ωραρίου σε ισόχρονη άδεια δεν αποτελεί κατοχυ-
ρωµένο δικαίωµα του εργαζοµένου, αλλά προϋποθέτει 
τη συµφωνία του εργοδότη. 

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι η ως άνω Γνωµοδότηση του 
ΝΣΚ έχει γίνει δεκτή από το αρµόδιο Υπουργείο Εργασί-
ας. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΎΝΎΠΗΡΈΤΗΣΗ ΙΔΟΧ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Νόµου 
2946/2001, «Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλλη-
λοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων 

υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατι-
ωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενι-
κού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, του προσωπι-
κού των Καταστημάτων Κράτησης, των υπαλλήλων του 
κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέ-
ντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), καθώς και θρησκευ-
τικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας 
της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως 
διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με 
οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιτρέπεται 
να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών δια-
τάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά 
προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών 
αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους».

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 του 
Νόµου 4368/2016, όπως ισχύει, «Καταργούνται όλες 
οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμίζουν θέματα 
αποσπάσεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού 
προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., μεταξύ των Φορέ-

ων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., 
με εξαίρεση τις διατάξεις για τις συνυπηρετήσεις με σύ-
ζυγο, ένστολο ή μη, τις διατάξεις για αποσπάσεις σε πα-
ραμεθόριο περιοχή, καθώς και τις διατάξεις για λόγους 
υγείας».

Εκ τούτων έπεται, ότι διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθ-
μίσεις του άρθρου 54 παρ. 4 του Νόμου 4223/2013, 
σύμφωνα με τις οποίες «Νοσηλευτικό και παραϊατρικό 
προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που είναι σύ-
ζυγοι στρατιωτικών, ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται 
να αποσπώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, σε νοσοκο-
μεία του Ε.Σ.Υ., Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ, και λοιπές 
υπηρεσίες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, 
στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους».

Σηµειωτέον, ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του 
Νόµου 4223/2013 κωδικοποιούνται, µεταξύ άλλων, 
και οι ρυθµίσεις του άρθρου 21 του Νόµου 2946/2001.

Εκ τούτων έπεται, ότι µε τις παραπάνω διατάξεις κα-
θιερώνεται το δικαίωµα ή άλλως η δυνατότητα υπέρ των 
νοσηλευτών, που είναι σύζυγοι ενστόλων, να αποσπώ-
νται κατά προτεραιότητα στον τόπο υπηρεσίας του / της 
συζύγου τους. Ωστόσο η επίµαχη ευνοϊκή ρύθµιση φέ-
ρεται να καταλαµβάνει µονίµους δηµοσίους υπαλλήλους 
και υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου και όχι ορισµένου χρόνου.  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 3 παρ. 2 του Νόµου 
3252/2004, «Τακτικά μέλη 

της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι 
οι νοσηλευτές που είναι απόφοιτοι: 
α) Τμημάτων Νοσηλευτικών A.E.I., 
β) Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., 
γ) Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελ-
φών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών 
Αδελφών Νοσοκόμων, αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην 
Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) 
Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμημά-
των της αλλοδαπής, των οποίων τα 
διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως 
ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευτι-
κών σχολών της ημεδαπής από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες. στ) Σχολής Αξι-
ωματικών Νοσηλευτικής, ζ) Πρώην 
Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νο-
σοκόμων».

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις δι-
ατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του 
Νόµου 3252/2004, «Κάθε νο-
σηλευτής της παρ. 2 του άρθρου 3 
υποχρεούται να υποβάλει αίτηση 
εγγραφής στο Περιφερειακό Τμήμα 
της Υγειονομικής Περιφέρειας στην 
οποία πρόκειται να ασκήσει τη Νοση-
λευτική. Η αίτηση εγγραφής πρέπει 
να συνοδεύεται από επικυρωμένο 
αντίγραφο πτυχίου ημεδαπής ή αλ-
λοδαπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες περί ισοτιμίας του διατά-
ξεις, και την καταβολή του εφάπαξ 

ποσού των πέντε (5) ευρώ για έξοδα 
εγγραφής». 

Από τον συνδυασµό των ως άνω 
διατάξεων προκύπτει, ότι προκειµέ-
νου περί της εγγραφής στα µητρώα 
της ΕΝΕ των αποφοίτων νοσηλευτι-
κών σχολών ή τµηµάτων της αλλο-
δαπής, των οποίων τα διπλώµατα 
έχουν αναγνωριστεί ως ισότιµα µε 
τα πτυχία των αντίστοιχων σχολών 
της ηµεδαπής, οι ενδιαφερόµενοι θα 
πρέπει να συνυποβάλουν επικυρω-
µένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών 
τους. 

Κατά συνέπεια, οι τίτλοι σπου-
δών της αλλοδαπής, σε επικυρωµέ-
νη µορφή, θα πρέπει να φέρουν την 
οικεία σφραγίδα «apostille».

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕ – ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΙΤΛΟΥ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΣΥΖΥΓΩΝ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 

10 του Νόµου 4368/2016, όπως προστέ-
θηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 

του Νόµου 4613/2019 (ΦΕΚ Α 78/24.5.2019), 
«Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των Φο-
ρέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), που 
είναι σύζυγοι των προσώπων της παραγράφου 1 του 
άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α 224), επιτρέπε-
ται να αποσπώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, σε 
Φ.Π.Υ.Υ. στην πόλη που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους 
ή σε Φ.Π.Υ.Υ. που απέχει έως και είκοσι πέντε (25) 
χιλιόμετρα από την πόλη που υπηρετεί ο/η σύζυγος, 
ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες των Φ.Π.Υ.Υ. 
της περιοχής.

Οι αποσπάσεις του ως άνω προσωπικού, εάν διε-
νεργούνται εντός της ίδιας Δ.Υ.Πε., γίνονται με από-
φαση του Διοικητή της Δ.Υ.Πε. και εάν διενεργούνται 
μεταξύ δύο Δ.Υ.Πε., με κοινή απόφαση των Διοικη-
τών των οικείων Δ.Υ.Πε., μετά από γνώμη του Υπη-
ρεσιακού Συμβουλίου του φορέα προέλευσης του 
υπαλλήλου. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται 
μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώ-
νεται και αιτιολογείται επαρκώς από το Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να 
καθορίζεται κάθε άλλη περαιτέρω λεπτομέρεια για τη 
διαδικασία των ανωτέρω αποσπάσεων».

Σηµειωτέον εν προκειµένω, ότι το άρθρο 21 
παρ. 1 του Νόµου 2946/2001 οµιλεί περί στρατι-
ωτικών των Ενόπλων Δυνάµεων, ένστολου προσω-
πικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστι-
κού, Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, 
του προσωπικού των Καταστηµάτων Κράτησης, 
των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωµάτων Ασθε-
νοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας 
(Ε.Κ.Α.Β.), καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της 
Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιε-
ρέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι 
ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθµίδας και µε οποιο-

δήποτε γνωστικό αντικείµενο στην πρωτοβάθµια, 
δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Στο σηµείο αυτό διευκρινίζεται, ότι σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 του Νόµου 
4368/2016, «Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γε-
νικές και ειδικές, που ρυθμίζουν θέματα αποσπάσε-
ων του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, 
πλην διοικητικού και των ιατρών Ε.Σ.Υ., μεταξύ των 
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των 
Δ.Υ.Πε., με εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 
2 και 3 του άρθρου 35 του ν. 4461/2017 (Α 38) 
και τις διατάξεις για λόγους υγείας».

Σύµφωνα, δε, µε τις διατάξεις του άρθρου 35 
παρ. 2 του Νόµου 4461/2017, «Επιτρέπεται η με-
τάταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού, παραϊατρι-
κού και λοιπού, πλην του διοικητικού, προσωπικού 
των Φ.Π.Υ.Υ. των Δ.Υ.Πε., με σκοπό τη συνυπηρέ-
τηση με σύζυγο που υπηρετεί σε Φ.Π.Υ.Υ. της ίδιας 
ή άλλης Δ.Υ.Πε., μετά από αίτηση του ενδιαφερόμε-
νου υπαλλήλου, χωρίς να απαιτείται η γνώμη των 
οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Κατά τα λοιπά, 
για τη διενέργεια των εν λόγω μετατάξεων και απο-
σπάσεων εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 50 του ν. 4368/2016 και στην Α2β/
Γ.Π.οικ.22225/22.3.2016 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας (Β`839), όπως η απόφαση αυτή συμπληρώ-
θηκε με την Α2β/Γ.Π.οικ.34879/17.5.2016 κοινή 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Υγείας».

Από τον συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων 
προκύπτει, ότι οι αποσπάσεις για συνυπηρέτηση µε-
ταξύ νοσηλευτών γίνονται στον ίδιο φορέα, ενώ ει-
δικώς οι αποσπάσεις για συνυπηρέτηση νοσηλευτή 
µε κάποιο από τα πρόσωπα του άρθρου 21 παρ. 1 
του Νόµου 2946/2001 δύνανται να γίνονται είτε 
στην ίδια πόλη, είτε σε φορέα που απέχει έως 25 χι-
λιόµετρα από την πόλη όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΈΠΙΤΎΧΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΣΎΝΟ -ΈΣΎ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Η ΠΑΣΥΝΟ -ΕΣΥ µε ικανοποίηση ανακοινώνει ότι 
δυνάμει της υπ΄αριθ. 383/2017 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδος αποκατα-

στάθηκε η τεράστια αδικία εις βάρος της Διευθύντριας και 
των Τοµεαρχών Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΓΝ Χαλκί-
δος που από το 2015 παρανόµως δεν λάµβαναν το επίδο-
µα θέσης ευθύνης, µε τη µη στηριζόµενη στο νόµο «δικαιο-
λογία» ότι «δεν ανήκαν στην κατηγορία ΠΕ Νοσηλευτικής».

Το Γ.Ν Χαλκίδος, ανυποχώρητο παρά τις συνεχείς πι-
έσεις της ΠΑΣΥΝΟ και της ΕΝΕ, αναγορεύοντας τον Ορ-
γανισµό του Νοσοκοµείου σε Σύνταγµα της Ελλάδος και 
εµµένοντας την πράξη στην εσφαλµένη άποψη ότι οι Νο-
σηλεύτριες ΤΕ δεν ήταν «άξιες» να λαµβάνουν το επίδοµα 
θέσης ευθύνης, κατέλειπε ως µόνη οδό για την αποκα-
τάσταση της σοβαρής οικονοµικής και ηθικής ζηµίας των 
στελεχών της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης- που ασκούν 
εδώ και έτη απόλυτα ευδόκιµα τα οικεία καθήκοντα ευθύ-
νης «αµισθί»- τη δικαστική.

Δια της ανωτέρω απόφασης  στην υπόθεση που χει-
ρίστηκε η Νομική Υπηρεσία της ΠΑΣΥΝΟ, κρίθηκε ότι: 
«Υπό τα δεδομένα αυτά και κατά τα γενόμενα ερμηνευτι-
κώς δεκτά στην πέμπτη σκέψη της παρούσας, το Δικαστή-
ριο λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη ότι: α) προϋπόθεση για 
τη χορήγηση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις των 
άρθρων 18 παρ.1 του ν. 4024/2011 και 16 παρ.1 του ν. 
4354/2015 μηνιαίου επιδόματος θέσης ευθύνης είναι η 
ανάληψη και ουσιαστική άσκηση καθηκόντων προϊστα-
μένου, προϋπόθεση που όπως προκύπτει από τα προ-
σκομισθέντα έγγραφα, και εξάλλου δεν αμφισβητείται, 
πληρούν οι ενάγουσες οι οποίες κατά το επίδικο χρονικό 
διάστημα Σεπτεμβρίου 2015 - Σεπτεμβρίου 2017 τοπο-
θετήθηκαν σε θέσεις αναπληρωτών προϊσταμένων οργα-
νικών μονάδων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του εναγό-
μενου και άσκησαν σχετικά καθήκοντα απασχολούμενες, 
η πρώτη ως αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης από 
29.9.2014, και η δεύτερη και η τρίτη ως αναπληρώτριες 
προϊσταμένες του Παθολογικού και του Χειρουργικού Το-
μέα από 21.1.2014 και από 29.9.2014, αντίστοιχα, β) ο 
ισχυρισμός του εναγόμενου ότι η χορήγηση στις ενάγου-
σες του ένδικου επιδόματος δεν ήταν δυνατή διότι τοποθε-
τήθηκαν σε θέσεις αναπληρωτή προϊσταμένου μη νόμιμα, 
χωρίς την τήρηση της διαγραφόμενης από τις διατάξεις του 
ν.3528/2007 διαδικασίας επιλογής τους από το αρμόδιο 
Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού πρέπει να απορριφθεί 
ως αβάσιμος αφού, όπως έγινε δεκτό, για τη χορήγηση 
του επιδόματος ευθύνης δεν γίνεται διάκριση ως προς 
τον τρόπο επιλογής του υπαλλήλου, και επιπλέον, διότι 
στην προκείμενη περίπτωση μετά την κένωση, λόγω συ-
νταξιοδότησης, θέσεων προϊσταμένων της Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας του εναγόμενου νοσοκομείου, οι ενάγουσες 
οι οποίες υπηρετούσαν σε αυτό ως μόνιμοι υπάλληλοι 
κατηγορίας ΤΕ Νοσηλευτριών, ορίσθηκαν αναπληρώτρι-
ες Προϊσταμένου λόγω του ότι το αρμόδιο Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο δεν είχε συγκληθεί από ετών, γεγονός που 
προβλήθηκε με την αγωγή και δεν αμφισβητήθηκε από το 
εναγόμενο…11. Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν, η αγωγή πρέπει 
να γίνει δεκτή και να υποχρεωθεί το εναγόμενο ν.π.δ.δ. να 
καταβάλει στις ενάγουσες τα ειδικότερα αναφερόμενα στο 
διατακτικό της παρούσας ποσά με το νόμιμο τόκο από την 
επίδοση της αγωγής, έως την πλήρη εξόφληση. Περαιτέ-
ρω, πρέπει να επιστραφεί σε κάθε ενάγουσα το ποσό του 
αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους δικαστικού ενσήμου 
και, κατ' εκτίμηση των συντρεχουσών περιστάσεων, να 
απαλλαγεί το εναγόμενο από τα δικαστικά έξοδα σύμφωνα 
με το άρθρο 275 παρ.1 εδ. ε' του Κ.Δ.Δ..

Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση μακρόχρονου 
αγώνα της ΠΑΣΥΝΟ για το αυτονόητο: την τοποθέτηση 
σε θέσεις ευθύνης Νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ χωρίς μεταξύ 
τους προβάδισμα.

Στο πνεύµα αυτό κινήθηκε και ο Νοµοθέτης που δια 
του πρόσφατου Νόµου 4600/2019 στο άρθρο 124 του 
οποίου ήρε τις χρόνιες αµφισβητήσεις και παρανοµίες των 
εκάστοτε Διοικήσεων των Νοσοκοµείων και όρισε: «Τα 
άρθρα «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» των οργανισμών 
των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. στο σημείο που αναφέρεται 
η περίπτωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας αντικαθίστανται 
ως εξής: «Στη Διεύθυνση, στους Τομείς και στα Τμήματα 
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι των 
κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, με εξαίρε-
ση τα νοσηλευτικά τμήματα που καλύπτουν τα Μαιευτικά - 
Γυναικολογικά Τμήματα, στα οποία προΐστανται υπάλληλοι 
του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής εκτός αν δεν υπάρχουν υπάλ-
ληλοι του κλάδου αυτού, οπότε προΐστανται υπάλληλοι του 
κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.Σε όσους Οργανισμούς υφίστα-
ται η πρόβλεψη της κατάληψης των ανωτέρω θέσεων από 
υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής όταν 
δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι των κλάδων 
ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, η πρόβλεψη αυτή 
καταργείται».

Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται µε τον πλέον πα-
νηγυρικό τρόπο η σαφής βούληση του νοµοθέτη περί της 
µη ύπαρξης προβαδίσµατος µεταξύ των δύο κατηγοριών 
νοσηλευτών (ΠΕ και ΤΕ), προκειµένου περί της κατάληψης 
των οικείων θέσεων ευθύνης και καταρρίπτεται και νοµο-
θετικά το σύνολο της επιχειρηµατολογίας του ΓΝ Χαλκίδος 
που θα κληθεί να καταβάλει άµεσα και τα επιδόµατα για 
τα έτη 2018 και 2019 µε πρωτοβουλία της ΠΑΣΥΝΟ και 
της ΕΝΕ.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Δυνάμει της υπ’ αριθ. Γ3α/Γ.Π.οικ.44338 από-
φασης των Υπουργών ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟ-

ΤΗΣΗΣ καθορίστηκε το «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και 
λειτουργίας των Κέντρων Ψυχικής Υγείας» ΦΕΚ Β 2289  
2019.

Στις διατάξεις της απόφασης για την στελέχωση των 
ΚΨΥ παρανόμως αποκλείστηκαν οι Νοσηλευτές ΠΕ ενώ 
η πρόβλεψη Νοσηλευτών γίνεται διαζευκτικώς με τους 
Επισκέπτες Υγείας και τους υπαλλήλους ΠΕ Δημόσιας 
και Κοινοτικής Υγείας, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή 
η στελέχωση των ΚΨΥ χωρίς Νοσηλευτές. Για το λόγο 
αυτό η ΕΝΕ πραγματοποίησε αρμοδίως παρέμβαση με το 
ακόλουθο περιεχόμενο:

Στο άρθρο 4 της Απόφασης που προβλέπει τη σύ-
σταση- στελέχωση των ΚΨΥ αναφέρει: «1. Τα Κέντρα 
Ψυχικής Υγείας συνιστώνται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 τουν. 2716/1999, ως 
αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των Νοσοκομείων. 
2. Οι θέσεις του προσωπικού των Κέντρων Ψυχικής 
Υγείας συνιστώνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2716/1999.

3. Η στελέχωση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (ενη-
λίκων) για πληθυσμό ευθύνης 150.000 κατοίκων 
διαμορφώνεται ως εξής:- πέντε (5) ΠΕ Ψυχιάτρων,- 
τέσσερις (4) ΠΕ Ψυχολόγων,- ένας (1) ΤΕ Εργοθερα-
πευτών,- τρεις (3) ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ 
Κοινωνικών Λειτουργών,- πέντε (5) ΤΕ Επισκεπτών 
Υγείας / ΠΕ Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας ή ΤΕ Νο-
σηλευτικής, με εκπροσώπηση και των δύο ειδικοτήτων, 
δύο (2) ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 
και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ένας (1) ΥΕ Γενικών 
καθηκόντων.

Ειδικά στην περίπτωση που το Κέντρο Ψυχικής Υγεί-
ας αναπτύσσει και υπηρεσίες για παιδιά και εφήβους, για 
πληθυσμό ευθύνης 250.000 κατοίκων η στελέχωσή του 
περιλαμβάνει, επιπροσθέτως των ανωτέρω: τρεις (3) ΠΕ 
Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων,- δύο (2) επιπλέον ΠΕ 
Ψυχολόγων, δύο (2) επιπλέον ΤΕ Εργοθεραπευτών, δύο 
(2) επιπλέον ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ Κοινω-
νικών Λειτουργών, έναν (1) επιπλέον ΤΕ Επισκεπτών 
Υγείας / ΠΕ Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, δύο (2) 
ΠΕ Λογοπεδικών ή ΤΕ Λογοθεραπευτών, έναν (1) ΠΕ Ει-
δικών Παιδαγωγών.» 

Ι. Στις ανωτέρω διατάξεις και αναφορικά με τους 

Νοσηλευτές, τους οποίους εκπροσωπούμε, έχουν πα-
ρανόμως και αδικαιολογήτως αποκλειστεί οι Νοσηλευ-
τές ΠΕ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του 
Νόμου 1579/1985 (Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και 
ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες δι-
ατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 217/1985), «από τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος 
του νοσηλευτή και νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή 
διπλωματούχους των: α) Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. 
β) Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. γ) Τέως ανώτερων 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
ΣΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΨΥ
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σχολών αδελφών νοσοκόμων επισκεπτριών αδελφών 
νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) Ισότιμων 
σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων σχολών α, β, γ. Η 
έννοια του νοσηλευτή ή νοσηλεύτριας προσδιορίζεται 
σύμφωνα με την 149 διεθνή σύμβαση εργασίας».

Ήδη από το έτος 1985 επομένως, προβλέπεται η 
απονομή του ιδίου επαγγελματικού τίτλου του νοσηλευτή 
τόσο στους αποφοίτους των ΑΕΙ, όσο και στους αποφοί-
τους των ΤΕΙ.

Η δε υποχρέωση αμφοτέρων των κατηγοριών ΠΕ και 
ΤΕ για την υποχρεωτική εγγραφή τους στον ίδιο επαγγελ-
ματικό σύλλογο, την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, δυνά-
μει των διατάξεων του Νόμου 3252/2004, αλλά και το 
ότι εξ απόψεως επαγγελματικών δικαιωμάτων και υπηρε-
σιακών καθηκόντων, υπάρχει σαφής ταύτιση μεταξύ των 
νοσηλευτών των κατηγοριών ΤΕ και ΠΕ,  καταδεικνύει 
σαφώς την ισότιμη νομοθετική τους μεταχείριση.

Κατά συνέπεια, η εισαγωγή οιασδήποτε μορφής δια-
κρίσεως μεταξύ των Νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ θεωρείται 
τουλάχιστον αδιανόητη ως αντιβαίνουσα την συνταγμα-
τική αρχή της ισότητας, που επιτάσσει την ίση μεταχείρι-
ση των διοικουμένων εκείνων, που τελούν υπό τις αυτές 
συνθήκες.

Ο αδικαιολόγητος επομένως αποκλεισμός των Νοση-
λευτών ΠΕ από τη στελέχωση των ΚΨΥ, πέραν του κιν-
δύνου που εγκυμονεί για τους ήδη υπηρετούντες στα 
ΚΨΥ Νοσηλευτές ΠΕ, συνιστά ανεπίτρεπτη και αντισυ-
νταγματική διάκριση εις βάρος τους και είναι επιβεβλη-
μένη η άμεση τροποποίηση των ανωτέρω διατάξεων με 
διόρθωση στο ορθό Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ.

ΙΙ. Αναφορικά με την στελέχωση των ΚΨΥ με δια-
ζευκτική επιλογή μεταξύ Νοσηλευτών, Επισκεπτών 
Υγείας και υπαλλήλων ΠΕ Δημόσιας και Κοινοτικής 
Υγείας και τη μη πρόβλεψη θέσεων Νοσηλευτών στην 
περίπτωση που το Κέντρο Ψυχικής Υγείας αναπτύσσει 
και υπηρεσίες για παιδιά και εφήβους, για πληθυσμό 
ευθύνης 250.000 κατοίκων, αυτές αντίκεινται ευθέως 
στα νομοθετικά κείμενα κατοχύρωσης των επαγγελματι-
κών δικαιωμάτων και καθηκόντων των κατηγοριών των 
υπαλλήλων αυτών και στο άρθρο 30 του Υπαλληλικού 
Κώδικα που ορίζει ότι ο υπάλληλος ασκεί τα καθήκοντα 
του κλάδου ή της ειδικότητας του.

 Παράλληλα θέτει σε κίνδυνο τις παρεχόμενες υπηρε-
σίες αλλά και τη δημόσια υγεία, καθώς νομιμοποιεί την 
παράνομη πραγματοποίηση νοσηλευτικών πράξεων από 
πρόσωπα που δεν φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του 
Νοσηλευτή κατά αντιποίηση του νοσηλευτικού επαγγέλ-
ματος. Ειδικότερα:

Στο άρθρο 3 της απόφασης προβλέπεται ότι : «Οι πα-
ρεχόμενες υπηρεσίες από τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας για 
ενήλικα άτομα (18 ετών και άνω) είναι:…β. Υπηρεσίες 
έγκαιρης διάγνωσης και ολοκληρωμένης θεραπευτικής 
αντιμετώπισης στην κοινότητα των ψυχικών διαταραχών, 
με έμφαση, ως προς το επείγον και την διεπιστημονικότη-
τα, στις σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Οι υπηρεσίες αυτές 

γίνονται μέσα από τις κάτωθι δράσεις:… χορήγηση και 
παρακολούθηση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγω-
γής, ψυχοθεραπευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης 
του ψυχικά πάσχοντος και της οικογένειας του…- διαδι-
κασίες εξασφάλισης του θεραπευτικού συνεχούς και της 
ολοκληρωμένης φροντίδας μέσα από τηνδιασύνδεση με 
άλλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, υγείας και πρόνοιας, 
με στόχο την ανάπτυξη Δικτύου, όπου ο ρόλος του Κέ-
ντρου Ψυχικής Υγείας είναι κεντρικός… παροχή της φρο-
ντίδας στον χώρο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και στη 
βάση εξατομικευμένου σχεδίου φροντίδας, κατ’ οίκον ή 
στην κοινότητα, β2. Δράσεις Ολοκληρωμένης Κοινοτικής 
Θεραπείας σοβαρών ψυχικών διαταραχών. Επιπρόσθετα 
για τις σοβαρές ψυχικές διαταραχές αναπτύσσονται οι κά-
τωθι δράσεις: παρέμβαση στην κρίση και την υποτροπή 
της νόσου με στόχο την αποτροπή της νοσηλείας και κυ-
ρίως της ακούσιας. Εξέταση του ασθενή στον χώρο του 
Κέντρου Ψυχικής Υγείας ή στην κοινότητα για την εκτίμη-
ση της αναγκαιότητας εκούσιας ή ακούσιας νοσηλείας. 
…γ. Υπηρεσίες ημερήσιας κυρίως φροντίδας, αλλά και 
βραχείας εκούσιας νοσηλείας, εφ’ όσον το Κέντρο Ψυ-
χικής Υγείας διαθέτει τα κατάλληλα προς τούτο Τμήματα, 
η λειτουργία των οποίων προσδιορίζεται από σχετική νο-
μοθετική ρύθμιση…»

Δεδομένου επομένως ότι ρητώς και σαφώς στο νόμο 
γίνεται λόγος περί νοσηλείας, χορήγησης φαρμάκων, θε-
ραπευτικής αντιμετώπισης και παρέμβασης στην κρίση, 
είναι αυτονόητο ότι η πραγματοποίηση των πράξεων αυ-
τών από Επισκέπτες Υγείας ή υπαλλήλους ΠΕ Δημόσιας 
και Κοινοτικής Υγείας είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Είναι επομένως επιβεβλημένη η στελέχωση των ΚΨΥ 
από Νοσηλευτές σε όλες τις περιπτώσεις, χωρίς διαζευ-
κτική επιλογή με άλλες κατηγορίες υπαλλήλων που δεν 
έχουν νόμιμο δικαίωμα πραγματοποίησης νοσηλευτικών 
πράξεων, απαραίτητων για την παροχή νοσηλευτικής 
φροντίδας, χωρίς την οποία δεν νοείται θεραπευτική 
αντιμετώπιση και τίθενται εν αμφιβόλω οι προβλεπό-
μενοι στο άρθρο 1 σκοποί λειτουργίας των ΚΨΥ, και 
συγκεκριμένα η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και περί-
θαλψης που εξασφαλίζουν τη θεραπευτική συνέχεια, κα-
θώς και σε υπηρεσίες που συμβάλλουν στην αποκατά-
σταση των ασθενών.

Τέλος με τους ανωτέρω αναφερόμενους δείκτες στε-
λέχωσης και τις προβλεπόμενες θέσεις, είναι αμφίβολο 
έως απίθανο να εξασφαλιστεί η ολοήμερη λειτουργία των 
ΚΨΥ.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
Διαμαρτυρόμενοι για τον υποβιβασμό του νοσηλευ-

τικού επαγγέλματος και την «νομιμοποίηση» πραγματο-
ποίησης νοσηλευτικών πράξεων από κατηγορίες υπαλ-
λήλων που δεν έχουν σχετικό δικαίωμα, ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Την στελέχωση των ΚΨΥ με Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ σε 
όλες τις περιπτώσεις ανεξαρτήτως πληθυσμού αυτοτε-
λώς και όχι κατά διαζευκτική επιλογή με άλλες κατη-
γορίες υπαλλήλων και την αύξηση των προβλεπόμενων 
θέσεων.
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Ενόψει του υπ’αριθµ. 34285/26-06-2019 εγγρά-
φου της Επιτροπής/Κλιµακίου της 1ης ΥΠΕ Αττι-
κής σχετικά µε την ανασυγκρότηση των Επιτροπών 

Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων των νοσοκοµείων της 1ης 
ΥΠΕ, επισηµαίνονται τα ακόλουθα.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’α-
ριθµ. Υ1.Γ.Π.114971/11-02-2014 Απόφασης της 
Υφυπουργού Υγείας (Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την 
πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται 
με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής 
Υγείας, ΦΕΚ Β΄ 388), «Σε κάθε Νοσοκομείο συγκροτεί-
ται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από 
εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου, Επιτροπή Νο-
σοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ), η οποία ανασυγκροτεί-
ται ανά 4/ετία (…)».

Σύµφωνα µε την περίπτωση 3 του ως άνω άρθρου 
6, µεταξύ των µελών της ΕΝΛ συµπεριλαµβάνεται ένας /
µία (1) Νοσηλευτής/τρια Επιτήρησης Λοιµώξεων (ΝΕΛ) 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που θα πληροί 
τα προσόντα της θέσης όπως αυτά περιγράφονται στο 
άρθρο 9 της παρούσας.

Περαιτέρω, σύµφωνα µε την περίπτωση Β΄ του άρ-
θρου 9 της ως άνω υπουργικής απόφασης, «Για τη δια-
δικασία επιλογής του ΝΕΛ ισχύουν τα ακόλουθα: Η θέση 
του Νοσηλευτή Επιτήρησης Λοιμώξεων καταλαμβάνεται 
από Π.Ε. Νοσηλευτή/τρια ή Τ.Ε Νοσηλευτή/ τρια ή Τ.Ε. 
Επισκέπτη/τρια Υγείας που έχει οργανική θέση στον 
ίδιο φορέα. Για τα μαιευτήρια τη θέση του ΝΕΛ μπορεί 
να καταλάβει και ΤΕ Μαιευτής/Μαία. Η επιλογή του ΝΕΛ 
θα γίνεται κατόπιν αίτησής του σε συνέχεια εσωτερικής 

προκήρυξης της θέσεως και μετά από αξιολόγηση των 
προσόντων από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων σε συνεργασία 
με τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Ο ΝΕΛ ορί-
ζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η 
απομάκρυνση του ΝΕΛ από την ΕΝΛ γίνεται με απόφαση 
του Δ.Σ. εφόσον υπάρξει αιτιολογημένη εισήγηση του 
Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΝΛ για έλλειψη απο-
δοτικότητας».

Ενόψει των παραπάνω διατάξεων χωρούν οι εξής 
σκέψεις. Ευθύς εξαρχής καθίσταται σαφές, ότι η Επιτρο-
πή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων ανασυγκροτείται, κατά 
νόµο, κάθε τέσσερα (4) έτη. Εν προκειµένω πρέπει να 
αποσαφηνιστεί ο όρος «συγκρότηση». Σύµφωνα, λοιπόν, 
µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Κώ-
δικα Διοικητικής Διαδικασίας, «Για τη νόμιμη συγκρότη-
ση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισμός, με πράξη, 
όλων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που 
προβλέπει ο νόμος». 

Κατά συνέπεια, η συγκρότηση ενός συλλογικού ορ-
γάνου αναγκαστικώς συνδέεται µε την επιλογή και τον 
ορισµό των προσώπων εκείνων, που θα αποτελέσουν τα 
µέλη του. Για την ταυτότητα του νοµικού λόγου το ίδιο 
ακριβώς ισχύει και στην περίπτωση νέας συγκρότησης, ή 
άλλως ανασυγκρότησης του ίδιου οργάνου. 

Σηµειωτέον, δε, ότι η συγκρότηση αναγκαστικώς κα-
ταλαµβάνει όλα τα µέλη του οργάνου. Εξάλλου, κατά την 
ρητή πρόβλεψη των εποµένων εδαφίων του άρθρου 13 
παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, «Αν ορισμέ-
να μέλη εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους και τα 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΑΝΑΣΎΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΈΠΙΤΡΟΠΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΈΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΈΩΝ 
ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΈΙΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΎΠΈ
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μέλη αυτά δεν έχουν ακόμη εκλεγεί ή υποδειχθεί από τα 
αρμόδια όργανα, η συγκρότηση είναι νόμιμη αν έχει εγκαί-
ρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξή τους και τα 
υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία».

Εκ τούτων έπεται, ότι κάθε πράξη συγκρότησης ή ανα-
συγκρότησης αφορά όλα τα µέλη του οργάνου και είναι 
νόµιµη ακόµη και αν κάποιο µέλος δεν έχει ακόµη ορι-
στεί, εφόσον εξασφαλίζεται η απαρτία.

Προκειµένου, λοιπόν, περί της ΕΝΛ, η ανασυγκρότη-
σή της καταλαµβάνει όλα ανεξαιρέτως τα µέλη της, άρα 
και το πρόσωπο του Νοσηλευτή Επιτήρησης Λοιµώξεων 
(ΝΕΛ). Εάν, δε, κατά τον χρόνο ανασυγκρότησης της ΕΝΛ 
δεν έχει ακόµη οριστεί από το οικείο Διοικητικό Συµβού-
λιο ο ΝΕΛ, αυτό ουδεµία επιρροή ασκεί στη νοµιµότητα 
της πράξης ανασυγκρότησης της ΕΝΛ, δοθέντος ότι τα 
υπόλοιπα µέλη επαρκούν για τον σχηµατισµό απαρτίας. 

Εντεύθεν, µε την πράξη ανασυγκρότησης της ΕΝΛ αυ-
τοµάτως διακόπτεται και η θητεία του εκτελούντος χρέη 
ΝΕΛ. Με άλλα λόγια, ο άπαξ ορισθείς ως ΝΕΛ δεν  ορί-
ζεται ες αεί ΝΕΛ, δοθέντος ότι κάτι τέτοιο ούτε προκύπτει 
από το προεκτεθέν κανονιστικό πλαίσιο, ούτε και συνάδει 
µε τους κανόνες συγκρότησης των συλλογικών διοικητι-
κών οργάνων.

Με βάση τα ανωτέρω, εσφαλµένως αναφέρεται στο 
υπ’αριθµ.πρωτ. 34285/26-06-2019 έγγραφο της Επι-
τροπής/Κλιµακίου της 1ης ΥΠΕ Αττικής, ότι δήθεν η ανα-
συγκρότηση των ΕΝΛ δεν αφορά στους ΝΕΛ. Η θεώρηση 
αυτή παραβλέπει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και φα-
νερώνει άγνοια των κανόνων συγκρότησης των συλλο-
γικών οργάνων.

Οµοίως εσφαλµένη είναι η άποψη ότι η ανασυγκρό-
τηση σηµαίνει «ανανέωση εντολής» και όχι απαραίτητα 
ανανέωση µελών. Πέραν του αδόκιµου της φράσεως 
«ανανέωση εντολής», που δεν συνδέεται εννοιολογικά 
µε τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων, παραβλέπεται 
εν προκειµένω το σύνηθες προς χάριν της εξαίρεσης. 
Ειδικότερα, όταν έχουµε ανασυγκρότηση ενός οργάνου, 
το όργανο που ορίζει τα νέα µέλη ή το όργανο – σώµα 
που εκλέγει τα νέα µέλη, αποφασίζει χωρίς να δεσµεύεται 
από την προγενέστερη επιλογή ή εκλογή των ήδη υπηρε-
τούντων και απερχόµενων µελών. 

Κατά συνέπεια, η επιλογή των νέων µελών ενεργείται 
από µηδενική βάση, χωρίς να αποδίδεται προβάδισµα σε 
παλαιά ή νέα µέλη. Εσφαλµένως, λοιπόν, στο υπ’αριθµ.
πρωτ. 34285/26-06-2019 έγγραφο της Επιτροπής/
Κλιµακίου της 1ης ΥΠΕ Αττικής επιχειρείται η απόδοση 
προβαδίσµατος στα ήδη υπηρετούντα µέλη της ΕΝΛ δια 
της χρήσεως του όρου «ανανέωση εντολής».  

Τέλος, η διαδικασία επιλογής του ΝΕΛ περιγράφεται 
από την προαναφερθείσα υπουργική απόφαση. Στην εν 
λόγω διαδικασία ουδόλως εµπλέκεται η οικεία ΔΥΠΕ ή 
οποιοδήποτε όργανο αυτής. Κατά συνέπεια, ουδεµία αρ-
µοδιότητα καθιερώνεται υπέρ της Επιτροπής/Κλιµακίου 
της οικείας ΔΥΠΕ αναφορικά µε την διαδικασία επιλογής 
του ΝΕΛ.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ  
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αναφορικά µε την παραίτηση υπαλλήλου, που 
απασχολείται ως επικουρικό προσωπικό, προ 
της λήξεως του χρόνου της συµβάσεώς του, 

επισηµαίνονται τα ακόλουθα.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 6 

του Νόµου 3329/2005, «Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τή-
ρησης των ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην 
ιατρών, επικουρικού προσωπικού, το περιεχόμενο και η 
διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο 
χρόνος και η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών 
τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την 
πρόσληψη του προσωπικού αυτού. Ταυτόχρονα με την 
κοινή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζο-
νται τα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσό-
ντα, κατά κατηγορία και κλάδο, καθώς και τα κριτήρια και 
ο τρόπος μοριοδότησης και κατάταξής τους».

Κατ’εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων εξε-
δόθη η υπ’αριθµ. Γ4β/Γ.Π.οικ.50604/01-07-2018 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υγεί-
ας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Καθορισμός 
της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, 
επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρη-
σης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτή-
σεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, 
της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και 
ειδικότητα, ΦΕΚ Β΄ 2607/04-07-2018).

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 της ως άνω ΚΥΑ, «(…) Με 
την έκδοση της απόφασης τοποθέτησής τους από τον 
Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ, οι υποψήφιοι/υποψήφιες 
διαγράφονται από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους και 
έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης εγγραφής μετά 
τη λήξη της σύμβασής τους. Σε περίπτωση μη αποδοχής 
της τοποθέτησης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτη-
σης εγγραφής την επόμενη φορά που θα ενεργοποιη-
θεί η ηλεκτρονική εφαρμογή και οι κωδικοί taxis των 
υποψηφίων δεν θα γίνονται αποδεκτοί. Σε περίπτωση 
μη αποδοχής για δεύτερη φορά ή παραίτησης πριν από 
τη λήξη της σύμβασής τους, δεν έχουν δικαίωμα υποβο-
λής νέας αίτησης πριν παρέλθει διετία από την ημερο-
μηνία παραίτησης ή μη αποδοχής (…)». 

Εκ τούτων έπεται, ότι ένας υπάλληλος που απα-
σχολείται ως επικουρικό προσωπικό δύναται να πα-
ραιτηθεί. Είναι, δε, σαφές, ότι ενόψει της αναλογικής 
εφαρµογής των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσί-
ας, η παραίτηση αναπτύσσει άµεση ισχύ.

Ωστόσο, σε περίπτωση παραίτησης, ο υπάλληλος 
στερείται του δικαιώµατος να επιλεγεί εκ νέου ως 
επικουρικό προσωπικό για µια χρονική περίοδο δύο 
(2) ετών από την ηµεροµηνία της παραιτήσεώς του.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Με αφορµή την υπ’αριθµ.πρωτ. 13151/27-
06-2019 απόφαση του Διοικητή του Γενικού 
Νοσοκοµείου Αττικής «Σισµανόγλειο-Αµαλία 

Φλέµιγκ» αναφορικά µε το ζήτηµα της ηλεκτρονικής συ-
νταγογράφησης, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ-
ΝΠΔΔ) επισηµαίνει τα ακόλουθα.

Δυνάµει της ως άνω απόφασης επιχειρείται, κατά πα-
ράβαση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου ως και της 
κοινής λογικής, η καθιέρωση της συµµετοχής του νοση-
λευτικού προσωπικού στη διαδικασία της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης. Για την θεµελίωση της επιλογής αυ-
τής υποστηρίζεται, κατ’ευφάνταστο τρόπο, η δυνατότητα 
διαίρεσης της συνταγογράφησης σε δύο εντελώς διακρι-
τά στάδια, ήτοι αυτό της συνταγογράφησης και εκείνο της 
υλοποίησης της συνταγογράφησης! 

Ενόψει, λοιπόν, των πρωτότυπων ερµηνευτικών προ-
σεγγίσεων, αλλά και των λογοπαιγνίων που φτάνουν µέ-
χρι του σηµείου να αποτυπώνονται σε δηµόσια έγγραφα, 
χωρούν οι εξής σκέψεις.

1. Ο θεσµός της ηλεκτρονικής συνταγογράφη-
σης καθιερώθηκε δυνάµει των διατάξεων του Νόµου 
3892/2010. Τόσο από την αιτιολογική έκθεση που 
συνοδεύει τον επίµαχο Νόµο, όσο και από τις ίδιες τις 
διατάξεις του προκύπτει µε σαφήνεια, ότι η διαδικασία 
της ηλεκτρονικής καταχώρησης των συνταγών βαρύνει 
αποκλειστικά και µόνον τους ιατρούς, συµπεριλαµβανο-
µένων και των ιατρών των δηµόσιων νοσοκοµείων. 

Χαρακτηριστικές είναι ιδίως οι διατάξεις του άρθρου 
3 του ως άνω Νόµου, που τιτλοφορείται, µάλιστα, «Υπο-
χρεώσεις ιατρών ως προς την ηλεκτρονική συνταγογρά-
φηση». Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
3 παρ. 1 του Νόµου 3892/2010, «Οι ιατροί υποχρεού-

νται να εγγράφονται ως χρήστες του Σ.Η.Σ. που διαχειρί-
ζεται ο Φορέας "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής 
Ασφάλισης - ΗΔΙΚΑ Α.Ε." για λογαριασμό της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχουν τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται ειδικότερα στις επόμενες 
παραγράφους».

Σηµειωτέον, ότι η ως άνω υποχρέωση βαρύνει και 
τους ιατρούς των δηµόσιων νοσοκοµείων, όπως γίνεται 
δεκτό από την υπ’αριθµ. 450/2012 Γνωµοδότηση του 
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, «Οι ια-
τροί, αφού προβούν στην ταυτοποίηση του ασθενούς με 
την επίδειξη βιβλιαρίου υγείας και τη χρήση ΑΜΚΑ, κα-
ταχωρίζουν ηλεκτρονικά τη συνταγή και συγκεκριμένα 
καταχωρίζουν τη διάγνωση, τα φάρμακα ή / και τα παρα-
πεμπτικά (…)».

Σύµφωνα µε την παράγραφο 4, «Η συνταγή ή το πα-
ραπεμπτικό που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά περιέχει 
στοιχεία του ιατρού που τα καταχώρισε, την ημερομηνία 
καταχώρισης και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της 
εκτέλεσης τους (…)».

Σύµφωνα µε την παράγραφο 5, «Μετά από την επιβε-
βαίωση της ολοκληρωμένης και επιτυχούς ηλεκτρονικής 
καταχώρισης της συνταγής και του παραπεμπτικού, οι 
ιατροί εκτυπώνουν αντίγραφο της συνταγής ή του παρα-
πεμπτικού που καταχωρίστηκε, υπογράφουν και το παρα-
δίδουν στον ασθενή (…)». 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 7, «Οι ιατροί μπορούν να 
ακυρώσουν συνταγή ή παραπεμπτικό που έχουν καταχω-
ρίσει εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί».

Σύµφωνα µε την παράγραφο 8, «Οι ιατροί έχουν τη 
δυνατότητα επισκόπησης των συνταγών ή παραπεμπτι-

ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ ΈΝΈ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΗΛΈΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΎΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ 
ΣΤΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΈΙΟ
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κών που έχουν καταχωρίσει ηλεκτρονικά οι ίδιοι (…)». 
Σύµφωνα, τέλος, µε την παράγραφο 9, «Οι ιατροί 

υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για 
την εγγραφή, την ταυτοποίηση και τη σύνδεση τους στο 
Σ.Η.Σ., καθώς και για την επεξεργασία, καταχώριση και 
εκτύπωση των ηλεκτρονικών συνταγών και παραπεμπτι-
κών».

2. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
1 παρ. 1-3 του Νόµου 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής 
Δεοντολογίας, ΦΕΚ Α΄ 287), «1. Ιατρική πράξη είναι 
εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημο-
νική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατά-
σταση της υγείας του ανθρώπου.

2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι 
οποίες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον αποσκο-
πούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην 
αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώ-
πων και στην προαγωγή της επιστήμης.

3. Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνο-
νται και η συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια 
πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ια-
τρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική 
συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή».

Κατά συνέπεια, από την ρύθµιση της παραγράφου 3 
του άρθρου 1 του Νόµου 3418/2005, που αποδίδει το 
ακριβές εννοιολογικό περιεχόµενο της ιατρικής πράξης, 
καθίσταται σαφές, ότι η συνταγογράφηση αποτελεί ια-
τρική πράξη και ως τέτοια δεν θα µπορούσε να ανατεθεί 
ούτε να εκτελεστεί – υλοποιηθεί από άλλους επαγγελµα-
τίες του χώρου της υγείας, πλην των ιατρών.

3. Εξάλλου, πέραν του ως άνω ειδικού πλαισίου, που 
προσδιορίζει το καθεστώς της ηλεκτρονικής συνταγο-
γράφησης, υπενθυµίζουµε και το πλαίσιο των επαγγελ-
µατικών δικαιωµάτων των νοσηλευτών, όπως αυτό απο-
τυπώνεται στις διατάξεις του ΠΔ 351/1989.

 Από την µελέτη του παραπάνω ΠΔ οµοίως συ-
νάγεται, ότι µεταξύ των επαγγελµατικών δικαιωµάτων 
των νοσηλευτών δεν συγκαταλέγεται οποιαδήποτε µορ-
φή συνταγογράφησης, ηλεκτρονική ή µη, ή η συµµετοχή 
των νοσηλευτών στην υλοποίηση της συνταγογράφησης. 
Ο ρόλος, λοιπόν, των νοσηλευτών περιορίζεται στην χο-
ρήγηση των φαρµάκων και δεν επεκτείνεται σε κανένα 
στάδιο της συνταγογράφησης που προηγείται. 

Με άλλα λόγια και κατά το µέρος που τα επαγγελµα-
τικά δικαιώµατα κάθε κλάδου εργαζοµένων τελούν σε 
συνάρτηση µε το πρόγραµµα σπουδών που έχουν πα-
ρακολουθήσει προ της απόκτησης του βασικού τίτλου 
σπουδών τους, προκύπτει ότι οι νοσηλευτές δεν έχουν 
διδαχθεί και άρα δεν διαθέτουν την απαιτούµενη επιστη-
µονική γνώση για την συνταγογράφηση φαρµάκων. 

4. Από το πλέγµα των παραπάνω διατάξεων, σε 
συνδυασµό µε την απουσία οιασδήποτε µνείας περί της 
όποιας σχετικής αρµοδιότητας του νοσηλευτικού προ-
σωπικού, καταδεικνύεται µε τον πλέον πειστικό και αδι-
αµφισβήτητο τρόπο, ότι η διαδικασία της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης και υλοποίησης αυτής αφορά και 

απευθύνεται µόνον στους ιατρούς, οι οποίοι και βαρύνο-
νται µε τις σχετικώς προβλεπόµενες υποχρεώσεις. 

Κατά συνέπεια είναι απόλυτα σαφές, ότι οι νοσηλευ-
τές των δηµόσιων νοσοκοµείων ουδόλως εµπλέκονται 
µε τη συγκεκριµένη διαδικασία, η οποία ως εκ της φύ-
σεώς της και του περιγραφέντος θεσµικού της πλαισίου 
ανήκει κατ’αποκλειστικότητα στο πεδίο των αρµοδιοτή-
των των ιατρών.

5. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί, ότι η δι-
αδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι από 
την φύση της µία, ενιαία και αδιαίρετη, χωρίς να µπορεί 
να διακριθεί στα ευφάνταστα στάδια α) της συνταγογρά-
φησης και β) της υλοποίησης αυτής.

Η απέλπιδα αυτή προσπάθεια διάκρισης γίνεται, προ-
κειµένου να υπάρξει µετακύλιση του βάρους και της ευ-
θύνης της διαδικασίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 
από τους καθ’ύλην αρµόδιους ιατρούς στους καθ’ύλην 
αναρµόδιους προς τούτο νοσηλευτές.

6. Πέραν τούτων η επικαλούµενη υπ’αριθµ. 446/11-
06-2018 γνωµοδότηση της Ενιαίας Νοµικής Υπηρεσίας 
της 2ης ΔΥΠΕ ουδεµία δεσµευτική ισχύ παράγει, ενώ 
ουδέν ασφαλές έρεισµα ευρίσκει επί του ισχύοντος κα-
νονιστικού πλαισίου. Αντιστρόφως το παρόν έγγραφο 
στηρίζεται σε συστηµατική παράθεση συγκεκριµένων 
διατάξεων, η σαφής διατύπωση των οποίων ουδέν πε-
ριθώριο αµφιβολίας καταλείπει, περί της ορθότητας των 
νοµικών και πραγµατικών ισχυρισµών µας. 

Θα πρέπει, επίσης, να αναφερθεί, ότι το παρόν έγ-
γραφο συνάδει πλήρως και µε το υπ’αριθµ.πρωτ. Υ4α/
οικ.92056/04-10-2013 έγγραφο του Γενικού Γραµ-
µατέα του Υπουργείου Υγείας, που αποκρούει και απα-
γορεύει οποιαδήποτε ανάµιξη του νοσηλευτικού προσω-
πικού στη διαδικασία της συνταγογράφησης. 

7. Τέλος, η προχειρότητα και το αβάσιµο του περιε-
χοµένου της υπ’αριθµ.πρωτ. 13151/27-06-2019 από-
φασης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής 
«Σισµανόγλειο-Αµαλία Φλέµιγκ» καταδεικνύεται και από 
την µνεία της υπ’αριθµ. Γ4α/Γ.Π. 3567/16-01-2015 
Απόφασης του Υπουργού Υγείας περί των καθηκόντων 
και των αρµοδιοτήτων των νοσηλευτών και των νοση-
λευτριών (ΦΕΚ Β΄ 79/2015). Η συγκεκριµένη υπουρ-
γική απόφαση έχει, όµως, καταργηθεί δυνάµει της ΥΑ 
219/22.1.2015 (ΦΕΚ Β' 137/22-01-2015) !

Το στοιχείο αυτό µάλλον διέλαθε της προσοχής του 
Διοικητή και των νοµικών του συµβούλων, οι οποίοι 
στην απέλπιδα προσπάθεια θεµελίωσης µιας παράνοµης 
και παράλογης απόφασης φτάνουν µέχρι του σηµείου να 
επικαλούνται καταργηµένες υπουργικές αποφάσεις. 

8. Συµπερασµατικά, η επίµαχη απόφαση του Διοικη-
τή είναι πληµµελής, ως ερχόµενη σε πλήρη αντίθεση µε 
το πλαίσιο που διέπει την διαδικασία της συνταγογρά-
φησης. Ως εκ τούτου, η άµεση ανάκλησή της συνιστά 
µονόδροµο, προκειµένου να επανέλθουµε στην κανο-
νικότητα, αποµακρυνόµενοι από πρωτότυπες λύσεις και 
ερµηνευτικές εκδοχές, που δεν περιποιούν τιµή στους 
εµπνευστές τους.
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Αναφορικά µε το ζήτηµα 
της χορήγησης κανονικής 
άδειας σε δόκιµο υπάλλη-

λο, που διαθέτει αναγνωρισµένη 
προϋπηρεσία, επισηµαίνονται τα 
ακόλουθα.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 48 του Δηµοσιο-
ϋπαλληλικού Κώδικα (νόµος 
3528/2007), «οι δηµόσιοι 
υπάλληλοι δικαιούνται κανονι-
κή άδεια µε αποδοχές δύο (2) 
µήνες µετά το διορισµό τους. Η 
άδεια που δικαιούνται να λάβουν 
οι υπάλληλοι ορίζεται σε δύο (2) 
ηµέρες για κάθε µήνα υπηρεσίας 
και δεν µπορεί να υπερβεί συ-
νολικά τον αριθµό των ηµερών 
κανονικής άδειας που δικαιού-
νται µε τη συµπλήρωση ενός 
(1) έτους δηµόσιας πραγµατικής 
υπηρεσίας.

Οι δηµόσιοι υπάλληλοι, µετά 
τη συµπλήρωση ενός (1) έτους 
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσί-
ας, δικαιούνται κανονική άδεια 
απουσίας µε αποδοχές, η διάρ-
κεια της οποίας ορίζεται σε εί-
κοσι (20) εργάσιµες ηµέρες αν 
ακολουθούν εβδοµάδα πέντε (5) 
εργασίµων ηµερών και είκοσι 
τέσσερις (24) εργάσιµες ηµέρες 
αν ακολουθούν εβδοµάδα έξι (6) 
εργασίµων ηµερών. Ο χρόνος 
της κανονικής άδειας επαυξάνε-
ται κατά µία (1) εργάσιµη ηµέρα 
για κάθε έτος απασχόλησης και 
µέχρι τη συµπλήρωση του ανώ-
τατου ορίου των είκοσι πέντε 

(25) ή τριάντα (30) εργασίµων 
ηµερών προκειµένου για πενθή-
µερη ή εξαήµερη εβδοµάδα εργα-
σίας, αντίστοιχα».

Οι παραπάνω κανόνες ρυθ-
µίζουν µε κάθε λεπτοµέρεια τον 
τρόπο υπολογισµού της κανονι-
κής άδειας που δικαιούται να λά-
βει ένας δηµόσιος υπάλληλος. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 
παρατηρηθεί, ότι ο υπάλληλος 
που διορίζεται σε οργανική θέση 
είτε κατόπιν παραιτήσεώς του 
από προηγούµενη οργανική θέση 
που ήδη κατείχε, είτε διαθέτοντας 
αναγνωρισµένο χρόνο προϋπη-
ρεσίας, εκλαµβάνεται αναγκαστι-
κώς και αντιµετωπίζεται στο νέο 
φορέα απασχόλησης ως δόκιµος, 
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται και για 
τον τρόπο υπολογισµού των ηµε-
ρών κανονικής άδειας που δικαι-
ούται. 

Αυτό προκύπτει, εξάλλου, 
και από τις διατάξεις του άρ-
θρου 98 παρ. 1 του Δηµοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα, σύµφωνα 
µε τις οποίες «Οι υπάλληλοι, 
που έχουν πριν από το διορισµό 
τους χρόνο πραγµατικής δηµόσι-
ας υπηρεσίας, εντάσσονται µετά 
τη µονιµοποίηση τους µέχρι και 
τον αµέσως προηγούµενο του 
καταληκτικού βαθµό, µε συνυπο-
λογισµό πλεονάζοντος χρόνου 
στο βαθµό αυτό, ύστερα από ου-
σιαστική κρίση του Υπηρεσιακού 
Συµβουλίου. Η ένταξη ανατρέχει 
στο χρόνο κρίσης του οικείου 

Υπηρεσιακού Συµβουλίου».
Από την διατύπωση των πα-

ραπάνω διατάξεων, που οµιλούν 
ρητώς περί της µονιµοποίησης 
των υπαλλήλων που είχαν χρό-
νο πραγµατικής δηµόσιας υπη-
ρεσίας προ του διορισµού τους, 
ουδέν περιθώριο αµφιβολίας κα-
ταλείπεται, περί του ότι οι υπάλ-
ληλοι που έχουν αναγνωρισµένο 
χρόνο προϋπηρεσίας αντιµετωπί-
ζονται για τα πρώτα δύο έτη ως 
δόκιµοι.

Με άλλα λόγια ο Δηµοσιοϋ-
παλληλικός Κώδικας προκρίνει 
την επέλευση των ευµενών συ-
νεπειών των ευεργετικών δια-
τάξεων περί της αναγνώρισης 
χρόνου προϋπηρεσίας µετά τη 
µονιµοποίηση του δόκιµου υπαλ-
λήλου. 

Τέλος, κατά την πάγια ερ-
µηνευτική προσέγγιση των δι-
ατάξεων του άρθρου 40 του 
Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, 
οι υπάλληλοι που διανύουν την 
διετή δοκιµαστική περίοδο δεν 
δικαιούνται οιασδήποτε µορφής 
µετάταξη, άρα ούτε και αµοιβαία. 
Σε κάθε περίπτωση η έννοια της 
αµοιβαίας µετάταξης απαιτεί την 
οµοιότητα µεταξύ των αµοιβαίως 
µετατασσοµένων υπαλλήλων, οι 
οποίοι θα πρέπει να είναι αµφό-
τεροι µόνιµοι υπάλληλοι, αλλά 
και να ανήκουν στην ίδια κατη-
γορία.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 
ΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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Αναφορικά µε το ζήτηµα της επαγγελµατικής ανα-
γνώρισης των αποφοίτων τµηµάτων νοσηλευ-
τικής ιδιωτικών κολλεγίων επισηµαίνονται τα 

ακόλουθα.
 Αναγκαστικά το εν λόγω ζήτηµα συνδέεται µε 

εκείνο της υποχρεωτικής εγγραφής όλων των νοση-
λευτών στα µητρώα της ΕΝΕ, ως προϋπόθεσης για τη 
νόµιµη άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλµατος στην 
χώρα µας. 

Εν σχέσει, λοιπόν, µε τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις εγγραφής των απασχολουµένων στην Ελλάδα 
νοσηλευτών στα µητρώα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελ-
λάδος (ΕΝΕ) θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τα 
κάτωθι.

 Η ΕΝΕ, ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δι-
καίου συσταθέν δυνάµει των διατάξεων του Νόµου 
3252/2004, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της 
και της δηµόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί, δε-
σµεύεται πλήρως από τις διατάξεις του ως άνω ιδρυτι-
κού της Νόµου, οι οποίες επέχουν θέση Καταστατικού, 
ρυθµίζοντας κάθε ζήτηµα που άπτεται της οργάνωσης 
και της λειτουργίας της ως δηµόσιας υπηρεσίας.

Οι ως άνω παρατηρήσεις προφανώς καταλαµβάνουν 
και το ζήτηµα της εγγραφής νέων µελών. Ως εκ τούτου, 
στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµη η µνεία των διατά-
ξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 του Νό-
µου 3252/2004, σύµφωνα µε τις οποίες « 2. Τακτικά 
µέλη της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές 
που είναι απόφοιτοι: 

α) Τμημάτων Νοσηλευτικών A.E.I., 
β) Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., 
γ) Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελφών Νοσοκό-

μων, Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων, αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, 

δ) Πρώην Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, 
ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμημάτων της αλλο-

δαπής, των οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί 
ως ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευτικών σχολών της 
ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

στ) Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής, 
ζ) Πρώην Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκό-

μων.
3. Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες που δικαιούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.Ε. να ασκούν τη νοση-
λευτική στην Ελλάδα, υποχρεούνται να γίνουν μέλη της 
Ε.Ν.Ε. με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ο Έλληνας νοµο-
θέτης έχει προσδιορίσει κατά τρόπο περιοριστικό, και 
όχι ενδεικτικό, τους δικαιούµενους και συνάµα υπόχρε-
ους να εγγράφονται στα µητρώα της ΕΝΕ. 

Ειδικότερα, επί των ρυθµίσεων της ως άνω παρα-
γράφου 3 σηµειώνεται, ότι αυτές αφορούν τους νο-
σηλευτές εκείνους, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο πεδίο 
εφαρµογής των διατάξεων της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, 
που έχει ενσωµατωθεί στην εθνική µας έννοµη τάξη δυ-
νάµει των διατάξεων του ΠΔ 38/2010 όπως ισχύει, 
και έχουν επιτύχει την αναγνώριση των επαγγελµατι-
κών τους προσόντων στη χώρα µας. 

Εν προκειµένω διευκρινίζεται, ότι αρµόδιος φορέας 
για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 
στην Ελλάδα και την εν γένει εφαρµογή της Οδηγίας 
2005/36/ΕΚ και του ΠΔ 38/2010 είναι το Συµβού-
λιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), 
ήτοι µια διοικητική αρχή διάφορη και ανεξάρτητη από 
την ΕΝΕ. Βέβαια, µε τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του 
Νόµου 4610/2019, η σχετική αρµοδιότητα περιήλθε 
στο Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Νο-
µοθεσίας (ΑΤΕΕΝ), άλλως, δε, στα οικεία νοµικά πρό-
σωπα δηµοσίου δικαίου σωµατειακής µορφής. Ωστόσο, 
ενόψει των µεταβατικών διατάξεων του άρθρου 99 του 
Νόµου 4610/2019, η ΕΝΕ δεν έχει εισέτι ασκήσει την 
ως άνω αρµοδιότητα.

Ως εκ τούτου, προκειµένου περί της δυνατότητας 
εγγραφής στα µητρώα της ΕΝΕ των νοσηλευτών της 
παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Νόµου 3252/2004, 
αυτή τελεί υπό την αίρεση της προηγούµενης αναγνώ-
ρισης των επαγγελµατικών τους προσόντων δια σχετι-
κής διοικητικής πράξεως εκδιδόµενης από τον καθ’ύ-
λην αρµόδιο εθνικό φορέα. 

Υπογραµµίζεται, ότι οι ως άνω παρατηρήσεις λαµ-
βάνουν χώρα επί τη βάσει του νυν ισχύοντος θεσµικού 
πλαισίου.

Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται, ότι η ΕΝΕ δεν έχει 
ασκήσει ακόµη την αρµοδιότητα περί της «αναγνώρι-
σης» των τίτλων σπουδών των ιδιωτικών κολλεγίων, 
των οποίων το καθεστώς λειτουργίας διέπεται αποκλει-
στικά από τις διατάξεις του Νόµου 3696/2008, όπως 
ισχύει. Ως εκ τούτου δεν µπορεί να δεσµευτεί για µελ-
λοντικές αποφάσεις της, οι οποίες είναι προφανές ότι 
εκδίδονται κατά περίπτωση, κατόπιν ελέγχου των δικαι-
ολογητικών που θα προσκοµίζει έκαστος ενδιαφερόµε-
νος.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
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Aναφορικά µε την µοριοδότηση της εργασιακής 
εµπειρίας, προκειµένου περί της πρόσληψης στο 
δηµόσιο κατά σειρά προτεραιότητας, επισηµαίνο-

νται τα ακόλουθα.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 περ. 

Β΄ του Νόµου 2190/1994, «Οι υποψήφιοι για διορισµό 
σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευ-
τεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κατατάσσονται 
σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνο-
λικής βαθµολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθµο-
λόγηση των ακόλουθων κριτηρίων : (…) Β. Εµπειρία στο 
αντικείµενο της θέσης:

Επτά (7) µονάδες ανά µήνα και για συνολική εµπειρία 
µέχρι ογδόντα τέσσερις (84) µήνες.

Ως εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασί-
ας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα 
ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή 
µε το γνωστικό αντικείµενο του τίτλου σπουδών ή µε το 
αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης, µετά την απόκτη-
ση του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο ο υποψή-
φιος µετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς 
τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος, µετά τη λήψη της άδειας (…)».

Με τις παραπάνω διατάξεις ρυθµίζεται το ζήτηµα της 
µοριοδότησης του κριτηρίου της εργασιακής εµπειρίας 
προκειµένου περί κατάληψης θέσεως στο δηµόσιο κατό-
πιν σχετικής προκήρυξης.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αναφορικά µε την εκπαίδευση νοσηλευτών στον 
τοµέα της νεφρολογίας επισηµαίνονται τα ακό-
λουθα.Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’αριθµ. 

Α4/2450/04-06-1991 Απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων (Εκπαίδευση Νοσηλευτών-τριών Νεφρολογίας, ΦΕΚ 
Β΄ 476/1991),

1. Καθιερώνουµε ειδική εκπαίδευση νοσηλευτών 
Νεφρολογίας διαρκείας έξι (6) µηνών, η οποία θα πραγ-
µατοποιείται σε Νεφρολογικά Κέντρα τα οποία θα ανα-
γνωρίζονται ως κατάλληλα για τούτο µε απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων, 
µετά γνώµη  του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας. Η εκπαί-
δευση αυτή µπορεί να γίνει και στο ίδιο Νοσοκοµείο στο 
οποίο έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί ο νοσηλευτής .

2. Ο προγραµµατισµός της ειδικής αυτής εκπαίδευσης 
θα γίνεται µε απόφαση του Υπουργείου µετά από σχετική 
πρόταση του Νοσοκοµείου όπου υπηρετεί ο (η) νοσηλευ-
τής (τρία) και γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου 
Υγείας. Για την εκπαίδευση αυτή θα προηγείται  σχετική 
απόσπαση του εκπαιδευοµένου εκτός εάν πρόκειται να 
εκπαιδευθεί στο ίδιο Νοσ/µειο στο οποίο και υπηρετεί.

3. Στον εκπαιδευόµενο, µετά το πέρας της εκπαίδευ-
σης, θα χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό από το Δ/ντή 
της Νεφρολογικής µονάδας στην οποία πραγµατοποιή-
θηκε η εκπαίδευση. 

[Εν προκειµένω υπογραµµίζεται, ότι σύµφωνα µε την 
παρ. 1 της υπ`αριθµ. Α4β/οικ.1610/22.3-17.4.1992 
απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β`264), ορίσθη-
κε όπως το προβλεπόµενο στην ανωτέρω παράγρ. 3 πι-
στοποιητικό υπογράφεται και από το Δ/ντή της Νοσηλευ-
τικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου]

4. Οι νοσηλευτές-τριες που θα έχουν τύχει της ειδι-
κής αυτής εκπαίδευσης θα απασχολούνται αποκλειστικά 
και κατά προτεραιότητα στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, 

στην Περιτοναϊκή Κάθαρση και στα Νεφρολογικά Τµήµα-
τα, εκτός απόλυτα δικαιολογηµένων εξαιρέσεων (προα-
γωγή σε ανώτερο Ιεραρχικό βαθµό, µειωµένη απόδοση 
κλπ).

5. Για την επιλογή προς εκπαίδευση στην Νεφρο-
λογία απαιτείται όπως ο νοσηλευτής-τρία έχει πτυχίο 3 
ετούς, τουλάχιστον, φοίτησης και να είναι µόνιµος υπάλ-
ληλος ή υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

6. Νοσηλευτής-τρια που έχει προϋπηρεσία σε Νε-
φρολογικά Τµήµατα Νοσοκοµείων µεγαλύτερη του ενός 
έτους (1) έτους, µπορεί να θεωρηθεί ως έχων την ως 
άνω ειδική εκπαίδευση στη Νεφρολογία µε διαπιστω-
τική πράξη του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. 
Ασφαλίσεων, µετά γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου 
Υγείας.

Σηµειώνεται, τέλος, ότι µε την παρ. 2 της υπ`α-
ριθµ. Α4β/οικ.1610/22.3-17.4.1992 απόφασης του 
Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β`264), ορίσθηκαν τα εξής: 
«Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει Νοσηλευτής 
- τρια που έχει προϋπηρεσία σε Νεφρολογικά Τµήµατα 
Νοσοκοµείου µεγαλύτερη του  ενός (1) έτους, προκειµέ-
νου να εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη που προ-
βλέπεται στην παρ. 6 ορίζονται ως ακολούθως:

1. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωµένο.
2. Το αναφερόµενο στην παράγρ. 3 της υπ` αριθ. 

Α4/2450/4.6.1991 (ΦΕΚ 476/91 τ. Β` Υπουργικής 
Απόφασης και όπως συµπληρώνεται µε την παρούσα, 
πιστοποιητικό και

3. Βεβαίωση της Γραµµατείας του Νοσοκοµείου ότι 
είναι υπάλληλος µόνιµος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου».

Με τις παραπάνω διατάξεις αποσαφηνίζεται το πλαί-
σιο της ειδικής εκπαίδευσης των νοσηλευτών στη Νε-
φρολογία και της χορήγησης αντίστοιχου πιστοποιητικού.  
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ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» 
 
 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, 
οι οποίες πηγάζουν πρωτίστως από τους σκοπούς της, όπως αυτοί 
περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου 3252/2004 
(επιστημονική προαγωγή μελών, προαγωγή και Ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως 
ανεξάρτητης και αυτόνομης Επιστήμης και Τέχνης με σκοπό την συμβολή στην 
προστασία της υγείας του Ελληνικού Λαού) και σύμφωνα με: 
 
• Την απόφαση Δ.Σ. (Αρ. πρωτ. 819/09-06-2017), με θέμα: «Συγκρότηση 
Επιτροπών Επιστημονικών Τομέων», 
• Το ακριβές απόσπασμα 4ου πρακτικού του Δ.Σ. (θέμα 7) από 03/04/2019 με 
αρ. πρωτ. 595/03-04-2019 
• Το άρθρο 23 του Ν. 3252/2004 

 

 
Ανακοινώνει: 
 
1) Τη συγκρότηση Επιτροπής του Επιστημονικού Τομέα Καρδιολογικής 

Νοσηλευτικής (Ε.Τ.Κ.Ν.), με τα εξής μέλη:  
 

• Παναγιώτου Χρυσούλα - Ανθούλα, Πρόεδρος 
• Ανδρεαδάκη Ευαγγελία 
• Βαλλιανάτου Λυδία 
• Βούγια Δέσποινα 
• Γιάγκου Ευτυχία 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. 
Ταχ. Δ/ση       :Β. Σοφίας 47 
 Τ.Κ.                 :106 76  Αθήνα 
Τηλ .                :210- 3648044 
                         :210- 3648048 
Φαξ                 :210- 3648049   
E-mail            : info@enne.gr   
Πλροφορίες: Α. Δάγλας 

                 Αθήνα,   04/04/2019 
 
                 Αρ. Πρωτ: 606 
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• Δάγλας Αριστείδης 
• Θεοδωρακοπούλου Ανδριάνα 
• Κάπελα Μαρία 
• Καρδακάρη Όλγα 
• Κυριαζόπουλος Κωνσταντίνος 
• Κλέτσιου Ελένη 
• Μακρογαμβράκη Κυριακή 
• Μάνθου Παναγιώτα 
• Μελετιάδου Μαρία 
• Μπακέλα Παρασκευή 
• Μπαρουξής Δημήτριος 
• Μπίζας Λάμπρος 
• Ξυδάκη Ευαγγελία 
• Παλαιολόγος Βασίλειος 
• Παντελίδου Ελένη 
• Πασαλή Χριστίνα 
• Πιστόλας Δημήτριος 
• Πλακούτση Σοφία 
• Σιώπης Δημήτριος 
• Χιωτέλης Ιωάννης 
 

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του Τομέα και Απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΝΕ, δύναται να δημιουργηθούν και Τμήματα του Τομέα. 

Για όσους νοσηλευτές ασχολούνται/ενδιαφέρονται με το εν λόγω αντικείμενο, 
μπορούν για περισσότερες πληροφορίες να ακολουθήσουν το 
σύνδεσμο http://enne.gr/nosileftikoi_epistimonikoi_tomeis 

Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι ετήσια. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε 
 
 
 

         Πρόεδρος                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 

Δημήτριος Σκουτέλης                                                                   Αριστείδης Δάγλας 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών: 
Τα μέλη της Επιτροπής 
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ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Ε.Π) 

 
 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, οι 
οποίες πηγάζουν πρωτίστως από τους σκοπούς της, όπως αυτοί περιγράφονται στις 
διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου 3252/2004 (επιστημονική προαγωγή μελών, 
προαγωγή και Ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και αυτόνομης 
Επιστήμης και Τέχνης με σκοπό την συμβολή στην προστασία της υγείας του 
Ελληνικού Λαού) και σύμφωνα με: 
 

• Την απόφαση Δ.Σ. (Αρ. πρωτ. 819/09-06-2017), με θέμα: «Συγκρότηση 
Επιτροπών Επιστημονικών Τομέων», 

• Τις αιτήσεις συμμέτοχης των ενδιαφερόμενων, 
• Το ακριβές απόσπασμα 4ου πρακτικού του Δ.Σ. (θέμα 7) από 03/04/2019 με 

αρ. πρωτ. 595/03-04-2019 
• Το άρθρο 23 του Ν. 3252/2004 

  
Ανακοινώνει: 
 
Τη συγκρότηση Επιτροπής του Επιστημονικού Τομέα Επείγουσας 
Νοσηλευτικής (Ε.Τ.Ε.Ν.-Τ.Ε.Π.), με τα εξής μέλη:  

           
Κακλαμάνου Ευδοκία, Πρόεδρος 
Άγγου Μαρία, 
Αποστόλου Ευαγγελία, 
Γελαδάρη Σοφία, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. 
Ταχ. Δ/ση       :Β. Σοφίας 47 
 Τ.Κ.                 :106 76  Αθήνα 
Τηλ .                :210- 3648044 
                         :210- 3648048 
Φαξ                 :210- 3648049   
E-mail            : info@enne.gr   
 

                                          Αθήνα,  30/05/2019 
 
                                          Αρ. Πρωτ: 873 
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Καλαρώνης Παντελεήμων, 
Καλογήρου Μαίρη, 
Καλομοιράκης Πέτρος, 
Καριώτης Χρήστος, 
Κεσουδίδου Ιωάννα, 
Κώνστα Σοφία, 
Μαντζανάς Μιχαήλ, 
Μπικούλη Αναστασία, 
Νούση Ευτυχία, 
Ντούρμα Βασιλική, 
Παλιοκώστα Βασιλική, 
Παπαγεωργίου Σπυριδούλα, 

      Πασαλή Στυλιανή, 
Πάσχου Δήμητρα, 
Ποζατζίδη Μαρίνα, 
Σάββα Χριστίνα, 
Σταυρουλάκης Στυλιανός, 
Τζαμουράνη Αθανασία, 
Τσιάπαρη Δέσποινα, 
Χαρίση Ευαγγελία, 
Χατζησπύρου Κωνσταντίνα, 
Χονδρού Γεωργία. 
 
Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του Τομέα και Απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΝΕ, δύναται να δημιουργηθούν και Τμήματα του Τομέα. 
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο 

http://enne.gr/nosileftikoi_epistimonikoi_tomeis 
Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι ετήσια. 

 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε 
 

      Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 
Δημήτριος Σκουτέλης                                                                 Αριστείδης Δάγλας 

 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών: 
Τα μέλη της Επιτροπής 
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ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

[1]

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ   
(Ε.Τ.Ο.Ν.) 
 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, οι οποίες 
πηγάζουν πρωτίστως από τους σκοπούς της, όπως αυτοί περιγράφονται στις διατάξεις του 
άρθρου 2 του Νόμου 3252/2004 (επιστημονική προαγωγή μελών, προαγωγή και Ανάπτυξη 
της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και αυτόνομης Επιστήμης και Τέχνης με σκοπό την 
συμβολή στην προστασία της υγείας του Ελληνικού Λαού) και σύμφωνα με: 
 

• Τη λήξη της θητείας της επιτροπής Ε.Τ.Ο.Ν. (ΑΠ: 314-09/03/2018, ΑΔΑ:ΩΛΣΖΟΞΓ5-ΒΔ3) 
• Την απόφαση Δ.Σ. (Αρ. πρωτ. 819/09-06-2017), με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπών 

Επιστημονικών Τομέων», 
• Τις αιτήσεις συμμέτοχης των ενδιαφερόμενων, 
• Το ακριβές απόσπασμα 4ου πρακτικού του Δ.Σ. (θέμα 7) από 03/04/2019 με αρ. πρωτ. 

595/03/03/2019 
• Το άρθρο 23 του Ν. 3252/2004 

 
Ανακοινώνει: 
 
1) Τη συγκρότηση Επιτροπής του Επιστημονικού Τομέα Ογκολογικής Νοσηλευτικής  
 (Ε.Τ.Ο.Ν.), με τα εξής μέλη:  

           
      Μανούσου Αικατερίνη, Πρόεδρος 

Ανθοπούλου Πολύμνια, 
Βασταρδή Μαρία, 
Βενέτη Αικατερίνη, 
Βλαχοθανάση Ευθυμία, 
Γέραλη Μαρία, 
Γιαννοπούλου Αθανασία, 
Δεληδάκη Αθηνά, 
Ζούγκου Θεώνη, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. 
Ταχ. Δ/ση       :Β. Σοφίας 47 
 Τ.Κ.                 :106 76  Αθήνα 
Τηλ .                :210- 3648044 
                         :210- 3648048 
Φαξ                :210- 3648049   
E-mail            : info@enne.gr   

                                          Αθήνα,  03/06/2019 
 
                                          Αρ. Πρωτ: 892 
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Θεολογίδου Ειρήνη, 
Ιορδανοπούλου Σταματίνα, 
Καργάκη Ιωάννα, 
Κατσούπη Μαρία, 
Κολώνια Ειρήνη, 
Κουρής Ιωάννης, 
Κούτσιαρη Μαρία, 
Κυρανούδη Αγγελική, 
Κωνσταντικάκη Βάϊα, 
Κωστοπούλου Σωτηρία, 
Λουκάκου Ευσταθία, 
Μηλάκα Μαρία, 
Μήττας Ευάγγελος, 
Μουλαρογιάννη Μαρία, 
Μουρελάτου Χριστίνα, 
Μπατίκα Πελαγία, 
Ντζιλέπη Πηνελόπη, 
Παναγιώτου Άλκηστη, 
Παπαμιχαήλ Ελευθερία, 
Παππά Κωνσταντίνα, 
Πολίτης Νικόλαος, 
Πολυκανδριώτης Τζαννής 
Πράπα Παρασκευή-Μαρία, 
Τσαμπίρη Μαρία, 
Τσιχλακίδου Αναστασία, 
Φραγκιαδάκη Γεωργία, 
Χαλιμούρδα Ισμήνη. 

 
Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του Τομέα και Απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΝΕ, δύναται να δημιουργηθούν και Τμήματα του Τομέα. 
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο 

http://enne.gr/nosileftikoi_epistimonikoi_tomeis
Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι ετήσια. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε 
 

      Ο  Πρόεδρος                                                                                Ο Γεν. Γραμματέας 
 
Δημήτριος  Σκουτέλης                                                                      Αριστείδης  Δάγλας 
 
Πίνακας Αποδεκτών: 
Τα μέλη της Επιτροπής 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Θεσµός για το σύγχρονο νοσηλευτή

20o

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΩΝ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

τηλ.: 210 5244760

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

5-8
2019
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

www.pasyno2019.gr
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ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

Το Συνέδριο µοριοδοτείται από την ΕΝΕ µε 23 µονάδες Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης


