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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από πρόταση της Ε.Ν.Ε. που συμπε-

ριλήφθηκε στο Ν. 3918/2011, το χρη-

ματικό ποσό της εγγραφής και της ετή-

σιας εισφοράς των μελών, τροποποιείται

ως εξής:

1. Το ποσό της εγγραφής για όλους, από

20e, γίνεται 5e

2. Το ποσό της ετήσιας ανανέωσης για

τους ανέργους νοσηλευτές και τα

μέλη των τρίτεκνων και πολύτεκνων

οικογενειών, μειώνεται στα 20e

3. Για τα λοιπά μέλη, το ποσόν της ετή-

σιας εισφοράς, από 45eδιαμορφώ-

νεται σε 40e.

�

ΣΣ
το παρόν φύλλο
παρατίθενται όλες
οι σχετικές διατά-

ξεις, οι οποίες δείχνουν
ξεκάθαρα ότι, η κατάλη-
ψη των θέσεων ευθύνης
των νοσηλευτικών υπη-
ρεσιών, μπορεί να γίνει,
τόσο από τους νοσηλευ-
τές της κατηγορίας ΠΕ,
όσο και από εκείνους της
κατηγορίας ΤΕ, χωρίς την
εισαγωγή κάποιας μορ-
φής διάκρισης μεταξύ των.

Οι  νοσηλευτές των κατη-
γοριών ΠΕ και ΤΕ φέρουν
τον ίδιο επαγγελματικό τίτ-
λο και ασκούν το ίδιο επάγ-
γελμα ως υποχρεωτικά μέλη
του ίδιου επαγγελματικού
συλλόγου – ΝΠΔΔ. Επο-
μένως, η ειδικότητά τους
δεν είναι μόνο απόλυτα
συναφής, αλλά ταυτόσημη,
ώστε να μην μπορεί να

υποστηριχθεί, ότι οι λει-
τουργίες των νοσηλευτι-
κών υπηρεσιών απαιτούν
γνωστική υποδομή πανε-
πιστημιακού επιπέδου. Με
βάση το σύνολο των παρα-
τηρήσεων που καταγράφο-
νται στο εν λόγο άρθρο,
καθίσταται σαφές ότι, είναι
εφικτή και νομικώς, αλλά
και συνταγματικώς ανεκτή
η καθιέρωση, δυνάμει των

οικείων οργανισμών, της
δυνατότητας κατάληψης των
θέσεων ευθύνης των νοση-
λευτικών υπηρεσιών των
νοσοκομείων διαζευκτι-
κώς από νοσηλευτές των
κατηγορ ιών ΠΕ ή ΤΕ ,
χωρίς να συντρέχει εν
προκειμένω το προβάδι-
σμα των κατηγοριών του
άρθρου 97 του Υπαλληλι-
κού Κώδικα. Σελ. 4-5
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ΕΝΕΚΑ
Υπουργείο Υγείας:

Πέντε μήνες απραξίας
Από αυτήν εδώ τη στήλη, πολλές φορές

κατά το παρελθόν σταθήκαμε κριτικά

απέναντι στην εκάστοτε ηγεσία του

Υπουργείου Υγείας, προσπαθώντας να

είμαστε όσο το δυνατόν δίκαιοι και ανα-

γνωρίζοντας πάντοτε το συντελεστή

δυσκολίας χάραξης πολιτικής υγείας,

ιδιαίτερα μετά την υπαγωγή της χώρας

στη βάσανο των μνημονίων.

Από τον Ιούνιο που η χώρα απέκτησε

νέα κυβέρνηση όμως, το υπουργείο Υγεί-

ας φαίνεται να έχει πέσει σε ύπνο βαθύ.

Με τα προβλήματα να πολλαπλασιάζο-

νται καθημερινά και τους πολίτες να

έχουν περιέλθει σε απόγνωση μιας και

καλούνται πλέον να αυτασφαλίζονται

εξολοκλήρου, αφού  το δημιούργημα

του ΕΟΠΠΥ δείχνει να παραπαίει οδεύ-

οντας προς  διάλυση, το υπουργείο Υγεί-

ας κατόρθωσε μόλις χτες να διορίσει

τους νέους διοικητές των Υγειονομικών

Περιφερειών, μετά από πέντε μήνες

ουσιαστικής ακυβερνησίας των εποπτευ-

ομένων μονάδων τους.

ΛΕΝΑ ΑΛΜΠΑΝΗ
Διορίστηκε

υποδιοικήτρια της 6ης ΥΠΕ

HH
Λένα Αλμπάνη, πρόεδρος του 7ου Π.Τ της Ε.Ν.Ε. και Γεν. Γραμματέας της
ΠΑΣΥΝΟ Αχαΐας, διορίστηκε στη θέση της Υποδιοικήτριας της 6ης ΥΠΕ.
Της ευχόμαστε καλή δύναμη και είμαστε σίγουροι ότι η αποφασιστικό-

τητά της και οι ικανότητες που διαθέτει θα βγάλουν ασπροπρόσωπο όλο τον
κλάδο των Νοσηλευτών. Συνέχεια στη σελ. 6

�
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ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  

ΚΚααμμίίαα  δδιιάάκκρριισσηη    
Σύμφωνα με τις διατάξεις

του εδαφίου α’ της παρα-

γράφου 7 του άρθρου 84

του Δημοσιοϋπαλληλικού

Κώδικα, όπως ισχύουν με-

τά την αντικατάστασή τους

από τις διατάξεις του άρ-

θρου πρώτου του Νόμου

3839/2010, «με τους ορ-

γανισμούς των οικείων

υπηρεσιών καθορίζονται

οι κλάδοι ΠΕ, TE και ΔΕ, των

οποίων οι υπάλληλοι κρί-

νονται για την...  Σελ. 4-5
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ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΓΓ ΓΓ ΕΕ ΛΛ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ       

ΜΜεεττάάττααξξηη  σσεε  ααννώώττεερρηη  κκααττηηγγοορρίίαα    
Αρχικώς θα πρέπει να επισημανθεί, ότι βασική προϋπόθεση της

διενέργειας μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία είναι η ύπαρξη

αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης. Μη υπαρχούσης παρόμοι-

ας θέσεως, κωλύεται, κατ’ αρχήν, η ολοκλήρωση της διαδικα-

σίας μετάταξης. Ειδικώς, βέβαια, για την τρέχουσα χρονική

περίοδο υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

35§5 του Νόμου 4024/2011, «από την έναρξη του παρόντος

νόμου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαι-

σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής επιτρέπεται η μετάθεση ή

μετάταξη υπαλλήλου, περιλαμβανομένων των .. Σελ. 7

ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΕΕ ΜΜ ΒΒ ΑΑ ΣΣ ΗΗ     

ΑΑκκρρόόαασσηη  ππααλλμμώώνν  εεμμββρρύύωωνν  
Αναφορικά με την εισήγηση – πρωτοβουλία διευθυντή γυναι-

κολόγου του νοσοκομείου «Ελ. Βενιζέλου» περί της ταχύρρυθ-

μης εκπαίδευσης νοσηλευτών, προκειμένου αυτοί να καταστούν

ικανοί παρακολούθησης – ακρόασης και αξιολόγησης των παλ-

μών των εμβρύων των επίτοκων γυναικών, επισημαίνονται τα

ακόλουθα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα τόσο των νοσηλευτών, όσο

και των μαιευτών περιγράφονται με σαφήνεια από τις διατά-

ξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989. Ειδικότερα, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ως άνω ΠΔ, οι φέρο-

ντες τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή αποκτούν ειδικές

επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της γενι-

κής νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενι-

κώς φροντίδων, ενώ έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στε-

λέχη νοσηλευτικών μονάδων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,

είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής νοση-

λευτικών φροντίδων.

Στη συνέχεια των παραπάνω διατάξεων γίνεται περιγραφή

των ειδικότερων αντικειμένων και δραστηριοτήτων των νοση-

λευτών, από την οποία προκύπτει ότι τα καθήκοντά τους είναι

αμιγώς νοσηλευτικά… Σελ.9
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Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις
του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρε-
ωτικά την εφημερίδα. Χειρόγραφα, δημοσιευ-
μένα ή μη, δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η
ανατύπωση ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου του
κειμένου χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ

ΓΓεερράάσσιιμμοοςς  ΒΒώώκκοοςς::  ΠΠΕΕΝΝΤΤΕΕΛΛΗΗ  

ΒΒ ΑΑ ΕΕ     

ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  ττοουυςς
δδιικκααιιοούύχχοουυςς  

Σύμφωνα με τις διατάξεις

της υπ’ αριθμ. οικ.2/16519/0022

Κοινής Υπουργικής Απόφασης

(ΦΕΚ Β΄465/24/02/2012) περί

του καθορισμού του επιδόμα-

τος επικίνδυνης και ανθυγιει-

νής εργασίας της παρ. 1 του

άρθρου 15 του Ν. 4024/2011

(ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), καθο-

ρίζεται το μηνιαίο επίδομα επι-

κίνδυνης και ανθυγιεινής εργα-

σίας για τους μόνιμους και

δόκιμους πολιτικούς υπαλλή-

λους και υπαλλήλους με σχέ-

ση εργασίας... Σελ.6

Σελ. 14-15
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ:  

Πέντε μήνες απραξίας

AA
πό αυτήν εδώ τη στήλη, πολλές φορές
κατά το παρελθόν σταθήκαμε κριτι-
κά απέναντι στην εκάστοτε ηγεσία

του Υπουργείου Υγείας, προσπαθώντας να
είμαστε όσο το δυνατόν δίκαιοι και ανα-
γνωρίζοντας πάντοτε το συντελεστή δυσκο-
λίας χάραξης πολιτικής υγείας, ιδιαίτερα
μετά την υπαγωγή της χώρας στη βάσανο
των μνημονίων.

Από τον Ιούνιο που η χώρα απέκτησε νέα
κυβέρνηση όμως, το υπουργείο Υγείας φαί-
νεται να έχει πέσει σε
ύπνο βαθύ.Με τα προ-
βλήματα να πολλαπλα-
σιάζονται καθημερινά
και τους πολίτες να
έχουν περιέλθει σε από-
γνωση μιας και καλού-
νται πλέον να αυτασφα-
λίζονται εξολοκλήρου,
αφού  το δημιούργη-
μα του ΕΟΠΠΥ δείχνει
να παραπαίει οδεύο-
ντας προς  διάλυση, το
υπουργείο Υγείας κατόρ-
θωσε μόλις χτες να διο-
ρίσει τους νέους διοι-
κητές των Υγειονομικών
Περιφερειών, μετά από
πέντε μήνες ουσιαστι-
κής ακυβερνησίας των
εποπτευομένων μονά-
δων τους.

Επιπλέον, με μουδιασμένα τα φτερά της
επιχειρούμενης αναμόρφωσης του ΕΣΥ και
με ανύπαρκτη ουσιαστικά νομοθετική παρα-
γωγή, οι περασμένοι πέντε μήνες μπορούν
να χαρακτηριστούν άνετα  χαμένοι, χωρίς
κάτι να δείχνει ότι θα αλλάξει στο άμεσο
μέλλον.

Οι πολυθρύλητες και μακροσκελείς συζη-
τήσεις για τις συγχωνεύσεις των νοσοκο-
μείων που απ’ ό,τι φαίνεται διεξάγονται χωρίς
σοβαρό σχέδιο υλοποίησης, το μόνο που
έχουν καταφέρει είναι να διασπείρουν τον
πανικό μεταξύ των εργαζομένων στα προς
συγχώνευση νοσοκομεία, ναρκοθετώντας
κάθε διάθεση για ειλικρινή διάλογο και ενι-
σχύοντας την καχυποψία και την επιφυλα-
κτικότητα, ακόμα και αν οι  κρατούντες είχαν
καλή πρόταση να αντιτείνουν στις δικαιο-
λογημένες ανησυχίες των εργαζομένων.

Μέσα σ’ όλα αυτά
λοιπόν, το ΕΣΥ (ή του-
λάχιστον τ’ απομεινά-
ρια του), υποστελε-
χωμένο, ρ ικνό και
ημιθανές, καθημερι-
νά οδηγείται στη βάσα-
νο της απαξίωσης και
της επικείμενης κατάρ-
γησης, απειλώντας να
τινάξει στον αέρα χιλιά-
δες προϋπολογισμούς
νοικοκυριών, με το
επιτελείο του αρμό-
διου υπουργείου να
περιορίζεται στο ρόλο
του απαθούς θεατή.

Οι πέντε χαμένοι
μήνες λοιπόν φαίνε-
τα ι  πως  θα  γ ίνουν

δέκα, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στη
σύνθεση των πολυάριθμων συμβούλων
της ηγετικής ομάδας του υπουργού και αν
επιτέλους δεν αντιληφθούν οι υπεύθυνοι
ότι δε μπορείς να ζητάς από…αρτοποιούς
να κατασκευάσουν διαστημόπλοια…

Και ο Θεός βοηθός… 

Το ΕΣΥ (ή τουλάχιστον
τ’ απομεινάρια του), 

υποστελεχωμένο, ρικνό και
ημιθανές, καθημερινά 

οδηγείται στη βάσανο της
απαξίωσης και της επικείμε-
νης κατάργησης, απειλώντας

να τινάξει στον αέρα 
χιλιάδες προϋπολογισμούς

νοικοκυριών, με το 
επιτελείο του αρμόδιου

υπουργείου να περιορίζεται
στο ρόλο του 

απαθούς θεατή
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ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Καμία διάκριση 
Γράφει ο Αλέξης Παραράς,
Δικηγόρος- Δημοσιολόγος 

ΣΣ
ύμφωνα με τις διατά-
ξεις του εδαφίου α’ της
παραγράφου 7 του

άρθρου 84 του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα, όπως
ισχύουν μετά την αντικατά-
στασή τους από τις διατάξεις
του άρθρου πρώτου του
Νόμου 3839/2010, «με τους
οργανισμούς των οικείων
υπηρεσιών καθορίζονται οι
κλάδοι ΠΕ, TE και ΔΕ, των
οποίων οι υπάλληλοι κρί-
νονται για την κατάληψη θέσε-
ων προϊσταμένων των κατά
περίπτωση οργανικών μονά-
δων ανάλογα με την ειδικό-
τητα του κλάδου και το αντι-
κείμενο των συγκεκριμένων
οργανικών μονάδων».

Δυνάμει των ως άνω εξου-
σιοδοτικών διατάξεων τίθε-
ται ένα απόλυτο κριτήριο
όσον αφορά τον προσδιορι-
σμό των κλάδων των εν δυνά-
μει προϊσταμένων, σχετιζό-
μενο με την ειδικότητα του
κλάδου και το αντικείμενο
των οργανικών μονάδων.

Συναφείς είναι και οι δια-
τάξεις της παραγράφου 9 του
άρθρου 10 του Νόμου
4024/2011, σύμφωνα με τις
οποίες «με την προκήρυξη για
την επιλογή προϊσταμένων,
που προβλέπεται από τις δια-
τάξεις του άρθρου 11 του παρό-
ντος νόμου, καθορίζονται οι

κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των
οποίων οι υπάλληλοι κρίνο-
νται για την κατάληψη θέσε-
ων προϊσταμένων των κατά
περίπτωση οργανικών μονά-
δων ανάλογα με την ειδικό-
τητα του κλάδου και το αντι-
κείμενο των συγκεκριμένων
οργανικών μονάδων».

Με βάση τις παραπάνω
διατάξεις, είναι αδύνατος ο
αποκλεισμός των υπαλλή-

λων μιας από τις ίδιες κατη-
γορίες που έχουν την ίδια
ή συναφή ειδικότητα με άλλη
κατηγορία, που με τον οργα-
νισμό καθορίστηκε ότι επι-
λέγει προϊστάμενο στη μονά-
δα αυτή.

Περαιτέρω, σύμφωνα με
τ ι ς  ε ιδ ικές διατάξε ις  του
άρθρου 103§1 του Νόμου
2071/1992 (Εκσυγχρονισμός
και Οργάνωση Συστήματος

Υγείας, ΦΕΚ Α΄ 123/1992),
«θέσεις νοσηλευτών, κατα-
λαμβάνουν μόνο όσοι φέρουν
τ ί τλο και άδεια άσκησης
επαγγέλματος νοσηλευτή.
Οργανικές θέσεις νοσηλευ-
τών ΠΕ και ΤΕ, δεν μετα-
φέρονται σε υποδεέστερο
κλάδο. ΘΘέέσσεειιςς  δδιιεευυθθυυννττώώνν,,
ττοομμεεααρρχχώώνν,,  ππρροοϊϊσσττααμμέέννωωνν
κκααιι  υυππεευυθθύύννωωνν  ττηηςς  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς  υυππηηρρεεσσίίααςς,,  ννοοσσηη--
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λλεευυττ ιικκώώνν  ιιδδρρυυμμάάττωωνν  κκααιι
κκέέννττρρωωνν  υυγγεείίααςς,,  κκααττααλλααμμ--
ββάάννοοννττααιι  ααππόό  ννοοσσηηλλεευυττέέςς
ΠΠΕΕ  κκααιι  ΤΤΕΕ,, με εξαίρεση τα
μαιευτικά τμήματα και τα
κοινωνικής ιατρικής στα
οποία προΐσταται μαίες και
επισκέπτες αντιστοίχως» .

Εκ των ανωτέρω εειιδδιικκώώνν
διατάξεων καθίσταται προ-
φανές, ότι ο νομοθέτης επι-
θυμεί την κατάληψη των θέσε-
ων ευθύνης των νοσηλευτικών
υπηρεσιών τόσο από τους
νοσηλευτές της κατηγορίας
ΠΕ, όσο και από εκείνους
της κατηγορίας ΤΕ, χωρίς την
εισαγωγή κάποιας μορφής
διάκρισης μεταξύ των.

Επιπλέον, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5§2
Α του Νόμου 1579/1985
(Ρυθμίσεις για την εφαρμο-
γή και ανάπτυξη του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας και
άλλες διατάξεις ,  ΦΕΚ Α΄
217/1985), «από τη δημοσί-
ευση του παρόντος νόμου
καθιερώνεται ο εεππααγγγγεελλμμαα--
ττιικκόόςς  ττίίττλλοοςς  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττήή
κκααιι  ννοοσσηηλλεεύύττρριιααςς στους πτυ-
χιούχους ή διπλωματούχους
των: αα))  ΤΤμμηημμάάττωωνν  ννοοσσηηλλεευυ--
ττιικκήήςς  ΑΑ..ΕΕ..ΙΙ..  ββ))  ΝΝοοσσηηλλεευυττιι--
κκώώνν  ττμμηημμάάττωωνν  ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ.. γ)(…)».

Όπως προκύπτει εκ των
ανωτέρω διατάξεων, ο νομο-
θέτης ήδη από το έτος 1985
προβλέπει την απονομή ττοουυ
ίίδδιιοουυ  εεππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ττίίττλλοουυ
ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττήή τόσο στους
αποφοίτους των ΑΕΙ, όσο
και στους αποφοίτους των
ΤΕΙ, αναγνωρίζοντας, προ-
φανώς, την ομοιότητα των
τυπικών προσόντων τους.

Επιπλέον, δυνάμει των
δ ια τάξεων του  Νόμου
3252/2004 συστήθηκε η Ένω-
ση Νοσηλευτών Ελλάδος
ως ΝΠΔΔ και δη ως επαγ-
γελματικός σύλλογος όλων
των νοσηλευτών της χώρας,
προβλεπομένης της υποχρε-

ωτικής εγγραφής αυτών στα
μητρώα της. Σύμφωνα, λοι-
πόν, με τ ις διατάξεις του
άρθρου 3§2 του Νόμου
3252/2004, «τακτικά μέλη της
Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά
όλοι οι νοσηλευτές που είναι
απόφοιτοι :  αα))  ΤΤμμηημμάάττωωνν
ΝΝοοσσηηλλεευυττ ιικκώώνν  AA..EE..II .. ,,   ββ))
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  ΤΤμμηημμάάττωωνν
TT..EE..II..,, γ)(…)». 

Εκ των ανωτέρω διατάξε-
ων συνάγεται, ότι ο νομοθέ-
της επιφυλάσσει ή άλλως
διασφαλίζει εν τοις πράγμα-
σι το ίδιο καθεστώς μεταχεί-
ρισης για τους νοσηλευτές
τόσο της κατηγορίας ΠΕ, όσο
και της κατηγορίας ΤΕ. Η
υποχρέωση αμφοτέρων, όπως
εγγραφούν στον ίδιο επαγ-
γελματικό σύλλογο – ΝΠΔΔ
υποδηλώνει, ότι υπάρχει
σαφής πρόθεση εξομοίωσης
αυτών εξ απόψεως επαγγελ-
ματικών προσόντων και εν
γένει ασκήσεως του νοση-
λευτικού επαγγέλματος.

Περαιτέρω, σύμφωνα με
την διάταξη του άρθρου 5§1

του Νόμου 3868/2010 (Ανα-
βάθμιση του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας και λοιπές δια-
τάξε ι ς  αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης), σύμ-
φωνα με την οποία «στο τέλος
του άρθρου 10 του ν .
3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως
αντικαταστάθηκε με την παρά-
γραφο 4 του άρθρου 2 του

ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α')
προστίθεται παράγραφος 3,
ως εξής: 3. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης θθεεσσππίί--
ζζεεττααιι  κκααθθηηκκοοννττοολλόόγγιιοο  ττοουυ
ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ και παραϊα-
τρικού ππρροοσσωωππιικκοούύ των
νοσοκομείων και των λοι-
πών νοσηλευτικών ιδρυμά-
των του Ε.Σ.Υ.».

Χαρακτηριστική εν προ-
κειμένω είναι η διατύπω-
ση της σχετικής αιτιολογι-
κής έκθεσης εν σχέσει με
την προπαρατεθείσα ρύθ-
μιση, που αναφέρει τα εξής:
«Η προτεινόμενη διάταξη
για την θέσπιση καταλόγου

αρμοδιοτήτων και καθηκό-
ντων του νοσηλευτικού προ-
σωπικού, τίθεται προκει-
μένου  νναα   κκααθθ ιι εερρωωθθοούύνν
εεννιιααίίοοιι  κκααννόόννεεςς  άάσσκκηησσηηςς
ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλ--
μμααττοοςς  προς διευκόλυνση
του έργου τους και να ενδυ-
ναμωθεί ο ρόλος τους, ως
επαγγελματιών υγείας».

Εν προκειμένω ο νομοθέ-
της, ομιλώντας περί νοσηλευ-
τικού προσωπικού και ενιαί-
ων κανόνων άσκησης του
νοσηλευτικού επαγγέλματος,
προφανώς αναφέρεται εις όλους
τους φέροντες τον επαγγελμα-
τικό τίτλο του νοσηλευτή, ανε-
ξαρτήτως κατηγοριών ΤΕ και
ΠΕ, τους οποίους και αντιμε-
τωπίζει με τον ίδιο τρόπο.

Κατά συνέπεια, οοιι  ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς  ττωωνν  κκααττηηγγοορριιώώνν  ΠΠΕΕ
κκααιι  ΤΤΕΕ  φφέέρροουυνν  ττοονν  ίίδδιιοο  εεππααγγ--
γγεελλμμααττιικκόό  ττίίττλλοο και ασκούν
το ίδιο επάγγελμα ως υπο-
χρεωτικά μέλη του ίδιου
επαγγελματικού συλλόγου
– ΝΠΔΔ. Επομένως, η ειδι-
κότητά τους δεν είναι μόνο
απόλυτα συναφής, αλλά ττααυυ--
ττόόσσηημμηη, ώστε να μην μπο-
ρεί να υποστηριχθεί, ότι οι
λειτουργίες των νοσηλευτι-
κών υπηρεσιών απαιτούν
γνωστική υποδομή πανεπι-
στημιακού επιπέδου.

Με βάση το σύνολο των
παραπάνω παρατηρήσεων,
είναι εφικτή και νομικώς,
αλλά και  συνταγματ ικώς
ανεκτή η καθιέρωση, δυνά-
μει των οικείων οργανι-
σμών, της δυνατότητας κατά-
ληψης των θέσεων ευθύνης
των νοσηλευτικών υπηρε-
σ ιών  των  νοσοκομε ίων
διαζευκτικώς από νοση-
λευτές των κατηγοριών ΠΕ
ή ΤΕ, χωρίς να συντρέχει
εν προκειμένω το προβά-
δισμα των κατηγοριών του
άρθρου 97 του Υπαλληλι-
κού Κώδικα.

Οι νοσηλευτές των κατηγοριών 
ΠΕ και ΤΕ φέρουν 

τον ίδιο επαγγελματικό τίτλο 
και ασκούν το ίδιο επάγγελμα 

ως υποχρεωτικά μέλη 
του ίδιου επαγγελματικού συλλόγου -

ΝΠΔΔ. Επομένως, η ειδικότητά
τους δεν είναι μόνο απόλυτα 

συναφής, αλλά ταυτόσημη, 
ώστε να μην μπορεί να 

υποστηριχθεί, ότι οι λειτουργίες
των νοσηλευτικών υπηρεσιών 
απαιτούν γνωστική υποδομή 
πανεπιστημιακού επιπέδου.
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ΣΣ
ύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ.2/16519/0022

Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄465/24/02/2012)

περί του καθορισμού του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυ-

γιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011

(ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), καθορίζεται το μηνιαίο επίδομα επι-

κίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκι-

μους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργα-

σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ -

ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού ανά

κατηγορία ως εξής: 

α) Κατηγορία Α’ σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Στην κατηγορία Α’ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες:

α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων και

καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολο-

γικούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθε-

νοφόρων - διασώστες και οι συντηρητές πειραματόζωων των

Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας,

του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων

Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα

Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα

Δημόσια Νοσοκομεία. Οι Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκο-

μείων και Κλινικών. 

β) Οι απασχολούμενοι στην Α’ Ζώνη του Εθνικού Κέντρου

Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής

Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.). 

γ) Το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκο-

μιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων

σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότη-

τας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι

εργάτες αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι

εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργά-

τες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και

πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και

εκδορείς ζώων και πτηνών, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργά-

τες και τεχνίτες αποχέτευσης, οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και

βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεω-

φορείων και οι χειριστές μηχανημάτων έργου. 

δ) Το προσωπικό των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών

καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

ε) Οι οδηγοί ειδικών οχημάτων μεταφοράς πυρομαχικών και

ειδικών εύφλεκτων καυσίμων.

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, το επίδομα του άρθρου

15 του Νόμου 4024/2011 αφορά μόνον τους μόνιμους και δόκι-

μους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργα-

σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ -

ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α` και Β’ βαθμού και

όχι τους απασχολουμένους σε ΝΠΙΔ, ήτοι σε φορείς ιδιωτικού

δικαίου.

Σχετικά με το επίδομα 
ΒΑΕ

Η Λένα Αλμπάνη 
διορίστηκε υποδιοικήτρια

της 6ης ΥΠΕ

HH
Λένα Αλμπάνη, πρόεδρος του 7ου Π.Τ της Ε.Ν.Ε. και
Γεν. Γραμματέας της ΠΑΣΥΝΟ Αχαΐας, διορίστηκε
στη θέση της Υποδιοικήτριας της 6ης ΥΠΕ. Της ευχό-

μαστε καλή δύναμη και είμαστε σίγουροι ότι η αποφασι-
στικότητά της και οι ικανότητες που διαθέτει θα βγάλουν
ασπροπρόσωπο όλο τον κλάδο των Νοσηλευτών. Ακολου-
θεί το απόσπασμα της σχετικής απόφασης, όπως δημοσι-
εύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

«Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. οικ. 97840/10-10-2012 από-
φαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις  διατάξεις του  άρθρου  77, παρ. 5 και  άρθρου 80, παρ. 1
του  Ν. 3528/07, του  άρθρου  3, παρ. 3 του Ν. 3329/05 και
του άρθρου τρίτου, παρ. 4 και παρ. 5, εδ. 4 του Ν. 3527/07,
διορίζεται η ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ
206911, πτυχιούχος  του Τμήματος  Νοσηλευτικής και του Τμή-
ματος  Κοινωνικής Εργασίας, της  Σχολής  Επαγγελμάτων Υγεί-
ας  και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας, ως Υποδιοικήτρια της 6ης
Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής
Ελλάδας του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης, με διετή  θητεία, σε αντίστοιχη οργανική θέση
της κατηγορίας Ε.Θ του Ν. 3528/07, με βαθμό 1ο. (Αριθμ. βεβ.
Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας  6607/9-10-2012)».

ΜΕΤAΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛHΛΟΥ 

ΌΌ
πως είναι ήδη γνωστό, στις περισσότερες περιπτώσεις μετα-
τάξεων απαιτείται ως διαδικαστικός τύπος η εκφορά γνώμης
του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Με άλλα λόγια, οι εν

λόγω διαδικασίες μετάταξης δεν δύνανται να ολοκληρωθούν νομίμως
εφόσον δεν έχει υπάρξει η σχετική γνώμη. Στις περιπτώσεις αυτές το
υπηρεσιακό συμβούλιο λειτουργεί ως γνωμοδοτικό όργανο, η γνώμη,
δε, που εκφέρει είναι απλή, δοθέντος ότι εκ των κείμενων διατάξεων
δεν χαρακτηρίζεται ως σύμφωνη.

Κατά πάγια αρχή του Διοικητικού Δικαίου, η εκφορά απλής γνώ-
μης ουδόλως δεσμεύει το αποφασίζον όργανο, το οποίο δύναται είτε
να εκδώσει πράξη σε συμφωνία με την γνώμη, είτε να εκδώσει πρά-
ξη αντιθέτου περιεχομένου με την γνώμη, παραθέτοντας ειδική προς
τούτο αιτιολογία, είτε να μην εκδώσει καθόλου πράξη. 

Στην επίμαχη περίπτωση αποφασίζον όργανο είναι το οικείο διοι-
κητικό συμβούλιο, το οποίο δεν βαρύνεται με την υποχρέωση συμ-
μόρφωσης και εκτέλεσης της γνώμης του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Κατά συνέπεια, το διοικητικό συμβούλιο δύναται ακόμη και να απορ-
ρίψει την αίτηση μετάταξης, παραθέτοντας ειδική αιτιολογία, η οποία
ελέγχεται, βέβαια, ως προς τη  νομιμότητά της από τα αρμόδια Διοι-
κητικά Δικαστήρια. 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ   

Μετάταξη
σε ανώτερη κατηγορία

AA
ρρχχιικκώώςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιισσηημμααννθθεείί,,
όόττιι  ββαασσιικκήή  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  ττηηςς  δδιιεε--
ννέέρργγεειιααςς  μμεεττάάττααξξηηςς  σσεε  ααννώώττεερρηη  κκααττηη--

γγοορρίίαα  εείίννααιι  ηη  ύύππααρρξξηη  ααννττίίσσττοοιιχχηηςς  κκεεννήήςς
οορργγααννιικκήήςς  θθέέσσηηςς..  ΜΜηη  υυππααρρχχοούύσσηηςς  ππααρρόό--
μμοοιιααςς  θθέέσσεεωωςς,,  κκωωλλύύεεττααιι,,  κκααττ’’  ααρρχχήήνν,,  ηη
οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  μμεεττάάττααξξηηςς..

Ειδικώς, βέβαια, για την τρέχουσα χρο-
νική περίοδο υπενθυμίζεται, ότι σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 35§5 του
Νόμου 4024/2011, «από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου, κατά τη διάρκεια
εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής επιτρέ-
πεται η μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλου,
περιλαμβανομένων των μετατάξεων των
άρθρων 69, 70 και 72 του Υπαλληλικού
Κώδικα,και χωρίς να υπάρχει κενή οργα-
νική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή
τον φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθε-
ται, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης
που κατέχει ο υπάλληλος».

Με τις παραπάνω διατάξεις και ειδικώς
για την περίοδο εφαρμογής του μεσοπρό-
θεσμου προγράμματος διευκολύνεται η
διαδικασία μετάταξης με την καθιέρωση
της δυνατότητας της οργανικής θέσης του
υπαλλήλου.

Κατά τα λοιπά θα πρέπει να υπογραμ-
μιστεί,ότι οι διατάξεις του άρθρου 70 καθιε-
ρώνουν αναμφίβολα ένα δικαίωμα υπέρ
των φιλομαθών υπαλλήλων, οι οποίοι
κατά την διάρκεια της υπαλληλικής στα-
διοδρομίας τους απέκτησαν πτυχίο, ήτοι
τυπικό προσόν, ανώτερης κατηγορίας. Οι
εν λόγω υπάλληλοι δικαιούνται να υπο-
βάλλουν αίτηση για μετάταξη σε θέση κλά-
δου ανώτερης κατηγορίας.Κατά την εκφο-
ρά κρίσης – γνώμης επί των αιτήσεων
αυτών τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια
υποχρεούνται, μάλιστα, να ερευνήσουν αν
είναι δυνατή η σύσταση προσωρινού κλά-
δου, που να ανήκει σε κατηγορία ανάλο-

γη με το τυπικό προσόν που κατέχουν οι
αιτούντες υπάλληλοι και στον οποίο θα
μπορούσαν αυτοί να μεταταχθούν (Διοι-
κητικό Εφετείο Αθηνών 2697/1987).

Με άλλα λόγια, αανν  εελλλλεείίππεειι  ηη  ααππααιιττοούύ--
μμεεννηη  κκεεννήή  θθέέσσηη  κκλλάάδδοουυ  ααννώώττεερρηηςς  κκααττηη--

γγοορρίίααςς,,  ηη  υυππηηρρεεσσίίαα  δδεενν  δδύύννααττααιι  νναα  ααπποο--
σσττεερρήήσσεειι  ααμμέέσσωωςς  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  ττοουυ  υυππααλλλλήήλλοουυ
γγιιαα  μμεεττάάττααξξηη,,  ααλλλλάά  οοφφεείίλλεειι  νναα  εεξξααννττλλήήσσεειι
κκάάθθεε  δδυυννααττόόττηητταα,,  εερρεευυννώώννττααςς  ττοο  εεννδδεεχχόό--
μμεεννοο  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  ππρροοσσωωρριιννοούύ  κκλλάάδδοουυ,,
πποουυ  νναα  ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  σσττοο  ττυυππιικκόό  ππρροο--
σσόόνν  ττοουυ  υυππααλλλλήήλλοουυ..  Σε κάθε περίπτωση
θα πρέπει και το ανώτερο τυπικό προσόν
του υπαλλήλου να τελεί σε σχέση συνά-
φειας με το αντικείμενο της υπηρεσίας του.

Αν δεν προηγηθεί η ως άνω έρευνα,
τότε η απόρριψη της σχετικής αιτήσεως
μετάταξης είναι δυνατόν να ακυρωθεί δικα-
στικώς, κατόπιν προσφυγής στα αρμόδια
διοικητικά δικαστήρια.

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω νομο-
λογιακών πορισμάτων, οι διατάξεις περί
της μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία θα
πρέπει να ερμηνεύονται πάντα προς όφε-
λος των φιλομαθών υπαλλήλων. Αυτο-
νόητη υποχρέωση όλων των αρμοδίων
υπηρεσιών είναι, φυσικά, η άμεση διαβί-
βαση πάσης αιτήσεως μετάταξης προς το

οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, προκειμέ-
νου αυτό να γνωμοδοτήσει κατ’ άρθρον
70§1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.
Η μη προώθηση των ως άνω αιτήσεων
στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο δύνα-
ται να επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις
παντός εμπλεκομένου υπαλλήλου.

Περαιτέρω,σύμφωνα με την παράγρα-
φο 3 του άρθρου 70 του Δημοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα, ο υπάλληλος μετατάσ-
σεται με το βαθμό που κατέχει. Αν ο
εισαγωγικός βαθμός του κλάδου στον
οποίο μετατάσσεται είναι ανώτερος του
βαθμού που κατέχει, μετατάσσεται με τον
εισαγωγικό αυτό βαθμό. ΟΟ  χχρρόόννοοςς  υυππηη--
ρρεεσσίίααςς  πποουυ  έέχχεειι  δδιιααννυυθθεείί  σσττοο  ββααθθμμόό  μμεε
ττοονν  οοπποοίίοο  οο  υυππάάλλλληηλλοοςς  μμεεττααττάάσσσσεεττααιι,,  θθεεωω--
ρρεείίττααιι  όόττιι  έέχχεειι  δδιιααννυυθθεείί  σσττοο  ββααθθμμόό  ττηηςς
θθέέσσηηςς  σσττηηνν  οοπποοίίαα  μμεεττααττάάσσσσεεττααιι,,  εεφφόόσσοονν
έέχχεειι  δδιιααννυυθθεείί  μμεε  ττοονν  ττίίττλλοο  σσπποουυδδώώνν  πποουυ
ααππααιιττεείίττααιι  γγιιαα  ττοονν  κκλλάάδδοο  ααυυττόόνν..

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις
προκύπτει με σαφήνεια, ότι σσττιιςς  ππεερριιππττώώ--
σσεειιςς  μμεεττάάττααξξηηςς  σσεε  θθέέσσηη  κκλλάάδδοουυ  ααννώώττεερρηηςς
κκααττηηγγοορρίίααςς,,  ααφφεεννόόςς  οο  υυππάάλλλληηλλοοςς  μμεετταα--
ττάάσσσσεεττααιι  μμεε  ττοονν  ββααθθμμόό  πποουυ  κκααττέέχχεειι,,  ααφφεε--
ττέέρροουυ  ηη  ααννααγγννώώρριισσηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ππρροοϋϋ--
ππηηρρεεσσίίααςς  σσττοονν  ββααθθμμόό  ααυυττόό  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό
ττοονν  χχρροοννιικκήή  σσττιιγγμμήή  ααππόόκκττηησσηηςς  ττοουυ  ααννώώ--
ττεερροουυ  ππττυυχχίίοουυ,,  πποουυ  ααππααιιττεείίττααιι  ωωςς  ττυυππιικκόό
ππρροοσσόόνν  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ττηηςς  μμεεττάάττααξξηηςς..

Με άλλα λόγια, για παράδειγμα, εφό-
σον ένας υπάλληλος ανήκει στην κατηγο-
ρία ΔΕ, έχει τον Β΄ βαθμό με 2 έτη προ-
ϋπηρεσίας στον βαθμό αυτό και κατέχει
τον ανώτερο τίτλο σπουδών (π.χ. πτυχίο
ΤΕΙ) 1 έτος, σε περίπτωση μετάταξής του
σε θέση της κατηγορίας ΤΕ θα μεταταγεί
με τον βαθμό που κατέχει,ήτοι τον Β΄ βαθ-
μό,πλην όμως θα του αναγνωριστεί 1 έτος
ως πλεονάζων χρόνος στον βαθμό αυτό,
ήτοι χρόνος ίσος με τον χρόνο κατοχής
του ανώτερου τίτλου σπουδών.

Οκτώβριος 2012 7
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βασική προϋπόθεση
της διενέργειας μετάταξης

σε ανώτερη κατηγορία 
είναι η ύπαρξη 

αντίστοιχης κενής 
οργανικής θέσης.

RYTHMOS_T45  10/31/12  3:36 PM  Page 7



Οκτώβριος 2012

ΌΌ
πως είναι ήδη γνωστό στις 30-11-
2011 εξεδόθη η υπ’αριθμ.
Φ10221/οικ.26816/929 (ΦΕΚ Β'

2778/02/12/2011) Απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
περί του προσδιορισμού των βαρέων και
ανθυγιεινών εργασιών (ΒΑΕ). Η ως άνω
απόφαση ισχύει από την 1η-12-2011.

Η βασική φιλοσοφία που ακολουθεί-
ται, προκειμένου να ενεργείται ο καθορι-
σμός των βαρέων και ανθυγιεινών εργα-
σιών,στηρίζεται σε δύο βασικούς παράγοντες,
ήτοι τον χώρο εργασίας – απασχόλησης
και την ειδικότητα. Τα δύο ως άνω στοι-
χεία, η ταυτόχρονη συνδρομή των οποί-
ων είναι απαραίτητη,θεωρούνται εξαιρετι-
κά κρίσιμα για την υπαγωγή ή μη ενός

απασχολουμένου στο καθεστώς των ΒΑΕ.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την περίπτωση

31 της ως άνω υπουργικής απόφασης,υπά-
γονται στα ΒΑΕ οι νοσηλευτές που απα-
σχολούνται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, σε
Κλινικές, Μικροβιολογικά και Βιοχημικά
Εργαστήρια και σε Υγειονομικές Μονάδες
Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Κατά συνέπεια,ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  έέννααςς  ννοοσσηη--
λλεευυττήήςς  νναα  υυππααχχθθεείί  σσττοο  κκααθθεεσσττώώςς  ττωωνν  ΒΒΑΑΕΕ,,
θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππααρρέέχχεειι  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ
εειιςς  έένναανν  εεκκ  ττωωνν  ππεερριιοορριισσττιικκώώςς  ααννωωττέέρρωω
ααννααφφεερροομμέέννωωνν  φφοορρέέωωνν  ααππαασσχχόόλληησσηηςς..
ΕΕίίννααιι,,  δδεε,,  ααδδιιάάφφοορροο  πποοιιοο  εείίννααιι  ττοο  εεπποοππττεεύύ--
οονν  υυπποουυρργγεείίοο  ττωωνν  ωωςς  άάννωω  φφοορρέέωωνν..

Αν ερμηνευτικώς το οικοτροφείο ψυχο-
κοινωνικής αποκατάστασης δύναται να εντα-

χθεί στο εννοιολογικό περιεχόμενο κάποι-
ου από τους ανωτέρω περιοριστικώς ανα-
φερόμενους φορείς απασχόλησης, όπως
π.χ. την κλινική, τότε οι εκεί απασχολού-
μενοι νοσηλευτές υπάγονται στα ΒΑΕ.

Δοθέντος, λοιπόν, ότι ανακύπτει ζήτη-
μα ερμηνευτικής προσέγγισης και ανάλυ-
σης εννοιών,στο υποβληθέν ερώτημα μπο-
ρεί να χωρούν διαφορετικές απαντήσεις.
ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  υυπποοσσττηηρρίίζζεειι,,
όόττιι  όόλλοοιι  ααννεεξξααιιρρέέττωωςς  οοιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς,,  πποουυ
αασσκκοούύνν  ττοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  εεππάάγγγγεελλμμαα,,  ππααρρέέ--
χχοοννττααςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  φφρροοννττίίδδααςς  κκααιι  υυγγεείίααςς  σσεε
ννοοσσοούύννττεεςς  σσυυννααννθθρρώώπποουυςς  μμααςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι
νναα  υυππάάγγοοννττααιι  σστταα  ΒΒΑΑΕΕ..  ΑΑυυττόό  εεππιιττάάσσσσεειι  ηη
ααρρχχήή  ττηηςς  ιισσόόττηηττααςς,,  πποουυ  υυππααγγοορρεεύύεειι  ττηηνν
ίίσσηη  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  όόμμοοιιωωνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν..  

ΒΑΕ νοσηλευτών οικοτροφείων 
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AΣΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟY
ΕΠΑΓΓEΛΜΑΤΟΣ

ΣΣ
ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου
1579/1985, «με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι,οι προϋποθέσεις και

κάθε σχετική λεπτομέρεια για την άσκηση ιδιωτικού έργου
από τους κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος νοση-
λευτή αποφοίτους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τεχνολογι-
κών Ιδρυμάτων, και ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προ-
διαγραφές οικήματος και εξοπλισμού για τη συγκρότηση
και οργάνωση του επαγγελματικού καταστήματος των νοση-
λευτών,μέσα στο οποίο μπορεί να εφαρμόζονται νοσηλευ-
τικές μέθοδοι και πράξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομίας και Οικονομικών,Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας γίνεται η κοστολό-
γηση των νοσηλευτικών πράξεων».

Σε συνέχεια των ως άνω εξουσιοδοτικών διατάξεων δεν
υπήρξε έκδοση των προβλεπομένων υπουργικών αποφά-
σεων, με αποτέλεσμα να μην έχει εισέτι ρυθμιστεί με κάθε
απαιτούμενη λεπτομέρεια το ζήτημα της άσκησης ιδιωτικού
έργου από τους φέροντες τον επαγγελματικό τίτλο του Νοση-
λευτή.Ομοίως δεν έχει υπάρξει μέχρι τις ημέρες μας κοστο-
λόγηση των νοσηλευτικών πράξεων.

Ομοίως δεν ρυθμίζεται το ζήτημα της άσκησης «συμ-
βουλευτικής» νοσηλευτικής, αν και ο συγκεκριμένος όρος
δεν έχει σαφές περιεχόμενο, δοθέντος ότι η άσκηση του
νοσηλευτικού επαγγέλματος συνδέεται άρρηκτα με την εκτέ-
λεση νοσηλευτικών πράξεων και όχι απλώς με την παρο-
χή συμβουλών.

AΔΕΙEΣ ΕΞΕΤAΣΕΩΝ
ΥΠΑΛΛHΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟY

ΔΙΚΑIΟΥ 

ΣΣ
το άρθρο μόνο της υπ’ αριθμ.33894/7-23.12.1998 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’

1276), ορίζεται: Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 31930/83 από-

φασή μας ως εξής:  α) Στους εργαζόμενους μαθητές ή σπουδα-

στές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και

οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή μονάδων που εποπτεύονται

με οποιονδήποτε τρόπο απ’αυτό (περιλαμβάνονται και οι μαθητές των

Σχολών Μαθητείας του ΟAΕΔ) που απέχουν από την εργασία τους για

τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο

έτος της ηλικίας τους, χορηγείται πρόσθετη άδεια τριάντα (30) εργά-

σιμων ημερών κατ’ανώτατο όριο το χρόνο, ανεξάρτητα από τον χρό-

νο προηγούμενης απασχόλησής τους. 

β) Η ως άνω άδεια χορηγείται και στους εργαζόμενους μαθητές σπου-

δαστές - φοιτητές που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους αλλά

μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρα-

κολουθούν, προσαυξημένη κατά δύο (2) έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές

διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.

Εκ των ανωτέρω κανόνων προκύπτει ποιες κατηγορίες υπαλλήλων

δικαιούνται την ειδική αυτή μορφή άδειας για συμμετοχή σε εξετάσεις.

Στους υπαλλήλους που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους η εν

λόγω άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος δεν έχει

υπερβεί πέραν των δύο (2) ετών την προβλεπόμενη διάρκεια των σπου-

δών που παρακολουθεί. Για παράδειγμα, αν παρακολουθεί το πρόγραμ-

μα σπουδών μιας σχολής, που διαρκεί τέσσερα (4) έτη, τότε μετά την

συμπλήρωση έξι (6) ετών σπουδών και εφόσον έχει υπερβεί το 28ο έτος

της ηλικίας του δεν θα δικαιούται πλέον την ειδική άδεια.
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AA
ναφορικά με την εισήγη-
ση – πρωτοβουλία διευ-
θυντή γυναικολόγου του

νοσοκομείου «Ελ.Βενιζέλου» περί
της ταχύρρυθμης εκπαίδευσης
νοσηλευτών,προκειμένου αυτοί
να καταστούν ικανοί παρακολού-
θησης – ακρόασης και αξιολό-
γησης των παλμών των εμβρύων
των επίτοκων γυναικών, επιση-
μαίνονται τα ακόλουθα:

Τα επαγγελματικά δικαιώμα-
τα τόσο των νοσηλευτών,όσο και
των μαιευτών περιγράφονται με
σαφήνεια από τις διατάξεις του
Προεδρικού Διατάγματος 351/1989.
Ειδικότερα,σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 1 του ως άνω
ΠΔ, οι φέροντες τον επαγγελμα-
τικό τίτλο του νοσηλευτή απο-
κτούν ειδικές επιστημονικές και
τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα
της γενικής νοσηλευτικής φρο-
ντίδας, ως πολυδύναμοι νοση-
λευτές γενικώς φροντίδων, ενώ
έχουν δικαίωμα απασχόλησης
είτε ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων,
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως
αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα
παροχής νοσηλευτικών φροντίδων.

Στη συνέχεια των παραπάνω διατάξεων
γίνεται περιγραφή των ειδικότερων αντικει-
μένων και δραστηριοτήτων των νοσηλευ-
τών, από την οποία προκύπτει ότι τα καθή-
κοντά τους είναι αμιγώς νοσηλευτικά.

Στο άρθρο 2 του ιδίου ως άνω ΠΔ γίνε-
ται περιγραφή των επαγγελματικών δικαι-
ωμάτων των μαιευτών.Σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου τούτου, οι μαιευτές, με
βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και
πρακτικές (κλινικές) γνώσεις τους, ασχο-
λούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργα-
σία με άλλους επιστήμονες στον ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχο-
λούμενοι με την εφαρμογή της νοσηλευ-
τικής φροντίδας της επιτόκου,λεχώνας και

νεογνού, καθώς και της γυναικολογικής
αρρώστου.

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  κκααθθηηκκόόννττωωνν  ττωωνν
μμααιιεευυττώώνν  σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  ηη  ππααρροοχχήή  οολλοο--
κκλληηρρωωμμέέννηηςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  φφρροοννττίίδδααςς  ττηηςς
εεγγκκύύοουυ  εεππιιττόόκκοουυ,,  λλεεχχώώννααςς  κκααιι  ννεεοογγέέννννηη--
ττοουυ,,  σσττοο  ννοοσσοοκκοομμεείίοο  κκααιι  σσττοο  σσππίίττιι  σσύύμμφφωω--
νναα  μμεε  κκααθθηηκκοοννττοολλόόγγιιοο,,  ηη  δδιιάάγγννωωσσηη  ττηηςς  εεγγκκυυ--
μμοοσσύύννηηςς  κκααιι  κκλλιιννιικκήή  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ττηηςς
φφυυσσιιοολλοογγιικκήήςς  εεγγκκυυμμοοσσύύννηηςς,,  ηη  ππααρραακκοολλοούύ--
θθηησσηη  ,,  φφρροοννττίίδδαα,,  ππρροοεεττοοιιμμαασσίίαα  κκααιι  ββοοήήθθεειιαα
ττηηςς  εεππιιττόόκκοουυ  κκααττάά  ττοονν  ττοοκκεεττόό,,  οο  έέλλεεγγχχοοςς  ττηηςς
κκααττάάσστταασσηηςς  ττοουυ  εεμμββρρύύοουυ  κκααιι  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς
ττηηςς  μμήήττρρααςς  μμεε  όόλλαα  τταα  σσύύγγχχρροονναα  ττεεχχννοολλοογγιι--
κκάά  μμέέσσαα  ((MMOONNIITTOORRSS  κκ..ττ..λλ..)),,  ηη  έέγγκκααιιρρηη  δδιιάά--
γγννωωσσηη  ππααθθοολλοογγιικκώώνν  σσυυμμππττωωμμάάττωωνν  σσττηηνν
εεππίίττοοκκοο  κκααιι  ττοο  έέμμββρρυυοο  πποουυ  ααππααιιττοούύνν  ππααρρέέμμ--
ββαασσηη  γγιιααττρροούύ  κκααιι  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοο  γγιιααττρρόό
σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμααιιεευυττιικκήήςς  εεππέέμμββαασσηηςς  κκλλππ..

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, την
ευθύνη για την παρακολούθηση της επιτό-

κου και του εμβρύου φέρουν οι
υπάλληλοι του κλάδου των μαι-
ευτών – μαιών, λόγω των εξειδι-
κευμένων γνώσεών τους και της
ειδικότητας της εκπαιδεύσεώς τους.

ΑΑννττιισσττρρόόφφωωςς  οοιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς,,
λλόόγγωω  ττωωνν  ααμμιιγγώώςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν
κκααθθηηκκόόννττωωνν  ττοουυςς,,  ααδδυυννααττοούύνν  νναα
ππααρραακκοολλοουυθθοούύνν  εεππιιττόόκκοουυςς  γγυυννααίί--
κκεεςς,,  κκααιι  δδηη  ννοοσσηηλλεευυόόμμεεννεεςς  σσεε
μμααιιεευυττιικκάά  ττμμήήμμαατταα,,  κκααιι  νναα  ααξξιιοο--
λλοογγοούύνν  ττοονν  ππααλλμμόό  ττωωνν  εεμμββρρύύωωνν
σσεε  εειιδδιικκάά  μμηηχχααννήήμμαατταα..

Συναφώς προβάλλεται,ότι δεν
νοείται ένταξη των νοσηλευτών
σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό
πρόγραμμα,προκειμένου να απο-
κομίσουν γνώσεις διάφορες των
υπηρεσιακών καθηκόντων τους.
Εξάλλου, η διά του άρθρου 47
του Υπαλληλικού Κώδικα κατο-
χυρούμενη υπηρεσιακή εκπαί-
δευση συνδέεται κατ’ ανάγκη με
τα υπηρεσιακά καθήκοντα του
κλάδου και της ειδικότητας,όπου
ανήκει έκαστος υπάλληλος.

ΠΠεερρααιιττέέρρωω,,  οοιι  ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς  εειιδδιικκόόττηηττεεςς,,
ήήττοοιι  οοιι  ττοομμεείίςς  εεξξεειιδδίίκκεευυσσηηςς  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν,,  ααννααφφέέρροοννττααιι  ππεερριιοορριισσττιικκώώςς  σσττιιςς  δδιιααττάά--
ξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  55  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  11557799//11998855
κκααιι  εείίννααιι  οοιι  εεξξήήςς  ::  αα))  ΕΕιιδδιικκόόττηητταα  ννοοσσηηλλεευυττιι--
κκήήςς  ππααθθοολλοογγιικκήήςς..  ββ))  ΕΕιιδδιικκόόττηητταα  ννοοσσηηλλεευυ--
ττιικκήήςς  χχεειιρροουυρργγιικκήήςς..  γγ))  ΕΕιιδδιικκόόττηητταα  ννοοσσηηλλεευυ--
ττιικκήήςς  ππααιιδδιιααττρριικκήήςς..  δδ))  ΕΕιιδδιικκόόττηητταα  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
ψψυυχχιικκήήςς  υυγγεείίααςς..  

Παράλληλα,υπάρχει πρόβλεψη – εξου-
σιοδοτική διάταξη περί της εκδόσεως προ-
εδρικού διατάγματος, δυνάμει του οποίου
να ορίζονται και άλλες νοσηλευτικές ειδι-
κότητες. Μέχρι σήμερα παρόμοιο ΠΔ δεν
έχει εκδοθεί, ενώ η έκδοσή του δεν μπο-
ρεί να υποκατασταθεί από αποφάσεις ιατρών
– διευθυντών,που επιχειρούν κατά πρωτο-
φανή, εξ απόψεως προχειρότητας και νομι-
μότητας, τρόπο να δημιουργήσουν εν τοις
πράγμασι νέες νοσηλευτικές ειδικότητες.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

Ακρόαση
παλμών εμβρύων  

Οκτώβριος 2012 9

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

åðéëáéòÞôèôá

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 

«Οι νοσηλευτές, λόγω των αμιγώς νοση-
λευτικών καθηκόντων τους, αδυνατούν
να παρακολουθούν επιτόκους γυναίκες,
και δη νοσηλευόμενες σε μαιευτικά τμή-
ματα, και να αξιολογούν τον παλμό των

εμβρύων σε ειδικά μηχανήματα»
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Οκτώβριος 201210

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμηΕ.Ν.Ε.πιστήμηΕ.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

åêåìÝêåé÷

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 

Τυπορυχείο… 

Ο καφές προστατεύει απ' τους καρκίνους της μήτρας και του
προστάτη
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Τέσσερα έως έξι φλιτζάνια καφέ την ημέρα μπορεί να προστατεύουν τις γυναίκες από τον καρ-
κίνο της μήτρας και τους άντρες από τον καρκίνο του προστάτη, σύμφωνα με νέα ευρήματα
από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Η προστατευτική δράση του καφέ παρατηρήθηκε τόσο με τον
κανονικό, όσο και με τον ντεκαφεϊνέ, γεγονός που υποδηλώνει ότι η καφεΐνη δεν είναι το συστατι-
κό του που παρέχει αυτή την προστασία. Στην πραγματικότητα, η συστηματική κατανάλωσή του έχει σχετισθεί με μει-
ωμένο κίνδυνο εκδηλώσεως διαφόρων νοσημάτων,όπως ο τύπου 2 διαβήτης, η χολολιθίαση,ο καρκίνος του παχέ-
ος εντέρου,ακόμα και η νόσος του Πάρκινσον.Όποιος κι αν είναι ο μηχανισμός δράσης,οι ειδικοί λένε πως ο καφές
φαίνεται να ωφελεί την υγεία – αρκεί να μην προσθέτει κανείς ζάχαρη και κρέμα σε κάθε φλιτζάνι,διότι οι έξτρα θερ-
μίδες μπορεί να ακυρώσουν κάθε  όφελος από τον καφέ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα 
Παρασκευή, Δρακοπούλου
Μαριάννα, Χριστοδούλου
Ελένη

Τρίτη σοβαρότερη
αιτία τύφλωσης η
ηλικιακή εκφύλιση
της ωχράς κηλίδας
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Αυξάνονται τα κρούσματα της
ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς
κηλίδας. Η πάθηση αποτελεί
την τρίτη σοβαρότερη αιτία τύφλω-
σης και μέχρι το 2020 αναμέ-
νεται να διπλασιαστεί ο αριθ-
μός των πασχόντων εξαιτίας της
δημογραφικής γήρανσης.Στην
Ελλάδα, από τη σοβαρή αυτή
νόσο υπολογίζεται ότι πάσχουν
36.000 άτομα.
Σύμφωνα με τους ειδικούς επι-
στήμονες, η ηλικιακή εκφύλι-
ση της ωχράς κηλίδας έχει αρνη-
τική επίδραση στην ποιότητα
ζωής του ασθενή, αφού δεν
μπορεί να εκτελεί αυτόνομα
απλές και καθημερινές δραστη-
ριότητες.Η αδυναμία αυτή απο-
τελεί και την κύρια αιτία εμφά-
νισης ψυχικών διαταραχών με
κυριότερη την κατάθλιψη.

Συναγερμός για τον
ιό «Αρμαγεδδών»
Πηγή: ΕΘΝΟΣ 

Συναγερμός για τον ερχομό
του θανατηφόρου ιού
«Αρμαγεδδών» έχει σημάνει
στη Βρετανία. Επιστήμονες
εκφράζουν την ανησυχία ότι
ο ιός, ο οποίος θυμίζει πολύ
το οξύ αναπνευστικό σύνδρο-
μο (SARS), θα είναι η επόμε-
νη πανδημία που θα απειλή-
σει την ανθρωπότητα μέσα σε
πέντε χρόνια και μάλιστα θα
αφανίσει εκατομμύρια ανθρώ-
πους. Μετά τον θάνατο ενός
38χρονου άντρα στη
Γλασκόβη, οι βρετανικές υγει-
ονομικές αρχές βρίσκονται σε
κατάσταση υψίστου ετοιμότη-
τας για τον ιό, ο οποίος πιθα-
νότατα έχει μεταφερθεί από
ζώα, ίσως κατοικίδια και άγρια
ζώα της Αφρικής και της
Ασίας, και προκαλεί άμεσα
έντονα συμπτώματα, πονοκέ-
φαλο, εμετούς, στομαχικούς
πόνους και υψηλό πυρετό. Τα
χαρακτηριστικά του θανατηφό-
ρου ιού περιλαμβάνουν
υψηλά ποσοστά θνησιμότητας
και ταχύτατη προσβολή του
ανθρώπινου οργανισμού.

Ασκήσεις νοητικής
ενδυνάμωσης: 
21 ερωτήσεις 
δείχνουν... 
πόσο κινδυνεύετε
Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης
της νόσου Αλτσχάιμερ εμφανί-
ζουν όσοι διατηρούν τον εγκέ-
φαλό τους σε εγρήγορση.Οι
ασκήσεις νοητικής ενδυνάμω-
σης καθυστερούν,σύμφωνα με
τους επιστήμονες, την εμφάνισή
της νόσου και βελτιώνουν τις
γνωστικές ικανότητες των ασθε-
νών με ήπια συμπτώματα.Τα
σταυρόλεξα και τα σουντόκου
αποτελούν τις πιο δημοφιλείς
ασκήσεις νοητικής ενδυνάμω-
σης.Η ανάγνωση εφημερίδων,
οι επισκέψεις σε μουσεία, η
ακρόαση ραδιοφώνου και
άλλες δραστηριότητες που
γυμνάζουν το μυαλό μπορούν,
επίσης, να συμβάλουν στην
πρόληψη ή τη συντήρηση της
νόσου σε πρώιμο στάδιο.Τέτοι-
ου είδους ασκήσεις πραγματο-
ποιούνται ατομικά ή ομαδικά
στα Κέντρα Ημέρας Ανοϊκών
ασθενών και σε ειδικά ιατρεία
μνήμης που λειτουργούν στις
νοσηλευτικές μονάδες.

Τα «κουρασμένα»
λιποκύτταρα αιτία
της παχυσαρκίας
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ 

Τα «κουρασμένα» λιπώδη κύτ-
ταρα ίσως αποτελούν μια από
τις κύριες αιτίες της παχυσαρ-
κίας. Η σύνδεση μεταξύ αύξη-
σης του βάρους και έλλειψης
ύπνου είχε γίνει και στο παρελ-
θόν,ωστόσο κανένας δεν γνώ-
ριζε τον μηχανισμό που υπάρ-
χει πίσω της. Ερευνητές από
το Πανεπιστήμιο  του Σικά-
γου μελέτησαν λιπώδη κύττα-
ρα για ορισμένο χρονικό διά-
στημα σε εθελοντές που είχαν
κοιμηθεί 8,5 ώρες τη νύχτα
και στη συνέχεια όταν είχαν
κοιμηθεί μόλις 4,5 ώρες. Ανα-
κάλυψαν ότι μετά από τις νύχτες
έλλειψης ύπνου τα λιπώδη
κύτταρα του ίδιου εθελοντή
εμφάνιζαν 30% μικρότερη από-
κριση στην ινσουλίνη. Σύμ-
φωνα με τους ερευνητές εάν
τα λιποκύτταρα στερούνται…τον
ύπνο τότε σταματούν να λει-
τουργούν κανονικά με απο-
τέλεσμα να διαταράσσεται ο
μηχανισμός ρύθμισης της όρε-
ξης και να εμφανίζεται αύξη-
ση του βάρους.
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Υγιής καρδιά 
με ένα τσίμπημα
www.dimokratianews.gr

Επιστήμονες στην Αμερική πιστεύ-
ουν ότι υπάρχει η δυνατότητα,
με τη βοήθεια ενός εμβολίου
να μειωθούν  κατά πολύ οι
θάνατοι που προκαλούνται από
καρδιακά και εγκεφαλικά επει-
σόδια.Το εμβόλιο (κωδική ονο-
μασία REGN727) γίνεται είτε στο
χέρι είτε στο στομάχι και ξεμπλο-
κάρει τις αρτηρίες, μειώνοντας
τα επίπεδα της «κακής» χολη-
στερόλης, «καθαρίζοντας» σχε-
δόν τα τρία τέταρτα της LDL από
τον οργανισμό. Σύμφωνα με
τους επιστήμονες,η δράση του
είναι πιο αποτελεσματική από
κάθε άλλη θεραπεία που υπάρ-
χει σήμερα. Το εμβόλιο ανα-
μένεται να κυκλοφορήσει το
νωρίτερο σε τρία χρόνια.Οι επι-
στήμονες πιστεύουν ότι το εμβό-
λιο θα βοηθήσει τους ασθενείς
που δεν παρουσιάζουν βελτίω-
ση με τη χορήγηση στατινών,
οι οποίες ωστόσο βοηθούν τους
περισσότερους ασθενείς.

Πιο «βαρύ» το έμφραγ-
μα για τις γυναίκες
Πηγή: health.in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι γυναίκες παθαίνουν σπα-
νιότερα εμφράγματα σε σχέση
από τους άνδρες, αλλά κινδυ-
νεύουν περισσότερο να πεθά-
νουν από αυτά. Σύμφωνα με
νέα γαλλική έρευνα οι γυναί-
κες είναι πιο πιθανό,σε σχέση
με τους άνδρες,να αποβιώσουν
μετά από έμφραγμα του μυο-
καρδίου. Επίσης, μετά από ένα
μη θανατηφόρο έμφραγμα, οι
γυναίκες παρουσιάζουν περισ-
σότερες επιπλοκές από ό,τι οι
άνδρες, μένουν περισσότερες
ημέρες στο νοσοκομείο και
γενικά η θεραπεία τους καθυ-
στερεί πιο πολύ.
Όπως επισημαίνουν οι ερευ-
νητές, «οι γυναίκες πρέπει να

βρίσκονται σε μεγαλύτερη εγρή-
γορση για τυχόν πόνους στο
στήθος τους και να αναζητούν
αμέσως ιατρική βοήθεια, ώστε
να μειωθεί ο χρόνος του ισχαι-
μικού επεισοδίου».

Reuters: Οι ασθένειες
του Τρίτου Κόσμου
«κτυπούν» την
Ελλάδα
Πηγή: Πρώτο ΘΕΜΑ

Σύμφωνα με το διεθνές πρα-
κτορείο Reuters «ένα τσίμπημα
κουνουπιού μπορεί να μετα-
δώσει στον άνθρωπο εξωτικές/τρο-
πικές λοιμώξεις, όπως είναι η
ελονοσία,ο ιός του Δυτικού Νεί-
λου, ο ιός chikungunya και ο
δάγκειος πυρετός, σε περιοχές
της Νότιας Ευρώπης που έχει
αλλάξει το κλίμα και η ζέστη
διαρκεί περισσότερο».
«Ήδη η ελονοσία,μια ασθένεια
που εξαλείφθηκε από την Ελλά-
δα το 1974,δεν επέστρεψε απλώς

μέσα από τους τουρίστες και
τους μετανάστες – όπως συμ-
βαίνει εδώ καιρό σε καιρό στην
υπόλοιπη Ευρώπη – αλλά μετα-
δίδεται από άτομο σε άτομο
εντός των ελληνικών συνόρων»,
σημειώνει το Reuters, τονίζο-
ντας πως « ο αριθμός των νεκρών
φέτος από ιό του Δυτικού Νεί-
λου, μια ασθένεια που μεταδί-
δεται από τα κουνούπια Culex
modestus,ανήλθε στους 16 στην
Ελλάδα, με βάση στοιχεία της
11ης Οκτωβρίου».
«Σημάδι των καιρών ότι “Οι Για-
τροί Χωρίς Σύνορα”,μια παγκό-
σμια ιατρική φιλανθρωπική ομά-
δα που συνήθως συνδέεται με
την πάλη να σώσει τις ζωές των
μωρών στην υποσαχάρια Αφρι-
κή, εργάζεται τώρα με πλήρη
απασχόληση σε περιοχές της
νοτίου Ελλάδας», τονίζει το πρα-
κτορείο,σχολιάζοντας παράλλη-
λα εκτενώς την κατάρρευση του
συστήματος υγείας στη χώρα μας.
«Σε μια χώρα που την επισκέ-

πτονται 16 εκατομμύρια τουρί-
στες ετησίως και όπου τα μέτρα
λιτότητας πλήττουν έως και το
30% του πληθυσμού που αγω-
νίζεται για πρόσβαση στην υγει-
ονομική περίθαλψη, είναι ανα-
γκαίο τα μολυσματικά δαγκώματα
από τα κουνούπια να μειωθούν
στο ελάχιστο», αναφέρει μεταξύ
άλλων το Reuters.

Αλλαγή δεδομένων: η
εφηβεία σε αγόρια και
κορίτσια, έρχεται πολύ
νωρίτερα
Πηγή:http://www.iatropedia.gr/

Η είσοδος στην εφηβεία έρχε-
ται πολύ ενωρίτερα από όσο
πιστεύουν οι γονείς. Οι επι-
στήμονες διαπίστωσαν πως η
εφηβεία εισβάλει κατά πολύ
νωρίτερα στη ζωή των μικρών
παιδιών σε σχέση πάντα με το
παρελθόν.
Σύμφωνα με μια νέα αμερικα-
νική επιστημονική έρευνα, τα
αγόρια μπαίνουν πια πρόωρα
στην εφηβεία,έξι μήνες έως δύο
χρόνια νωρίτερα από ότι συνέ-
βαινε στις προηγούμενες γενιές.
Συνεπώς,η τάση πρόωρης έναρ-
ξης της εφηβείας δεν αφορά
πλέον μόνο τα κορίτσια, κάτι
που είχε διαπιστωθεί ήδη προ
καιρού.
Με βάση τη νέα μελέτη,οι αλλα-
γές στα γεννητικά όργανα αρχί-
ζουν κατά μέσο όρο στην ηλι-
κία των εννέα έως δέκα ετών
και η πλήρης ωριμότητα επι-
τυγχάνεται στην ηλικία των 15
έως 16 ετών,ενώ οι πρώτες τρί-
χες είναι εμφανείς μεταξύ των
δέκα και 11,5 ετών.
Οι αιτίες της πρόωρης εφηβεί-
ας στην εποχή μας και οι επι-
πτώσεις αυτής της εξέλιξης είναι
ασαφείς. Οι ανθυγιεινές αλλα-
γές στη διατροφή, η έλλειψη
σωματικής άσκησης και άλλες
αρνητικές περιβαλλοντικές αιτίες
(π.χ. χημικές ουσίες με δράση
ανάλογη των ορμονών) μπο-
ρεί να παίζουν ρόλο.

Πολλά βιβλία στα 4, γερό μυαλό στα 18
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ 

Θέλετε το παιδί σας όταν μεγαλώσει να γίνει εξυπνότερο
και να μπορεί να χειρίζεται καλύτερα τις καταστάσεις και
τον κόσμο γύρω του; Αν ναι, δώστε του φυσικά αγάπη και
στοργή αλλά κυρίως… διαβάστε του βιβλία, από τα πρώτα
του κιόλας χρόνια. Μελέτη διαπίστωσε ότι όσο περισσότε-
ρα πνευματικά ερεθίσματα
έχει ένα παιδί στην ηλικία
των 4 ετών τόσο καλύτερα
ανεπτυγμένος είναι ο
εγκέφαλός του στα 18,
χαρίζοντάς του υψηλότερη
νοημοσύνη και καλύτερες
γνωσιακές λειτουργίες. Τα
ευρήματα έρχονται να
υπογραμμίσουν, σφραγί-
ζοντας με τη «βούλα» της
εγκεφαλικής τομογραφίας,
την τεράστια σημασία που
έχουν οι εμπειρίες της
πρώτης παιδικής ηλικίας
αργότερα στη ζωή.
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EE
πιστολή προς τον Πρόεδρο και τα
μέλη της Επιτροπής Οικονομικών
Υποθέσεων της Βουλής, απέστειλε ο

κ. Θεόδωρος Βατσάλης, νοσηλευτής ΤΕ
στο Νοσοκομείο της Δράμας με θέμα την
κατάργηση του δώρου Χριστουγέννων και
Πάσχα σε μισθωτούς και συνταξιούχους
και τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγ-
γελματιών από το πρώτο ευρώ. Ο νοση-
λευτής υποστηρίζει πως «έστω και για τελευ-
ταία φορά μπορεί να δοθεί το δώρο
Χριστουγέννων στον κλάδο μας, αρκεί
να αποφασιστεί μία ρεαλιστική περι-
κοπή δαπανών, την οποία το
Υπουργείο Υγείας θα έχει
την πολιτική βούληση
να εφαρμόσει.Η εργα-
σία μας μπορεί να
συγκριθεί μόνο
αυτή των σωμά-
των ασφαλείας.
Είναι όμως πιο
δύσκολη,γιατί ο
Νοσηλευτής είναι
συνέχεια στην
πρώτη γραμμή.Οι
αστυνομικοί θα επέμ-
βουν αφού κληθούν...».

Ο κ. Βατσάλης τονίζει
πως, «οι πιο σκληρά εργαζόμε-
νοι του δημοσίου χρειάζονται στιγ-
μές εξόδου από την ένταση της δουλειάς
και ψυχαγωγία για να αποφύγουμε μία γενι-
κή και μόνιμη επαγγελματική εξουθένωση»,
υποστηρίζοντας πως, την ψυχαγωγία αυτή
δεν την προσφέρει η τηλεόραση ή η σύγ-
χρονη τεχνολογία, αλλά οι διακοπές κατά
την περίοδο των εορτών. «Ευκαιρίες ξεκού-
ρασης του νου και του σώματος δίδονται
σε εορτές όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα
και οι θερινές διακοπές.Για να αλλάξει όμως
παραστάσεις ο υπάλληλος εκτός από ελεύ-
θερος χρόνος απαιτείται και διαθέσιμο χρή-
μα προς κατανάλωση. Άλλωστε οι εορτές
αυτές στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών

έχουν συνδεθεί και με αγορές και ανταλ-
λαγή δώρων,που προσφέρουν μία επιπλέ-
ον διάθεση χαράς.Απότομη διακοπή αυτής
της συνήθειας αναπόφευκτα θα οδηγήσει
σε παρά φύση προσαρμογή του κόσμου
στη νέα κατάσταση», αναφέρει. Και συνεχί-
ζει: «Το δώρο Χριστουγέννων, έστω και για
τελευταία φορά,πρέπει να δοθεί ακόμη και
μισό. Έχουμε διαβιώσει τη χειρότερη χρο-
νιά από τη δεκαετία του 50 χωρίς να 

φταίμε σε τίποτα και δικαιούμαστε τουλάχι-
στον μία μικρή όαση ανακούφισης και απαλ-
λαγής από τη σκληρή πραγματικότητα».

ΟΟιι  ππρροοττάάσσεειιςς    
«Αφού λοιπόν το δώρα Χριστουγέννων,
Πάσχα και το επίδομα άδειας είναι ασύμ-
φορα για τον προϋπολογισμό, τότε μπο-
ρούν να αντικατασταθούν από το κίνητρο
επίτευξης δημοσιονομικών στόχων που
δίνεται στις ΔΟΥ, η χορήγηση του οποί-

ου θα γίνεται όπως και των επιδομάτων
εορτών και αδείας και στα ίδια ποσά.Αυτή
η διαδικασία φυσικά θα γίνεται μέσω της
αξιολόγησης και κατά το δυνατό θα πρέ-
πει να είναι εξατομικευμένη».

Ο κ. Βοτσάλης αναφέρει στην επιστο-
λή του μερικές προτάσεις για εξοικονόμη-
ση πόρων,όπως είναι η ενοικίαση σε ιδιώ-
τες των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
που δεν μπορεί να λειτουργήσει το κρά-

τος, οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι του
ΣΕΥΥΠ.(Σώμα Επιθεωρητών

Υγείας), για θέματα που
αφορούν τις προμήθει-

ες (αχρησιμοποίητα
μηχανήματα κτλ),

αλλά και η συμ-
μετοχή των
ΥΠΕ στον
έλεγχο τον
υλικό μέσω
της διατήρη-
σης σχετικού
αρχείου ανά

νοσοκομείο κτλ.
Σύμφωνα με τον

νοσηλευτή, αυτά
και άλλα μέτρα που

μπορούν να ληφθούν
για την εξοικονόμηση πόρων,

μπορούν άμεσα να αποδώσουν
και να αποτρέψουν τις προγραμματι-

σμένες περικοπές στα δώρα των εργαζο-
μένων.

Ο κ. Βατσάλης τονίζει ότι η κυβέρνη-
ση θα πρέπει να συζητήσει με τους νοση-
λευτές που εκπροσωπούνται από την ΠΑΣΥ-
ΝΟ και την Ε.Ν.Ε., όλους τους τρόπους
και μέτρα που θα μπορούσαν να αποτρέ-
ψουν την περικοπή των δώρων Χριστου-
γένων-Πάσχα και των επιδομάτων άδειας
ή που θα επιτρέψουν τη χορήγηση ενός
εξορθολογισμένου επιδόματος που θα
λαμβάνουν όσοι αξίζουν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

Αναζητώντας λύσεις...  
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
>>  1122oo ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΓΓεερροοννττοολλοογγίίααςς  ΓΓηηρριιααττρριικκήήςς  
01 - 03 Νοεμβρίου 2012, Ξενοδοχείο Titania, Αθήνα. Era Ltd,
Τηλ: 210 3634944, Fax: 210 3631690, Email: info@era.gr.
Website: http://www.datanalysis.gr.

>>  33οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΚΚααττ’’  ΟΟίίκκοονν  ΝΝοοσσηηλλεείίααςς  
International Research Institute for Telemedicine and Home
Care  Διεθνές Ερευνητικό Ινστιτούτο Τηλεϊατρικής και Κατ’
Οίκον Νοσηλείας. Αθήνα, 8-11 Νοεμβρίου 2012, Βύρωνος 58,
15121 Πεύκη. Τηλ. 210 8060098,
http://www.homecare-conference.com.
Website: http://www.datanalysis.gr.

>>  33ηη ΠΠεειιρρααϊϊκκήή  ΟΟγγκκοολλοογγιικκήή  ΔΔιιηημμεερρίίδδαα  ««ΚΚααρρκκίίννοοςς  
ΟΟυυρροοπποοιιοογγεεννννηηττιικκοούύ  ΣΣυυσσττήήμμααττοοςς::  ΠΠοολλύύππλλεευυρρηη  
ππρροοσσέέγγγγιισσηη  γγιιαα  εεξξααττοομμιικκεευυμμέέννηη  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη»»
16-17 Νοεμβρίου 2012, Ξενοδοχείο Athenaum
Intercontinental, Λεωφ. Συγγρού 89-93, 117 45, Αθήνα,
Ελλάδα. Β’ Παθολογική Ογκολογική Κλινική Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά.
«Καρκίνος: Εκπαίδευση, Έρευνα & Κλινική Πράξη».
Σε συνεργασία με τις Ουρολογικές Κλινικές: Γ.Ν.Π. Τζάνειο,
Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας. Τηλ: 210 9206000,
Διοργάνωση: E.T.S. Events & Travel Solutions Α.Ε.
Website: http://www.datanalysis.gr.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΠΠααιιδδοοππννεευυμμοοννοολλοογγιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο
16-18 Νοεμβρίου 2012, Πάτρα. Ελληνική Παιδοπνευμονολογι-
κή Εταιρεία SYNEDRA. Πληροφορίες: Τηλ.: 2610 432.200,
E-mail: info@synedra.gr,Website: www.synedra.gr,
http://www.datanalysis.gr.

>>  2288οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς  
κκααιι  ΔΔιιεεθθννέέςς  ΧΧεειιρροουυρργγιικκόό  FFoorruumm  22001122
21 Νοεμβρίου 2012 - 24 Νοεμβρίου 2012, Ξενοδοχείο Hilton
Αθηνών. Τηλ: +30 210 3668852, email: congress@afea.gr.
Website: http://www.datanalysis.gr.

>>  2233οο ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  ΑΑΙΙΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ      
22/11/2012 - 24/11/2012, Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης -
Helexpo, Θεσσαλονίκη. Φορέας: Ελληνική Αιματολογική 
Εταιρεία. Πληροφορίες:VitaCongress, τηλ. 2107254360,
e-mail: info@vitacongress.gr.
Website: http://www.datanalysis.gr.

>>  99οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΘΘώώρραακκοοςς,,  ΚΚααρρδδιιάάςς  &&  ΑΑγγγγεείίωωνν
23-24 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη.
Πληροφορίες: Global Events,
Τηλ: 2310247743, Φαξ: 2310247746, info@globalevents.gr,
www.globalevents.gr.Website: http://www.datanalysis.gr.

>>  ΠΠεερριιφφεερριικκόό  ΣΣυυμμππόόσσιιοο  ΓΓεεννιικκήήςς  ΙΙααττρριικκήήςς  
ΚΚεεννττρριικκήήςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς
23-25 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη. Διοργανωτής:
Περιφερικό Τμήμα ΕΛΕΓΕΙΑ, PCO: SYNEDRA.
Πληροφορίες: Τηλ.: 2610 432.200, E-mail: info@synedra.gr.
Website: http://www.datanalysis.gr.

>>  99οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΔΔεειικκττώώνν  ΚΚααρρκκίίννοουυ  
&&  ΣΣττοοχχεευυμμέέννεεςς  ΘΘεερρααππεείίεεςς
29 Νοεμβρίου - 02 Δεκεμβρίου 2012, Ξενοδοχείο Crowne
Plaza, Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα, Ελλάδα. Ελληνική Εταιρεία
Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας. Διοργάνωση:
E.T.S. Events & Travel Solutions Α.Ε.. Τηλ: +30 210 727-8000.
Website: http://www.datanalysis.gr.

>>  66οο ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΟΟγγκκοολλοογγίίααςς  σσττηηνν  ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιαα  
ΠΠεερρίίθθααλλψψηη  --  ««ΧΧεειιρροουυρργγιικκήή  &&  ΚΚααρρκκίίννοοςς»»
30 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2012, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα.
Ογκολογική Μονάδα Γ’ ΠΠ, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «Η Σωτηρία». Πληροφορίες:
Τηλ: +30 210 74 14 713, e-mail: info@oncology2012.gr.
Website: http://www.datanalysis.gr.

>>  44oo  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΠΠρροοννοοσσοοκκοομμεειιαακκήήςς  ΚΚααρρδδιιοολλοογγίίααςς  
30 Νοεμβρίου εως  2 Δεκεμβρίου 2012, Λουτράκι. Διοργανω-
τής: Καρδιολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Πληροφορίες: ΤΗΛ.: 27550 22201,
Email: e-vip@otenet.gr/ www.e-vip.com.gr.
Website: http://www.datanalysis.gr.

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
>>  2211οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΝΝοοσσηημμάάττωωνν  ΘΘώώρραακκοοςς  
μμεε  ΔΔιιεεθθννήή  ΣΣυυμμμμεεττοοχχήή
1-4/11/2012, Θεσσαλονίκη. Εταιρεία Μελέτης 
Πνευμονοπαθειών & Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος.
Τηλ: (2310) 257128 & 243588, info@forumcongress.com.
www.forumcongress.com/21thoracicdiseases
Website: http://www.datanalysis.gr.

>>  TThhee  FFiirrsstt  IInntteerrddiisscciipplliinnaarryy  CCoonnggrreessss  
""PPssyycchhiiaattrryy  aanndd  RReellaatteedd  SScciieenncceess""
29 Νοεμβρίου-02 Δεκεμβρίου 2012, Αθήνα.
Διοργανωτής:World Psychiatric Association Thematic 
& International Neuropsychiatric Association.
Πληροφορίες: Τηλ:+30 210 74 14 713, p.mitroyianni@erasmus.gr.
http://www.psych-relatedsciences.org.
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