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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/36 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Ανοιχτά μέτωπα
για τη νοσηλευτική

Συνέχεια στη σελ. 3

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.

�

OO
λοκληρώθηκε η
διαδικασία τροπο-
ποίησης της Ευρω-

παϊκής Οδηγίας (ΕΟ)
2005/36 για την αναγνώ-
ριση των επαγγελματικών
προσόντων, η οποία έχει
ενσωματωθεί στην Ελλη-
νική Νομοθεσία με το ΠΔ
38/2010. Η αναθεώρηση
της ΕΟ είχε προταθεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
το 2011 με σκοπό την προ-
ώθηση της ανάπτυξης και
τη δημιουργία θέσεων εργα-
σίας. Η τροποποίηση υιο-
θετήθηκε από το Ευρωκοι-
νοβούλιο στις 9 Οκτωβρίου
και από το Συμβούλιο της
ΕΕ στις 15 Νοεμβρίου ενώ,

για την ισχύ της απομένει
ακόμη η δημοσίευσή της
στο επίσημο τεύχος της ΕΕ.

Οι σημαντικότερες αλλα-
γές που αφορούν τους επαγ-
γελματίες υγείας είναι η
Ευρωπαϊκή Επαγγελματι-
κή Κάρτα, η μερική πρό-
σβαση, η συνεχιζόμενη
επαγγελματική ανάπτυξη,
το κοινό εκπαιδευτικό πλαί-
σιο και αναγνώριση πρα-
κτικής άσκησης στο εξω-
τερικό, οι γλωσσικές
ικανότητες και ο μηχανι-
σμός ειδοποίησης για επαγ-
γελματίες που δεν έχουν
πλέον το δικαίωμα στην
άδεια ασκήσεως επαγγέλ-
ματος.

Ειδικότερα, για το νοση-
λευτικό επάγγελμα συνέ-
βη αυτό πολλοί απευχόμα-
σταν. Εισάγονται κάτω από
τον ίδιο επαγγελματικό όρο
(Άρθρο 31 παράγραφος 1)
(nurses responsible for
general care), δύο διαφο-
ρετικές κατηγορίες ήτοι:
απόφοιτοι πανεπιστημια-
κής και τεχνολογικής εκπαί-
δευσης μετά από 12 έτη
βασικής εκπαίδευσης και
απόφοιτοι επαγγελματικών
εκπαιδευτικών νοσηλευτι-
κών  προγραμμάτων ή επαγ-
γελματικών νοσηλευτικών
σχολών μετά από 10 έτη
βασικής εκπαίδευσης...

ΕΝΕΚΑ
Υπηρεσίες Ψυχικής

Υγείας σε κρίση!   
Στις μέρες μας γινόμαστε μάρτυρες μιας

πρόχειρης και βεβιασμένης πολιτικής

στον τομέα της ψυχικής υγείας, που αφο-

ρά τον επικείμενο σχεδιασμό για το κλεί-

σιμο των ψυχιατρικών νοσοκομείων.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγεί-

ας, κάτω από τις πιέσεις της Τρόικα, για

τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθ-

μού του προσωπικού που δεσμεύτηκε

για να θέσει σε διαθεσιμότητα, έβαλε

σε προτεραιότητα, το κλείσιμο των ψυχια-

τρικών νοσοκομείων και τη μεταφορά

των υπηρεσιών τους σε γενικά νοσοκο-

μεία. Βέβαια, κάτι τέτοιο αποτελεί στό-

χο της μεταρρύθμισης των υπηρεσιών

ψυχικής στα πλαίσια του προγράμμα-

τος «Ψυχαργώς», όμως όχι αυτοσκοπό.

Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργηθούν

οι προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες θα

δημιουργήσουν το έδαφος για τέτοιου

είδους αλλαγές. Αξίζει να αναφερθεί,

ότι περίπου το 20% των προσερχομέ-

νων κατά τη μέρα της εφημερίας στα

ψυχιατρικά νοσοκομεία, αφορά πληθυ-

σμό ο οποίος έρχεται από την Περιφέ-

ρεια, λόγω έλλειψης υπηρεσιών...

Σελ. 4
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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

ΠΠοοιιοοςς  θθαα  ββααρρέέσσεειι  ττηηνν  κκααμμππάάνναα  

ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΕΕ ΣΣ

ΑΑννααδδρροομμιικκέέςς  μμεειιώώσσεειιςς    
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22Λ2 του Νόμου 4024/2011, «Με κοινή απόφαση των Υπουρ-

γών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται

ανάλογα οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

Κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εξεδόθη η υπ’αριθμ. οικ. 2/13917/0022/17-02-2012

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και

Οικονομικών, που ορίζει τα εξής:...  Σελ.9

ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΕΕΣΣ      

ΚΚααννέέννααςς  
ππεερριιοορριισσμμόόςς        
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

2 του Νόμου 3919/2011, «1. Οι προβλε-

πόμενοι στην ισχύουσα νομοθεσία περιο-

ρισμοί που αφορούν στην πρόσβαση

και την άσκηση επαγγελμάτων, πέραν

εκείνων των επαγγελμάτων για τα οποία

διαλαμβάνεται ρύθμιση στο κεφάλαιο

Β' του παρόντος, καταργούνται μετά

την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από

τη δημοσίευση του παρόντος.  2. Ως

περιορισμοί, κατά την έννοια της προη-

γούμενης παραγράφου, νοούνται οι

εξής: ... Σελ. 9

Νοέμβριος 2013

ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΓΓ ΓΓ ΕΕ ΛΛ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ                 

ΆΆδδεειιαα  ααννααττρροοφφήήςς  δδιιδδύύμμωωνν  ττέέκκννωωνν    
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ενημερώνει τους Νοση-

λευτές- γονείς διδύμων/πολυδύμων ότι πολύ πρόσφα-

τα εξεδόθη ο Νόμος 4210/2013, δδυυννάάμμεειι  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  66

ππααρρ..  11  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  οοιι  γγοοννεείίςς  δδιιδδύύμμωωνν  ήή  ττρριιδδύύμμωωνν  ττέέκκννωωνν

δδιικκααιιοούύννττααιι  έέξξιι  εεππιιππλλέέοονν  μμήήννεεςς  άάδδεειιααςς  ααννααττρροοφφήήςς  μμεε

ααπποοδδοοχχέέςς  γγιιαα  κκάάθθεε  ττέέκκννοο  ππέέρραανν  ττοουυ  εεννόόςς..  Η νομοθετική

αυτή εξέλιξη κρίνεται εξαιρετικά θετική, καθώς αίρει

την επί σειρά ετών άνιση μεταχείριση των γονέων που

αποκτούσαν δίδυμα ή τρίδυμα τέκνα σε σχέση με όσους

αποκτούσαν ένα. Η διάταξη αυτή εξεδόθη σε συμμόρ-

φωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, μετά από πολύχρο-

νους δικαστικούς αγώνες γονέων που οδήγησαν τα αρμό-

δια δικαστήρια σε αντιφατικές αποφάσεις, δημιουργώντας

μεγάλη αβεβαιότητα...  Σελ.7

ΣΣ ΕΕ ΥΥ ΥΥ ΠΠ

ΑΑπποοκκλλεείίοοννττααιι  οοιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ΤΤΕΕ  
Ως γνωστόν, δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 2920/2001 συστήθηκε στο Υπουργείο Υγείας μια

νέα υπηρεσία με τίτλο «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας» (Σ.E.Y.Y.Π.) με ελε-

γκτικές κυρίως αρμοδιότητες. Εν σχέσει με την στελέχωση του ΣΕΥΥΠ, το άρθρο 4 του ως άνω

Νόμου προβλέπει: α) μία (1) θέση Γενικού Επιθεωρητή, β) τρεις (3) θέσεις Βοηθών Γενικού Επιθε-

ωρητή, γ) εκατό (100) θέσεις Επιθεωρητών και δ) τριάντα (30) θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών, ενώ

ο αριθμός των θέσεων των Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών μπορεί να αυξάνεται ή να μει-

ώνεται με κοινή υπουργική απόφαση.   Σελ.10

......  Σελ. 15
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Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
σε κρίση!

ΣΣ
τις μέρες μας γινόμαστε μάρτυρες μιας πρόχειρης και βεβιασμένης πολιτικής στον
τομέα της ψυχικής υγείας, που αφορά τον επικείμενο σχεδιασμό για το κλείσιμο των
ψυχιατρικών νοσοκομείων.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας,κάτω από τις πιέσεις της Τρόικα,για τη συμπλή-
ρωση του απαιτούμενου αριθμού του προσωπικού που δεσμεύτηκε για να θέσει σε διαθε-
σιμότητα, έβαλε σε προτεραιότητα, το κλείσιμο των ψυχιατρικών νοσοκομείων και τη μετα-
φορά των υπηρεσιών τους σε γενικά νοσοκομεία. Βέβαια, κάτι τέτοιο αποτελεί στόχο της
μεταρρύθμισης των υπηρεσιών ψυχικής στα πλαίσια του προγράμματος «Ψυχαργώς», όμως
όχι αυτοσκοπό. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες
θα δημιουργήσουν το έδαφος για τέτοιου είδους αλλαγές. Αξίζει να αναφερθεί, ότι περίπου
το 20% των προσερχομένων κατά τη μέρα της εφημερίας στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, αφο-
ρά πληθυσμό ο οποίος έρχεται από την Περιφέρεια, λόγω έλλειψης υπηρεσιών. Η Τομεο-
ποίηση, δηλαδή, μετά από δεκαπέντε περίπου έτη μεταρρύθμισης, δεν είναι σε θέση να
καλύψει τις ανάγκες των περιστατικών στον τομέα ευθύνης της.Και ο Γολγοθάς για τον ψυχι-
κά ασθενή, για την αναζήτηση μιας κλίνης, έστω και σε ράντζο, καλά κρατεί και τραβάει
χιλιόμετρα. Από την Πρέβεζα, στα Ιωάννινα, από εκεί στην Κέρκυρα, στη συνέχεια την Τρί-
πολη, την Πάτρα και μετά στο Δαφνί ή το Δρομοκαΐτειο.Όλες οι ψυχιατρικές κλινικές έχουν
120% έως 150% υπερπλήρωση κλινών.

Επιπροσθέτως,οι ανάγκες σε υπηρεσίες ψυχι-
κής υγείας, προφανώς, στην εποχή του μνημονί-
ου διαρκώς αυξάνονται. Καταθλίψεις, αγχώδεις
διαταραχές, εξαρτήσεις από ουσίες βρίσκονται δια-
πιστωμένα σε έξαρση.

Ενώ δηλαδή,οι ανάγκες αυξάνονται, το Υπουρ-
γείο δείχνει να επιδιώκει να συρρικνώσει τις παρε-
χόμενες υπηρεσίες ή απλώς, στην καλύτερη περίπτωση, να τις μεταφέρει κάπου αλλού.

Η μετακύλιση των υφιστάμενων υπηρεσιών,ειδικότερα, τις ψυχιατρικές κλινικές σε άλλους
φορείς, απλά ανακατεύει τη σούπα, χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

Απαιτούμενο θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση των υπηρεσιών.
Θα πρέπει να τεθούν προτεραιότητες, αλλά και προϋποθέσεις για κάθε επιπλέον βήμα.

Αυτές θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας, εύκολα προσβά-
σιμες στον πληθυσμό που τις έχει ανάγκη, όπως είναι τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τις Κινη-
τές Μονάδες, τα Κέντρα Ημέρας και τις Δομές Στέγασης,δηλαδή, ανάπτυξη υπηρεσιών Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας. Δυστυχώς, όμως για ακόμη μία φορά, ενώ σχεδιάζεται και έχουν
κατατεθεί πλήθος προτάσεων αναφορικά με τη Μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ, διαπιστώνουμε
ότι η ψυχική υγεία δεν αναφέρεται σχεδόν πουθενά, από κανέναν φορέα. Στιγματισμένη,
από όλους τους φορείς, παραμένει στο περιθώριο της κουβέντας. Όλος ο λόγος γύρω από
το φάρμακο, τις αμοιβές των ιατρών, τα ιατρεία, τον οικογενειακό ιατρό, τον ιατρό της γειτο-
νιάς κ.α. περί ιατρών. Για μια ακόμη φορά θα δούμε νομοσχέδιο που τα 3/4 θα αφορά ρυθ-
μίσεις θεμάτων ιατρών και το 1/4 ρυθμίσεις θεμάτων που αφορά τους ασθενείς.

Όμως, οι ψυχικά ασθενείς θα εξακολουθούν να έχουν ανάγκες που δεν θα έχουν προ-
βλεφθεί να καλυφθούν. Θα έχουμε αύριο, μεθαύριο, υπουργούς που θα διαπιστώνουν τα
λάθη και τις παραλείψεις των προκατόχων τους.

Δεν μένει κάτι άλλο,παρά μόνο να αντισταθούμε, να πιέσουμε και να αλλάξουμε τη ρότα.

Ενώ σχεδιάζεται και έχουν κατατεθεί πλήθος
προτάσεων αναφορικά με τη Μεταρρύθμιση στην
ΠΦΥ, διαπιστώνουμε ότι η ψυχική υγεία δεν ανα-
φέρεται σχεδόν πουθενά, από κανέναν φορέα.

Νοέμβριος 2013

ΓΓρράάφφεειι  οο  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΑΑββρρααμμίίδδηηςς,,
Πρόεδρος του ΣΥΝΟΨΥΝΟ ΕΣΥ

Ν.Αττικής
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/36 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

Ανοιχτά μέτωπα
για τη νοσηλευτική 

Γράφει ο ΛΛάάμμππρροοςς  ΜΜππίίζζααςς  
Ταμίας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.,
Πρόεδρος 9ου Π.Τ. Αττικής,
Ταμίας FEPI

OO
λλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττρροο--
πποοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΟΟδδηη--
γγίίααςς  ((ΕΕΟΟ))  22000055//3366  γγιιαα  ττηηνν  ααννααγγννώώ--

ρριισσηη  ττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  ππρροοσσόόννττωωνν,,  ηη
οοπποοίίαα  έέχχεειι  εεννσσωωμμααττωωθθεείί  σσττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή
ΝΝοομμοοθθεεσσίίαα  μμεε  ττοο  ΠΠΔΔ  3388//22001100..  ΗΗ  ααννααθθεεώώ--
ρρηησσηη  ττηηςς  ΕΕΟΟ  εείίχχεε  ππρροοττααθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΕΕυυρρωω--
ππααϊϊκκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοο  22001111  μμεε  σσκκοοππόό  ττηηνν  ππρροο--
ώώθθηησσηη  ττηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα
θθέέσσεεωωνν  εερργγαασσίίααςς..  ΗΗ  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  υυιιοοθθεε--
ττήήθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  ΕΕυυρρωωκκοοιιννοοββοούύλλιιοο  σσττιιςς  99
ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  κκααιι  ααππόό  ττοο  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΕΕΕΕ
σσττιιςς  1155  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  εεννώώ,,  γγιιαα  ττηηνν  ιισσχχύύ  ττηηςς
ααπποομμέέννεειι  αακκόόμμηη  ηη  δδηημμοοσσίίεευυσσήή  ττηηςς  σσττοο  εεππίί--
σσηημμοο  ττεεύύχχοοςς  ττηηςς  ΕΕΕΕ..

Οι σημαντικότερες αλλαγές που αφο-
ρούν τους επαγγελματίες υγείας είναι η
Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα, η μερι-
κή πρόσβαση, η συνεχιζόμενη επαγγελ-
ματική ανάπτυξη, το κοινό εκπαιδευτικό
πλαίσιο και αναγνώριση πρακτικής άσκη-
σης στο εξωτερικό, οι γλωσσικές ικανότη-
τες και ο μηχανισμός ειδοποίησης για επαγ-
γελματίες που δεν έχουν πλέον το δικαίωμα
στην άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκήή  ΚΚάάρρτταα..  Δεν θα
έχει τη μορφή που όλοι γνωρίζουμε,δηλα-
δή αυτή της κάρτας-ταυτότητας αλλά πρό-
κειται για ένα τύπο ηλεκτρονικού πιστο-
ποιητικού που θα εκδίδεται με σκοπό την

Νοέμβριος 2013
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απλοποίηση των διαδικασιών αναγνώρι-
σης επαγγελματικών προσόντων μεταξύ
των αρμόδιων αρχών. Θα υποστηρίζεται
ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστη-
μα Εσωτερικής Αγοράς (IMI System) που
χρησιμοποιείται ήδη για την επικοινωνία
μεταξύ των αρμόδιων αρχών κάθε χώρας
μέλους για ανάλογα θέματα κινητικότητας
επαγγελματιών.Η έκδοσή της δεν θα είναι
υποχρεωτική και η εμπλοκή κάθε επαγ-
γέλματος θα γίνει κατόπιν επιθυμίας του
ενώ θα υπάρχουν και έξοδα για την έκδο-
σή της τα οποία θα αποφασίζονται από
κάθε κράτος μέλος. Φυσικά, ο τρόπος με
τον οποίο προτείνεται να λειτουργήσει εγεί-
ρει ερωτήματα για την αναγκαιότητά της και
την ευκολία στην εφαρμογή της.

ΜΜεερριικκήή  ππρρόόσσββαασσηη.. Αφορά στην  περίπτω-
ση που κάποιος επαγγελματίας θέλει να
ασκήσει το ίδιο επάγγελμα σε άλλο κρά-
τος μέλος και που οι αρμοδιότητές του είναι
στη χώρα υποδοχής μέρος ενός επαγγέλ-
ματος με περισσότερες αρμοδιότητες από
ότι στη χώρα από όπου προέρχεται. Ένα
κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί τη μερι-
κή πρόσβαση για λόγους δημόσιου συμ-
φέροντος ή σε επαγγελματίες υγείας επι-
καλούμενο την δημόσια υγεία και την
ασφάλεια των ασθενών.

ΣΣυυννεεχχιιζζόόμμεεννηη  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκήή  ΑΑννάάππττυυξξηη..
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν
την συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυ-
ξη κυρίως για τους επαγγελματίες υγείας
και τους αρχιτέκτονες.Τα μέτρα που θα λαμ-
βάνονται για την προώθηση της Επαγγελ-
ματικής Ανάπτυξης για τα επαγγέλματα αυτά
θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή (ΕΕ),που σημαίνει επίσης
ότι η ΕΕ έχει το δικαίωμα να ρωτάει και, τα
κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσουν μετα-
ξύ τους καλές πρακτικές σε αυτό το πεδίο.
Η συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη
θα πρέπει να έχει ως αντικείμενο κάθε τεχνι-
κό, επιστημονικό, ρυθμιστικό και ηθικό
πεδίο ενώ θα πρέπει να κινητοποιούνται
οι επαγγελματίες να συμμετέχουν στη δια
βίου μάθηση σχετικά με το επάγγελμά τους.

ΚΚοοιιννόό  ππλλααίίσσιιοο  κκααττάάρρττιισσηηςς.. Εδώ γίνεται ανα-
φορά στην αναγκαιότητα ύπαρξης κοινού
πλαισίου κατάρτισης όπου θα καθορίζεται
το ελάχιστο των γνώσεων, δεξιοτήτων και
αρμοδιοτήτων για την άσκηση ενός επαγ-

γέλματος.Ο εν λόγω καθορισμός δεν έχει
σκοπό να αντικαταστήσει τα εθνικά εκπαι-
δευτικά προγράμματα εκτός και αν αυτό
είναι επιθυμία του κράτους μέλους.Σε κάθε
περίπτωση το κοινό πλαίσιο κατάρτισης σε
επαγγέλματα υγείας θα μπορούσε να επι-
φέρει υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας, της δημόσιας υγείας και
της ασφάλειας των ασθενών. Επιπλέον,
πρακτική άσκηση που πιθανόν ολοκλη-
ρωθεί σε άλλη χώρα μέλος θα πρέπει να
αναγνωριστεί από τη χώρα προέλευσης
του ενδιαφερόμενου η οποία διατηρεί το
δικαίωμα καθορισμού ελάχιστης χρονικής
διάρκειας για την πρακτική στο εξωτερικό.

ΓΓλλωωσσσσιικκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς..  Με αυτή την παρά-
γραφο εισάγεται η δυνατότητα από τις αρμό-
διες αρχές να εφαρμόζουν ελέγχους γλωσ-
σικής επάρκειας.Ειδικότερα,για επαγγέλματα
όπου εμπλέκεται η ασφάλεια ασθενών τα
οι εφαρμοζόμενοι έλεγχοι εφαρμόζονται
πριν από την πρόσβαση του επαγγελματία
(την αναγνώριση των επαγγελματικών του
προσόντων) στη χώρα υποδοχής.Η γλωσ-
σική επάρκεια θα πρέπει να ελέγχεται σε
μία από τις επίσημες γλώσσες κάθε χώρας
και να είναι ανάλογη προς το επάγγελμα
που πρόκειται να ασκηθεί.

ΜΜηηχχααννιισσμμόόςς  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηηςς..  Οι αρμό-
διες αρχές πρέπει πλέον να ενημερώνουν
προληπτικά τις αρχές άλλων κρατών μελών
στην περίπτωση που υπάρχουν επαγγελ-
ματίες που δεν έχουν πλέον το δικαίωμα
να ασκούν το επάγγελμα είτε λόγω, τελε-
σίδικου, πειθαρχικού παραπτώματος , είτε
τελεσίδικης ποινικής καταδίκης. Η ενημέ-
ρωση θα γίνεται τουλάχιστον εντός τριών
ημερών από την τελεσίδικη απόφαση και
σεβόμενη τα προσωπικά δεδομένα, μέσω
ενός ειδικού μηχανισμού προειδοποίη-
σης και τη χρήση του συστήματος ΙΜΙ.

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  γγιιαα  ττοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  εεππάάγγγγεελλ--
μμαα  σσυυννέέββηη  ααυυττόό  πποολλλλοοίί  ααππεευυχχόόμμαασστταανν..  ΕΕιισσάά--
γγοοννττααιι  κκάάττωω  ααππόό  ττοονν  ίίδδιιοο  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό
όόρροο  ((ΆΆρρθθρροο  3311  ππααρράάγγρρααφφοοςς  11))  ((nnuurrsseess
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ggeenneerraall  ccaarree)),,  δδύύοο  δδιιααφφοο--
ρρεεττιικκέέςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  ήήττοοιι::  ααππόόφφοοιιττοοιι  ππααννεεππιι--
σσττηημμιιαακκήήςς  κκααιι  ττεεχχννοολλοογγιικκήήςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς
μμεεττάά  ααππόό  1122  έέττηη  ββαασσιικκήήςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  κκααιι
ααππόόφφοοιιττοοιι  εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν
ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν    ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  ήή  εεππααγγγγεελλ--
μμααττιικκώώνν  ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  σσχχοολλώώνν  μμεεττάά  ααππόό
1100  έέττηη  ββαασσιικκήήςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς..  ΠΠρροοϋϋππόόθθεεσσηη
εείίννααιι  ηη  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  33  εεττώώνν
ή 4600 ωρών νοσηλευτικής εκπαίδευσης.
Η παραπάνω ρύθμιση ενδέχεται να δημι-
ουργήσει πλήθος ζητημάτων, από σύγχυ-
ση στους ασθενείς και το κοινό σχετικά με
το ποιος τον νοσηλεύει και τι μπορεί να
περιμένει από αυτόν, μέχρι και ανατροπές
στα νοσηλευτικά εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα των κρατών μελών ειδικά αν λάβουμε
υπόψη μας ότι σε περιόδους κρίσης ανα-
ζητούνται φτηνά εργατικά χέρια. Επίσης,
συχνά εμπλέκεται στην εκπαίδευση και ο
ιδιωτικός τομέας όπου συνήθως παρου-
σιάζει ευελιξία στην τροποποίηση των προ-
γραμμάτων σπουδών και εκμεταλλευόμε-
νος την Ευρωπαϊκή νομοθεσία προπορεύεται
συνήθως στα νέα δεδομένα.

Για του λόγου το αληθές, η ΕΟ αναφέρει
επιπλέον τα παρακάτω: «Ως επίσημα προ-
σόντα νοσηλευτή γενικής περίθαλψης πρέ-
πει να προσκομιστούν αποδεικτικά στοι-
χεία ότι ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας
είναι σε θέση να εφαρμόζει, τουλάχιστον,
τις ακόλουθες ικανότητες-αρμοδιότητες,ανε-
ξάρτητα από το εάν η εκπαίδευση πραγμα-
τοποιήθηκε σε πανεπιστήμιο, ίδρυμα τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα επίπεδο που
αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο,σε πρόγραμ-
μα επαγγελματικής κατάρτισης ή σε μια
επαγγελματική σχολή της νοσηλευτικής».

Νοέμβριος 2013

αν και η αναθεώρηση
της ΕΟ 2005/36EC
έχει αρκετά θετικά

στοιχεία για 
τους επαγγελματίες
υγείας εντούτοις, 

για τη νοσηλευτική 
θα λέγαμε ότι 

δεν τοποθετείται στη
θέση που της αρμόζει.
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Νοέμβριος 2013

Οι εν λόγω αρμοδιότητες αναφέρονται
ως εξής (Άρθρο 31 παράγραφος 7) με την
προϋπόθεση της εφαρμογής των γνώσε-
ων που αποκτώνται σύμφωνα με τα δεδο-
μένα της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου:

αα)) Αρμοδιότητα για ανεξάρτητη διάγνω-
ση στην νοσηλευτική φροντίδα χρησιμο-
ποιώντας τις τρέχουσες θεωρητικές και κλι-
νικές γνώσεις, καθώς και για ανεξάρτητο
σχεδιασμό, οργάνωση και  εφαρμογή της
νοσηλευτικής φροντίδας κατά τη θεραπεία
ασθενών.

ββ)) Αρμοδιότητα να συνεργάζεται αποτε-
λεσματικά με άλλους φορείς στον τομέα
της υγείας,συμπεριλαμβανομένης της συμ-
μετοχής στην εκπαίδευση του υγειονομι-
κού προσωπικού.

γγ)) Αρμοδιότητα να ενδυναμώνει άτομα,
οικογένειες και ομάδες προς έναν υγιεινό
τρόπο ζωής και προσωπικής φροντίδας.

δδ)) Αρμοδιότητα για ανεξάρτητο, άμεσο
ξεκίνημα λήψης μέτρων διατήρησης της
ζωής σε περιπτώσεις κρίσεων και κατα-
στροφών.

εε)) Αρμοδιότητα να δώσει ανεξάρτητα συμ-
βουλές και να υποστηρίξει τα άτομα που

χρειάζονται φροντίδα καθώς και τα πρό-
σωπα του περιβάλλοντός τους.

σσττ))  Αρμοδιότητα να διαβεβαιώνει ανε-
ξάρτητα για την ποιότητα και την αξιολό-
γηση της νοσηλευτικής φροντίδας.

ζζ)) Αρμοδιότητα για ολοκληρωμένη επι-
κοινωνία με επαγγελματισμό καθώς και
συνεργασία με άλλους επαγγελματίες στον
τομέα της υγείας.

ηη)) Αρμοδιότητα για την ανάλυση της ποι-
ότητας περίθαλψης ώστε να βελτιώσει την
επαγγελματική πρακτική τους ως νοσηλευ-
τής γενικής περίθαλψης.

ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττωωνν  εεξξεελλίίξξεεωωνν  ππρρααγγμμααττοοπποοιι--
ήήθθηηκκεε  σσττιιςς  2266//99//22001133  σσυυννάάννττηησσηη,,  μμεε  εελλλληη--
ννιικκήή  σσυυμμμμεεττοοχχήή,,  ττηηςς  FFEEPPII  ((EEuurrooppeeaann  CCoouunncciill
ooff  NNuurrssiinngg  RReegguullaattoorrss)),,  μμεε  ττοονν  ΕΕππίίττρροοπποο
ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  ΚΚααττααννααλλωωττώώνν  ττηηςς  ΕΕΕΕ
κκ..  TToonniioo  BBoorrgg..  ΣΣυυζζηηττήήθθηηκκαανν  οοιι  δδιιεεθθννεείίςς
εεξξεελλίίξξεειιςς  σσττηη  ννοοσσηηλλεευυττιικκήή  κκααιι  οοιι  εεππιιππττώώ--
σσεειιςς  ττηηςς  ααννααθθεεώώρρηησσηηςς  ττηηςς  ΕΕΟΟ.. Ειδικότε-
ρα, το θέμα της υπαγωγής δύο διαφορετι-
κών κατηγοριών (με 12 ή 10 έτη βασικής
εκπαίδευσης),όπως προαναφέρθηκε,στην
ίδια επαγγελματική ονομασία του νοση-
λευτή, το θέμα των αρμοδιοτήτων, της κινη-

τικότητας και της αποστράγγισης του εκπαι-
δευμένου ανθρώπινου δυναμικού από
χώρες που μαστίζονται από την κρίση όπως
η Ελλάδα,σε χώρες του βορρά και της δυτι-
κής Ευρώπης. Για το ζήτημα των 12 ή 10
ετών βασικής εκπαίδευσης προτάθηκε η
αποσαφήνιση των όρων του νοσηλευτή με
τον βοηθό νοσηλευτή όπως ισχύει στην
Ελλάδα,στον Καναδά (assistant ή technical
nurse) και σε άλλες χώρες.Από την πλευ-
ρά του επιτρόπου δόθηκε επίσης ιδιαίτε-
ρη βαρύτητα στις αρμοδιότητες και στον
αναλυτικό προσδιορισμό τους ενώ κάλε-
σε τη FEPI να συμμετέχει στην Ομάδα Εργα-
σίας για τον καθορισμό του σχεδίου δρά-
σης για την υγεία μέχρι το 2020.

Με γνώμονα τα παραπάνω το ετήσιο
συνέδριο της FEPI που διεξήχθη στα τέλη
Νοεμβρίου, είχε ως κύριο θέμα του τις
νοσηλευτικές αρμοδιότητες. Διακεκριμέ-
νοι ομιλητές από όλη την Ευρώπη συνα-
ντήθηκαν και κατά τη συζήτηση αναλύθη-
καν τα χαρακτηριστικά των αρμοδιοτήτων,
τα ελάχιστα κριτήρια εκπαίδευσης,η δυνα-
τότητα αλλά και οι αξίες για την άσκησή
τους στην καθημερινή πρακτική από τους
νοσηλευτές. Μεγάλο μέρος της συνάντη-
σης κατέλαβαν οι εργασίες γύρω από το
πώς μπορούν οι αρμοδιότητες να εφαρ-
μοστούν. Έγινε παρουσίαση αποτελεσμά-
των της διερεύνησης απόψεων των αρμό-
διων αρχών των κρατών μελών που είχε
προηγηθεί κατά τους δύο τελευταίους μήνες.
Επίσης, τρόποι, όροι και προϋποθέσεις
εφαρμογής των αρμοδιοτήτων συζητήθη-
καν από τις αντίστοιχες επαγγελματικές
ενώσεις χωρών όπως Ελλάδα, Γαλλία, Ιτα-
λία, Ιρλανδία, Κροατία, Ουγγαρία, Πολω-
νία, Ρουμανία, Σερβία και Αλβανία. Συμ-
φωνήθηκαν κοινοί άξονες για την εφαρμογή
των αρμοδιοτήτων όπως επίπεδο εκπαί-
δευσης, επαρκής στελέχωση κ.α. οι οποί-
οι κατόπιν επεξεργασίας και κοινής συναί-
νεσης θα οριστικοποιηθούν σε επίσημο
έγγραφο που θα κατατεθεί στην ΕΕ.

ΣΣεε  γγεεννιικκέέςς  γγρρααμμμμέέςς,,  αανν  κκααιι  ηη  ααννααθθεεώώ--
ρρηησσηη  ττηηςς  ΕΕΟΟ  22000055//3366EECC  έέχχεειι  ααρρκκεεττάά  θθεεττιι--
κκάά  σσττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  ττοουυςς  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  υυγγεείίααςς
εεννττοούύττοοιιςς,,  γγιιαα  ττηη  ννοοσσηηλλεευυττιικκήή  θθαα  λλέέγγααμμεε
όόττιι  δδεενν  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσττηη  θθέέσσηη  πποουυ  ττηηςς
ααρρμμόόζζεειι..  ΥΥππάάρρχχοουυνν  ααννοοιιχχττάά  μμέέττωωππαα,,  χχρρήή--
ζζεειι  εεππααγγρρύύππννηησσηηςς  γγιιαα  ττοονν  ττρρόόπποο  εεννααρρμμόό--
ννιισσηηςς  ττηηςς  ΕΕΟΟ  ααππόό  τταα  κκρράάττηη  μμέέλληη  εεννώώ,,  σσττοο
ππεεδδίίοο  ττωωνν  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  μμέέννοουυνν  πποολλλλάά
νναα  γγίίννοουυνν  αακκόόμμηη..
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ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ   

Άδεια ανατροφής
διδύμων τέκνων 

HH
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ενη-
μερώνει τους Νοσηλευτές- γονείς
διδύμων/πολυδύμων ότι πολύ πρό-

σφατα εξεδόθη ο Νόμος 4210/2013, δδυυννάά--
μμεειι  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  66  ππααρρ..  11  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  οοιι  γγοοννεείίςς
δδιιδδύύμμωωνν  ήή  ττρριιδδύύμμωωνν  ττέέκκννωωνν  δδιικκααιιοούύννττααιι  έέξξιι
εεππιιππλλέέοονν  μμήήννεεςς  άάδδεειιααςς  ααννααττρροοφφήήςς  μμεε  ααπποο--
δδοοχχέέςς  γγιιαα  κκάάθθεε  ττέέκκννοο  ππέέρραανν  ττοουυ  εεννόόςς.. Η
νομοθετική αυτή εξέλιξη κρίνεται εξαιρετι-
κά θετική, καθώς αίρει την επί σειρά ετών
άνιση μεταχείριση των γονέων που απο-
κτούσαν δίδυμα ή τρίδυμα τέκνα σε σχέση
με όσους αποκτούσαν ένα. Η διάταξη αυτή
εξεδόθη σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊ-
κή Νομοθεσία,μετά από πολύχρονους δικα-
στικούς αγώνες γονέων που οδήγησαν τα
αρμόδια δικαστήρια σε αντιφατικές αποφά-
σεις, δημιουργώντας μεγάλη αβεβαιότητα.
Το άρθρο 6 του Νόμου 4210/2013, τροπο-
ποίησε το άρθρο 53 παρ. 2 του Υπαλληλι-
κού Κώδικα, το οποίο πλέον προβλέπει:

«Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλή-
λου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερη-
σίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο
(2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει
τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων
(4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται
εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για
ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρή-
ση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μει-
ωμένου ωραρίου...

«Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τρι-
δύμων κλπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον
άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι
(6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο
πέραν του ενός.»

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθε-
ση του Νόμου, με την παράγραφο 1 του
άρθρου 6 προτείνεται η παροχή επιπλέον
ενίσχυσης στους πολιτικούς διοικητικούς
υπαλλήλους, γονείς διδύμων ή πολυδύ-

μων, ώώσσττεε  ααυυττοοίί  νναα  δδιιεευυκκοολλυυννθθοούύνν  σσττηηνν
ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττωωνν  δδιιααφφοορροοπποοιιηημμέέννωωνν  ((σσεε
σσχχέέσσηη  μμεε  ττοουυςς  λλοοιιπποούύςς  γγοοννεείίςς))  ααννααγγκκώώνν
γγιιαα  ττηηνν  ααννααττρροοφφήή  ττωωνν  ττέέκκννωωνν  ττοουυςς..

Η άδεια αυτή,κατά το γράμμα του Νόμου,
δίνεται μόνο σε συνεχόμενους μήνες και
δεν υπάρχει πρόβλεψη για μετατροπή της
σε μειωμένο ωράριο, ενώ δύναται να τη
λάβει και ο πατέρας,εφόσον δεν κάνει χρή-
ση η μητέρα δημόσια υπάλληλος ή αν η
μητέρα εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ή
εάν η μητέρα δεν εργάζεται (σημαντική
καινοτομία του νέου νόμου).

Ηλικιακό όριο για τη λήψη της άδειας
παραμένει κατά τις κείμενες διατάξεις,όπως
αυτές ερμηνεύονται παγίως, το τέταρτο έτος
της ηλικίας των τέκνων.

ΧΧρρήήσσιιμμοο  θθαα  ήήτταανν  νναα  υυπποοββλληηθθεείί  εεκκ  μμέέρροουυςς

ττωωνν  γγοοννέέωωνν  δδιιδδύύμμωωνν    ήή  πποολλυυδδύύμμωωνν  ττωωνν
οοπποοίίωωνν  τταα  δδίίδδυυμμαα  ήή  πποολλύύδδυυμμαα  ττέέκκνναα  δδεενν
έέχχοουυνν  σσυυμμππλληηρρώώσσεειι  ττοο  ττέέττααρρττοο  έέττοοςς  ττηηςς
ηηλλιικκίίααςς  ττοουυςς  σσχχεεττιικκήή  ααίίττηησσηη  σσττηηνν  ΥΥππηηρρεε--
σσίίαα  ττοουυςς  γγιιαα  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  ττηηςς  άάδδεειιααςς  ττοουυ
άάρρθθρροουυ  66  ππααρρ..  11  ττοουυ  ΝΝ..  44221100//22001133..

Να σημειωθεί τέλος,ότι με τον νέο νόμο,
το δικαίωμα του πατέρα δημοσίου υπαλ-
λήλου να κάνει χρήση του μειωμένου ωρα-
ρίου ή της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου
σε περίπτωση που η σύζυγος του δεν εργά-
ζεται, το οποίο πρώτη φορά εισάγεται στη
χώρα μας ως μέσο αποκατάστασης του
αισθήματος ισότητας και ισονομίας, (πρό-
κειται για ένα αυτονόητο δικαίωμα του
γονέα πατέρα), αφορά και τους υπαλλή-
λους- πατέρες ενός μόνο τέκνου, των οποί-
ων η σύζυγος δεν εργάζεται.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κανένας περιορισμός 

ΣΣ
ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
2 του Νόμου 3919/2011, «1. Οι προ-
βλεπόμενοι στην ισχύουσα νομο-

θεσία περιορισμοί που αφορούν στην πρό-
σβαση και την άσκηση επαγγελμάτων, πέραν
εκείνων των επαγγελμάτων για τα οποία
διαλαμβάνεται ρύθμιση στο κεφάλαιο Β'
του παρόντος, καταργούνται μετά την πάρο-
δο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσί-
ευση του παρόντος. 

2. Ως περιορισμοί, κατά την έννοια της
προηγούμενης παραγράφου, νοούνται οι
εξής: α) Η ύπαρξη, δυνάμει προβλέψεως
νόμου, περιορισμένου αριθμού προσώ-
πων τα οποία δικαιούνται να ασκήσουν
το επάγγελμα σε όλη την επικράτεια ή σε
ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, είτε ο
αριθμός αυτός ορίζεται ευθέως είτε προσ-
διορίζεται εμμέσως βάσει πληθυσμιακών
ή άλλων κριτηρίων και χορήγηση διοι-
κητικής αδείας για την άσκηση του επαγ-
γέλματος μόνο προς συμπλήρωση του
αριθμού τούτου. β) Η εξάρτηση της χορη-
γήσεως διοικητικής αδείας για την άσκη-
ση επαγγέλματος από την εκτίμηση της
διοικητικής αρχής ως προς την ύπαρξη
πραγματικής ανάγκης προς τούτο, που
θεωρείται συντρέχουσα όταν η προσφο-
ρά υπηρεσιών εκ μέρους των προσώπων
που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί για την άσκη-
ση του επαγγέλματος δεν είναι ικανοποι-
ητική για το κοινωνικό σύνολο, είτε καθ'
όλη την επικράτεια είτε σε ορισμένο γεω-
γραφικό διαμέρισμα, εν όψει αφ' ενός του
αριθμού των προσώπων που ασκούν το
επάγγελμα και αφ' ετέρου των προς ικα-
νοποίηση αναγκών του κοινωνικού συνό-
λου, ως αποδέκτη των υπηρεσιών αυτών.
γ) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της
ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμέ-
νο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του
οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή. δ)
Η επιβολή της υπάρξεως ελάχιστων απο-
στάσεων μεταξύ των εγκαταστάσεων προ-

σώπων που ασκούν το επάγγελμα. ε) Η
απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημι-
ουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή
επαγγελματικής δραστηριοποιήσεως σε
περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή
περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.
στ) Η πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατό-
τητας ή απαγόρευσης διάθεσης είδους
αγαθών από ορισμένη κατηγορία επαγ-
γελματικών εγκαταστάσεων. ζζ))  ΗΗ  εεππιιββοο--
λλήή  ττηηςς  αασσκκήήσσεεωωςς  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  ήή  ηη  ααππαα--
γγόόρρεευυσσηη  ττηηςς  αασσκκήήσσεεώώςς  ττοουυ  υυππόό  οορριισσμμέέννηη
ήή  οορριισσμμέέννεεςς  εεττααιιρριικκέέςς  μμοορρφφέέςς  ήή  οο  ααπποο--
κκλλεειισσμμόόςς  ττηηςς  αασσκκήήσσεεώώςς  ττοουυ  υυππόό  εεττααιιρριικκήή
μμοορρφφήή,,  εεππιιττρρεεπποομμέέννηηςς  μμόόννοο  ττηηςς  ααττοομμιικκήήςς
αασσκκήήσσεεωωςς  ααυυττοούύ..  ηη))  ΗΗ  εεππιιββοολλήή  ππεερριιοορριι--
σσμμώώνν  σσχχεεττιιζζοομμέέννωωνν  μμεε  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττηη
σσύύννθθεεσσηη  ττοουυ  μμεεττοοχχιικκοούύ  ήή  εεττααιιρριικκοούύ  κκεεφφαα--
λλααίίοουυ,,  σσυυννααππττοομμέέννωωνν  ππρροοςς  ττηηνν  ύύππααρρξξηη  ήή
ττηηνν  έέλλλλεειιψψηη  οορριισσμμέέννηηςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς

ιιδδιιόόττηηττααςς.. θ) Η επιβολή υποχρεωτικών
κατώτατων τιμών ή αμοιβών για τη διά-
θεση αγαθών ή την προσφορά υπηρε-
σιών, είτε αυτές ορίζονται ευθέως είτε
προσδιορίζονται εμμέσως με την εφαρ-
μογή συντελεστή κέρδους ή με άλλο ποσο-
στιαίο υπολογισμό. ι) Η επιβολή υποχρέ-
ωσης στον ασκούντα το επάγγελμα να
προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία,
άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω δια-
τάξεων, ουδείς περιορισμός δύναται, πλέ-
ον,να τεθεί εις την άσκηση ορισμένης επαγ-
γελματικής δραστηριότητας υπό εταιρική
μορφή.

Μόνη παραφωνία εν σχέσει με το νοση-
λευτικό επάγγελμα είναι η μη εισέτι ακρι-
βής περιγραφή των νοσηλευτικών πράξε-
ων δυνάμει σχετικής απόφασης του Υπουργού
Υγείας και,φυσικά,η μη κοστολόγησή τους.
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ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ     

Αναδρομικές μειώσεις  
ΣΣ

ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
22Λ2 του Νόμου 4024/2011, «Με κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικο-

νομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθο-
ρίζονται ανάλογα οι αποδοχές του προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσί-
ου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

Κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατά-
ξεων εξεδόθη η υπ’αριθμ.οικ.2/13917/0022/17-
02-2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης και Οικονομικών,που
ορίζει τα εξής:

«1. Το προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. καθώς και
οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λαμβάνουν
το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον εισα-

γωγικό βαθμό της κατηγορίας τους, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και
13 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α). 

2. Για τη μισθολογική εξέλιξη του ανω-
τέρω προσωπικού στα Μ.Κ. του άρθρου
12 του ανωτέρω νόμου, λαμβάνεται υπό-
ψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7)
έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,
3 και 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.

3. Πέραν του βασικού μισθού, οι ανωτέ-
ρω δικαιούνται τα επιδόματα και τις παρο-
χές, που προβλέπονται από τις διατάξεις
των άρθρων 15, 16, 17 και 20, του Ν. 4024/
2011 (ΦΕΚ 226Α), εφόσον τηρούνται οι
προϋποθέσεις χορήγησής τους. Για τυχόν
περικοπή των αποδοχών των ανωτέρω
εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου
23 του ανωτέρω νόμου. Για το προσωπι-
κό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος
του νέου μισθολογίου (1-11-2011), εφαρ-

μογή έχουν και οι διατάξεις του άρθρου
29 παρ. 2 του ίδιου νόμου. 

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1-
11-2011 και από την ημερομηνία αυτή παύ-
ουν να ισχύουν οι αριθμ. 2/5916/0022/2-
2-2004 (ΦΕΚ 214 Β') και 2/7093/0022/5-2-2004
(ΦΕΚ 215 Β') κοινής υπουργικής απόφα-
σης, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση (υπουρ-
γική απόφαση κ.λπ.) που καθορίζει απο-
δοχές του με οποιαδήποτε ιδιότητα προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου ή διάρκειας του Δημοσί-
ου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.». 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω,και οι
αποδοχές των υπαλλήλων με σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο έχουν
υποστεί μειώσεις δυνάμει της ως άνω ΚΥΑ,
η οποία καίτοι εξεδόθη στις 17-02-2012,
αναπτύσσει αναδρομική ισχύ από την 1η-
11-2011.

ΣΣ
το πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου 4172/2013
περί διαθεσιμότητας και κινητικότητας, εξεδόθησαν εκ
μέρους του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι,που
προσδιορίζουν τον τρόπο μοριοδότησης των δημοσίων υπαλ-
λήλων, που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Είναι γεγονός,ότι μεταξύ των κριτηρίων που μοριοδοτούνται συγκα-
ταλέγεται και ο τρόπος εισαγωγής στο ελληνικό δημόσιο.Στο κριτή-
ριο αυτό ενεργείται ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ των υπαλλήλων
εκείνων που διορίστηκαν κατόπιν συμμετοχής τους σε διαδικασία
που εκτυλίχθηκε στο ΑΣΕΠ και αυτών που μοιραία διορίστηκαν προ
του έτους 1994 με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ για τον απλούστατο λόγο,
ότι κατά τον χρόνο διορισμού τους δεν είχε ακόμη συσταθεί το ΑΣΕΠ.

Εν προκειμένω,λοιπόν,παρατηρείται μια πριμοδότηση με περισ-
σότερα μόρια των υπαλλήλων που διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ, εις
βάρος των προ ΑΣΕΠ διορισθέντων υπαλλήλων. Το φαινόμενο
αυτό είναι προφανώς άδικο, πλην όμως καταλαμβάνει το σύνο-

λο των δημοσίων υπαλλήλων.
ΑΑππόό  ττηηνν  ππρρώώττηη  σσττιιγγμμήή  ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  ααννέέδδεειιξξεε  ττηηνν  ααδδιικκίίαα  ττόόσσοο  μμεε

υυπποομμννήήμμαατταα,,  όόσσοο  κκααιι  ππρροοφφοορριικκάά  σσεε  σσυυννάάννττηησσηη  μμεε  ττοονν  ΥΥπποουυρρ--
γγόό  ΔΔιιοοιικκηηττιικκήήςς  ΜΜεεττααρρρρύύθθμμιισσηηςς..

ΟΟμμοοίίωωςς  έέχχεειι  ττεεθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  ττοο  ζζήήττηημμαα  ττηηςς  εεππιιππλλέέοονν  μμοορριιοο--
δδόόττηησσηηςς  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν,,  πποουυ  έέχχοουυνν  ππααρραακκοολλοουυθθήήσσεειι  ππρρόόγγρρααμμ--
μμαα  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  εειιδδιικκόόττηηττααςς..  ΗΗ  ππρρόότταασσηη  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  ααφφοορράά  ττόόσσοο
ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  δδιιααθθεεσσιιμμόόττηηττααςς,,  όόσσοο  κκααιι  ττηηνν  εενν  γγέέννεειι  μμοορριιοο--
δδόόττηησσηη  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  κκααττάά  ττοο  σσττάάδδιιοο  ττωωνν  κκρρίίσσεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  εεππιι--
λλοογγήή  ππρροοϊϊσσττααμμέέννωωνν..  ΚΚάάττιι  ττέέττοοιιοο  ααππααιιττεείί,,  ββέέββααιιαα,,  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ––
σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  8855  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλ--
λληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα,,  ήήττοοιι  ααππααιιττεείίττααιι  ννοομμοοθθεεττιικκήή  ππααρρέέμμββαασσηη..  

Οι σχετικές προτάσεις της Ε.Ν.Ε. έχουν ήδη κατατεθεί και συνο-
δεύονται από στέρεη επιχειρηματολογική βάση,δυνάμει της οποί-
ας γίνεται προσπάθεια να καταδειχθούν οι ιδιαιτερότητες του κλά-
δου των νοσηλευτών, που καθιστούν επιβεβλημένη την ειδική
αντιμετώπισή τους.

ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ

ΆΆδδιικκηη  ππρριιμμοοδδόόττηησσηη
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ    

Αποκλείονται
οι νοσηλευτές ΤΕ

ΩΩ
ς γνωστόν,δυνάμει των διατάξεων
του Νόμου 2920/2001 συστήθηκε
στο Υπουργείο Υγείας μια νέα υπη-

ρεσία με τίτλο «Σώμα Επιθεωρητών Υπη-
ρεσιών Υγείας και Πρόνοιας» (Σ.E.Y.Y.Π.)
με ελεγκτικές κυρίως αρμοδιότητες.

Εν σχέσει με την στελέχωση του ΣΕΥ-
ΥΠ, το άρθρο 4 του ως άνω Νόμου προ-
βλέπει: α) μία (1) θέση Γενικού Επιθεω-
ρητή, β) τρεις (3) θέσεις Βοηθών Γενικού
Επιθεωρητή, γ) εκατό (100) θέσεις Επιθε-
ωρητών και δ) τριάντα (30) θέσεις Βοη-
θών Επιθεωρητών, ενώ ο αριθμός των
θέσεων των Επιθεωρητών και Βοηθών
Επιθεωρητών μπορεί να αυξάνεται ή να
μειώνεται με κοινή υπουργική απόφαση.

Οι παραπάνω θέσεις πληρούνται με απο-
σπάσεις υπαλλήλων διαφόρων φορέων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Ειδικότερα, για τις θέσεις των Επιθεω-
ρητών, ειδικότητας Υγειονομικών Επιθε-
ωρητών, αποσπώνται δημόσιοι υπάλλη-
λοι του Υπουργείου Υγείας και πρόνοιας,
με βαθμό τουλάχιστον Α', των κλάδων ΠΕ
Γιατρών,ΠΕ Γιατρών Ειδικοτήτων,ΠΕ Κοι-
νωνικής Ιατρικής και Υγιειονολόγων,ΠΕ
Οδοντιάτρων,ΠΕ Ψυχολόγων,ΠΕ Νοσο-
κομειακών Φυσικών,ΠΕ Κλινικών χημι-
κών, ΠΕ χημικών, ΠΕ Βιοχημικών, ΠΕ
Βιολόγων,ΠΕ Φαρμακοποιών,ΠΕ Νοση-
λευτικής, ΠΕ Υγιεινολόγων Μηχανικών,
ΠΕ Μηχανικών,ΠΕ Μηχανικών Βιοϊατρι-
κής Τεχνολογίας, ΠΕ Πληροφορικής,
καθώς και της ειδικότητας Γιατρών Δημό-
σιας Υγείας Ε.Σ.Υ..

Περαιτέρω, για τις θέσεις των Κοινωνι-
κών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι
υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και Πρό-
νοιας, με βαθμό τουλάχιστον Α' των κλά-
δων ΠΕ Γιατρών Ειδικοτήτων (Κοινωνι-
κής Ιατρικής),ΠΕ Γιατρών Δημόσιας Υγείας
Ε.Σ.Υ,ΠΕ νοσηλευτικής,ΠΕ Κοινωνιολό-
γων, ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ΠΕ Κοι-

νωνικών Ανθρωπολόγων,ΠΕ Παιδαγωγι-
κής και ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή
αντίστοιχων κλάδων άλλων Υπουργείων
ή των Περιφερειών,N.Π.Δ.Δ.και Ο.Τ.Α. α'
και β' βαθμίδας.

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω,δυνά-
μει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στε-

λέχωσης του ΣΕΥΥΠ, οι νοσηλευτές της
κατηγορίας ΤΕ αποκλείονται της δυνατό-
τητας κατάληψης ή άλλως απόσπασης σε
θέση Υγειονομικού ή Κοινωνικού Επιθε-
ωρητή του ΣΕΥΥΠ,προκρινομένων για τις
εν λόγω θέσεις μόνον των νοσηλευτών
της κατηγορίας ΠΕ.

Η ανωτέρω δυσμενής διάκριση σε βάρος
των νοσηλευτών ΤΕ ουδέν έρεισμα ευρί-
σκει επί σαφούς επιχειρηματολογικής
βάσης. Με άλλα λόγια, εκ της κείμενης
νομοθεσίας, που διέπει την άσκηση του
νοσηλευτικού επαγγέλματος, προκύπτει
με σαφήνεια, ότι ο νομοθέτης επιφυλάσ-
σει την ίδια ακριβώς μεταχείριση όλων
ανεξαιρέτως των νοσηλευτών, χωρίς την
καθιέρωση οιασδήποτε μορφής διακρί-
σεων υπέρ της μιας ή της άλλης κατηγο-
ρίας (ΠΕ ή ΤΕ).

Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι όλοι οι
νοσηλευτές υποχρεούνται να εγγράφονται
ως μέλη του ίδιου επαγγελματικού συλλό-
γου – ΝΠΔΔ, ήτοι της Ένωσης Νοσηλευ-
τών Ελλάδος,που συστήθηκε δυνάμει των
διατάξεων του Νόμου 3252/2004.

Εκ των διατάξεων του Νόμου τούτου
προκύπτει, ότι κρίσιμο στοιχείο για τον
νομοθέτη είναι η κατοχή του επαγγελμα-
τικού τίτλου του νοσηλευτή,ο οποίος απο-
νέμεται με ενιαίο τρόπο εις όλους τους
νοσηλευτές, αμφοτέρων των κατηγοριών
ΠΕ και ΤΕ.

Εφόσον, λοιπόν, ο ιδρυτικός της Ε.Ν.Ε.
Νόμος ορθώς αποδίδει ειδικό βάρος στον
επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή, το ίδιο
θα πρέπει να ισχύσει και με τις ρυθμίσεις
περί στελέχωσης του ΣΕΥΥΠ.

Με άλλα λόγια η Ε.Ν.Ε. προτείνει την
τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου
4 του Νόμου 2920/2001, ώστε η δυνατό-
τητα απόσπασης σε θέση Υγειονομικού ή
Κοινωνικού Επιθεωρητή του ΣΕΥΥΠ να
απονέμεται στους νοσηλευτές και των δύο
κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, χωρίς μεταξύ των
διάκριση.

Η προτεινόμενη ρύθμιση συμβάλλει στον
εξορθολογισμό του ισχύοντος πλαισίου
στελέχωσης των δομών του ΣΕΥΥΠ,καταρ-
γουμένων των υπαρχουσών πλην αδικαι-
ολόγητων διακρίσεων.

κρίσιμο στοιχείο
για τον νομοθέτη

είναι η κατοχή 
του επαγγελματικού 

τίτλου του νοσηλευτή, 
ο οποίος απονέμεται 

με ενιαίο τρόπο 
εις όλους τους 

νοσηλευτές, 
αμφοτέρων των 

κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ. 
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>> Οι ηλικιωμένοι που περπατούν
αρκετά καθημερινά κινδυνεύουν
λιγότερο από εγκεφαλικό 
ΠΠηηγγήή::  ΑΑΠΠΕΕ--ΜΜΠΠΕΕ
Οι ηλικιωμένοι που καθημερινά περπατούν τουλά-
χιστον μία έως δύο ώρες, αντιμετωπίζουν μειωμένο
κίνδυνο εγκεφαλικού σε σχέση με όσους περπα-
τούν λιγότερο από μισή ώρα τη μέρα, σύμφωνα με
μια νέα μεγάλη βρετανική επιστημονική έρευνα. Η
μελέτη έδειξε ότι όσοι περπατούσαν οκτώ έως 14
ώρες την εβδομάδα (δηλαδή κατά μέσο όρο έως
δύο ώρες ημερησίως), είχαν περίπου ένα τρίτο
χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού σε σχέση με
όσους περπατούσαν λιγότερο από τρεις ώρες την
εβδομάδα έως καθόλου. Ο κίνδυνος ήταν ακόμα
μικρότερος (κατά τα δύο τρίτα περίπου) για όσους
ηλικιωμένους περπατούσαν πάρα πολύ, πάνω από
22 ώρες την εβδομάδα.
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Τυπορυχείο… 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δρακοπούλου Μαριάννα,
Χριστοδούλου Ελένη

>> Η ανθρωπότητα δείχνει να
χάνει τη μάχη κατά του διαβήτη
ΠΠηηγγήή::  ΑΑΠΠΕΕ--ΜΜΠΠΕΕ  
Η ανθρωπότητα δείχνει να χάνει τη μάχη
κατά του διαβήτη, καθώς οι διαβητικοί διε-
θνώς υπολογίζονται ήδη στον αριθμό-ρεκόρ
των 382 εκατ. (περίπου το 8,4% του παγκό-
σμιου πληθυσμού), από 371 εκατ. το 2012,
ενώ αναμένεται να έχουν αυξηθεί σημαντικά
στα 592 εκατ. εκατ. έως το 2035 (αύξηση
55%). Αυτό είναι το δυσοίωνο μήνυμα της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη, η οποία
έδωσε στη δημοσιότητα το νέο παγκόσμιο
«Άτλαντα του Διαβήτη», με αφορμή τη σημερι-
νή Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη. Στην Ευρώπη
οι διαβητικοί υπολογίζονται σε 6,7% του
πληθυσμού, ενώ στις ΗΠΑ σε πάνω από
10%. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον
«Άτλαντα», οι διαβητικοί αποτελούν περίπου
το 7% του πληθυσμού και τα περιστατικά δια-
βήτη στον ενήλικο πληθυσμό 20 έως 79 ετών
εκτιμώνται σε σχεδόν 585.000 (261.000
άνδρες και 324.000 γυναίκες).

>> Πρώτη φορά ο ιός Η6Ν1 της
γρίπης των πτηνών μόλυνε
άνθρωπο 
ΠΠηηγγήή::  ΑΑΠΠΕΕ--ΜΜΠΠΕΕ
Μία 20χρονη γυναίκα από την Ταϊβάν είναι
η πρώτη γνωστή περίπτωση ανθρώπου που
μολύνθηκε από τον ιό της γρίπης των πτη-
νών Η6Ν1, όπως ανακοίνωσαν Ταϊβανέζοι
επιστήμονες. Οι ερευνητές, με επικεφαλής
τον δρα Χο-Σενγκ Γου του Κέντρου
Ελέγχου Ασθενειών της Ταϊβάν, που έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδι-
κό "Lancet", έκαναν γενετική ανάλυση του
ιού, που εντόπισαν στην άρρωστη γυναίκα,

η οποία νοσηλεύτηκε με συμπτώματα γρί-
πης φέτος τον Μάιο σε νοσοκομείο και, στη
συνέχεια, μετά από θεραπεία με το φάρμακο
oseltamivir (Tamiflu), ανέκαμψε πλήρως. Η
ανάλυση έδειξε ότι ο ιός, ο οποίος έως τώρα
εξαπλωνόταν μόνο σε πουλιά, έκανε τις
κατάλληλες πρωτεϊνικές μεταλλάξεις στην
επιφάνειά του, οι οποίες του επιτρέπουν
πλέον να προσκολλάται στην ανώτερη ανα-
πνευστική οδό των ανθρώπων, εισδύοντας
έτσι στα ανθρώπινα κύτταρα και μολύνοντάς
τα. Ακόμα, η γενετική ανάλυση του δείγμα-
τος από το λαιμό της ασθενούς έδειξε ότι
πρόκειται για ένα νέο στέλεχος του ιού
Η6Ν1, που μοιάζει πολύ με τον αντίστοιχο
ιό Η6Ν1, ο οποίος κυκλοφορεί στα κοτό-
πουλα της Ταϊβάν από το 1972.

>> Φουκουσίμα: 26 επιβεβαιω-
μένα κρούσματα καρκίνου του
θυρεοειδή, και 32 πιθανά, σε
ανήλικους της περιοχής
ΠΠηηγγήή::  ΑΑΠΠΕΕ--ΜΜΠΠΕΕ
Μελέτη για την επίδραση της ραδιενέργειας
από το πυρηνικό δυστύχημα στη Φουκουσίμα
στους κατοίκους της νομαρχίας όπου βρίσκε-

ται το πυρηνικό εργοστάσιο αποκάλυψε ότι 26
ανήλικοι εκδήλωσαν καρκίνο του θυρεοειδή
και άλλοι 32 παρουσιάζουν πολύ σοβαρές
ενδείξεις εκδήλωσης της νόσου, ωστόσο η
σύνδεση με την πυρηνική καταστροφή δεν
έχει ακόμη διαπιστωθεί. Οι ειδικοί οι οποίοι
ενήργησαν με εντολή των νομαρχιακών
αρχών τείνουν να πιστεύουν ότι οι καρκίνοι
αυτοί δεν συνδέονται άμεσα με το πυρηνικό
δυστύχημα της 11ης Μαρτίου του 2011.
Στηρίζουν τη γνώμη αυτή σε συγκριτικά δεδο-
μένα, κυρίως στην περίπτωση της καταστρο-
φής του Τσερνόμπιλ το 1986 στην Ουκρανία.

>> Παγκόσμια μάστιγα η εκφύλι-
ση της ωχράς κηλίδος
ΠΠηηγγήή::  ΤΤοο  ΒΒήήμμαα
Διακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια άνθρω-
ποι σε όλον τον κόσμο αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα όρασης. Από αυτούς 246 εκατομμύ-
ρια έχουν μειωμένη όραση και 39 εκατομμύ-
ρια πάσχουν από τύφλωση. Εκτιμάται ότι το
82% των ανθρώπων που έχουν χάσει την
όρασή τους είναι ηλικίας άνω των 50 ετών.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης
(κάθε δεύτερη Πέμπτη του Οκτωβρίου) οι
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>> Μάστιγα για τα ελληνόπουλα η παχυσαρκία  
ΠΠηηγγήή::  ΤΤοο  ΒΒήήμμαα
Σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία αποτελεί η παχυσαρκία της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.
Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό το ποσοστό των παχύσαρκων παιδιών και εφήβων υπερ-
βαίνει πλέον το 30%. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα στην Ελλάδα 600.000 παιδιά και έφηβοι είναι υπέρ-
βαροι ή παχύσαρκοι. Καθώς τα παχύσαρκα παιδιά ενηλικιώνονται, αντιμετωπίζουν ένα πλήθος ιατρι-
κών προβλημάτων που οφείλονται στην παχυσαρκία. Οι επιπλοκές της κατάστασης αυτής, οι οποίες
είναι πολλές και περιλαμβάνουν ινσουλινοαντοχή, διαβήτη τύπου ΙΙ, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία και

καρδιαγγειακά νοσήματα, ευθύνονται, εκτός όλων των άλλων, για ένα ιδιαίτερα αυξημέ-
νο κόστος δαπανών υγείας. Η νοσηρότητα και η θνησιμότητα που
συνοδεύουν την παχυσαρκία στην ενήλικη ζωή σχετίζονται στενά με
τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) στην παιδική και εφηβική ηλικία.
Οι μελέτες επιβεβαίωσαν τη σημαντική αύξηση της θνησιμότητας με
την προοδευτική αύξηση του Δείκτη Μάζας Σώματος και έδειξαν ότι
ακόμη και μια ήπια αύξηση του συγκεκριμένου δείκτη στην ενήλικη
ζωή οδηγεί σε ελάττωση του προσδόκιμου επιβίωσης.
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ειδικοί επιστήμονες αναφέρουν ότι η μη επα-
νόρθωση διαθλαστικών προβλημάτων είναι η
βασική αιτία των προβλημάτων όρασης. Ο
καταρράκτης παραμένει η κύρια αιτία τύφλω-
σης. Μια άλλη σοβαρή πάθηση η οποία μπο-
ρεί να οδηγήσει σε τύφλωση είναι η ηλικια-
κή εκφύλιση της ωχράς κηλίδος. Πρόκειται
για μια πάθηση του οφθαλμού που επηρεά-
ζει όλο και περισσότερους ασθενείς παγκο-
σμίως. Η νόσος αφορά την ωχρά κηλίδα του
οφθαλμού, την περιοχή του οφθαλμού που
είναι υπεύθυνη για την κεντρική και υψηλής
ευκρίνειας όραση. Περιορίζει την όραση του
ασθενούς μόνο στο περιφερικό οπτικό πεδίο,
ενώ στο κέντρο ο ασθενής βλέπει μαύρες
οπές ή πολύ αμυδρές εικόνες.

>> Θεραπεία από το στόμα για
τη σκλήρυνση κατά πλάκας
ΠΠηηγγήή::  ΤΤοο  ΒΒήήμμαα
Αισιόδοξα μηνύματα για την αντιμετώπιση της
σκλήρυνσης κατά πλάκας δίνουν νεότερα
ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη φινγκολι-
μόδη, την πρώτη θεραπεία που χορηγείται από
το στόμα. Στο 29ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την έρευνα και θεραπεία της
σκλήρυνσης κατά πλάκας ECTRIMS ανακοινώ-
θηκε ότι η φινγκολιμόδη, εκτός από το ότι
καθυστερεί την εξέλιξη της εγκεφαλικής ατρο-
φίας και την προοδευτική επιδείνωση της
νόσου, μειώνει κατά 50% τον κίνδυνο υποτρο-
πής σε σύγκριση με τις ενέσιμες θεραπείες με
ιντερφερόνες ή oξική γλαριταμέρη. Οπως ανέ-
φεραν ειδικοί επιστήμονες, ο έλεγχος των
υποτροπών και η πρόληψη της αναπηρίας που
προκαλεί η εγκεφαλική ατροφία είναι οι βασι-

κοί στόχοι της θεραπείας των ασθενών με
σκλήρυνση κατά πλάκας. Σημειώνεται ότι η
φινγκολιμόδη πήρε έγκριση κυκλοφορίας το
2010. Κυκλοφορεί σε 75 χώρες και την έχουν
λάβει περισσότεροι από 71.000 ασθενείς.

>> Νέες οδηγίες για την αυξημέ-
νη χοληστερίνη
ΠΠηηγγήή::  WWeebb  OOnnllyy
Νέες οδηγίες για την αντιμετώπιση της αυξη-
μένης χοληστερόλης εξέδωσαν οι δύο
κυριότερες καρδιολογικές επιστημονικές
εταιρείας των ΗΠΑ. Η ουσιώδης διαφορά σε
σύγκριση με όσες ίσχυαν έως σήμερα  είναι
ότι η απόφαση για χορήγηση φαρμακευτικής
αγωγής δεν πρέπει να βασίζεται πλέον μόνο
στα επίπεδα της χοληστερόλης. Αντ’ αυτών,
συνιστάται ή έναρξη αγωγής με στατίνες
(είναι τα φάρμακα που μειώνουν τη χοληστε-
ρόλη) σε όσους ήδη πάσχουν από καρδιο-
πάθεια, σε όσους έχουν ιδιαίτερα υψηλή
«κακή» (LDL) χοληστερόλη (από 190 mg/dl
και πάνω), καθώς και στους μεσήλικες με
τύπου 2 διαβήτη. Στην απόφαση για έναρξη
φαρμακευτικής αγωγής συνιστάται να λαμβά-
νονται υπ’ όψιν διάφοροι δείκτες της υγείας,
για να καταρτίζεται ο επονομαζόμενος δεί-
κτης καρδιαγγειακού κινδύνου κάθε ατόμου
ξεχωριστά. Ο δείκτης καρδιαγγειακού κινδύ-
νου πρέπει να υπολογίζεται με βάση την ηλι-
κία, τα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης, την
αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα και τον σακχα-
ρώδη διαβήτη, συνιστά η επιτροπή. Η λήψη
φαρμάκων δεν αρκεί. Θα πρέπει να συνδυά-
ζεται με υιοθέτηση υγιεινών αλλαγών στον
τρόπο ζωής.

>> Επιστήμονες ανακάλυψαν
νέο σύνδεσμο στο ανθρώπινο
γόνατο
ΠΠηηγγήή  ::  WWeebb  OOnnllyy
Δύο χειρουργοί γόνατος από το Βέλγιο ανα-
κάλυψαν ένα νέο τμήμα στο ανθρώπινο
σώμα - έναν έως πρότινος άγνωστο σύνδε-
σμο που υπάρχει στα γόνατά μας. Οι ορθοπε-
δικοί-χειρουργοί δρ Στήβεν Κλάες και δρ
Γιόχαν Μπέλεμανς, καθηγητής Ορθοπεδικής
στο Πανεπιστήμιο του Leuven, πραγματοποί-
ησαν έρευνα για τις ρήξεις του προσθίου χια-
στού συνδέσμου (ACL) σε μία προσπάθεια
να δουν για ποιον λόγο αυτός ο τραυματι-
σμός μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια του
γόνατος μετά την ανάρρωση. Η έρευνά τους
διήρκησε τέσσερα χρόνια και έναυσμά της
αποτέλεσε ένα άρθρο του 1879, στο οποίο
ένας γάλλος χειρουργός που λεγόταν Πωλ
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>> Γενιά χωρίς προβλήματα
όρασης
ΠΠηηγγήή::  ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα
Μάτια «καθαρά», χωρίς προβλήματα, αναμένεται
να έχουν σε λίγα χρόνια οι κάτοικοι του πλα-
νήτη. Γέννηση παιδιών χωρίς μυωπία και
αστιγματισμό, αλλά και ηλικιωμένοι χωρίς
πρεσβυωπία είναι κάτι που μπορεί να ακούγε-
ται σαν να ξεπήδησε από σενάριο κάποιας ται-
νίας, αλλά ήδη οι επιστήμονες μπορούν με τις
κατάλληλες παρεμβάσεις να... δημιουργήσουν
παιδιά χωρίς ζητήματα όρασης. Ήδη σε πολλά
γενετικά εργαστήρια ειδικοί επιστήμονες επι-
χειρούν να εφαρμόσουν στην πράξη νέες
μεθόδους που θα εξασφαλίζουν ότι τα βρέφη
που γεννιούνται θα είναι απαλλαγμένα από
δυσλειτουργίες της όρασης, χωρίς όμως ιδιαί-
τερες παρεμβάσεις στο DNA, κάτι που θα μπο-
ρούσε να ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων
όσον αφορά σε ζητήματα βιοηθικής. Πάντως, η

ιατρική επιστήμη εδώ και χρόνια μπορεί και εξαφανίζει προβλήματα στα μάτια, όπως η
μυωπία. Πλέον παρελθόν αποτελεί και η πρεσβυωπία. Μια νέα μέθοδος, η οποία παρου-
σιάστηκε στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής,
διορθώνει την πρεσβυωπία με την εμφύτευση στο μάτι ενός μικροσκοπικού δακτυλίου,
ο οποίος επιτρέπει την όραση, τόσο κοντά όσο και για ενδιάμεσες αποστάσεις.
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Σεγκόντ εξέφραζε την υπόνοια ότι πρέπει να
υπάρχει ένα πρόσθετος σύνδεσμος στο
κέντρο του προσθίου τμήματος του γόνατος.
Οι δύο Βέλγοι επιστήμονες ανέλυσαν 41
πτωματικά γόνατα τα οποία είχαν δωρισθεί
για την ιατρική έρευνα, και διαπίστωσαν ότι η
υπόνοια του Γάλλου συναδέλφου τους ήταν
σωστή: εντόπισαν έναν «κρυφό» σύνδεσμο
στα 40 από αυτά. Συνεχίζοντας την έρευνά
τους διαπίστωσαν πως είναι ο τραυματισμός
αυτού του συνδέσμου που καθορίζει εάν θα
έχει αστάθεια το γόνατο μετά τον τραυματι-
σμό του προσθίου χιαστού ή όχι. Οι δύο για-
τροί, που ονόμασαν τον σύνδεσμό τους προ-
σθιοπλάγιο σύνδεσμο (anterolateral
ligament- ALL), περιγράφουν αναλυτικά την
ανατομία του στην επιθεώρηση «Journal of
Anatomy», ενώ ήδη έχουν αρχίσει να δοκι-
μάζουν χειρουργικές τεχνικές για την αποκα-
τάσταση του τραυματισμού του. Υπολογίζουν,
δε, ότι το 97% των ανθρώπων φέρουν αυτόν
τον «κρυφό» σύνδεσμο.

>> Βρίσκει το έμφραγμα προ-
τού συμβεί
ΠΠηηγγέέςς::  BBBBCC  NNeewwss,,  ΑΑΠΠΕΕ

Έγκαιρη διάγνωση
στα εμφράγματα προ-
σπαθεί να επιτύχει
τεχνική ομάδα
Βρετανών επιστημό-
νων που φαίνεται να
«φωτογραφίζει» τα
προβλήματα... καρ-
διάς προτού να είναι

πολύ αργά. Η πολλά υποσχόμενη μέθοδος
που ανέπτυξαν οι επιστήμονες μπορεί με τη
χρήση τεχνολογίας (τομογραφίας εκπομπής
ποζιτρονίων) που μέχρι σήμερα αξιοποιού-
νταν μόνο στον εντοπισμό όγκων στους
καρκινοπαθείς, να εντοπίζει «ζώνες κινδύ-
νου» του καρδιαγγειακού συστήματος και
επικίνδυνες πλάκες που σχηματίζονται από
συσσώρευση λιπιδίων στις αρτηρίες, δυνα-
τότητα που δεν διέθεταν μέχρι στιγμής τα
παραδοσιακά καρδιολογικά τεστ.
Οι πρώτοι έλεγχοι της μεθόδου διενεργή-
θηκαν σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 40
ασθενών που είχαν υποστεί πρόσφατα καρ-
διακό επεισόδιο. Βάσει της τομογραφίας
που διενεργήθηκε, εντοπίστηκε η πλάκα
που δημιούργησε το έμφραγμα.

>> Παραμένει πρωτα-
θλήτρια στην κατάχρη-
ση αντιβιοτικών η
Ελλάδα
ΠΠηηγγήή::  ΤΤοο  ΒΒήήμμαα
Στις χώρες με τα υψηλότερα επί-
πεδα μικροβιακής αντοχής στην
Ευρώπη εξακολουθεί να συγκα-
ταλέγεται η Ελλάδα. Σύμφωνα με
τους ειδικούς επιστήμονες, η
ανάπτυξη της μικροβιακής αντο-
χής, δηλαδή η δημιουργία ανθε-
κτικών μικροβίων στα αντιβιοτι-
κά, τόσο στο νοσοκομειακό
χώρο όσο και στην κοινότητα
συνδέεται άμεσα με τη χρήση
των αντιβιοτικών.
Τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα και προβληματίζουν τους επιστήμονες
είναι:
- η αύξηση της λήψης αντιβιοτικών χωρίς ιατρική συνταγή (από 10% το 2007 σε
15,6% το 2013), και  
- η ύπαρξη αντιβιοτικών στο σπίτι για ώρα ανάγκης (36% το 2013).
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών φαρμάκων έχει απο-
τέλεσμα να γίνονται πιο ανθεκτικά τα βακτήρια (π.χ. το κολοβακτηρίδιο, το οποίο
αποτελεί το συχνότερο αίτιο ουρολοιμώξεων).
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Επιμέλεια: ΓΓιιαακκοουυμμάάκκηη  ΕΕιιρρήήννηη
Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ,
Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της
Σχολής Θετικών Επιστημών του
ΕΚΠΑ, ΜΜππεεκκρρήή  ΈΈλλεενναα  Νοση-
λεύτρια ΑΤΕΙ, ΜSc «Διαχείριση
Κρίσεων Υγείας - Διεθνής Ιατρι-
κή», ΠΓΝ Αττικής «ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ν. Ιωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
>>  33οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο
ΟΟγγκκοολλοογγιικκήήςς  ΑΑππεειικκόόννιισσηηςς  13 –
15 Δεκεμβρίου 2013, Νοσοκο-
μείο «ΜΗΤΕΡΑ», Αμφιθέατρο
«Νικ. Λούρος», Αθήνα. Γραμμα-
τεία- Πληροφορίες: PRC
Congress & Travel Congress
Department, 102,
Michalakopoulou Str., GR 115
28,Athens, Greece.Tel: 30 210
7711673, Fax: 30 210 7711289,
email: info@prctravel.gr, url:
www.prctravel.gr.
>>  1177οο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΑΑθθηηρροοσσκκλλήήρρωω--
σσηηςς  κκααιι  ΣΣυυννααφφώώνν  ΚΚιιννδδύύννωωνν
13/12/13-14/12/13, Divani
Caravel, Αθήνα.Tel : 30 210 74
99 350, Fax: 30 210 77 13 795, e-
mail: corinnep@triaenatours.gr,
website: triaenatours.gr.
>>  ΗΗμμεερρίίδδαα  ΑΑθθηηρροοσσκκλλήήρρωωσσηηςς::
««ΤΤοο  ΠΠεεππττιικκόό  ΣΣύύσσττηημμαα  σσεε  ΣΣχχέέσσηη
μμεε  ττηηνν  ΑΑθθηηρροοσσκκλλήήρρωωσσηη»»
14/12/13, Makedonia Palace,
Θεσσαλονίκη.Tel : 30 210 74 99
350,
Fax: 30 210 77 13 795, e-mail:
corinnep@triaenatours.gr,
website: triaenatours.gr.

>>  77οο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΟΟγγκκοολλοογγίίααςς
σσττηηνν  ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιαα  ΠΠεερρίίθθααλλψψηη
μμεε  θθέέμμαα::  ««ΟΟγγκκοολλοογγίίαα  &&  ΤΤεεχχννοο--
λλοογγίίαα»»  13-14 Δεκεμβρίου 2013,
Ξενοδοχείο Athens Hilton.
Οργανωτής: Η Ογκολογική
Μονάδα της Γ’ Παθολογικής
Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
Αθηνών -ΕΚΠΑ -Γενικό Νοσο-

κομείο «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και το
Oγκολογικό Κέντρο Ιατροβιο-
λογικής εκπαίδευσης & Έρευ-
νας (ΟΚΙΒΕΕ). Τηλέφωνο: 210
7281000. Πληροφορίες: Γραμμα-
τεία Οργάνωσης Συνεδρίου
ERASMUS Conferences Tours &
Travel S.A.
Κολοφώντος 1 & Ευρυδίκης,
161 21 Αθήνα. Τηλ. Κέντρο: 210
7414700 | Fax: 210 7257532, E-
mail:info@oncology2013.gr,
website: www.oncology2013.gr.
>>  1100οο  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ΠΠρραακκττιικκάά
ΘΘέέμμαατταα  ΠΠααιιδδοοκκααρρδδιιοολλοογγίίααςς
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013,
Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos.
Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία
Παιδιατρικής Καρδιολογίας.
Γραμματεία- Πληροφορίες:
Τηλ. 210 60 74 200, fax 210 60
74 222, email:
md@mdcongress.gr,
website: www.mdcongress.gr.

>>  ΔΔΙΙΑΑΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΑΑΚΚΟΟ
ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ
ΣΣΤΤΗΗ  ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ,,  1199οοςς
ΚΚΥΥΚΚΛΛΟΟΣΣ  ««ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙ--
ΠΠΤΤΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΑΑΣΣΘΘΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ
ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΘΘΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ»»  14
Δεκεμβρίου 2013, Τόπος διεξα-
γωγής: Αμφιθέατρο Παθολογι-
κής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών. Οργά-
νωση: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΝΑ, Β’
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ &
ΟΜΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.
Γραμματεία- Πληροφορίες:Era
Ltd, Τηλ.: 210 36 34 944, Fax:
210 36 31 690, email:
info@era.gr,
website: www.era.gr.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
& ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
>>    ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήή  ΗΗμμεερρίίδδαα::  ΙΙααττρριι--
κκήή  ββαασσιισσμμέέννηη  σσεε  ττεεκκμμήήρριιαα,,
ππυυξξίίδδαα  ττηηςς  σσύύγγχχρροοννηηςς  κκααθθηημμεε--
ρριιννήήςς  ιιααττρριικκήήςς  ππρράάξξηηςς
11/01/2014, Ξενοδοχείο Du

Lac, Ιωάννινα.
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέ-
ας: Αιματολογική Κλινική Ιατρι-
κής Σχολής Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων Β', Παθολογική Κλι-
νική Ιατρικής Σχολής Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων Εταιρεία
Παθολογίας Βορειοδυτικής
Ελλάδος. Επαγγελματίας Οργα-
νωτής / PCO: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ
ΕΠΕ, Τηλέφωνο: 2651068610,
Email : info@conferre.gr,
Website :www.conferre.gr.

>>      ΜΜεεττεεκκππααιιδδεευυττιικκάά  ΜΜααθθήήμμαατταα
ΕΕννδδοοκκρριιννοολλοογγίίααςς  15/01/2014 -
17/01/2014, Royal Olympic,
Αθήνα. Επαγγελματίας Οργανω-
τής / PCO :Triaena Tours &
Congress S.A.
Τηλέφωνο :210 7499374, Email :
congress@triaenatours.gr,
Website : www.triaenatours.gr.

>>    99oo  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο
ΥΥααλλοοεειιδδοούύςς    ΑΑμμφφιιββλληησσττρροοεειι--
δδοούύςς  16/01/2014 - 18/01/2014,
Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα. Επι-
στημονική Εταιρεία / Φορέας
:Ελληνική Εταιρεία Υαλοειδούς
Αμφιβληστροειδούς. Επαγγελμα-
τίας Οργανωτής / PCO : Era Ltd,
Τηλέφωνο :210 36 34 944,
Email :info@era.gr,
Website :www.era.gr;
www.vitreo-
retinalmeeting2014.gr.

>>    1166ηη  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήή  ΣΣυυννάάννττηη--
σσηη  ΡΡεευυμμααττοολλόόγγωωνν  ΒΒοορρεειιοοδδυυττιι--
κκήήςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς 24/01/2014 -
25/01/2014, Ξενοδοχείο Du
Lac, Ιωάννινα. Επιστημονική
Εταιρεία / Φορέας :Ελληνική
Ρευματολογική Εταιρεία &
Επαγγελματική Ενωση Ρευματο-
λόγων Ελλάδος, Ρευματολογική
Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων. Τηλέφω-
νο : +30 2651 0 68610, Email
:info@conferre.gr.

>>    1155ηη  ΜΜεεττεεκκππααιιδδεευυττιικκήή  ΔΔιιηημμεε--
ρρίίδδαα  ««ΤΤοο  ΑΑλλλλεερργγιικκόό  ΠΠααιιδδίί
σσττηηνν  ΚΚλλιιννιικκήή  ΠΠρράάξξηη»»
01/02/2014 - 02/02/2014,
Ερευνητικό Κέντρο Δημόκρι-
τος, Αθήνα. Επιστημονική Εται-
ρεία / Φορέας :Κολλέγιο
Αλλεργιολογίας Παίδων. Επαγ-
γελματίας Οργανωτής / PCO :
Everest Travel & Congresses,
Τηλέφωνο: 210 3249242,
Email:
conference@everesttravel.gr.

>>    44οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο
ΕΕττααιιρρίίααςς  ΜΜεελλέέττηηςς  ΠΠααθθήήσσεεωωνν
ΔΔιιααββηηττιικκοούύ  ΠΠοοδδιιοούύ
06/02/2014 - 08/02/2014,
Divani Caravel Hotel, Αθήνα.
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέ-
ας: Εταιρία Μελέτης Παθήσεων
Διαβητικού Ποδιού. Τηλέφω-
νο: 210 6048260, Email:
mschismenou@free-spirit.gr,
Website: www.free-spirit.gr.

>>    66tthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnggrreessss
oonn  BBRRAAIINN  &&  BBEEHHAAVVIIOOUURR  &&
1199tthh  TThheessssaalloonniikkii  CCoonnffeerreennccee
06/02/2014 - 08/02/2014,The
Met Hotel, Θεσσαλονίκη. Επι-
στημονική Εταιρεία / Φορέας
:International Society on Brain
and Behaviour. Επαγγελματίας
Οργανωτής / PCO :
PRAXICON. Τηλέφωνο:
2310460682, Email:
info@praxicon.gr,Website:
http://www.praxicon.gr/semin
ars.html?num=3.

>>    99ηη  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκήή  ΔΔιιηημμεερρίίδδαα::
ΕΕξξεελλίίξξεειιςς  σσττηη  ΓΓαασσττρρεεννττεερροολλοογγίίαα
&&  ΗΗππααττοολλοογγίίαα  07/02/2014 -
08/02/2014, Royal Olympic,
Αθήνα. Επαγγελματίας Οργα-
νωτής / PCO :Triaena Tours &
Congress S.A. Τηλέφωνο: 210
7499374, Email:
congress@triaenatours.gr,
Website: www.triaenatours.gr.
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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.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
åðéæùììÝäá

Ε.Ν.Ε.κρίθη 

Νοέμβριος 2013
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