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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.

Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102
166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr

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.

EK∆OTΩN

 ΕΒ
∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΕΣ  EΦHM

EPI∆EΣ  ΠEPIO∆IK
A 

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

Ταχ. Γραφείο
Γλυφάδας

Αριθµός Άδειας
018376 ΕΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

[ΦΥΛΛΟ 70]
ΙανΟΥαρΙΟΣ 2015

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ  
ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 

Περί του
«Καναδικού μοντέλου»  

ENEKA
«Οικονομική 

κρίση: επιπτώσεις 
και επίδραση στο 

νοσηλευτικό έργο»  

Οικονομική κρίση είναι το φαινόμενο 
κατά το οποίο μια οικονομία χαρακτη-
ρίζεται από μια διαρκή και αισθητή 
μείωση της οικονομικής της δραστη-
ριότητας. Όταν λέμε οικονομική δρα-
στηριότητα, αναφερόμαστε σε όλα τα 
μακροοικονομικά μεγέθη της οικονο-
μίας, όπως η απασχόληση, το εθνικό 
προϊόν, οι τιμές, οι επενδύσεις κ.λπ. Η 
οικονομική κρίση συνεπάγεται αύξηση 
του ποσοστού ανεργίας, μείωση των 
μισθών, άρα μείωση γενικά του εισο-
δήματος, αύξηση των τιμών των φαρ-
μάκων και των νοσηλίων, περιορισμό 
των κρατικών δαπανών και των κονδυ-
λίων για τη δημόσια υγεία. Ο τομέας 
της δημόσιας υγείας διαρκώς αποδυ-
ναμώνεται και υπολειτουργεί, χωρίς να 
μπορεί να ανταποκριθεί πολλές φορές 
στις ανάγκες των πολιτών καθώς επί-
σης και η πρόσβαση των πολιτών στις 
υπηρεσίες υγείας περιορίζεται...
 

M ε αφορμή  την πολυετή συζήτηση 
για τις νοσηλευτικές ειδικότητες 
αλλά και τις πρόσφατες δηλώσεις 

του κ. Κουρουμπλή για τη χρήση και εφαρμογή 
του «Καναδικού μοντέλου», χαιρετίζουμε την 
σύγκλιση των απόψεων του Υπουργού με τις 
επί σειρά ετών εκφραζόμενες προτάσεις της 
Ε.Ν.Ε. και επισημαίνουμε τα παρακάτω σχετι-
κά με την ρύθμιση του νοσηλευτικού επαγγέλ-
ματος στον Καναδά και την πιθανή εφαρμογή 
τους στην Ελληνική πραγματικότητα.

Θυμίζουμε δε, ότι η Ε.Ν.Ε. ήδη από το 
2006, με έγγραφο που απέστειλε στην ηγε-

σία του Υπουργείου Υγείας και τη Διεύθυν-
ση Επαγγελμάτων Υγείας (υπαριθμ. πρωτ. 
9924/17-10-2006), έχει τονίσει την ανάγκη 
του επαναπροσδιορισμού του θεσμού της 
νοσηλευτικής ειδικότητας και την εκ βά-
θρων αναβάθμισής του, τόσο από πλευράς 
αριθμού, όσο και από πλευράς της προσμέ-
τρησής της, στην υπαλληλική εξέλιξη του 
νοσηλευτή. Επιπλέον,  το παρόν έγγραφο 
επισημαίνει την ανάγκη της συμμετοχής και 
των ανέργων νοσηλευτών στα προγράμματα 
των ειδικοτήτων με ειδικό τρόπο απασχόλη-
σης και σύμβαση ορισμένου χρόνου...

 Συνέχεια στη σελ. 3

 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.
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Καταπέλτης υπέρ 
των νοσηλευτών 
Έπειτα από πολύμηνη απραξία το υπουργείο 
Υγείας - ποιος ξέρει γιατί - πήρε μια σωστή 
απόφαση. Με νομοθετική ρύθμιση έδωσε 
δικαίωμα στις νοσηλεύτριες και στους νο-
σηλευτές να συνταγογραφούν ήπια αναλ-
γητικά, αντιπυρετικά, αντιφλεγμονώδη και 
ευρείας χρήσεως υλικά (γάζες και επιδέ-
σμους). Τι νομοθέτησε, δηλαδή; Επέτρεψε 
στους λειτουργούς αυτούς της Υγείας να 
δύνανται να εκτελούν αυτό που κάθε πολί-
της της χώρας, ανεξάρτητα από την ιατρική 
παιδεία του, μπορεί να αγοράζει από τα πε-
ρίπτερα ή τα φαρμακεία χωρίς ιατρική συ-
νταγή.
Παρακαλώ να μην εκληφθεί το παρόν ως 
υποστηρικτικό κείμενο για την απελθού-
σα ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Μακράν 
εμού κάθε πρόθεση για τέτοια ενέργεια.
Δυστυχώς η ρύθμιση αποσύρθηκε άμεσα 
μετά τη δυναμική αντίδραση των συνδικα-
λιστών γιατρών. Μιας συντεχνίας που φαί-
νεται ότι δεν θέλει να παραχωρήσει ούτε 
σπιθαμή από τα κεκτημένα... Σελ.  6

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ – ΕΚΛΟΓΕΣ
Παράνομη απόφαση 
Αναφορικά με τον τρόπο ανάδειξης των υπαλλήλων, που μετέχουν ως μέλη των Επιστημονι-
κών Συμβουλίων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α., και με βάση της υπ’αριθμ.πρωτ. 110/08-01-
2014 Προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του 
Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο», επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9§1 του Νόμου 3329/2005, όπως ισχύουν μετά την τρο-
ποποίησή τους από τις διατάξεις των παραγράφων 13-15 του άρθρου 8 του Νόμου 3868/2010, 
«Σε κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. συνιστάται εννεαμελές Επιστημονικό Συμβούλιο  ...  Σελ. 7

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 5 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «ο υπάλ-
ληλος στον οποίο χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης λαμβάνει τις αποδοχές του. 
Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο 
εσωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξημένες κατά 20%. Αν η μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση γίνεται εκτός της περιοχής του δήμου που εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου, 
μπορεί να ορίζεται προσαύξηση έως και 40% με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε 
περίπτωση τμηματικής χορήγησης  ...  Σελ. 9

ΕΝΕΓΡΑΨΑΝ 
Οι ελλείψεις στη Δημόσια 
Υγεία εκδικούνται
Δύο επιδημίες, αν και χωρίζονται από 9 
δεκαετίες, εφάπτονται. Αναφέρομαι στην 
σημερινή επιδημία της πολιομυελίτιδας 
στη Συρία που απλώνεται ραγδαία, και στη 
πανδημία του δάγκειου πυρετού που είχε 
χτυπήσει την Ελλάδα. Και στις δυο περιπτώ-
σεις οι άθλιες συνθήκες και οι επιπτώσεις 
στην υγεία, δικαιολογουν τον ορισμό της 
ανθρωπιστικής καταστροφής. Το ποσοστό 
θανάτων στα 1928 ήταν 6%, με το 80% του 
πληθυσμού να είναι όχι μόνο δαγκειόπλη-
κτο αλλά και να διαβιεί σε ένα περιβάλλον 
ενδημικής ελονοσίας και λοιμωδών νόσων 
με υψηλή θνησιμότητα. Όπως είχε γραφτεί 
τότε η υγεία η Ελλάδα βρισκόταν σε χειρό-
τερη μοίρα από τη Βραζιλία. H Ευρώπη είχε 
πανικοβληθεί τόσο από τη ξαφνική εμφάνι-
ση του δάγκειου πυρετού όσο και από τη τα-
χεία εξάπλωση του. Υπήρχε η αντίληψη ότι η 
Ελλάδα ήταν επικίνδυνη χωρα.
Σήμερα η Ελλάδα αντιμετωπίζει επίσης μια 
αναγνωρισμένη από όλους καταστροφή 
στην υγεία...  Σελ. 12
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«Οικονομική κρίση: επιπτώσεις  
και επίδραση στο νοσηλευτικό έργο»  

Γράφει ο Δημήτρης Πιστόλας 

O ικονομική κρίση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο μια 
οικονομία χαρακτηρίζεται από μια διαρκή και αισθητή 
μείωση της οικονομικής της δραστηριότητας. Όταν λέμε 

οικονομική δραστηριότητα, αναφερόμαστε σε όλα τα μακροοι-
κονομικά μεγέθη της οικονομίας, όπως η απασχόληση, το εθνικό 
προϊόν, οι τιμές, οι επενδύσεις κ.λπ. Η οικονομική κρίση συνεπάγε-
ται αύξηση του ποσοστού ανεργίας, μείωση των μισθών, άρα μείω-
ση γενικά του εισοδήματος, αύξηση των τιμών των φαρμάκων και 
των νοσηλίων, περιορισμό των κρατικών δαπανών και των κονδυ-
λίων για τη δημόσια υγεία. Ο τομέας της δημόσιας υγείας διαρκώς 
αποδυναμώνεται και υπολειτουργεί, χωρίς να μπορεί να ανταπο-
κριθεί πολλές φορές στις ανάγκες των πολιτών καθώς επίσης και η 
πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας περιορίζεται.

Τα συστήματα υγείας σε όλες τις χώρες που 
έχουν οικονομική κρίση υποβάλλονται σε μείω-
ση των δαπανών τους και την εξοικονόμηση πό-
ρων, συνάμα οφείλουν να προσαρμοστούν  στην 
αυξημένη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας και σε 
προβλήματα όπως η γήρανση του πληθυσμού η 
αυξημένη ζήτηση δημόσιων υπηρεσιών υγείας η 
αύξηση των ανασφάλιστων κ.α.

Όσο αυξάνεται το ΑΕΠ μίας χώρας τόσο αυ-
ξάνεται το προσδόκιμο επιβίωσης και όσο μεγα-
λώνουν τα έσοδα του κράτους τόσο αυξάνονται 
οι κατά κεφαλήν δαπάνες για την υγεία. Άρα όσο 
επενδύει το κράτος στην υγεία μεγαλώνει το 
προσδόκιμο επιβίωσης των πολιτών. Όλα αυτά 
φυσικά σε χώρες του δυτικού κόσμου όπου κυρι-
αρχούν η νομιμότητα ο κρατικός έλεγχος η ορθή 
διαχείριση η ύπαρξη προϋπολογισμών και απο-
λογισμών. Στην χώρα μας την δεκαετία  1990-
2000 10% του ΑΕΠ επενδύθηκε στην υγεία, 
γεγονός που θα έπρεπε να έχει θετική ανταπό-
κριση στην αύξηση του  ποσοστού της επιβίωσης 
των πολιτών κατά τουλάχιστον δυο έτη πράγμα 
που όχι μονό δεν πραγματοποιήθηκε αλλά είχε 
και αντίθετα αποτελέσματα. Πλήθος  βιοϊατρι-
κών μηχανημάτων, πλήθος νέων υγειονομικών 
κτηρίων, υπερβολική συνταγογράφηση και κα-
τανάλωση υλικών από τους υγειονομικούς, θε-
αματική υπέρ - κοστολόγηση φαρμάκων και υλικών, πρώτη στον 
κόσμο στην αναλογία ιατρών προς τους πολίτες τελευταίοι στην 
Ευρώπη σε σχέση νοσηλευτών προς πολίτες. Με τα παραπάνω συ-
μπεραίνει κανείς, ότι και η αλόγιστη χρήση, χωρίς κανένα έλεγχο 
των οικονομικών πόρων για την υγεία και όχι μόνο και σε περίοδο 
οικονομικής κρίσης, δεν έχει τα θεμιτά αποτελέσματα στην βελτί-
ωση της υγείας των πολιτών.

Στην περίοδο τώρα της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, περι-

ορίζονται σημαντικά τα περιθώρια για 
επένδυση στον τομέα της υγείας και 
παράλληλα ανακύπτουν προβλήματα 
υγείας στον πληθυσμό ως αρνητικά 
αποτελέσματα της οικονομικής ύφε-
σης.

Σε μεγάλη μελέτη σε 34 κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
κυρίως στην νοσηλευτική υπηρεσία, 
διαπιστώθηκε, παρά τις διαφορές της 
νοσηλευτικής εκπαίδευσης όσο και 
στην άσκηση του νοσηλευτικού επαγ-

γέλματος στις χώρες 
αυτές, εμφανίζονται κοινές επιπτώσεις στην 
επαγγελματική ζωή των νοσηλευτών λόγω της 
δημοσιονομικής κατάρρευσης, όπως περικοπές 
δαπανών στην υγεία, απολύσεις, μείωση μισθών, 
αυξημένη συνταξιοδότηση, αύξηση του φόρτου 
εργασίας, ανεργία κ.λ.π. Ταυτόχρονα η μείωση 
της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας προς 
τους ασθενείς και η μειωμένη ασφάλειά τους, 
αποτελεί κοινό παρανομαστή και των 34 χωρών 
που πήραν μέρος στην μελέτη. Αποτέλεσμα  της  
οικονομικής  κρίσης στην νοσηλευτική  είναι και 
ότι ένας στους τρεις νοσηλευτές βρίσκεται σε 
ηλικία άνω των 50 ετών και  η πλειοψηφία τους 
έχει 20 και πλέον έτη προϋπηρεσίας στο χώρο 
της υγείας. Παράλληλα οι νοσηλευτές καλούνται 
να εργάζονται σκληρότερα, να αμείβονται λιγό-
τερο και να προσπαθούν να  διατηρούν τα πρότυ-
πα ποιότητας σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρί-
ζεται από την αδυναμία των δομών να παρέχουν 
επαρκή και ασφαλή στελέχωση. 

Στις χώρες της Ε.Ε. όπου η Νοσηλευτική έχει 
υποστεί σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις λόγω της 
οικονομικής ύφεσης οι πολιτείες των περισσότε-
ρών χωρών σε συνεργασία με τα επιμελητήρια 
των νοσηλευτών προσπαθούν να βρουν τρόπους 
υποστήριξης του επαγγέλματος. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα η Φιλανδία, όπου το κοινωνικό στάτους του νοσηλευ-
τικού επαγγέλματος είναι το ίδιο σχεδόν με αυτό της χώρας μας, 
προχώρησε στην ελεγχόμενη συνταγογράφηση. Παρόμοια ενέρ-
γεια έχει εφαρμοσθεί και στην Ισπανία αλλά και στην Ιταλία. Στην 
χώρα μας με την μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και 
με πάνω από 8000 χιλιάδες άνεργούς συναδέλφους τέτοια ενέρ-
γεια κρίθηκε παράνομη και επικίνδυνη από τον Πανελλήνιο ιατρι-
κό Σύλλογο.  
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Όσο επενδύει 
το κράτος στην 
υγεία μεγαλώνει 
το προσδόκιμο 
επιβίωσης των 

πολιτών. Όλα αυτά 
φυσικά σε χώρες του 

δυτικού κόσμου 
όπου κυριαρχούν 

η νομιμότητα 
ο κρατικός 

έλεγχος η ορθή 
διαχείριση η ύπαρξη 
προϋπολογισμών 
και απολογισμών
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M ε αφορμή  την πολυετή συζήτηση για τις νοσηλευ-
τικές ειδικότητες αλλά και τις πρόσφατες δηλώσεις 
του κ. Κουρουμπλή για τη χρήση και εφαρμογή του 

«Καναδικού μοντέλου», χαιρετίζουμε την σύγκλιση των από-
ψεων του Υπουργού με τις επί σειρά ετών εκφραζόμενες προ-
τάσεις της Ε.Ν.Ε. και επισημαίνουμε τα παρακάτω σχετικά με 
την ρύθμιση του νοσηλευτικού επαγγέλματος στον Καναδά και 
την πιθανή εφαρμογή τους στην Ελληνική πραγματικότητα.

Θυμίζουμε δε, ότι η Ε.Ν.Ε. ήδη από το 2006, με έγγραφο 
που απέστειλε στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη Δι-
εύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας (υπαριθμ. πρωτ. 9924/17-10-
2006), έχει τονίσει την ανάγκη του επαναπροσδιορισμού του 
θεσμού της νοσηλευτικής ειδικότητας και την εκ βάθρων ανα-
βάθμισής του, τόσο από πλευράς αριθμού, όσο και από πλευ-
ράς της προσμέτρησής της, στην υπαλληλική εξέλιξη του νο-
σηλευτή. Επιπλέον,  το παρόν έγγραφο επισημαίνει την ανάγκη 
της συμμετοχής και των ανέργων νοσηλευτών στα προγράμ-
ματα των ειδικοτήτων με ειδικό τρόπο απασχόλησης και σύμ-
βαση ορισμένου χρόνου. Την παρούσα θέση, η Ε.Ν.Ε. την έχει 
επαναφέρει με συνέπεια και επιμονή σε όλες τις ηγεσίες του 
Υπουργείου Υγείας, θεωρώντας ότι η ρύθμιση της λήψης ειδι-
κότητας από τους άνεργους νοσηλευτές, αφενός θα ενισχύσει 
τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία και αφετέρου θα δώσει την 
ευκαιρία στους νέους νοσηλευτές να αξιοποιήσουν το χρόνο 
αναμονής τους μέχρι να προκηρυχθούν οι θέσεις τους στο ΕΣΥ.

Ακολούθως, για το ίδιο θέμα, η Ε.Ν.Ε. εξέδωσε το υπαριθμ. 
πρωτ. 102/28-01-2013 έγγραφο προς το Υπουργείο Υγείας που 
εξειδικεύει την παραπάνω πάγια θέση της, τονίζοντας χαρα-
κτηριστικά: «Στον ιατρικό κλάδο η ειδικότητα είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την εξέλιξη και την εργασία των γιατρών. 
Στο δικό μας κλάδο η απόκτηση της ειδικότητας είναι εξαι-
ρετικά δυσχερής, μιας και οι Νοσηλευτές μπορούν να την 
αποκτήσουν μόνον λαμβάνοντας ειδική εκπαιδευτική άδεια 
ετήσιας διάρκειας και μόνον μετά τη διάνυση του χρόνου της 
δοκιμότητάς τους. Επιπλέον, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, 
τα νοσοκομεία χάνουν για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος 
τους νοσηλευτές που κατέχουν μόνιμες οργανικές θέσεις, 
προκειμένου να εκπαιδευτούν ώστε να αποκτήσουν νοσηλευ-
τική ειδικότητα. Με βάση τα παραπάνω αλλά κυρίως για να 
αξιοποιηθεί ο χρόνος αναμονής των πτυχιούχων νοσηλευτών 
μέχρι την εργασιακή τους αποκατάσταση και για να ενισχυ-
θούν τοις πράγμασι τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία, η Ε.Ν.Ε. 
προτείνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και λήψης ειδικό-
τητας από τους νοσηλευτές, αμέσως μόλις καταστούν πτυχι-
ούχοι, αποκτώντας έτσι και ένα προβάδισμα προκειμένου να 
συμμετάσχουν στις προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ. Επιπροσθέτως, 
προτείνουμε τη θέσπιση οικονομικής αμοιβής, όπως συμβαίνει 

με τους ασκούμενους φοιτητές των Νοσηλευτικών Σχολών. Με 
τον τρόπο αυτό, κανείς δε θα μπορεί να τους στερήσει το δικαί-
ωμα της επαγγελματικής τους εξειδίκευσης (πράγμα που συμ-
βαίνει κατά κόρον με τους ήδη εργαζομένους νοσηλευτές) και 
οι ίδιοι θα μπορούν να αποκτήσουν πολύ νωρίς εξειδικευμένη 
επιστημονική συνείδηση, συνεπικουρώντας κατά το στάδιο της 
εξειδίκευσής τους τη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ».

Επανερχόμενοι στη δήλωση του κ. Κουρουμπλή, επισημαί-
νουμε ότι στον Καναδά, ως ομοσπονδιακό κράτος, υπάρχουν 
πάνω από δέκα επαρχίες με αντίστοιχα ρυθμιστικά όργανα 
(ΝΠΔΔ) όπως η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος όπου καθορίζουν 
αρκετά συχνά με διαφορετικούς όρους την άσκηση του επαγ-
γέλματος ανά την επικράτειά τους. Παρόλα αυτά, η πλέον αντι-
προσωπευτική, πολυπληθής και πρωτοπόρα στη ρύθμιση του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος είναι η επαρχία του Οντάριο όπου 
λαμβάνεται ως πρότυπο του Καναδικού μοντέλου.

Εντοπίζοντας την Καναδική δομή στην παροχή των νοσηλευ-
τικών υπηρεσιών συναντάμε τρείς επαγγελματικές κατηγορί-
ες: τους Νοσηλευτές (Registered Nurses), τους Βοηθούς νοση-
λευτών (Registered Practical Nurses) και τους Ειδικευμένους 
Νοσηλευτές (Practitioner Nurses). Οι Ειδικευμένοι νοσηλευτές 
του Καναδά, είναι επιπλέον απόφοιτοι μεταπτυχιακών και πα-
νεπιστημιακών προγραμμάτων ειδίκευσης σε τρεις ειδικότη-
τες: ενηλίκων, παίδων και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Αναφορικά με τη νοσηλευτική εκπαίδευση στον Καναδά, όπως 
και στην Ελλάδα, οι Βοηθοί νοσηλευτών είναι απόφοιτοι κολεγί-
ων-σχολών με αντικείμενο αυτό του πρακτικού νοσοκόμου.

Οι νοσηλευτές, είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών 
και θέλουμε να ελπίζουμε ότι το υπουργείο υγείας σκοπεύει 
να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση της ενιαίας πανεπιστη-
μιακής νοσηλευτικής εκπαίδευσης. Τούτο, έρχεται σε πλή-
ρη ταύτιση με τις επανειλημμένες προτάσεις της Ε.Ν.Ε. προς 
τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας αλλά και με την ομόφωνη 
απόφαση της 61ης συνόδου των πρυτάνεων που πραγματο-
ποιήθηκε 26-27 Ιουνίου 2009 στα Γιάννενα και των αντίστοι-
χων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Για την εγγραφή στην αντίστοιχη Ένωση Νοσηλευτών- ΝΠΔΔ 
(CNO) και τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος απαιτείται 
μεταξύ άλλων η λήψη του πτυχίου, η επιτυχής συμμετοχή στις 
εθνικές εξετάσεις επάρκειας (διοργανώνεται από την αντίστοι-
χη Ένωση Νοσηλευτών), η γλωσσική επάρκεια κλπ, ενώ για την 
ανανέωση της εγγραφής και της άδειας άσκησης του επαγγέλ-
ματος είναι απαραίτητη και υποχρεωτική η: α) ειλικρινής αυ-
τοαναφορά για ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις και η δήλωση 
συμβάντων αμέλειας ή κακής πρακτικής (malpractice) και β) 
η συμμετοχή στο πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας της νο-
σηλευτικής φροντίδας που ολοκληρώνεται με την επιτυχή αξι-

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

Περί του
«Καναδικού μοντέλου» 



Ιανουάριος 2015 5

¶.Á.¶.íðîåàóåé¶.Á.¶.íðîåàóåé

¶.Á.¶.ëòéõè¶.Á.¶.ëòÝõè

äéåõîÜ
¶.Á.¶.ws¶.Á.¶.ws

¶.Á.¶.êåìÝêåé¶.Á.¶.êåìÝêåé

¶.Á.¶.ðéóôÜíè¶.Á.¶.ðéóôÜíè

äéëáéñíáôá
¶.Á.¶.ùõÛôö¶.Á.¶.ùõÛôö

åëäèìñóåé÷

áæéÛòöíá
¶.Á.¶.ðïøÜ¶.Á.¶.ðïøÜ

¶.Á.¶.çòáãáî¶.Á.¶.çòáãáî

¶.Á.¶.òçåéå÷¶.Á.¶.òçåéå÷

¶.Á.¶.òçñ¶.Á.¶.òçñ

edi tor ial
¶.Á.¶.ëá¶.Á.¶.ëá

¶.Á.¶.ðÝçòáæá¶.Á.¶.ðÝçòáæá

ðòÞóöðá

ðåòéåøÞíåîá

¶.Á.¶.îôàðö¶.Á.¶.îôàðö
åæèíåòÝäå÷

åêåìÝêåé÷

úöÜ -  áîáãùøÜ

áðÞãåé÷

Àòõòá /  åðéóôïìÛ÷

åðéëáéòÞôèôá

¶.Á.¶. ¶.Á.¶. 
ðìèòïæïòÝå÷

¶.Á.¶.òçÞ÷¶.Á.¶.òçÞ÷
ðïìÝôè÷

¶.Á.¶.øåéòï¶.Á.¶.øåéòï
åðéæùììÝäá

¶.Á.¶.ëòÝõè ¶.Á.¶.ëòÝõè 
áðÞãåé÷

ολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε 2 
τουλάχιστον εκπαιδευτικές διαδικασίες 
ανά έτος για τους νοσηλευτές και 3 για 
τους ειδικευμένους νοσηλευτές. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι δίνεται ιδιαίτερη βα-
ρύτητα στη διασφάλιση του κάθε επαγ-
γελματικού τίτλου και κατά την κλινική 
πρακτική είναι υποχρεωτική η σαφής 
αναγραφή και η δήλωση προς τον ασθε-
νή, της ιδιότητας του επαγγελματία, αν 
δηλαδή είναι νοσηλευτής ή βοηθός νο-
σηλευτή.

 Ο Καναδός ειδικευμένος νοσηλευ-
τής είναι ένας αυτόνομος επαγγελμα-
τίας υγείας με προηγμένη εκπαίδευ-
ση που παρέχει ουσιώδεις υπηρεσίες 
υγείας βασισμένες σε αυστηρά επαγ-
γελματικά, ηθικά και νομικά πρότυπα. 
Είναι ικανός και υπεύθυνος για τις δι-
κές του αποφάσεις και πράξεις στο φά-
σμα της ειδικότητάς του, ασκεί ελεύ-
θερα και ιδιωτικό έργο εφαρμόζοντας 
όλο το φάσμα της νοσηλευτικής επι-
στήμης όπου, μεταξύ άλλων:
•  Εφαρμόζει ή παραγγέλνει διαδικασίες 

για την εκτίμηση, διάγνωση, παρακο-
λούθηση, αξιολόγηση (screening) θε-

ραπευτική αντιμετώπιση των πελατών 
– ασθενών.

•  Ασκεί θεραπευτική διαχείριση προ-
βλημάτων υγείας με φαρμακευτικές 
και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις 
και διαδικασίες.

•  Ασκεί συμβουλευτική για ζητήματα 
υγείας και συνεργάζεται με άλλους 
επαγγελματίες υγείας

•  Εκτιμά και αξιολογεί διαγνωστικές δο-
κιμασίες και εργαστηριακές εξετάσεις 
που έχουν παραγγελθεί από άλλους 
επαγγελματίες υγείας ενώ έχει τη δι-
καιοδοσία να παραγγέλνει ο ίδιος ακτι-
νογραφίες, τις κατάλληλες για την πε-
ρίπτωση δοκιμασίες και εργαστηριακές 
εξετάσεις για σκοπούς που έχουν να 
κάνουν με την εκτίμηση, διάγνωση, πα-
ρακολούθηση, αξιολόγηση (screening 
tests) ή/και τη θεραπευτική αντιμετώ-
πιση των πελατών – ασθενών.

•  Διαχείριση και χορήγηση ουσιών και σκευ-
ασμάτων (δερματοαντιδράσεις, αίμα και 
παράγωγα, οξυγονοθεραπεία κλπ).

•  Συνταγογραφεί, διακινεί, πωλεί και 
αναμιγνύει φάρμακα. Ειδικότερα, 
συνταγογραφεί ένα συνεχώς διευρυ-

νόμενο φάσμα φαρμάκων εκτός των 
ελεγχόμενων ουσιών, αναμιγνύει δύο 
ή περισσότερα μη στεροειδή φάρμα-
κα (αλοιφές) ενώ έχει το δικαίωμα και 
κάτω από ειδικές περιστάσεις να δια-
κινεί και να πωλεί φάρμακα και υλικά 
που μπορεί να συνταγογραφεί ο ίδιος.

Όλα τα παραπάνω, έρχονται σε πλήρη 
συμφωνία με τις θέσεις της Ε.Ν.Ε. για μια 
αναβαθμισμένη παροχή νοσηλευτικών 
υπηρεσιών στον Ελληνικό Λαό. Θέσεις 
που επαναδιατυπώθηκαν και στο υπόμνη-
μα που απέστειλε η Ε.Ν.Ε. στον Υπουργό, 
άμα τη λήψει των καθηκόντων του.

Έτσι, πιστεύουμε ότι οι αναφορές 
του Υπουργού Υγείας κ. Κουρουμπλή 
στο Καναδικό μοντέλο δείχνουν τη 
σαφή πρόθεσή του για μια θετική ανα-
βάθμιση του νοσηλευτικού επαγγέλ-
ματος στη σωστή κατεύθυνση με σκο-
πό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
υγείας προς τον Ελληνικό Λαό και την 
προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος κινεί-
ται ήδη στην κατεύθυνση των ανωτέρω 
μεταρρυθμίσεων και θα σταθεί αρωγός 
σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια.

ολα ayτα, 
έρχονται σε πλήρη 

συμφωνία με 
τις θέσεις της 
ε.ν.ε. για μια 

αναβαθμισμένη 
παροχή 

νοσηλευτικών 
υπηρεσιών στον 
eλληνικό λαό 
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Έ πειτα από πολύμηνη απραξία το 
υπουργείο Υγείας - ποιος ξέρει 
γιατί - πήρε μια σωστή απόφαση. 

Με νομοθετική ρύθμιση έδωσε δικαίωμα 
στις νοσηλεύτριες και στους νοσηλευτές 
να συνταγογραφούν ήπια αναλγητικά, αντι-
πυρετικά, αντιφλεγμονώδη και ευρείας 
χρήσεως υλικά (γάζες και επιδέσμους). Τι 
νομοθέτησε, δηλαδή; Επέτρεψε στους λει-
τουργούς αυτούς της Υγείας να δύνανται 
να εκτελούν αυτό που κάθε πολίτης της χώ-
ρας, ανεξάρτητα από την ιατρική παιδεία 
του, μπορεί να αγοράζει από τα περίπτερα 
ή τα φαρμακεία χωρίς ιατρική συνταγή.

Παρακαλώ να μην εκληφθεί το παρόν 
ως υποστηρικτικό κείμενο για την απελθού-
σα ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Μακράν 
εμού κάθε πρόθεση για τέτοια ενέργεια.

Δυστυχώς η ρύθμιση αποσύρθηκε άμε-
σα μετά τη δυναμική αντίδραση των συν-
δικαλιστών γιατρών. Μιας συντεχνίας που 
φαίνεται ότι δεν θέλει να παραχωρήσει 
ούτε σπιθαμή από τα κεκτημένα. Για μία 
ακόμη φορά το δημόσιο συμφέρον υπο-
χώρησε έναντι επί μέρους, συντεχνιακών 
συμφερόντων. Ο ορθολογισμός ηττήθηκε 
από τον συντεχνιακό προστατευτισμό.

Ας δούμε τα γεγονότα νηφάλια:
Πρώτον, οι νοσηλευτές είναι πτυχιούχοι 

ανωτάτων σχολών (ΑΕΙ και ΤΕΙ) της χώρας 
έχοντας εισαχθεί έπειτα από απαιτητικές 
εξετάσεις και έχοντας διδαχθεί Φαρμακο-
λογία, Παθολογία και άλλα ιατρικά μαθή-
ματα.

Δεύτερον, η γνώση και η εμπειρία των 
νοσηλευτών πλειστάκις συμβάλλει στην 
εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής και 
των εκπαιδευόμενων γιατρών.

Τρίτον, η εκπαίδευση, η εμπειρία και η 
υπευθυνότητα καθιστούν τους νοσηλευτές 
ισότιμους συνεργάτες των γιατρών και όχι 
προσωπικό υποδεέστερο σε ευθύνες. Αλή-
θεια, πόσες φορές νοσηλευτής ή νοσηλεύ-
τρια δεν υπέδειξε στον θεράποντα ιατρό 
σημαντικό κλινικό εύρημα ή ότι η συνταγο-
γράφησή του ήταν μη δόκιμη;

Τέταρτον, οι λειτουργοί Υγείας αποδί-
δουν όταν συνεργάζονται και η προσφορά 
τους εκτιμάται. Η λειτουργία των γιατρών 
και των νοσηλευτών είναι συμπληρωματική 
και στηρίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση και 
αλληλοβοήθεια.

Πέμπτον, η διεθνής πρακτική στα καλύ-
τερα υγειονομικά συστήματα του κόσμου 
δείχνει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό προ-
βαίνει σε πράξεις σαν αυτές που προνοού-
σε το αποσυρθέν νομοσχέδιο.

Γιατί λοιπόν αυτή η αντίδραση των συν-
δικαλιστών γιατρών; Οι σπαραξικάρδιες 
κραυγές ότι με τη νομοθετική αυτή ρύθμι-
ση «κινδυνεύει η υγεία των ασθενών» ήταν 
κατ’ επίφαση ανθρωπιστικές διαμαρτυρί-
ες προκειμένου να συγκαλυφθεί η επαγ-
γελματική ιδιοτέλεια. Το αίτημά τους δεν 
στηρίζεται σε κάποια επιστημονική βάση 
ή διεθνώς επικρατούσα πρακτική. Για μία 
ακόμη φορά διαπιστώνεται ότι ο τεράστι-
ος αριθμός των γιατρών στην Ελλάδα έχει 
οδηγήσει τον κλάδο σε αγωνιώδη ενασχό-
ληση με νομικίστικες περιχαρακώσεις του 
επαγγέλματος, αναντίστοιχες με την ουσία 
της άσκησης της Ιατρικής.

Όλοι οι λειτουργοί Υγείας, είναι ο κύρι-
ος συντελεστής για την απόδοση άριστου 
ιατρικού έργου. Η ορθή αξιοποίησή τους 
είναι εκ των ων ουκ άνευ για να επιτευ-
χθεί ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Οι μεγά-
λες στρεβλώσεις που υπάρχουν, ποιοτικές 
και ποσοτικές, πρέπει με ένα μακροχρό-
νιο σχέδιο που θα ακολουθηθεί πιστά από 
όλους να διορθωθούν. Αποσπασματικές 
ενέργειες καθοδηγούμενες από συντεχνια-
κά συμφέροντα βλάπτουν το δημόσιο συμ-
φέρον. Ο νέος υπουργός Υγείας ας τα έχει 
αυτά υπόψη.

Ο κ. Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος είναι 
ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής.

Πηγή: http://www.tovima.gr/

Καταπέλτης
ο καθηγητής Μουτσόπουλος

υπέρ των Νοσηλευτών 
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Α  ναφορικά με τον τρόπο ανάδειξης των υπαλλήλων, που 
μετέχουν ως μέλη των Επιστημονικών Συμβουλίων των Νο-
σοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α., και με βάση της υπ’αριθμ.πρωτ. 

110/08-01-2014 Προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη των μελών 
του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά 
«Τζάνειο», επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9§1 του Νόμου 
3329/2005, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τις δια-
τάξεις των παραγράφων 13-15 του άρθρου 8 του Νόμου 3868/2010, 
«Σε κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. συνιστάται εννεαμελές Επιστη-
μονικό Συμβούλιο που αποτελείται από: 

α) Έναν ιατρό με θέση Συντονιστή Διευθυντή, που εκλέγεται 
από όλους τους έχοντες θέση Συντονιστή Διευθυντή του Νοσοκο-
μείου, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, 

β) Έναν ιατρό με βαθμό Διευθυντή, που εκλέγεται από όλους 
τους έχοντες θέση Διευθυντή ιατρούς και όλους τους Διευθυντές 
ιατρούς του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του. Στα Πανεπιστη-
μιακά Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ο Πρόεδρος είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώ-
της βαθμίδας. 

γ) Έναν ιατρό με βαθμό Διευθυντή που εκλέγεται από όλους 
τους Διευθυντές του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του. 

δ) Έναν ιατρό με βαθμό Επιμελητή Α’, που εκλέγεται από όλους 
τους Επιμελητές Α’ του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του. 

ε) Έναν ιατρό με βαθμό Επιμελητή Β’, που εκλέγεται από όλους 
τους Επιμελητές Β’ του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του. 

στ) Έναν επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατρό, κατηγο-
ρίας Π Ε και έναν επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατρό, κα-
τηγορίας ΤΕ, με βαθμό τουλάχιστον Α’, που εκλέγονται από όλους 
τους μη ιατρούς υπαλλήλους, κατηγορίας Π Ε και ΤΕ αντίστοιχα, 
που υπάγονται στην Ιατρική Υπηρεσία. 

ζ) Έναν ειδικευόμενο ιατρό, που εκλέγεται από όλους τους ει-
δικευόμενους ιατρούς του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του. 

η) Έναν Νοσηλευτή ΠΕ με βαθμό Α’, και ελλείψει αυτού έναν 
Νοσηλευτή ΤΕ ή μαία ή επισκέπτρια υγείας με βαθμό Α’, που εκλέ-
γεται από όλους τους νοσηλευτές και μαίες του Νοσοκομείου, με 
τον αναπληρωτή του (…)».

Όπως προκύπτει από τις ως άνω νομοθετικές διατάξεις, ο Νοση-
λευτής ΠΕ, ελλείψει δε αυτού ο νοσηλευτής ΤΕ, ή η μαία, ή η επι-
σκέπτρια υγείας, εκλέγονται ως μέλη του οικείου Επιστημονικού 
Συμβουλίου κατόπιν ψηφοφορίας, στην οποία συμμετέχουν μόνον 
οι Νοσηλευτές και οι Μαίες του συγκεκριμένου Νοσοκομείου. 

Εν προκειμένω ο νομοθέτης, κάνοντας λόγο περί εκλογής από 
τους Νοσηλευτές, αναφέρεται προφανώς στους υπαλλήλους εκεί-
νους, που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή, όπως 
αυτός καθιερώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του Νόμου 
1579/1985, σύμφωνα με τις οποίες, από τη δημοσίευση του παρό-
ντος νόμου καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή 
και νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους των: α) 
Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. γ) 
Τέως ανώτερων σχολών αδελφών νοσοκόμων επισκεπτριών αδελ-
φών νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) Ισότιμων σχολών αλλοδα-
πής των αντίστοιχων σχολών α, β, γ. 

Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι το δικαίωμα του 

εκλέγειν στη διαδικασία ανάδειξης ενός Νοσηλευτή ΠΕ ή ΤΕ, ή 
μιας μαίας, ή μιας επισκέπτριας υγείας, ως μελών του οικείου Επι-
στημονικού Συμβουλίου, επιφυλάσσεται αποκλειστικώς υπέρ των 
υπαλλήλων που φέρουν τον νομοθετικώς κατοχυρωμένο επαγγελ-
ματικό τίτλο του Νοσηλευτή και ανήκουν, εντεύθεν, στον κλάδο 
των Νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ, όπως επίσης υπέρ των υπαλλήλων που 
ανήκουν στον κλάδο των μαιών. Ουδείς άλλος υπάλληλος νομιμο-
ποιείται να συμμετάσχει στην εν λόγω εκλογική διαδικασία, όπως 
π.χ. υπάλληλοι των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ. 

Σημειωτέον, δε, ότι είναι διαφορετική η έννοια και το περιε-
χόμενο του όρου «νοσηλευτικό προσωπικό», όπως προσδιορίζε-
ται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Νόμου 
1579/1985, από την έννοια του όρου «νοσηλευτής», όπως προσ-
διορίζεται από τις αμέσως επόμενες διατάξεις της παραγράφου 2 
Α του ιδίου ως άνω άρθρου. Με άλλα λόγια ο ίδιος ο νομοθέτης 
διακρίνει σαφώς τους υπαλλήλους εκείνους που χαρακτηρίζονται 
ως νοσηλευτικό προσωπικό από τους υπαλλήλους που φέρουν τον 
επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ 
του νοσηλευτικού προσωπικού, ως ευρύτερη έννοια, συγκαταλέ-
γονται, μαζί με τους νοσηλευτές, οι απόφοιτοι του τμήματος νοση-
λευτικής των τεχνικών επαγγελματικών λυκείων, οι απόφοιτοι των 
μέσων τεχνικών-επαγγελματικών σχολών νοσηλευτικής, καθώς και 
οι πρακτικοί νοσοκόμοι.

Ενόψει της ως άνω σαφούς διακρίσεως, εφόσον στη διάταξη 
του άρθρου 9§1 του Νόμου 3329/2005 γίνεται ευθέως λόγος περί 
νοσηλευτών, προφανώς εννοούνται οι νομίμως φέροντες τον επαγ-
γελματικό τίτλο του νοσηλευτή του άρθρου 5 παρ. 2 Α του Νόμου 
1579/1985 και όχι όλοι οι ανήκοντες στο νοσηλευτικό προσωπικό, 
όπως αυτό προσδιορίζεται από την διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 
του Νόμου 1579/1985. 

Κατά το μέρος, λοιπόν, που η υπ’αριθμ.πρωτ. 110/08-01-2014 
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού 
Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο» αναγνωρί-
ζει το δικαίωμα του εκλέγειν εις όλους τους υπαλλήλους των κατη-
γοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που υπηρετούν στον κλάδο νοσηλευτών και νο-
σοκόμων, σφάλλει και έρχεται σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Νόμου 3329/2005.

Ομοίως παραγνωρίζεται δια της ως άνω προκήρυξης, ότι ο κλά-
δος των νοσηλευτών δεν συμπεριλαμβάνει υπαλλήλους της κατη-
γορίας ΔΕ, οι οποίοι φέρουν διαφορετικό επαγγελματικό τίτλο και 
δη αυτόν του Βοηθού Νοσηλευτή, όπως ρητώς κατοχυρώνεται δυ-
νάμει των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 210/2000. 

Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται, ότι από τις διατάξεις του 
Νόμου 3329/2005 ευχερώς συνάγεται, ότι το δικαίωμα του εκλέ-
γειν και του εκλέγεσθαι σε θέση μέλους του επιστημονικού συμ-
βουλίου δεν απονέμεται σε κανέναν υπάλληλο της κατηγορίας ΔΕ., 
είτε αυτός ανήκει στη νοσηλευτική υπηρεσία, είτε εις οιανδήποτε 
άλλη υπηρεσία.

Συμπερασματικά, η προαναφερθείσα απόφαση του διοικητή 
του Τζάνειου περί προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη των 
μελών του επιστημονικού συμβουλίου και περί απονομής του 
δικαιώματος του εκλέγειν και σε υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ 
είναι κατά το μέρος τούτο παράνομη και οδηγεί, μοιραία, σε ακυ-
ρότητα της εκλογικής διαδικασίας.   

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ – ΕΚΛΟΓΕΣ

Παράνομη απόφαση 
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Σ ύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 54 
παρ. 6 του Νόμου 4223/2013, «Επιτρέπεται η αμοιβαία με-
τάταξη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των 

νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Υγειονομικές 
Περιφέρειες και Φορείς εποπτευομένους από το Υπουργείο Υγεί-
ας, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και κατόπιν γνώμης των 
οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων των Φορέων προέλευσης και 
υποδοχής.

Για την αμοιβαία μετάταξη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προ-
σωπικού μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., απαιτείται έγγραφη βε-
βαίωση της Διοίκησης του νοσοκομείου προέλευσης, με την οποία 
πιστοποιείται ότι η μετακίνηση δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέ-
πεια στην ομαλή λειτουργία του Φορέα».

Σημειωτέον, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 
του ιδίου ως άνω άρθρου, «Από την έκδοση του παρόντος, κάθε γε-

νική ή ειδική διάταξη νόμου, που αντιβαίνει στο παρόν ή ρυθμίζει 
διαφορετικά το ίδιο θέμα, καταργείται». 

Εκ τούτων έπεται, ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 54 του Νόμου 
4223/2013, ως ειδικές και χρονικά νεότερες, υπερισχύουν πάσης 
άλλης διατάξεως, ρυθμίζουσας το ζήτημα των αμοιβαίων μετατά-
ξεων του νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτό σημαίνει, ότι από την 
θέση τους σε ισχύ, ήτοι από τις 31-12-2013, οι αμοιβαίες μετατάξεις 
μεταξύ νοσηλευτών διενεργούνται με βάση την ως άνω περιγρα-
φόμενη διαδικασία.

Υπογραμμίζεται, επιπλέον, ότι με την διάταξη της παραγράφου 
2 του άρθρου 54 του Νόμου 4223/2013, και κατόπιν ισχυρών πιέσε-
ων της ΕΝΕ, καταργήθηκε το κώλυμα της πενταετίας και παρέμεινε 
σε ισχύ μόνον το γενικό κώλυμα της διετίας, που ίσχυε ούτως ή 
άλλως με τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, καταλαμ-
βάνοντας το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.  

Α ναφορικά με το 
ζήτημα της κατο-
χής πιστοποιητι-

κού γνώσεως χειρισμού 
Η/Υ ως απαραίτητου προ-
σόντος για τη μετάταξη 
σε θέση κλάδου ανώτε-
ρης κατηγορίας επιση-
μαίνονται τα ακόλουθα:

Επί του ως άνω ζητή-
ματος έχει ήδη αποφαν-
θεί η Διεύθυνση Ανθρώ-
πινου Δυναμικού του 
Υπουργείου Εσωτερικών 
με την υπ’αριθμ.πρωτ. 
Φ.48/30/οικ.1081/11-01-
2007 εγκύκλιό της. Σύμ-
φωνα με την παραπάνω 
εγκύκλιο, για υπαλλήλους που υπηρε-
τούν σε κλάδο οιασδήποτε κατηγορίας 
και ζητούν τη μετάταξή τους σε άλλο 
κλάδο της ίδιας κατηγορίας του αυτού 
ή διαφορετικού φορέα, εφόσον κατά 
το διορισμό τους δεν απαιτείτο η γνώ-
ση χειρισμού Η/Υ, αυτή δεν μπορεί να 
αποτελέσει σήμερα τυπική προϋπόθεση 
μετάταξής τους.

Βέβαια, η ως άνω εγκύκλιος αφορά 

καταρχήν μετατάξεις σε θέσεις της ίδιας 
κατηγορίας, οπότε αποβαίνει ερευνη-
τέο αν κατ’αναλογία είναι δυνατόν να 
υποστηριχθεί, ότι εφαρμόζεται και επί 
αντίστοιχων περιπτώσεων μετάταξης σε 
θέση ανώτερης κατηγορίας. Η άποψη 
αυτή ομολογουμένως υποστηρίζεται πιο 
δύσκολα, ειδικώς κατά το μέρος που η 
υπηρεσιακή μεταβολή της μετάταξης 
εκλαμβάνεται ως νέος διορισμός, οπό-
τε στο πρόσωπο του μετατασσομένου 

– διοριζομένου θα πρέπει 
να συντρέχουν όλες οι απαι-
τούμενες τυπικές προϋπο-
θέσεις εξ απόψεως προσό-
ντων.

Πιο συγκεκριμένα, 
κατά τη θεωρία και τη νο-
μολογία (ΣτΕ 1503/1964, 
1396/1965, 1886/1966, ΕΣ 
Ολομ. 359/2006) η μετάτα-
ξη, με την οποία επέρχεται 
μεταβολή της ειδικότερης 
ή της γενικότερης κατηγο-
ρίας στην οποία ανήκει ο 
υπάλληλος, αναλύεται σε 
απόλυση του μετατασσο-
μένου από την κατεχόμενη 
θέση και στο διορισμό του 

σε άλλη οργανική θέση, δηλαδή σε δύο 
ιδιαίτερες πράξεις που χρονικώς συμπί-
πτουν, εξομοιούμενη νομικώς προς διο-
ρισμό (ΣτΕ 456/1981).

Εκ τούτων έπεται ότι η μετάταξη λογί-
ζεται ως οιονεί διορισμός, οπότε απαιτεί-
ται η συνδρομή του συνόλου των τυπικών 
προσόντων στο πρόσωπο του μετατασ-
σομένου υπαλλήλου (π.χ. γνώση χειρι-
σμού Η/Υ ή γνώση ξένης γλώσσας).

 Αμοιβαία μετάταξη

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ECDL

 Οιονεί διορισμός...
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Σ ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
58 παρ. 5 του Δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα, «ο υπάλληλος στον οποίο 

χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευ-
σης λαμβάνει τις αποδοχές του. Στους 
υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για με-
τεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση 
στο εσωτερικό παρέχονται αποδοχές αυ-
ξημένες κατά 20%. Αν η μετεκπαίδευση 
ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται εκτός 
της περιοχής του δήμου που εδρεύει η υπη-
ρεσία του υπαλλήλου, μπορεί να ορίζεται 
προσαύξηση έως και 40% με απόφαση του 
υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση 

τμηματικής χορήγησης της άδειας για με-
τεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση 
στο εσωτερικό παρέχονται, για το χρονικό 
διάστημα της εκπαιδευτικής άδειας, αποδο-
χές αυξημένες κατά δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%). Αν η μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση γίνεται σε εκπαιδευτικό ίδρυμα 
το οποίο βρίσκεται εκτός της περιοχής του 
Δήμου που εδρεύει η υπηρεσία του υπαλ-
λήλου, μπορεί να ορίζεται προσαύξηση 
αποδοχών έως και τριάντα τοις εκατό (30%) 
με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. 
Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια 
για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαί-

δευση στο εξωτερικό παρέχονται αποδοχές 
αυξημένες στο διπλάσιο. Η προσαύξηση 
των αποδοχών μειώνεται κατά το μέρος που 
καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους 
χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν 
χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή 
το εξωτερικό. Ο υπάλληλος δικαιούται επί-
σης οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επι-
στροφής».

Με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμίζεται 
με σαφή τρόπο κάθε ζήτημα που άπτεται 
της προσαύξησης των αποδοχών των δη-
μοσίων υπαλλήλων κατά την διάρκεια της 
εκπαιδευτικής άδειας.    

Ε ίναι γεγονός, ότι οι διατάξεις του 
άρθρου 53 του Δημοσιοϋπαλλη-
λικού Κώδικα καθιερώνουν μια 

σειρά διευκολύνσεων για τον γονέα 
υπάλληλο, μεταξύ των οποίων συγκα-
ταλέγεται και η χορήγηση εννεάμηνης 
άδειας ανατροφής μετ’αποδοχών. 

Ενώ, όμως, ο νομοθέτης λαμβάνει 
μέριμνα για την αντιμετώπιση περιπτώ-
σεων, κατά τις οποίες και οι δύο γονείς 
είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή ο ένας εξ 
αυτών εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, 
ουδέν αναφέρει για τις περιπτώσεις 
εκείνες, κατά τις οποίες ο ένας γονέας 
είναι μεν δημόσιος υπάλληλος, πλην 
όμως ο άλλος είναι άνεργος. 

Σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορού-
σε ερμηνευτικώς να γίνει δεκτό, ότι δεν 
συντρέχει λόγος χορήγησης της εννεά-
μηνης άδειας ανατροφής, δοθέντος ότι 
για το χρονικό διάστημα που ο ένας εκ 
των γονέων διατελεί άνεργος δύναται 
κάλλιστα να επιφορτιστεί με την ανα-

τροφή του τέκνου, μη κωλυομένου του 
άλλου γονέα – δημοσίου υπαλλήλου να 
εκτελεί κανονικά τα υπηρεσιακά του 
καθήκοντα. 

Οπωσδήποτε μπορεί να αναπτυ-
χθεί και αντίστροφη επιχειρηματολο-
γία. Ωστόσο, αυτό που προέχει είναι 
η υποβολή σχετικής αίτησης προς την 
υπηρεσία προ της συμπλήρωσης του 
τετάρτου έτους της ηλικίας των τέκνων 
και η μετέπειτα νομική αξιολόγηση της 
απάντησης της διοίκησης.

Στην επίλυση του ως άνω ερμηνευ-
τικού ζητήματος ενδεχομένως βοηθά η 
προσέγγιση των διατάξεων του άρθρου 
53, όπως ίσχυαν προ της θέσεως σε ισχύ 
των διατάξεων του Νόμου 4210/2013. 
Ειδικότερα, προ του Νόμου 4210/2013 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 53 του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα υπήρχε 
διάταξη που όριζε ότι «αν η σύζυγος 
του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν 
ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύ-

ζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση 
των διευκολύνσεων της παραγράφου 
2, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή 
βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπί-
ζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, 
σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτερο-
βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην 
αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο 
υπάλληλος».

Πλην όμως η παραπάνω διάταξη 
καταργήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 2 του 
Νόμου 4210/2013. Η κατάργηση της 
επίμαχης διάταξης ερμηνευτικώς ανοί-
γει τον δρόμο για την θεμελίωση υπέρ 
του πατέρα υπαλλήλου του δικαιώμα-
τος να λάβει την εννεάμηνη άδεια ανα-
τροφής, ακόμη και σε περίπτωση που η 
σύζυγός του είναι άνεργη. 

Τέλος, η διάρκεια της άδειας ανα-
τροφής για διαδοχικώς αποκτώμενα τέ-
κνα, ήτοι όχι για τέκνα που αποκτώνται 
ταυτόχρονα κατόπιν δίδυμης ή πολύδυ-
μης κύησης, είναι εννέα (9) μήνες.  

Εκπαιδευτική άδεια - Προσαύξηση 

 Άδεια ανατροφής  
Άνεργος/η σύζυγος
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Σ  ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 παρ. 3 του Δημοσιο-
ϋπαλληλικού Κώδικα, «Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας 
παύει η άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου, κύριων ή 

παρεπόμενων. Ο χρόνος της διαθεσιμότητας δεν υπολογίζεται για 
βαθμολογική εξέλιξη».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, τον χρόνο κατά τον οποίο 
ο υπάλληλος τελεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας διακόπτεται επί 
της ουσίας ο δεσμός του με την οργανική του θέση. Παράλληλα, ο 
συγκεκριμένος χρόνος ούτε καν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής 
δημόσιας υπηρεσίας, δοθέντος ότι δεν υπολογίζεται για την υπη-
ρεσιακή εξέλιξη. 

Ενόψει τούτου, εφόσον ο υπάλληλος τελεί σε άδεια ανατροφής 
και κατά την διάρκεια της εν λόγω άδειας τεθεί σε διαθεσιμότητα, 
ο χρόνος παραμονής του σε διαθεσιμότητα δεν λογίζεται ως χρό-
νος άδειας ανατροφής. Με άλλα λόγια, από την στιγμή θέσεώς του 
σε διαθεσιμότητα διακόπτεται η άδεια ανατροφής, η οποία δύνα-
ται να συνεχιστεί μετά την επάνοδο του υπαλλήλου στην υπηρεσία. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2§1 του Νό-
μου 3865/2010 (Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του 
Δημοσίου και συναφείς διατάξεις)  «οι τακτικοί και μετακλητοί 
υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί 
υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθ-
μίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που προσλαμβάνονται για 
πρώτη φορά από 1.1.2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και 

αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Τα ανωτέ-
ρω πρόσωπα ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και 
εφάπαξ βοήθημα στους οικείους φορείς, στους οποίους υπάγονται 
όσοι από αυτούς έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 
και μετά στο Δημόσιο ή σε φορείς κύριας ασφάλισης».  

Σ ύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 70§1 του Δημοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα (Νόμος 3528/2007, ΦΕΚ 

Α΄ 26), μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση 
κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδιου 
Υπουργείου ή της ίδιας δημόσιας υπηρε-
σίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημο-
σίου δικαίου αντίστοιχα, επιτρέπεται μετά 
από αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα 
από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου 
του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται. Ο 
μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτ-
λο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο 
στον οποίο μετατάσσεται. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγρα-
φο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, ο υπάλλη-
λος μετατάσσεται με το βαθμό που κατέ-
χει. Αν ο εισαγωγικός βαθμός του κλάδου 
στον οποίο μετατάσσεται είναι ανώτερος 
του βαθμού που κατέχει, μετατάσσεται 
με τον εισαγωγικό αυτό βαθμό. Ο χρόνος 
υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό 
με τον οποίο ο υπάλληλος μετατάσσεται, 
θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό της 

θέσης στην οποία μετατάσσεται, εφόσον 
έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που 
απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.

Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων προ-
κύπτει με σαφήνεια, ότι στις περιπτώσεις 
μετάταξης σε θέση κλάδου ανώτερης κα-
τηγορίας, αφενός ο υπάλληλος μετατάσ-
σεται με τον βαθμό που κατέχει, αφετέρου 
η αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας 
στον βαθμό αυτό εξαρτάται από τον χρο-
νική στιγμή απόκτησης του ανώτερου πτυ-
χίου, που απαιτείται ως τυπικό προσόν για 
την διενέργεια της μετάταξης.

Με άλλα λόγια, για παράδειγμα, εφό-
σον ένας υπάλληλος ανήκει στην κατηγο-
ρία ΔΕ, έχει τον Β΄ βαθμό με 2 έτη προϋ-
πηρεσίας 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΄ βαθμό, 
πλην όμως θα του αναγνωριστεί 1 έτος ως 
πλεονάζων χρόνος στον βαθμό αυτό, ήτοι 
χρόνος ίσος με τον χρόνο κατοχής του ανώ-

τερου τίτλου σπουδών.
Περαιτέρω, οι συνέπειες της μετάταξης 

σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας άρ-
χονται από της δημοσίευσης της σχετικής 
πράξης μετάταξης στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως και δεν αναπτύσσουν αναδρο-
μική ισχύ.

Μετά την συντέλεση της μετάταξης ο 
υπάλληλος που μετατάσσεται σε ανώτερη 
κατηγορία εξομοιώνεται εξ απόψεως υπη-
ρεσιακών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
με τους λοιπούς συναδέλφους του ιδίου 
κλάδου. 

Εν σχέσει με την ιεραρχία υπενθυμί-
ζονται οι διατάξεις του άρθρου 97 του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα 
με τις οποίες μεταξύ υπαλλήλων που ανή-
κουν στην ίδια κατηγορία προηγούνται οι 
υπάλληλοι ανώτερου βαθμού, ενώ μεταξύ 
υπαλλήλων του ίδιου κλάδου και βαθμού 
δεν υπάρχει προβάδισμα, ανεξαρτήτως 
του γεγονότος της προηγούμενης μετάτα-
ξης κάποιου υπαλλήλου από κατώτερη σε 
ανώτερη κατηγορία.   

 Μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία

 Άδεια ανατροφής – Διαθεσιμότητα
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Σ   ύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 18 παρ. 2 περ. Β΄ του Νό-
μου 2190/1994, η εμπειρία στο 

αντικείμενο της θέσης μοριοδοτείται με 
επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνο-
λική εμπειρία μέχρι εξήντα (60) μήνες. 

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση 
με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου 
στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή 
άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα 
ή έργα συναφή με το γνωστικό αντι-
κείμενο του τίτλου σπουδών ή με το 
αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, 
μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου 
σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος 
μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία 
και ως προς τις περιπτώσεις για τις 
οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγ-
γέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

Ενόψει των ανωτέρω και ειδικώς για 
την εμπειρία στην άσκηση της νοση-
λευτικής θα πρέπει να προσκομίζεται 
σχετική σύμβαση εργασίας ή έργου, 

εκ της οποίας να προκύπτει η απασχό-
ληση του ενδιαφερομένου με το νοση-
λευτικό έργο ή με συναφές προς τούτο 
έργο. Επιπλέον, η εν λόγω εμπειρία 
λαμβάνεται υπόψη, εφόσον αφορά την 
εργασία που παρασχέθηκε σε χρονική 
περίοδο μετά την απόκτηση του τίτλου 
σπουδών νοσηλευτικής. 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω διατά-
ξεων η κυρία Κ. ΤΣΙΚΑΡΗ έχει συμφέρον 
να εμφανίζεται ως  παρέχουσα υπηρεσί-
ες νοσηλευτικής, διότι αν ενδιαφέρεται 
για συμμετοχή σε μελλοντική προκήρυ-
ξη του ΑΣΕΠ θα μπορεί να επικαλεστεί 
την εν λόγω εργασιακή εμπειρία της και 
να λάβει επιπλέον μόρια. 

Η απάντηση αυτή δίδεται ενόψει 
του ότι δεν μπορεί να ερμηνευθεί 
διαφορετικά το ερώτημα περί του 
αν θα έχουν ισχύ τα ένσημα αργότε-
ρα. Εάν παρά ταύτα υπονοείται κάτι 
άλλο, παρακαλούμε όπως διευκρινι-
σθεί δεόντως.

Ο μολογουμένως η φημολογία περί κλεισίματος νοσοκομείων καλά κρατεί, 
πλην όμως μέχρι και σήμερα δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ή πληροφορίες 
περί του ποια ακριβώς νοσοκομεία ενδέχεται να κλείσουν ή να συγχωνευ-

τούν.
Σε κάθε περίπτωση η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, κατόπιν διαρκών πιέσεων 

προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, έχει διασφαλίσει ότι δεν θα χαθεί ούτε μια 
οργανική θέση νοσηλευτή. Πράγματι, με την πρόσφατη διαδικασία της διαθεσιμότη-
τας – κινητικότητας ουδείς νοσηλευτής απολύθηκε.

Επί της ουσίας, λοιπόν, σε περίπτωση κλεισίματος ενός νοσοκομείου καταργού-
νται μεν οι οικείες οργανικές θέσεις, οι νοσηλευτές τίθενται σε προσωρινό καθεστώς 
διαθεσιμότητας και εν συνεχεία, κατά το στάδιο της κινητικότητας, τοποθετούνται 
στους νέους φορείς απασχόλησης.

Με άλλα λόγια η μετακίνηση στο νέο φορέα δεν γίνεται αυτομάτως αλλά μοιραία 
περνάει από την οδό της προσωρινής διαθεσιμότητας.

Τέλος, σε περίπτωση διενέργειας εθνικών εκλογών παραδοσιακά παύουν οι υπη-
ρεσιακές μεταβολές ένα μήνα προ της ορισθείσας ημερομηνίας διεξαγωγής τους.  

 Αναγνώριση προϋπη-
ρεσίας από το ΑΣΕΠ

Διαθεσιμότητα
Κινητικότητα

Σ ύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 53 παρ. 2 του Δημοσιοϋπαλλη-
λικού Κώδικα, «Ο χρόνος εργασίας 

του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο 
(2) ώρες ημερησίως 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 υπάλ-
ληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με 
αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον 
δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο 
εδάφιο μειωμένου ωραρίου. 

Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος 
ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και 
άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο 
του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προη-
γούμενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά 
έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα».

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 παρ. 3 του Δημοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα, «Για τη διενέργεια μεταθέ-
σεων λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του 
συνολικού χρόνου υπηρεσίας του υπαλλή-
λου, του χρόνου υπηρεσίας κατά περιοχή, 
της οικογενειακής του κατάστασης, της 
ηλικίας, της συνυπηρέτησης και της εντο-
πιότητας, αξιολογούμενα με συντελεστές 
βαρύτητας (μόρια). Η οικογενειακή κατά-
σταση αξιολογείται με συντελεστή τρία (3) 
για τον σύζυγο, τρία (3) για το πρώτο και 
πέντε (5) για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο 
ή τέκνο που σπουδάζει σε σχολή ανώτατης 
εκπαίδευσης, εφόσον δεν έχει συμπλη-
ρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Στους 
άγαμους, διαζευγμένους, χήρους και εν 
διαστάσει γονείς τέκνων από τα αναφε-
ρόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, για τα 
οποία τους έχει αποδεδειγμένα ανατεθεί η 
επιμέλεια, οι συντελεστές βαρύτητας προ-
σαυξάνονται κατά ένα (1) για κάθε τέκνο. 
Η ηλικία των ετών 40, 41-50 και 51-60 αξιο-
λογείται με τους συντελεστές ένα (1), δύο 
(2) και τρία (3), αντίστοιχα».

Πέραν των ανωτέρω διατάξεων, που 
απονέμουν ευθέως κάποιας μορφής προ-
νόμια υπέρ των χήρων υπαλλήλων, στο 
Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα δεν υπάρχει 
άλλη σαφής πρόβλεψη περί ιδιαίτερων δι-
καιωμάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας 
υπαλλήλων.   

Χηρεία
Δικαιώματα



Ιανουάριος 201512

Οι ελλείψεις στη
Δημόσια Υγεία εκδικούνται

Τζεφρευ Λεβετ και Πάρις Μαυροκέφαλος 
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Δ ύο επιδημίες, αν και χωρίζονται από 
9 δεκαετίες, εφάπτονται. Αναφέ-
ρομαι στην σημερινή επιδημία της 

πολιομυελίτιδας στη Συρία που απλώνεται 
ραγδαία, και στη πανδημία του δάγκειου 
πυρετού που είχε χτυπήσει την Ελλάδα. Και 
στις δυο περιπτώσεις οι άθλιες συνθήκες και 
οι επιπτώσεις στην υγεία, δικαιολογουν τον 
ορισμό της ανθρωπιστικής καταστροφής. Το ποσοστό θανάτων 
στα 1928 ήταν 6%, με το 80% του πληθυσμού να είναι όχι μόνο 
δαγκειόπληκτο αλλά και να διαβιεί σε ένα περιβάλλον ενδημικής 
ελονοσίας και λοιμωδών νόσων με υψηλή θνησιμότητα. Όπως 
είχε γραφτεί τότε η υγεία η Ελλάδα βρισκόταν σε χειρότερη μοί-
ρα από τη Βραζιλία. H Ευρώπη είχε πανικοβληθεί τόσο από τη 
ξαφνική εμφάνιση του δάγκειου πυρετού όσο και από τη ταχεία 
εξάπλωση του. Υπήρχε η αντίληψη ότι η Ελλάδα ήταν επικίνδυνη 
χωρα.

Σήμερα η Ελλάδα αντιμετωπίζει επίσης μια αναγνωρισμένη από 
όλους καταστροφή στην υγεία του πληθυσμού, με αβέβαιη δυνα-
μική και αποτέλεσμα των μέτρων λιτότητας. Και ενώ ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας βρίσκεται συχνά στην Αθήνα προσπαθώντας 
να βοηθήσει, τα σχέδια αντιμετώπισης της κρίσης είναι ελλιπή. Οι 
συνθήκες που δημιουργούνται προκαλούν την επανεμφάνιση εξα-
φανισμένων ασθενειών όπως η ελονοσία, η λύσσα, και η φυματί-
ωση και κατά συνέπεια δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες υγείας. Η 
κατάσταση επιβαρύνεται από τις μεταβαλλόμενες κλιματολογικές 
συνθήκες, την αυξανόμενη παρουσία και κινητικότητα των μετανα-

στών, 
τα πρό-
σ φ α τ α 
κρούσματα 
του δάγκειου 
στην Ευρώπη 
αλλά και από τις 
δυσκολίες για συ-
νεργασία, μη επιτρέπο-
ντας κανένα εφησυχασμό σε 
θέματα δημοσίας υγείας. Από την 
άλλη πλευρά σήμερα στη Συρία οι δείκτες υγείας νοσούν, ενώ η 
μετανάστευση του ιού της πολιομυελίτιδας εκτός των συνόρων 
της είναι ήδη δεδομένη. 

Οι συνθήκες δε είναι τόσο άσχημες, που όχι μόνο υπάρχει 
απουσία έλεγχου και μετρίασης της πολιομυελίτιδας, αλλά δη-
μιουργούνται συνεχείς ελλείψεις υγιεινής, καθαρού νερού και 
βασικών ειδών διατροφής δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλ-
λον για την ανάπτυξη μολυσματικών ασθενειών, αυτών που είχαν 
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μάλιστα εξαφανιστεί όπως φυματίωση, ανεμοβλογιά, ηπατίτιδα, 
δυσεντερία κτλ. Πρέπει δε να σημειώσουμε ότι η κυβέρνηση της 
Συρίας δεν επιτρέπει να περάσει απο τα σύνορα της καμιά αν-
θρωπιστική βοήθεια, και δεν εγκρίνει τη βοήθεια για εμβολιασμό 
των παιδιών σε εκείνες τις περιοχές που δεν ελέγχει στρατηγικά. 
Οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας είναι μεν πολλές και συ-
νεχείς, αλλά εξ αιτίας της πολιτικής συμβιβασμού με τη κυβέρ-
νηση της Συρίας, οι σχετικές δράσεις, όπως του ΠΟΥ, δεν έχουν 
ακόμη τα επιθυμητικά αποτέλεσμα. 

Οι συνέπειες της κατάστασης αυτής περιλαμβάνουν, εκτός 
από το κλονισμό του επίπεδου της υγείας του πληθυσμού, και 
δολοφονίες χιλιάδων αντρών και γυναικών αλλά και προσφυγιά 
εκατομμύριων παιδιών. Με τη τροπή που παίρνουν τα πράγμα-
τα δημιουργούνται σοβαρά διλλήματα και προβλήματα στην ευ-
ρύτερη περιοχή που για την επίλυση τους απαιτούνται συντονι-
σμένες προσπάθειες και οργανωμένα προγράμματα, όπως είναι 
η εξουδετέρωση των χημικών όπλων που λαμβάνει χώρα στην 
ανατολική Μεσόγειο, κοντά στην Ελλάδα. Θα πρέπει να προ-
σέχουμε γιατί στην ευρύτερη 
περιοχή υπάρχουν πυρηνικά 
οπλοστάσια αλλά και πυρήνες 
αστάθειας όπως στην Ουκρανία 
που στην πορεία μπορεί να συ-
νεπάγει απειλές στην υγεία των 
πληθυσμών. 

Η κάλυψη εμβολιασμού εκεί 
για πολιομυελίτιδα είναι χαμη-
λή. Για να λυθούν τα προβλήμα-
τα στη Συρία χρειάζεται μεγάλη 
βοήθεια από την Ευρωπαικη 
Ενωση, με την ανάπτυξη υπο-
στηρικτικών προγραμμάτων 
και όχι μόνο για την προστασία 
της δημόσιας υγείας. Η βοή-
θεια που εχει ήδη δοθεί στο 
Κέντρο Στρατηγικών Μελετών 
Υγείας[1], Δαμασκό, μπορεί να 
αποτελέσει έναν καλό οδηγό 
όσο αφορά τις ενέργειες[2] που 
πρέπει να ακολουθήσουμε. Για 
παράδειγμα θα μπορούσε να 
δημιουργηθεί, και είναι μεγάλη ανάγκη, στο Κέντρο αυτό ένα 
πρόγραμμα διαχείρισης καταστροφών υγείας, όπως έχουμε ήδη 
προτείνει. 

Όσο αφορά την Ελλάδα είναι αξιοσημείωτο, ότι ο Δάγκειος πυ-
ρετός είχε φτάσει σε αυτήν από τη Συρία μέσω του Λίβανου στα 
1927, σε μια εποχή όμως που η χώρα, η Ελλάδα δηλαδή, ήταν 
πληθυσμιακά διογκωμένη λόγω της άφιξης σε αυτήν ενός και μι-
σού εκατομμύριων Ελλήνων προσφύγων από την Τουρκία. Μετά 
από περίπου ένα έτος ο Δάγκειος άρχισε να παίρνει μεγάλες και 
εκρηκτικές διαστάσεις. Στην Ελλάδα θερίζονταν οι πιο ευάλωτοι. 
Αυτό περιορίστηκε χάρις στην βοήθεια της Κοινωνίας των Εθνών 
και του Ιδρύματος Ροκφέλερ. Πριν σβήσει όμως είχε προκαλέσει 
ευτυχώς μια επανάσταση στη δημόσια υγεία με βάση την υγειο-
νομική πολιτική του Ελευθέριου Βενιζέλου, η οποία με τη σειρά 
της επέτρεψε στην Ελλάδα να ενταχθεί στην ανεπτυγμένη ομάδα 
των ευρωπαϊκών εθνών. Υπήρξε πολύ σπουδαίο το γεγονός της 
δημιουργίας της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών [1929], η οποία κα-
τόρθωσε να ξεριζώσει από τη χώρα την ελονοσία και όχι μόνο. Τα 

πρώτα μελήματα πρέπει να είναι η καλύτερη προετοιμασία και 
η αφαίρεση όλων των πολιτικών και νομικών εμποδίων στη λει-
τουργία της ιστορικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Με κάθε τρόπο πρέπει να ενισχυθούν όλες οι δυνάμεις της 
δημόσιας υγείας και πριν γίνει η επόμενη καταστροφή που δεν 
είναι όμως προβλέψιμο από που θα προέλθει. θα είναι άραγε μια 
νέα γρίπη, SARS, εμβολα, πλανητική αναστάτωση. Θα είναι μια 
τοπική υπόθεση, σε περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο Θα χτυ-
πήσει ξαφνικά μη αφήνοντας χρόνο για ανταπόκριση και θα μας 
παρασύρει.

Τι πρέπει να γίνει; Η απάντηση που δίδουμε, όχι μόνο για την 
Ελλάδα και τη Συρία αλλά και για το κόσμο ολόκληρο, περιλαμ-
βάνει μια φράση: «ανανέωση στη δημόσια υγεία». Αυτή η ανανέ-
ωση περιλαμβάνει τη διαχείριση καταστροφών, τη προαγωγή της 
υγείας, την ανθρώπινη ασφάλεια και τη διεθνή διπλωματία στην 
υγεία. Εάν η δημόσια υγεία έχει μάλιστα την υποστήριξη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των ΟΗΕ, τότε θα αποτελέσει ένα υψηλό 
ιδανικό, μια αξιέπαινη παγκόσμια πρωτοβουλία για την εκπλή-

ρωση του οράματος του ΟΗΕ που 
στοχεύει στην ανάπτυξη μέσα από 
τη προάσπιση της υγείας των λαών 
όπως αυτό παρουσιάζεται στους 
αναπτυξιακούς στόχους χιλιετί-
ας[MDG]. Θα στείλει σαφέστατα 
μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση 
ενισχύοντας τους πανανθρώπι-
νους στόχους, όπως έχουν τεθεί 
από τα Ηνωμένα Έθνη: κουλτούρα 
για την ειρήνη και τη κοινωνία για 
κάθε ηλικία [UNESCO] και υγεία 
για όλους [WHO] στα πλαίσια αν-
θρώπινης ασφάλειας [UNDP] Αν 
η υγεία γίνει πραγματικά θεμελι-
ώδες ανθρώπινο δικαίωμα, συν-
δεδεμένο με τη δημόσια υγεία 
και την ειρήνη, τότε μπορούμε να 
επιτύχουμε μεγαλύτερη επιρροή 
και δυνατότητες στο Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας κάτι που θα δι-
ασφαλίζει τις διασυνοριακές προ-
σβάσεις σε περιπτώσεις ανθρωπι-
στικής καταστροφής όπως σήμερα 

στη Συρία.
Αν δυο επιδημίες δάγκειου πυρετού στην Ελλάδα και πολιο-

μυελίτιδας στη Συρία που διαφέρουν γεωγραφικά και χρονικά 
συγχωνευτούν καταλυτικά στην πολιτική ατζέντα του Συμβουλί-
ου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ίσως οι αυξανόμενες υγει-
ονομικές εφιάλτες να φρεναριστούν, η ακόμα να εξαφανιστούν, 
μετασχηματιζόμενοι σε άλλα «συμβόλαια» για ένα ασφαλές μέλ-
λον των παιδιών μας, όλων των παιδιών.

________________________________________
[1] Μέλος της Ένωσης Σχολών Δημόσιας Υγείας στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια 
[ASPHER].
[2] Ελλάδα και η Σύρια έλαβαν σημαντική υποστήριξη από το Ίδρυμα Ροκφέλερ 
στα 1930 και στα 1940 αντίστοιχα.

Με κάθε τρόπο πρέπει  
να ενισχυθούν όλες οι δυνάμεις 

της δημόσιας υγείας και  
πριν γίνει η επόμενη καταστροφή  
που δεν είναι όμως προβλέψιμο  

από που θα προέλθει.
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10η Διημερίδα Ελληνικού Ιδρύματος 
Γαστρεντερολογίας
Ημερομηνία: 06/02/2015 - 07/02/2015
Χώρος :Ξενοδοχείο Royal Olympic
Πόλη: Αθήνα
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : 
Triaena Tours & Congress A.E.
Τηλέφωνο: 2107499300
Email: info@triaenatours.gr
Website: www.triaena.gr

14o Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο 
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Ημερομηνία: 06/02/2015 - 07/02/2015
Χώρος: Αμφιθέτρο Νοσοκομείου Νίμιτς
Πόλη: Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6897552 - 3
Website: www.gkad.gr/

Κλινικό Φροντιστήριο Νευρολογίας 
Νεογνών
Ημερομηνία: 06/02/2015 - 07/02/2015
Χώρος: Αμφιθέατρο Π.Μαλτέζος ΓΝΘ 
Ιπποκράτειο
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Triaena 
Tours & Congress A.E.
Τηλέφωνο: 2107499300
Email: info@triaenatours.gr
Website: www.triaena.gr

4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 13/02/2015
Χώρος: Συνεδριακό Ξενοδοχείο Elite
Πόλη: Καλαμάτα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
CONFERRE LTD
Τηλέφωνο: 2651068610

Email: info@conferre.gr
Website: www.ivd.gr/ultrasound, www.
conferre.gr

6o ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ 
ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ
Ημερομηνία / Ώρα:13/02/2015 - 
14/02/2015
Χώρος: Συνεδριακό Ξενοδοχείο Elite
Πόλη: Καλαμάτα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
CONFERRE LTD
Τηλέφωνο : 2651068610
Email: info@conferre.gr
Website: www.ivd.gr/thromvosi, www.
conferre.gr

9η Επιστημονική Διημερίδα 
Παχυσαρκίας
Ημερομηνία / Ώρα: 13/02/2015 - 
14/02/2015
Χώρος: Royal Olympic
Πόλη: Αθήνα
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Triaena 
Tours & Congress S.A.
Τηλέφωνο: 210 7499374

Email : congress@triaenatours.gr
Website : www.triaenatours.gr

Ρευματολογία και Λοιμώξεις
Ημερομηνία: 13/02/2015 - 14/02/2015
Χώρος: Ξενοδοχείο Hilton
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Τμήμα 
Ρευματολογίας Νοσοκομείου Υγεία & ΣΤ’ 
Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Υγεία
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
ERASMUS S.A.
Τηλέφωνο: 210 7414700
Email: info@infectioninrheumatology.org
Website: www.infectioninrheumatology.
org

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής 
Μικροβιολογίας
Ημερομηνία: 25/02/2015 - 27/02/2015
Χώρος: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
ASCENT LTD
Τηλέφωνο: 2107213225
Email: siorasgs@otenet.gr
Website: www.hms.org

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

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
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13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας 
& Γηριατρικής
Ημερομηνία: 26/02/2015 - 28/02/2015
Χώρος: Royal Olympic Hotel
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική 
Εταιρεία
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : 
Mindwork Business Solutions
Τηλέφωνο: 2106231305
Email: gerontology2015@mind-work.gr
Website: www.gerontology2015.gr

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης στην Εσωτερική 
Παθολογία
Ημερομηνία: 26/02/2015 - 28/02/2015
Χώρος: Makedonia Palace Hotel
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Website: www.free-spirit.gr

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΙΕΑΚΑΠ 
«Νόσος, Αναπηρία και Λειτουργικότητα 
στην σύγχρονη εποχή, Νέες 
θεραπευτικές παρεμβάσεις»
Ημερομηνία: 27/02/2015 - 01/03/2015
Χώρος:Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Αναπηρίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
(ΕΛΙΕΑΚΑΠ)
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: PCO 
CONVIN
Website: www.pco-convin.gr
 

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής 
Ενδοσκόπησης
Ημερομηνία: 27/02/2015 - 28/02/2015
Χώρος: Αίγλη Ζαππείου
Πόλη: Αθήνα

Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής 
Ενδοσκόπησης
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
ERASMUS S.A.
Τηλέφωνο : 210 7414700
Email: info@gynendo.gr
Website: www.gynendo.gr

ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 28/02/2015
Χώρος: ΚΕ.Δ.Ε.Α
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
PREMIUM CONGRESS & SOCIAL EVENTS 
SOLUTIONS
Τηλέφωνο : 2310226250
Email: premium.conf@gmail.com
Website: www.premium-events.
gr/2015_28-2.html

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής 
Υπέρτασης
Ημερομηνία: 05/03/2015 - 07/03/2015
Χώρος: Makedonia Palace Hotel
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Travel & Congress
Τηλέφωνο: 2310 889244-45
Email: diastasi@diastasitravel.gr
Website: www.diastasitravel.com

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: 
Φροντίζοντας ασθενείς με νόσο 
Alzheimer
Ημερομηνία: 14/03/2015
Χώρος: Αμφιθέατρο του Γ.Ν. 
Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 

Νευρολογική Κλινική- Ιατρείο Άνοιας 
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
Παπαγεωργίου
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Global 
Events ΕΠΕ
Τηλέφωνο : 2310/247734-43
Email: chryssa@globalevents.gr
Website: www.globalevents.gr

5ο Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής 
Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη
Ημερομηνία: 19/03/2015 - 21/03/2015
Χώρος:The Met Hotel
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Εταιρεία Βιοψυχοκοινωνικής 
Προσέγγισης στην Υγεία
Website: www.praxicon.gr/psychiatriko.
html

7 th INTERNATIONAL CONGRESS OF 
INTERNAL MEDICINE OF CENTRAL 
GREECE
Ημερομηνία:19/03/2015 - 21/03/2015
Χώρος:Larissa Imperial Palace
Πόλη: Λάρισα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : 1. 
INSTITUTE OF INTERNAL MEDICINE & 
HEPATOLOGY, LARISSA, GREECE, 2. 
DEPARTMENT OF MEDICINE & RESEARCH 
LABORATORY OF INTERNAL MEDICINE, 
3. UNIVERSITY OF THESSALY MEDICAL 
SCHOOL, LARISSA, GREECE
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : 
CONFERRE LTD
Τηλέφωνο: 2651068610
Email: info@conferre.gr, admin@
internalmedicine-uth.gr
Website: www.internalmedicine-uth.gr, 
www.conferre.gr

2οο Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων στη 
Μαιευτική
Ημερομηνία:28/03/2015 - 29/03/2015
Χώρος: Αίγλη Ζαππείου
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Α’ 
Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική 
Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία 
με την Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής 
Ιατρικής
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
MDcongress
Τηλέφωνο: 2106074200
Email: md@mdcongress.gr 




