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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.
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ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ 
ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  

Συναντήσεις 
σε θετικό κλίμα  

ENEKA
Αξιοκρατία ή 

ασπιδοκουβαλητές;  
Διανύουμε ήδη το δεύτερο μήνα δια-
κυβέρνησης της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ, 
μετά από την ξεκάθαρη λαϊκή ετυμηγο-
ρία του Γενάρη. Άπαντες οι ευρισκόμε-
νοι ή φίλα προσκείμενοι στο λεγόμενο 
χώρο της αριστεράς - όσο διασταλτικά 
κι αν τον εκλάβει κανείς-  μετά την 
πρωτόγνωρη τούτη αλλαγή σελίδας 
στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, ένιω-
σαν μια αυθόρμητη ανακούφιση κι ένα 
αίσθημα ελπιδοφόρας ευφορίας. 
Οι προεκλογικές εξαγγελίες του πρω-
θυπουργού και του επιτελείου του, 
αντανακλώντας περισσότερο στο θυ-
μικό των  ταπεινωμένων Ελλήνων, 
παρά στη λογική των προτεινομένων 
λύσεων, αφού έδωσαν στο κόμμα της 
αριστεράς περίτρανη νίκη, καλούνται 
σήμερα να δώσουν τα πρώτα δείγματα 
γραφής, αναφορικά με τη δυνατότητα 
(και όχι την πρόθεση) της υλοποίησής 
τους. Δεν είναι βέβαια της παρούσης 
να προσδιορίσουμε τον όρο «αριστε-
ρά», αλλά ας μου επιτραπεί να ανα-
φερθώ στην αναγκαία ύπαρξη στα θε-
μέλιά της...

Σ τις 30/01/2015, αντιπροσωπεία της 
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ συναντήθηκε με τον 
Υπουργό Υγείας κ. Π. Κουρουμπλή, 

σε θετικό  κλίμα γόνιμου διαλόγου. Συζητή-
θηκαν ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα που 
απασχολούν τον κλάδο, με πρώτο αυτό της 
ανάγκης για άμεση πρόσληψη νοσηλευτών. 
Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα 
προβεί άμεσα σε προσλήψεις στο χώρο της 
Υγείας, η πλειοψηφία των οποίων θα αφορά 
νοσηλευτές. Επιπλέον θα φροντίσει να ικα-
νοποιήσει τις αιτήσεις για τις μετακινήσεις 
(μετατάξεις) των εργαζομένων, προκειμέ-
νου να επιλυθούν τα χρονίζοντα προβλή-
ματα που πλήττουν βάναυσα το θεσμό της 
οικογένειας.

Σε πολύ θετικό κλίμα και η συνάντηση 
που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέ-

ρες με τον Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης κ. Γιώργο Κατρούγκαλο. Η 
συνάντηση του υπουργού με τους εκπρό-
σωπους της Ε.Ν.Ε. έγινε σε κλίμα αμοιβαίας 
εκτίμησης, σεβασμού και κατανόησης της 
δύσκολης συγκυρίας που διέρχεται η χώρα. 
Η Ε.Ν.Ε. τόνισε για μία ακόμη φορά την ανά-
γκη άμεσης πρόσληψης Νοσηλευτών, ακό-
μη και κατ’ εξαίρεση τυχόν περιοριστικών 
διατάξεων, προκειμένου να καλυφθεί πλή-
θος κενών οργανικών θέσεων: Επ’ αυτού ο 
Υπουργός δεσμεύτηκε να αποκατασταθούν 
καταρχήν οι αδικίες που συντελέστηκαν με 
το θεσμό της διαθεσιμότητας και ακολού-
θως θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό πε-
ριθώριο για την ενίσχυση του ζωτικού χώρου 
της υγείας, συντονιζόμενος στο ίδιο μήκος 
κύματος με τον υπουργό υγείας.

 Συνέχεια στη σελ. 3

 Σελ. 4
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
IRIS Α.Ε.B.E.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 018376

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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Δηµήτριος Πιστόλας
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ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ  
Σε καλό κλίμα η συνάντηση 
με τον υπουργό 
Στις 30/01/2015, αντιπροσωπεία της ΠΑ-
ΣΥΝΟ-ΕΣΥ συναντήθηκε με τον Υπουργό 
Υγείας κ. Π. Κουρουμπλή, σε θετικό  κλίμα 
γόνιμου διαλόγου. Συζητήθηκαν ορισμένα 
θεμελιώδη ζητήματα που απασχολούν τον 
κλάδο, με πρώτο αυτό της ανάγκης για άμε-
ση πρόσληψη νοσηλευτών. Ο Υπουργός δε-
σμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα προβεί άμεσα 
σε προσλήψεις στο χώρο της Υγείας, η πλει-
οψηφία των οποίων θα αφορά νοσηλευτές. 
Επιπλέον θα φροντίσει να ικανοποιήσει τις 
αιτήσεις για τις μετακινήσεις (μετατάξεις) 
των εργαζομένων, προκειμένου να επιλυ-
θούν τα χρονίζοντα προβλήματα που πλήτ-
τουν βάναυσα το θεσμό της οικογένειας.
Σχετικά με το ζήτημα της νομοθέτησης των 
νοσηλευτικών καθηκόντων και αρμοδιοτή-
των, ο Υπουργός μας εξέπληξε ευχάριστα, 
μιας και ήταν ενήμερος και σύμφωνος ότι το 
θέμα χρήζει άμεσης επίλυσης... Σελ. 4

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ομόφωνα και πανηγυρικά αθώοι 
Στις 13 Φεβρουαρίου 2015, εκδικάστηκε ενώπιον του ΣΤ΄ Τμήματος του Τριμελούς Πλημμελειο-
δικείου Αθηνών η υπόθεση της διαβίβασης το έτος 2009 στοιχείων από το ΔΣ της Ε.Ν.Ε. προς 
το ΣΕΥΥΠ. Ειδικότερα, κατηγορούμενοι υπήρξαν οι κ.κ. Δημήτρης Σκουτέλης και Αριστείδης 
Δάγλας, υπό την ιδιότητα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα αντίστοιχα της Ε.Ν.Ε., βα-
ρυνόμενοι με την κατηγορία της επέμβασης σε αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 
και της εν συνεχεία διάδοσης αυτών. Πιο συγκεκριμένα οι κύριοι Σκουτέλης και Δάγλας κατη-
γορήθηκαν, ότι παρανόμως έλαβαν προσωπικά δεδομένα του Σπυρίδωνος Μακρή, Διοικητι-
κού Διευθυντή του νοσοκομείου «Δρομοκαϊτειο», και της Αλεξάνδρας Κορδολαίμη, Διευθύ-
ντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ως άνω νοσοκομείου και παρανόμως τα διαβίβασαν 
εν συνεχεία στο ΣΕΥΥΠ...  Σελ.6 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ 
Οι προσλήψεις 
στο επίκεντρο 
Εκπρόσωποι της Ε.Ν.Ε. συναντήθηκαν 
πριν από λίγες ημέρες με τον Αναπληρω-
τή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. 
Γιώργο Κατρούγκαλο, σε κλίμα αμοιβαίας 
εκτίμησης, σεβασμού και κατανόησης της 
δύσκολης συγκυρίας που διέρχεται η χώρα.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλου-
θα: 1. Ανάγκη άμεσης πρόσληψης Νοσηλευ-
τών, ακόμη και κατ’ εξαίρεση τυχόν περιορι-
στικών διατάξεων, προκειμένου να καλυφθεί 
πλήθος κενών οργανικών θέσεων: Επ’ αυτού 
ο Υπουργός δεσμεύτηκε να αποκατασταθούν 
καταρχήν οι αδικίες που συντελέστηκαν με 
το θεσμό της διαθεσιμότητας και ακολούθως 
θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώ-
ριο για την ενίσχυση του ζωτικού χώρου της 
υγείας, συντονιζόμενος στο ίδιο μήκος κύμα-
τος με τον υπουργό υγείας.
Δίκαιο και εξειδικευμένο σύστημα αξιολό-
γησης με έμφαση στο στοιχείο...  Σελ. 5
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
Όσα πρέπει να ξέρετε
Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του Νόμου 4093/2012, Από τη δημοσί-
ευση του παρόντος νόμου η διάταξη του άρθρου 1 του ν. 2112/1920 (Α’ 67), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει και το εδάφιο Β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), 
όπως αυτό τροποποιήθηκε από το εδάφιο β’ της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 (Α’ 
212) αντικαθίστανται ως εξής: 
«1. Η καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας αορίστου 
χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς 
προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση του εργοδότη, και η οποία θα ισχύει από την επομέ-
νη της γνωστοποίησής της προς τον εργαζόμενο με τους εξής όρους: α) Για υπαλλήλους που 
έχουν υπηρετήσει από δώδεκα ...  Σελ. 8



Φεβρουάριος 2015 3

Αξιοκρατία ή ασπιδοκουβαλητές;  
Γράφει ο Αριστείδης Δάγλας, 

Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ 

Δ ιανύουμε ήδη το δεύτερο μήνα διακυβέρνησης της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ, μετά από την 
ξεκάθαρη λαϊκή ετυμηγορία του Γενάρη. Άπαντες οι ευρισκόμενοι ή φίλα προσκείμενοι 
στο λεγόμενο χώρο της αριστεράς - όσο διασταλτικά κι αν τον εκλάβει κανείς-  μετά την 

πρωτόγνωρη τούτη αλλαγή σελίδας στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, ένιωσαν μια αυθόρμητη 
ανακούφιση κι ένα αίσθημα ελπιδοφόρας ευφορίας. 

Οι προεκλογικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού και του επιτελείου του, αντανακλώντας 
περισσότερο στο θυμικό των  ταπεινωμένων Ελλήνων, παρά στη λογική των προτεινομένων λύ-
σεων, αφού έδωσαν στο κόμμα της αριστεράς περίτρανη νίκη, καλούνται σήμερα να δώσουν 
τα πρώτα δείγματα γραφής, αναφορικά με τη δυνατότητα (και όχι την πρόθεση) της υλοποίη-
σής τους. 

Δεν είναι βέβαια της παρούσης να προσδιορίσουμε τον όρο «αριστερά», αλλά ας μου επι-
τραπεί να αναφερθώ στην αναγκαία ύπαρξη στα θεμέλιά της, του σεβασμού της  διαφορετι-
κότητας σε όλα τα πεδία της καθημερινότητας των πολιτών μιας κοινωνίας. Με λίγα λόγια, μια 
κυβέρνηση που αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερή, οφείλει να συμπεριφέρεται ως κυβέρνηση 
όλων των Ελλήνων και όχι μόνο των ημετέρων, παρά του ότι πολλοί από  αυτούς εσχάτως συ-
νέρρευσαν μαζικά στις τάξεις των νικητών. 

Αναμφίβολα θα ήμασταν αυστηροί αν βγάζαμε βιαστικά συμπεράσματα και μάλιστα τόσο 
νωρίς, κάποια όμως κρούσματα οίησης και απόπειρας ανύψωσης τειχών γύρω από πολιτικά 
πρόσωπα και υπουργικά γραφεία έχουν κάνει ήδη τις πρώτες γρατζουνιές στο γυαλιστερό ολο-
καίνουργιο  όχημα της ελπίδας των πολιτών. 

Μεσαία στελέχη, πλειοδοτώντας σε φιλοκυβερνητική ζέση, επι-
χειρούν να οικοδομήσουν ένα ερμητικά σφραγισμένο φρούριο, 
πρόσβαση στο οποίο θα μπορούν να έχουν μόνον όσοι είναι αρεστοί 
στους ίδιους, πολλάκις εν αγνοία των πολιτικών τους προϊσταμένων. 
Χωρίς ίσως να συνειδητοποιούν τη σημασία των πεπραγμένων τους, 
είτε λόγω απειρίας, είτε λόγω πολιτικής και επαγγελματικής εμπά-
θειας (ίσως και ιδιοτέλειας), επαναφέρουν μετά από μισό και πλέον 
αιώνα,  την ανάγκη δήλωσης πολιτικών φρονημάτων, μια πρακτική 
που η αριστερά έχει καταδικάσει απερίφραστα, μιας και εξαιτίας της, 
οι ευρισκόμενοι στις τάξεις της είχαν υποστεί τα πάνδεινα…

Στα καθ’ ημάς και σε συνέχεια των προηγουμένων, Είδαμε πρόσφατα κάποιες συνδικαλι-
στικές ομάδες  που (υποστηρίζουν ότι) πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ να εκτοξεύουν μύδρους κατά 
της ηγεσίας της ομοσπονδίας μας, αλλά και κατά του Υπουργού Υγείας γιατί… τόλμησε να μας 
δεχτεί και μάλιστα πριν απ’ αυτούς. Προφανώς θα ήταν ικανοποιημένοι αν στην είσοδο των 
υπουργείων χτιζόταν ένας προθάλαμος «κομματικής εξακρίβωσης», που θα επέτρεπε μόνο 
στους αρεστούς να συναντούν τα επιτελικά στελέχη. Και όλα αυτά, σε μια εξαιρετικά δύσκολη 
περίοδο, που και η παραμικρή ανοχή στην εσωστρέφεια θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για 
όλους. Αυτή η νοοτροπία της λαφυραγώγησης της εξουσίας, χαρακτηρίζει περισσότερο τους 
ασπιδοκουβαλητές παρά τους πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής, χτυπώντας επίμονα το κα-
μπανάκι στους τελευταίους να δουν μόνοι τους την πραγματικότητα, μακριά απ’ τα παραμορ-
φωτικά γυαλιά των εσχάτως προσκολληθέντων στο περίδοξο άρμα της διαφαινόμενης νίκης.

Η Υγεία, ο τομέας που κατά κύριο λόγο δοκιμάζεται η κοινωνική ευαισθησία μιας αριστερής 
κυβέρνησης έχει μείνει πολύ πίσω από πλευράς χορήγησης προνομίων στους μη έχοντες. Αν 
και τώρα δεν κερδηθεί η μάχη της αξιοπρέπειας για τους χιλιάδες ενδεείς συμπολίτες μας, με 
την ταυτόχρονη γενναία επάνδρωση και ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σε πλαίσιο 
αξιοκρατικό και δίκαιο που θα στηρίζεται στην επιστημονική επάρκεια των στελεχών του και 
όχι σε κομματικούς στρατούς, τότε δεν υπάρχει ελπίδα. Οι φιλόδοξες εξαγγελίες θα μείνουν 
στα χαρτιά και στους πολίτες θα μείνει η πίκρα μιας ακόμα επανάληψης του πολυπαιγμένου 
σεναρίου της ξεθυμασμένης ελπίδας.

Ιδού η Ρόδος. 
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Η νοοτροπία της λαφυραγώγησης της 
εξουσίας, χαρακτηρίζει περισσότερο 
τους ασπιδοκουβαλητές παρά τους 

πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής
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Σ τις 30/01/2015, αντιπροσωπεία της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ συναντή-
θηκε με τον Υπουργό Υγείας κ. Π. Κουρουμπλή, σε θετικό  
κλίμα γόνιμου διαλόγου. Συζητήθηκαν ορισμένα θεμελιώδη 

ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, με πρώτο αυτό της ανάγκης 
για άμεση πρόσληψη νοσηλευτών. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι η 
κυβέρνηση θα προβεί άμεσα σε προσλήψεις στο χώρο της Υγείας, 
η πλειοψηφία των οποίων θα αφορά νοσηλευτές. Επιπλέον θα φρο-
ντίσει να ικανοποιήσει τις αιτήσεις για τις μετακινήσεις (μετατά-
ξεις) των εργαζομένων, προκειμένου να επιλυθούν τα χρονίζοντα 
προβλήματα που πλήττουν βάναυσα το θεσμό της οικογένειας.

Σχετικά με το ζήτημα της νομοθέτησης των νοσηλευτικών κα-
θηκόντων και αρμοδιοτήτων, ο Υπουργός μας εξέπληξε ευχάριστα, 
μιας και ήταν ενήμερος και σύμφωνος ότι το θέμα χρήζει άμεσης 
επίλυσης. Μάλιστα δήλωσε ότι θα μελετήσει κάθε πτυχή του και 
την ερχόμενη εβδομάδα θα προκαλέσει εκ νέου συνάντηση για το 
θέμα αυτό, παρόντος και του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Ξανθού, 
ώστε να δρομολογηθεί η τελική του διευθέτηση.

Στη συνέχεια, έγινε συζήτηση για την ενίσχυση της ΠΦΥ και τη 
θεσμοθέτηση και νέων νοσηλευτικών ειδικοτήτων, όπως αυτή του 
κοινοτικού νοσηλευτή, με ταυτόχρονη αναβάθμιση του θεσμού των 
ειδικοτήτων.

Ακολούθως, ετέθη το θέμα της δημιουργίας νοσηλευτών του ΕΣΥ 
με τη συνακόλουθη ειδική μέριμνα για αξιοκρατική αξιολόγηση, με 
ένα αδιάβλητο σύστημα που θα εγκαθιδρύσει στους νοσηλευτές τη 
βεβαιότητα της αξιοκρατίας, μακριά από κάθε έννοια ευνοιοκρατίας 
και μεροληπτικής ιεραρχικής εξέλιξης. Και στο σημείο αυτό, οι από-
ψεις μας συνέκλιναν απολύτως.

Για το σοβαρό θέμα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, ο Υπουργός 
δεσμεύτηκε ότι κανένας εργαζόμενος δεν κινδυνεύει να χάσει τη δου-
λειά του.

Τέλος, ετέθη το μείζον ζήτημα εξορθολογισμού του πλαισίου 
διαχείρισης των κυτταροστατικών φαρμάκων, τόσο από πλευράς 
δημόσιας υγείας και ασφάλειας, όσο και από πλευράς οικονομίας, 
μιας και ελλείψει κεντρικών μονάδων διάλυσης, εκατομμύρια ευρώ 
χάνονται στα δημόσια νοσοκομεία. Ο υπουργός έδειξε ιδιαίτερο εν-
διαφέρον και ζήτησε στοιχεία, ώστε να ενημερωθεί πληρέστερα.

Εν κατακλείδι, η ΠΑΣΥΝΟ- ΕΣΥ εκφράζει την ικανοποίησή της 
για την άμεση κλήση της από το νέο Υπουργό και εκτιμά πως τόσο η 
μακροχρόνια εμπειρία, όσο και η ευαισθησία του, θα συντελέσουν 

στην επίλυση πρώτα των θεσμικών και έπειτα των οικονομικών 
προβλημάτων των νοσηλευτών των δομών του ΕΣΥ.

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων την ερ-
χόμενη εβδομάδα.

Ακολουθεί το υπόμνημα που κατέθεσε η ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ.

«Ευχόμενοι καλή επιτυχία στο δύσκολο και απαιτητικό έργο στο 
οποίο σας ανατέθηκε, θεωρούμε ότι η αρχική σας εξαγγελία για 
κατάργηση του εισιτηρίου των 5€ και του 1€ για κάθε συνταγή, εί-
ναι τόσο ουσιαστικά, όσο και σημειολογικά στην ορθή κατεύθυνση 
και δείχνουν ξεκάθαρα ότι πρόθεσή σας είναι η ενίσχυση του δη-
μόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του αγαθού της υγείας. 

Η ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ κινούμενη με αυτό ακριβώς το ζητούμενο, θεω-
ρεί ότι πρέπει να διευκολυνθεί όσο γίνεται καλύτερα η πρόσβαση 
των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας και ειδικότερα των μη προνομι-
ούχων κοινωνικών στρωμάτων.

Επιθυμώντας να σας καταστήσουμε κοινωνό για την κατάσταση των 
δημοσίων νοσοκομείων από πλευράς στελέχωσης, αρκεί μόνο να αναφέ-
ρουμε ότι η χώρα μας είναι στην τελευταία θέση των χωρών του ΟΟΣΑ, 
διαθέτοντας το μικρότερο αριθμό νοσηλευτών αναλογικά με τους για-
τρούς, με αντεστραμμένες τις ευρωπαϊκώς ισχύουσες αναλογίες.

Τα ζητήματα που επιθυμούμε ως ομοσπονδία των νοσηλευτών των 
δημοσίων νοσοκομείων να σας θέσουμε υπόψιν, είναι αδρομερώς τα 
ακόλουθα:
•   Άμεση πρόσληψη Νοσηλευτών, μιας και οι αθρόες συνταξιοδοτή-

σεις  της τελευταίας πενταετίας αποψίλωσαν σε σημείο τραγικό τις 
δομές του ΕΣΥ.

•   Θεσμοθέτηση κλάδου Νοσηλευτών ΕΣΥ κατά το πρότυπο του κλά-
δου Ιατρών και Φαρμακοποιών, κάτι που θα λύσει πολλά εσωτερικά 
προβλήματα της κοινότητας των νοσηλευτών, όπως ειδικό σύστημα 
αξιολόγησης, ειδικό μισθολόγιο, κάλυψη κενών με το θεσμό της 
δυνητικής εφημερίας (το αναλυτικό σχέδιο είναι στη διάθεσή σας).

•   Θεσμοθέτηση με Υπουργική Απόφαση (Ν 3868/2010) του καθο-
ρισμού των νοσηλευτικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, κάτι 
που έχει ήδη σχεδιαστεί από την αρμόδια διεύθυνση Επαγγελματι-
ών Υγείας του Υπουργείου.

•   Ενίσχυση των δομών της ΠΦΥ με τη θεσμοθέτηση της ειδικότητας 
του Κοινοτικού Νοσηλευτή και εκσυγχρονισμός του λειτουργικού 
της πλαισίου.

•   Ομοίως, ενίσχυση και ανάπτυξη των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
και χάραξη μιας νέας πολιτικής στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση με 
την ενεργό συμμετοχή των νοσηλευτών ψυχικής υγείας.

•   Εξορθολογισμός του πλαισίου διαχείρισης των κυτταροστατικών 
φαρμάκων, τόσο από πλευράς δημόσιας υγείας και ασφάλειας, όσο 
και από πλευράς οικονομίας, μιας και ελλείψει κεντρικών μονάδων 
διάλυσης, εκατομμύρια ευρώ χάνονται στα δημόσια νοσοκομεία.

•   Αύξηση του αριθμού των νοσηλευτικών ειδικοτήτων, έναν θεσμό 
που χρήζει ευρύτερης αναβάθμισης από το 1985 που νομοθετήθηκε.

Για τα παραπάνω, υπάρχουν μελέτες που η ομοσπονδία μας 
έχει εκπονήσει και είναι στη διάθεσή σας.

Ευχόμενοι και πάλι καλή επιτυχία, παραμένουμε στη διάθεσή 
σας για περαιτέρω συνεργασία». 

Η ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Σε καλό κλίμα 
η συνάντηση με τον υπουργό
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¶.Á.¶.ëòÝõè ¶.Á.¶.ëòÝõè 
áðÞãåé÷Ε κπρόσωποι της Ε.Ν.Ε. συναντήθη-

καν πριν από λίγες ημέρες με τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητι-

κής Μεταρρύθμισης κ. Γιώργο Κατρού-
γκαλο, σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης, 
σεβασμού και κατανόησης της δύσκολης 
συγκυρίας που διέρχεται η χώρα.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα 
ακόλουθα:

1.  Ανάγκη άμεσης πρόσληψης Νοση-
λευτών, ακόμη και κατ’ εξαίρεση 
τυχόν περιοριστικών διατάξεων, 
προκειμένου να καλυφθεί πλήθος 
κενών οργανικών θέσεων: Επ’ αυ-
τού ο Υπουργός δεσμεύτηκε να απο-
κατασταθούν καταρχήν οι αδικίες 
που συντελέστηκαν με το θεσμό 
της διαθεσιμότητας και ακολούθως 
θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό 
περιθώριο για την ενίσχυση του ζω-
τικού χώρου της υγείας, συντονιζό-
μενος στο ίδιο μήκος κύματος με τον 
υπουργό υγείας.

2.  Δίκαιο και εξειδικευμένο σύστη-
μα αξιολόγησης με έμφαση στο 
στοιχείο της θετικής ενίσχυσης 
και όχι των ποινών: Η Ε.Ν.Ε. εξέθε-
σε τις θέσεις της για μια ουσιαστι-
κή αξιολόγηση των νοσηλευτών, 
συνδεδεμένη άμεσα αφενός με την 
ιδιαίτερη φύση του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος και τους ειδικούς 
όρους άσκησής του στη χώρα μας, 
αφετέρου με τα προσόντα εκάστου 
νοσηλευτή ιδίως στο πλαίσιο της συ-
νεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η άποψη 
του Υπουργού ήταν απολύτως σύμ-
φωνη και δεσμεύτηκε να καλέσει 
τους εκπροσώπους μας όταν η εν 
λόγω ιδέα θα αποτυπωθεί στο σχε-
τικό νομοσχέδιο.

3.  Δίκαιο και αξιοκρατικό σύστημα 
κρίσεων για την κατάληψη θέσεων 
ευθύνης στην ιεραρχία της Νοση-
λευτικής Υπηρεσίας των νοσοκο-
μείων, με ειδικά χαρακτηριστικά 
αναφοράς για τους Νοσηλευτές ως 
υπαλλήλους ειδικού κλάδου: Για το 
θέμα αυτό ο Υπουργός ενημερώθη-
κε για τις ιδιαίτερες παραμέτρους 
που οριοθετούν το επάγγελμα του 

Νοσηλευτή και έδειξε ιδιαίτερο εν-
διαφέρον να αποτελέσει ειδικό πα-
ράρτημα στην εν γένει διευθέτηση 
της αξιολόγησης στο δημόσιο.

4.  Θεσμοθέτηση ειδικού τρόπου μο-
ριοδότησης και αξιοποίηση των 
μετρήσιμων βιογραφικών στοι-
χείων, όπως αυτά θα προκύπτουν 
από τα επιστημονικά προγράμματα 
και τις εκδηλώσεις της Ε.Ν.Ε., στο 
πλαίσιο της συνεχιζόμενης νοση-
λευτικής εκπαίδευσης (Άρθρο 2, 
του Ν 3252/04, όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει με το άρθρο 25 του Ν 
4272/14), καθώς επίσης και από τις 
δράσεις του ΚΕΚ (Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης) που προβλέπεται στο 
ίδιο άρθρο, ήτοι έρευνες, μελέτες, 
συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα 
για τους καταρτιζομένους, συμμετο-
χή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, 
κοινοτικές πρωτοβουλίες και δρά-
σεις προώθησης και υποστήριξης 
της απασχόλησης. Επιπλέον, θεσμο-
θέτηση της επικαιροποίησης των 
γνώσεων των ανέργων νοσηλευτών 
μέσω των προαναφερθεισών δια-
δικασιών, χωρίς οικονομικό κόστος 
για τους ίδιους και η προσμέτρησή 
της κατά την επιλογή τους από το 
ΑΣΕΠ: Με δεδομένη τη νομοθέ-
τηση του πρώτου σκέλους από το 
Υπουργείο Υγείας (Ν. 4272/2015), 
ο κ. Κατρούγκαλος προθυμοποιή-
θηκε να θεσμοθετήσει και το δεύ-
τερο σκέλος της προσμέτρησης των 

αποκτώμενων στοιχείων, μέσω των 
δομών της Ε.Ν.Ε., στην ιεραρχική 
εξέλιξη των Νοσηλευτών. Επίσης 
ήταν θετικός στην μοριοδότηση των 
νοσηλευτικών ειδικοτήτων του Νό-
μου 1579/1985, ομολογώντας ότι η 
πρόταση της ΕΝΕ από το 2006 για 
τη λήψη ειδικότητας κατά το στάδιο 
της ανεργίας τυγχάνει ιδιαιτέρως 
εύστοχη.

5.  Εξορθολογισμός του πειθαρχικού 
δικαίου των δημοσίων υπαλλή-
λων με σεβασμό του τεκμηρίου της 
αθωότητας και περιορισμό της δυνα-
τότητας θέσεως των νοσηλευτών σε 
καθεστώς αυτοδίκαιης ή δυνητικής 
αργίας: Ο Υπουργός υπερθεμάτισε 
και υπογράμμισε, ότι  ούτως αυτό ή 
άλλως αποτελεί θεμελιώδη θέση της 
παρούσας ηγεσίας του Υπουργείου.

6.  Άρση της προαγωγικής στασιμότη-
τας, που συνεπάγεται μισθολογική 
στασιμότητα: Επ’ αυτού ο Υπουργός 
δεσμεύτηκε μέσα στο δεύτερο εξά-
μηνο του παρόντος έτους να το φέ-
ρει προς ψήφιση στη Βουλή.

7.  Σύσταση καθηκοντολογίου (περι-
γραφή νοσηλευτικών αρμοδιοτήτων 
και πράξεων) των Νοσηλευτών του 
ΕΣΥ: Ο Υπουργός τόνισε ότι στο πλαί-
σιο της θεσμοθέτησης του καθηκο-
ντολογίου σε όλο το δημόσιο τομέα, 
η Ε.Ν.Ε. θα κληθεί σε συνεργασία με 
τις δομές του Υπουργείου Υγείας να 
εκπονήσει το καθηκοντολόγιο των 
Νοσηλευτών. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ  

Οι προσλήψεις  
στο επίκεντρο 
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¶.Á.¶.ëòÝõè ¶.Á.¶.ëòÝõè 
áðÞãåé÷Σ τις 13 Φεβρουαρίου 2015, εκδικάστη-

κε ενώπιον του ΣΤ΄ Τμήματος του Τρι-
μελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών 

η υπόθεση της διαβίβασης το έτος 2009 
στοιχείων από το ΔΣ της Ε.Ν.Ε. προς το ΣΕΥ-
ΥΠ. Ειδικότερα, κατηγορούμενοι υπήρξαν 
οι κ.κ. Δημήτρης Σκουτέλης και Αριστείδης 
Δάγλας, υπό την ιδιότητα του Προέδρου 
και του Γενικού Γραμματέα αντίστοιχα της 
Ε.Ν.Ε., βαρυνόμενοι με την κατηγορία της 
επέμβασης σε αρχείο ευαίσθητων προσω-
πικών δεδομένων και της εν συνεχεία διά-
δοσης αυτών. Πιο συγκεκριμένα οι κύριοι 
Σκουτέλης και Δάγλας κατηγορήθηκαν, ότι 
παρανόμως έλαβαν προσωπικά δεδομένα 
του Σπυρίδωνος Μακρή, Διοικητικού Διευ-
θυντή του νοσοκομείου «Δρομοκαϊτειο», 
και της Αλεξάνδρας Κορδολαίμη, Διευθύ-
ντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ως 
άνω νοσοκομείου και παρανόμως τα διαβί-
βασαν εν συνεχεία στο ΣΕΥΥΠ.

Μετά από μια εξαντλητική ακροαμα-
τική διαδικασία το Δικαστήριο κήρυξε 
ομοφώνως και πανηγυρικώς αθώους τους 
κυρίους Δ. Σκουτέλη και Α. Δάγλα, θεωρώ-
ντας ότι ενήργησαν σε εκτέλεση υπηρεσια-
κού καθήκοντος.

Χαρακτηριστική υπήρξε η αγόρευση 
και η τοποθέτηση του Εισαγγελέα, ο οποί-
ος αντιλήφθηκε πλήρως όλες τις πτυχές 
της υπόθεσης και ζήτησε από το Δικαστή-
ριο την αθώωση των κατηγορουμένων.

Αντιστρόφως, αλγεινή εντύπωση προ-
κάλεσαν οι καταθέσεις των μαρτύρων 
κατηγορίας, ιδίως, δε, των κ.κ. Σάμιου, 
Μακράκη και Γιαννάκου, οι οποίοι καίτοι 
ορκίστηκαν να πουν την αλήθεια, αποδό-
θηκαν εις ένα παραλήρημα ανακριβών και 
αναληθών τοποθετήσεων – καταθέσεων 
ενώπιον του Δικαστηρίου, για τις οποίες η 
ΕΝΕ και οι κατηγορούμενοι επιφυλάσσο-
νται για την προάσπιση παντός εννόμου 
συμφέροντός τους. Σημειωτέον, ότι δεν 
σεβάστηκαν ούτε τη μνήμη της εκλιπού-
σας Σοφίας Μουλίνου, αναφερόμενοι σε 
πραγματικά περιστατικά που αφορούν το 
πρόσωπό της με εντελώς αναληθείς και 
αναπόδεικτους ισχυρισμούς.

Βέβαια, παρά την ενορχηστρωμένη 

πλην ευτελή και αήθη προσπάθεια των ως 
άνω μαρτύρων κατηγορίας, αυτοί τελικώς 
δεν κατάφεραν να παραπλανήσουν το Δι-
καστήριο, το οποίο προφανώς και διέγνω-
σε την αλήθεια μέσω των λοιπών ατράντα-
χτων στοιχείων της δικογραφίας, ως και 
των καταθέσεων των μαρτύρων υπεράσπι-
σης κ.κ. Αβραμίδη, Πιστόλα και Μπίζα.

Σήμερα, λοιπόν, η Δικαιοσύνη έλαμψε 
και έδωσε ένα ηχηρό ράπισμα σε όσους 
άθλιους ψεύτες και συκοφάντες επιδίωξαν 

με κάθε τρόπο την ποινική καταδίκη των 
κ.κ. Δάγλα και Σκουτέλη.

Η Ε.Ν.Ε. χαιρετίζει την δικαστική από-
φαση και δηλώνει με κατηγορηματικό 
τρόπο, ότι θα συνεχίσει απρόσκοπτα την 
δράση της, χωρίς να υποκύπτει σε εκβι-
ασμούς, απειλές ή μηνύσεις, διακατεχό-
μενη από υψηλό αίσθημα ευθύνης και 
βεβαιότητα ότι ενεργεί ορθά και σύννομα 
προς το συμφέρον της νοσηλευτικής κοι-
νότητας και του κοινωνικού συνόλου.

 Ομόφωνα και
πανηγυρικά αθώοι 

Η Ε.Ν.Ε. χαιρετίζει την δικαστική απόφαση και 
δηλώνει με κατηγορηματικό τρόπο, ότι θα 

συνεχίσει απρόσκοπτα την δράση της, χωρίς να 
υποκύπτει σε εκβιασμούς, απειλές ή μηνύσεις, 

διακατεχόμενη από υψηλό αίσθημα ευθύνης και 
βεβαιότητα ότι ενεργεί ορθά και σύννομα προς το 
συμφέρον της νοσηλευτικής κοινότητας και του 

κοινωνικού συνόλου.
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¶.Á.¶.ëòÝõè ¶.Á.¶.ëòÝõè 
áðÞãåé÷Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-

θρου 87§1-2 του Δημοσιοϋπαλλη-
λικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), 

όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους 
από τις διατάξεις του Νόμου 3839/2010, 
«τον προϊστάμενο, που απουσιάζει ή κω-
λύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του 
ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των 
υποκείμενων οργανικών μονάδων, εφόσον 
ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι 
προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται 
σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατά-
ξεις και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος 
που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο κα-
θήκοντα προϊσταμένου. Το αρμόδιο για την 
τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο μπορεί, 
τηρουμένου του προβαδίσματος των βαθ-
μών, να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμέ-
νου οργανικής μονάδας, που απουσιάζει ή 
κωλύεται, έναν από τους προϊσταμένους 
των υποκείμενων οργανικών μονάδων. 

Αν δεν υπάρχουν υποκείμενες οργανι-
κές μονάδες, τον προϊστάμενο αναπληρώ-
νει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά 
βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια 
οργανική μονάδα, εφόσον ανήκει σε κλά-
δο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται 
ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με 
τις οικείες οργανικές διατάξεις. Αν υπηρε-
τούν περισσότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο 
βαθμό, αναπληρώνει αυτός που έχει πε-
ρισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που 
ορίζεται από τον προϊστάμενο της αμέσως 
υπερκείμενης μονάδας ή αρχής».  

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω 
διατάξεις, οι οποίες εφαρμόζονται και 
στις περιπτώσεις κένωσης θέσης προϊ-
σταμένου λόγω παραίτησης, συνταξιο-
δότησης ή θανάτου (βλέπε παράγραφο 4 
του άρθρου 87), κρίσιμο στοιχείο για την 
επιλογή του αναπληρωτή προϊσταμένου 
είναι καταρχήν ο βαθμός. 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων 
υπαλλήλων με τον ίδιο βαθμό, προβλέ-
πεται η αυτοδίκαιη αναπλήρωση από τον 
υπάλληλο που έχει τον περισσότερο χρό-
νο στον βαθμό αυτό. Δηλαδή λαμβάνεται 
υπόψη η αρχαιότητα βάσει του βαθμού. 

Η μορφή αυτή αναπλήρωσης είναι αυ-

τοδίκαιη, δοθέντος ότι στηρίζεται σε από-
λυτα αντικειμενικά κριτήρια, και γίνεται 
ex lege, ήτοι εκ του Νόμου. Για τον λόγο 
αυτό θα πρέπει να προκρίνεται έναντι του 
ορισμού αναπληρωτή προϊσταμένου με 
απόφαση του προϊσταμένου της αμέσως 
υπερκείμενης μονάδας.

Σε κάθε περίπτωση, ο ορισμός αναπλη-
ρωτή προϊσταμένου σύμφωνα με το τελευ-
ταίο χωρίο της παραγράφου 2 του άρθρου 
87 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα απαι-
τεί την έκδοση σχετικής πράξης επαρκώς 
αιτιολογημένης. Ως επαρκής αιτιολογία 
νοείται εν προκειμένω η παράθεση αναλυ-
τικών στοιχείων, που να δικαιολογούν τον 
ορισμό συγκεκριμένου υπαλλήλου ως ανα-
πληρωτή προϊσταμένου έναντι ομοιοβάθ-
μων συναδέλφων του, κατόπιν συγκριτικής 
μεταξύ των αξιολόγησης.

Επιπλέον, εξαιρετικά κρίσιμες θεω-
ρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες οργανικές 
διατάξεις, που προβλέπουν τους κλάδους 

εκείνους, οι υπάλληλοι των οποίων δύνα-
νται να προΐστανται. 

Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 4 
του άρθρου 87, «ο αναπληρωτής προϊστα-
μένου οργανικής μονάδας κατά την παρά-
γραφο αυτή δικαιούται το προβλεπόμενο 
για τη θέση επίδομα από την έναρξη της 
αναπλήρωσης».

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει, ότι 
ο υπάλληλος που ορίζεται ως αναπλη-
ρωτής προϊσταμένου που απουσιάζει ή 
κωλύεται και εκτελεί εν τοις πράγμασι 
χρέη του ελλείποντος προϊσταμένου, 
αντιμετωπίζεται όπως ακριβώς και ο 
προϊστάμενος. Κατά συνέπεια, ο εν λόγω 
υπάλληλος θα πρέπει να είναι παρών 
στην πρωινή βάρδια, μη εντασσόμενος 
στο κυκλικό ωράριο.

Τέλος, ο χρόνος άσκησης καθηκόντων 
προϊσταμένου μοριοδοτείται είτε πρόκει-
ται για τυπική κρίση, για πράξη ανάθεσης 
ή για αναπλήρωση.  

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ

 Όπως ακριβώς
και ο προϊστάμενος 
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áðÞãåé÷

Σ  ύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του Νό-
μου 4093/2012, Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου η 
διάταξη του άρθρου 1 του ν. 2112/1920 (Α’ 67), όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει και το εδάφιο Β’ της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 74 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως αυτό τροποποιήθηκε από 
το εδάφιο β’ της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 (Α’ 212) 
αντικαθίστανται ως εξής: 
«1.  Η καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέ-

ση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα 
(12) μηνών, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγού-
μενη έγγραφη προειδοποίηση του εργοδότη, και η οποία θα 
ισχύει από την επομένη της γνωστοποίησής της προς τον εργα-
ζόμενο με τους εξής όρους: α) Για υπαλλήλους που έχουν υπη-
ρετήσει από δώδεκα (12) «συμπληρωμένους» μήνες έως δύο 
(2) έτη, απαιτείται προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την από-
λυση. β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) έτη 
συμπληρωμένα έως πέντε (5) έτη, απαιτείται προειδοποίηση 
δύο (2) μηνών πριν την απόλυση. γ) Για υπαλλήλους που έχουν 
υπηρετήσει από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα έως δέκα (10) έτη 
απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την απόλυση. 
δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) έτη συ-
μπληρωμένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) 
μηνών πριν την απόλυση. Εργοδότης που προειδοποιεί εγγρά-
φως τον εργαζόμενο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απο-
λυόμενο το ήμισυ της κατά το επόμενο εδάφιο του παρόντος 
αποζημίωσης.» 

2.  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παράγραφος 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«3. 1.  Εργοδότης που παραμελεί την υποχρέωση προειδοποίησης 
για καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιω-
τικού υπαλλήλου οφείλει να καταβάλει στον απολυόμενο 
υπάλληλο αποζημίωση απόλυσης ως κατωτέρω, εκτός αν 
οφείλεται μεγαλύτερη αποζημίωση βάσει σύμβασης ή εθί-
μου ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη Ποσό αποζημίωσης 

1 έτος συμπλ. έως 4 έτη 2 μηνών 

4 έτη συμπλ. έως 6 έτη 3 μηνών 

6 έτη συμπλ. έως 8 έτη 4 μηνών 

8 έτη συμπλ. έως 10 έτη  5 μηνών 

10 έτη συμπλ. 6 μηνών 

11 έτη συμπλ.  7 μηνών 

12 έτη συμπλ. 8 μηνών 

13 έτη συμπλ. 9 μηνών 

14 έτη συμπλ. 10 μηνών 

15 έτη συμπλ. 11 μηνών 

16 έτη συμπλ. και άνω 12 μηνών  

Ο υπολογισμός της ως άνω αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτι-
κές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απα-
σχόλησης. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του 
ν. 3198/1955 (Α’ 98) εξακολουθεί να ισχύει. 
3.  Για ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, 

που ήδη απασχολούνται και έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργο-
δότη προϋπηρεσία άνω των δεκαεπτά (17) ετών, «καταβάλλεται 
αποζημίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπόμενης στην προ-
ηγούμενη περίπτωση αποζημίωσης», οποτεδήποτε κι αν απολυ-
θούν κατά την εξής αναλογία: 

Για 17 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα  1 μηνός αποζημίωση 

Για 18 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 2 μηνών αποζημίωση 

Για 19 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 3 μηνών αποζημίωση 

Για 20 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 4 μηνών αποζημίωση 

Για 21 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 5 μηνών αποζημίωση 

Για 22 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα  6 μηνών αποζημίωση 

Για 23 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 7 μηνών αποζημίωση 

Για 24 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 8 μηνών αποζημίωση 

Για 25 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 9 μηνών αποζημίωση 

Για 26 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 10 μηνών αποζημίωση 

Για 27 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 11 μηνών αποζημίωση 

Για 28 έτη προϋπηρεσίας και άνω 12 μηνών αποζημίωση 

Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη: 
i)  ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συμπληρώσει ο υπάλληλος 

κατά τη δημοσίευση του παρόντος ανεξάρτητα από το χρόνο 
απόλυσής του, και 

ii)  οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλή-
ρους απασχόλησης που δεν υπερβαίνουν το πόσο των δύο χι-
λιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋπο-
θέσεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 8 του ν. 3198/1955, 
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, λαμβάνονται υπόψη για τον ανω-
τέρω υπολογισμό οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης, με την επιφύλαξη του δευτέ-
ρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955. 

Με τις προαναφερθείσες διατάξεις ρυθμίζεται με λεπτομερή τρόπο 
το ζήτημα της αποζημίωσης των υπαλλήλων σε περίπτωση απόλυσης. 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

 Όσα πρέπει να ξέρετε 
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¶.Á.¶.ëòÝõè ¶.Á.¶.ëòÝõè 
áðÞãåé÷Κ ατά πάγια ερμηνευτική εκδοχή των σχε-

τικών ρυθμίσεων του Δημοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα, η μετακίνηση αποτελεί την 

πλέον απλή περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής, 
για την διενέργεια της οποίας δεν απαιτείται, 
κατά κανόνα, ούτε η παράθεση αιτιολογίας.

Οι παραπάνω παρατηρήσεις αφορούν πρω-
τίστως τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους. 
Πλην όμως με τις διατάξεις του άρθρου 30 του 
ΠΔ 410/1988 (Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που     
αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου) «απλή μετακίνηση 
προσωπικού του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. σε  
θέση της ίδιας αρχής ενεργείται με απόφαση του 
προϊστάμενου αυτής».

Ενόψει των παραπάνω διατάξεων προκύπτει, 
ότι μετακίνηση χωρεί ακόμη και επί υπαλλήλων 
που απασχολούνται με σύμβαση ιδιωτικού δι-
καίου. Η μοναδική περίπτωση κατά την οποία 
θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η μετακίνηση 
ενός συμβασιούχου είναι αδύνατη είναι όταν το 
ίδιο το κείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει σχε-
τική απαγορευτική ρήτρα. Ελλείψει ρητής διάτα-
ξης της σύμβασης γεννάται τεκμήριο υπέρ του 
επιτρεπτού της μετακίνησης.

Σ ύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 18 του Νόμου 2190/1994, «Οι υποψήφιοι για διορισμό σε 
θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας 

ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας 
κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από 
τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:  Α. (…),  Β. Εμπειρία στο αντι-
κείμενο της θέσης : Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική 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 αντικείμενο 
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 επαγγέλματος, μετά τη λήψη της 
άδειας. Για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 18 του νόμου αυτού και για 
τον υπολογισμό των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας υπολογίζεται 
και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει συμβάσεων μιας μέρας».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ως μοριοδοτούμενη εμπειρία νο-
είται η αποκτηθείσα κατά την διάρκεια υπαρκτής εργασιακής σχέσης 
ή σύμβασης έργου με φορέα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Ως 
τέτοια εμπειρία προφανώς δεν μπορεί να εκληφθεί η εθελοντικώς πα-
ρεχόμενη εργασία. 

Βέβαια ο νόμος διαζευκτικώς ορίζει ως εμπειρία και την άσκηση 
επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο 
του τίτλου σπουδών. Ωστόσο ερμηνευτικώς θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι 
και αυτή η μορφή απασχόλησης θα πρέπει να βασίζεται σε εργασιακή 
σχέση. Σε διαφορετική περίπτωση γεννάται ένα ζήτημα απόδειξης της 
επικαλούμενης εμπειρίας.   

Σ ύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 24 του Νόμου 3599/2007, 
όπως ισχύουν μετά την θέση σε 

ισχύ του Νόμου 4272/2014, « (…) Ο Δι-
οικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας 
μπορεί με αποφάσεις του να μετακινεί 
ιατρικό, επιστημονικό μη ιατρικό, νοση-
λευτικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό 
προσωπικό των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. της Περι-
φέρειας του για κάλυψη εφημέριων ή 
άλλων αναγκών για χρονικό διάστημα 
όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών, που 
μπορεί να ανανεώνεται για ακόμα τρεις 

(3) μήνες, μέσα στο ίδιο έτος. Με από-
φαση του Διοικητή της οικείας Υγειονο-
μικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), δύνανται να 
ανανεωθούν οι τρίμηνες μετακινήσεις 
πάσης φύσεως προσωπικού, του προη-
γουμένου εδαφίου, έως τις 30.9.2014. 
Η ανανέωση μπορεί να αφορά και νο-
σοκομεία της ιδίας Περιφερειακής ενό-
τητας (…) ».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων προ-
κύπτει, ότι η δυνατότητα παράτασης 
– ανανέωσης της μετακίνησης αφορά 
τις περιπτώσεις μετακίνησης που διε-

νεργούνται εντός των ορίων της ίδιας 
Υγειονομικής Περιφέρειας, με απόφα-
ση του οικείου Διοικητή. 

Αν η ως άνω δυνατότητα ανανέω-
σης αφορούσε και περιπτώσεις μετα-
κίνησης μεταξύ διαφορετικών Υ.ΠΕ, 
τότε ο νομοθέτης αφενός θα το όριζε 
ρητώς, αφετέρου θα προέβλεπε έκδο-
ση κοινής απόφασης των συναρμόδιων 
Διοικητών των οικείων Υ.ΠΕ, όπως για 
παράδειγμα προβλέπεται στα αμέσως 
προηγούμενα εδάφια του άρθρου 24 
του Νόμου 3599/2007.

Μετακίνηση 
Συμβασιούχου

Εθελοντισμός 
ως προϋπηρεσία

 Μετακίνηση - Παράταση 
του Ν. 4272/2014
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áðÞãåé÷

Η  Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) έχει 
επανειλημμένως τονίσει, ότι τα υπηρεσια-
κά καθήκοντα των νοσηλευτών περιγράφο-

νται κατά τρόπο περιοριστικό από τις διατάξεις του 
Προεδρικού Διατάγματος 351/1989, το οποίο δεν 
έχει υποστεί μέχρι σήμερα κάποια τροποποίηση. 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, οι φέρο-
ντες τον τίτλο του Νοσηλευτή, όπως αυτός καθιε-
ρώθηκε από το άρθρο 5§2 Α του Νόμου 1579/1985, 
είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια νοσηλευτικών 
πράξεων που γίνονται με δική τους απόφαση και 
ευθύνη εκτέλεσης προς κάλυψη των αναγκών του 
ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους 
τομείς υγιεινής του ίδιου και του περιβάλλοντός 
του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης οργανικών 
λειτουργιών, διατήρησης ισοζυγίων του. 

Στις πράξεις αυτές περιλαμβάνεται η παροχή 
ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας 
σε κλινήρεις αρρώστους, όλων των ηλικιών, που 
πάσχουν από διάφορα νοσήματα, η λήψη νοσηλευ-
τικών μέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης και ύπνου, 
η λήψη μέτρων για πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από μακρο-
χρόνια κατάκλιση, η κάλυψη των αδυναμιών αυτοφροντίδας, η 
υποβοήθηση και φροντίδα λειτουργιών εντέρου και ουροδόχου 
κύστης, η λήψη νοσηλευτικών μέτρων για παραγωγή αναπνευστι-
κής λειτουργίας, η στενή παρακολούθηση αρρώστων για έγκαιρη 
διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο, τις διαγνωστι-
κές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήματα, η λήψη μέτρων για 
πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο παροχής νοσηλευτικής φροντίδας, 
η απομόνωση και δήλωση αρρώστου με λοιμώδες νόσημα, η προ-
θανάτια υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου και μεταθανάτια 
φροντίδα του αρρώστου στο θάλαμο και υποστήριξη της οικογέ-
νειας, η σίτιση αρρώστου με όλους τους τρόπους, η εφαρμογή φυ-
σικών μέσων για πρόκληση υποθερμίας, η εκπαίδευση και παροχή 
βοήθειας στον άρρωστο με σκοπό την αυτοφροντίδα, η εκπαίδευ-
ση και παροχή βοήθειας στους οικείους του αρρώστου με σκοπό τη 
συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι, η φροντίδα και υποστήριξη του 
αρρώστου όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο νόσημα, η βοήθεια στην 
επικοινωνία μεταξύ αρρώστου, οικογένειας, γιατρού, προσωπικού 
του νοσοκομείου και άλλων κοινωνικών ιδρυμάτων, η διενέργεια 
γραπτής και προφορικής ενημερωτικής επικοινωνίας με τα μέλη 
της υγειονομικής ομάδας και άλλους συναφείς Οργανισμούς. Σε 
απουσία γιατρού, οι Νοσηλευτές εφαρμόζουν τις πρώτες βοήθει-
ες. Περαιτέρω, έχουν την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής 
εμπειρίας να εκτελούν και πιο περίπλοκες πράξεις κατ’εφαρμογή 
του θεραπευτικού προγράμματος, όπως : μετρήσεις διαφόρων πα-
ραμέτρων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του νοσηλευτή, χορή-
γηση φαρμάκων από όλες τις οδούς, πλήρης παρεντερική θρέψη, 
θεραπευτικά λουτρά, βρογχική παροχέτευση εκκρίσεων. 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, η διενέργεια αιμα-
τολογικών εξετάσεων ουδόλως εμπίπτει στο πεδίο των θεσμοθε-
τημένων επαγγελματικών δικαιωμάτων των νοσηλευτών. Υπ’αυτήν 
την έννοια είναι αδύνατη η ανάθεση της εκτέλεσης των συγκεκρι-
μένων εξετάσεων σε νοσηλευτές.

Υπενθυμίζεται, δε, ότι σύμφωνα με την κατευθυντήρια διάταξη 
του άρθρου 30 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «ο υπάλ-
ληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητάς του». 
Με την εν λόγω διάταξη τίθεται ο γενικός κανόνας, που απαγορεύ-
ει την ανάθεση σε υπάλληλο καθηκόντων αλλότριων από αυτά που 
αντιστοιχούν στον κλάδο και την ειδικότητά του.

Επιπλέον, δοθέντος ότι το πρόβλημα που έχει ανακύψει στο συ-
γκεκριμένο νοσοκομείο έγκειται στη μείωση του προσωπικού των 
Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, όπως αποτυπώνεται και στο 
υπ’αριθμ.πρωτ. 34604/26-09-2014 έγγραφο του Προϊσταμένου του 
οικείου Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού, δεν είναι δυνατή ούτε 
η κατ’εξαίρεση και για χρονική περίοδο έως δύο (2) μηνών ανάθε-
ση της εκτέλεσης των αιματολογικών εξετάσεων σε νοσηλευτές. Κι 
αυτό γιατί οι ελλείψεις προσωπικού δεν αποτελούν αιφνίδια, απρό-
βλεπτη, επιτακτική και παροδική ανάγκη, ώστε να δικαιολογείται η 
κατ’εξαίρεση ανάθεση αλλότριων καθηκόντων. Εξάλλου, οι ελλεί-
ψεις σε προσωπικό δύνανται να καλυφθούν είτε με διορισμό υπαλ-
λήλων του επίμαχου κλάδου και ειδικότητας, είτε με πλήθος λοιπών 
υπηρεσιακών μεταβολών, που περιγράφονται με λεπτομέρεια από 
την κείμενη νομοθεσία (π.χ. μετατάξεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις). 

Κατά συνέπεια, η έλλειψη σε Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστη-
ρίων δύναται να καλυφθεί με άλλους τρόπους, ώστε να αποβαίνει 
παράνομη η ανάθεση αλλότριων καθηκόντων και δη η εκτέλεση 
αιματολογικών εξετάσεων σε νοσηλευτές. 

Η Ε.Ν.Ε. δεσμεύεται ότι θα παρακολουθήσει την εξέλιξη του 
ζητήματος και θα παρέμβει με δυναμικό τρόπο, όπως συστηματι-
κώς πράττει, σε περίπτωση παραβίασης του Δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα ή της κείμενης νομοθεσίας περί επαγγελματικών δικαιωμά-
των των νοσηλευτών, αναδεικνύοντας, παράλληλα, και το μείζον 
ζήτημα της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και δη της υγείας των 
νοσηλευομένων ασθενών κάθε φορά που υπάλληλοι – επαγγελ-
ματίες της υγείας των δημόσιων νοσοκομείων επιφορτίζονται με 
εκτέλεση πράξεων άσχετων με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα 
και το γνωστικό και επιστημονικό υπόβαθρό τους.    

 Αρμοδιότητες Νοσηλευτών
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E ίναι γεγονός, ότι η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος είχε ξεκι-
νήσει προ μηνών μια αγωνιώδη προσπάθεια εμπέδωσης της 
πλέον ορθής ερμηνευτικής προσέγγισης των διατάξεων του 

άρθρου 21 του Νόμου 2946/2001, ώστε να επιτραπούν οι αποσπά-
σεις συζύγων ενστόλων ακόμη και προ της παρόδου της διετούς 
δοκιμαστικής περιόδου, κατά παράκαμψη της γενικής απαγόρευ-
σης του άρθρου 68§9 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. 

Η Ε.Ν.Ε., παρεμβαίνοντας εγγράφως σε κάθε περίπτωση απα-
γόρευσης των εν λόγω αποσπάσεων με το πρόσχημα της δοκιμό-
τητας, είχε επανειλημμένως τονίσει, ότι οι επίμαχες διατάξεις του 
άρθρου 21 του Νόμου 2946/2001 είναι αφενός ειδικές, αφετέ-
ρου εκτελεστικές της συνταγματικής επιταγής περί της ανάγκης 
προστασίας του θεσμού του γάμου και της οικογένειας. Ως εκ της 
φύσεώς τους αυτής υπερισχύουν των γενικών διατάξεων του Δη-
μοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. 

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

Η απόλυτη δικαίωση των θέσεων της Ε.Ν.Ε. προήλθε από το 
υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42/4969/20002/12-10-2010 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, όπου αναφέ-
ρεται χαρακτηριστικώς, ότι «με τις ανωτέρω διατάξεις (εννοεί-
ται αυτές του άρθρου 21 του Ν.2946/2001) εισάγεται εξαίρεση 
ως προς την απόσπαση υπαλλήλων από τις διατάξεις του Υ.Κ., ή 

τυχόν άλλες διατάξεις, δεδομένου ότι σε συνδυασμό προς την 
επιταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος οι διατάξεις αυτές είναι 
προστατευτικές για την οικογένεια και ως εκ τούτου θεωρούνται 
ειδικές και επομένως κατισχύουν, κατά την άποψη της υπηρεσί-
ας μας, των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 68 του Υπαλληλι-
κού Κώδικα (ν. 3528/2007) που απαγορεύουν την απόσπαση του 
υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.

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

Η παραπάνω εξέλιξη αποτελεί πράγματι δικαίωση της πολύ-
μηνης προσπάθειας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε., που 
υποστήριξε με υπευθυνότητα και σταθερότητα την παραπάνω ερ-
μηνευτική εκδοχή των συγκεκριμένων νομοθετικών διατάξεων. 

Η Ε.Ν.Ε., ευρισκόμενη πάντα στο πλευρό των νοσηλευτών, θα 
φροντίσει για την ενημέρωση όλων των αρμοδίων φορέων επί 
του ζητήματος των αποσπάσεων συζύγων ενστόλων, ευελπιστώ-
ντας για την από μέρους τους ορθή πλέον ερμηνεία και εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 21 του Νόμου 2946/2001. 

Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι κατ’αναλογία θα πρέπει να γί-
νει δεκτό, ότι η ίδια ερμηνευτική προσέγγιση αρμόζει και στις 
πλέον πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 4 του Νόμου 
4223/2013, που επιτρέπουν την κατά προτεραιότητα απόσπαση 
με σκοπό τη συνυπηρέτηση με ένστολο.

Προς αυτή την κατεύθυνση η Ε.Ν.Ε. ήδη επιδιώκει την έκδοση 
σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου. 

 Απόσπαση - 
Συνυπηρέτηση - Δόκιμος

Σ ύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες 
διατάξεις του άρθρου 14 του ΠΔ 
318/1992, όπως διαμορφώθη-

καν μετά την θέση σε ισχύ του Νόμου 
4250/2014, «Την αξιολόγηση ενεργεί 
αυτοτελώς ο προϊστάμενος της αμέσως 
υπερκείμενης οργανικής μονάδας εκεί-
νης που υπηρετεί ο αξιολογούμενος, 
όταν υπάρχει, κατόπιν γραπτής και τεκ-
μηριωμένης εισήγησης του άμεσου προ-
ϊσταμένου του, η οποία αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης 
του υπαλλήλου. Στις περιπτώσεις που 

δεν υφίσταται υπερκείμενη οργανική 
μονάδα, ο υπάλληλος αξιολογείται από 
τον άμεσο προϊστάμενό του χωρίς να 
απαιτείται εισήγηση (…)».

Επί των ανωτέρω διατάξεων εξεδόθη η 
υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ Φ.32.8/492/8501, 
8326/07-04-2014 Εγκύκλιος της Διεύθυν-
σης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
δυνάμει της οποίας ορίζεται σαφώς, ότι 
επί αξιολογούμενου υπαλλήλου που εί-
ναι τοποθετημένος και υπηρετεί σε ορ-

γανική μονάδα επιπέδου Τμήματος ως 
Εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος του 
οικείου Τμήματος και ως Αξιολογητής ο 
Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης.

Κατά συνέπεια, ως αξιολογητές των 
νοσηλευτών που υπηρετούν σε τμήμα 
ορίζονται οι διευθυντές των οικείων 
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών κατόπιν ει-
σηγήσεως των οικείων Τμηματαρχών. 
Με άλλα λόγια, με βάση πάντα την πα-
ραπάνω εγκύκλιο, οι τομεάρχες των νο-
σηλευτικών υπηρεσιών δεν ενεργούν ως 
αξιολογητές. 

Αξιολογητές Δημοσίων Υπαλλήλων
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Σ ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19§2 του Νόμου 
1264/1982, «Η απεργία των εργαζομένων με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο, στους οργανισμούς το-

πικής αυτοδιοίκησης, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στις 
επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουρ-
γία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση, βασικών 
αναγκών του κοινωνικού συνόλου, επιτρέπεται μετά από την τή-
ρηση της διαδικασίας των άρθρων 20 παρ. 2 και 21 του παρόντος. 

Επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λει-
τουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση 
βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, χαρακτηρίζονται οι 
επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις: α) Παροχής υγειονομικών υπηρε-
σιών από νοσηλευτικά εν γένει ιδρύματα (…)».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20§2 του 
Νόμου 1264/1982, «Προκειμένου για εργαζόμενους του άρθρου 
19 παρ. 2 κήρυξη απεργίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν 
περάσουν τέσσερις (4) πλήρεις ημέρες απ’ τη γνωστοποίηση των 
αιτημάτων και των λόγων που τα θεμελιώνουν με έγγραφο που 
κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στον εργοδότη ή στους ερ-
γοδότες, στο Υπουργείο το οποίο ασκεί τη σχετική εποπτεία και 
στο Υπουργείο Εργασίας. Η απεργία δεν μπορεί ν’ αφορά αιτήμα-
τα διάφορα από εκείνα που γνωστοποιήθηκαν».

Τέλος, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21§1-4 του ιδίου 
ως άνω Νόμου, «1. Κατά τη διάρκεια της απεργίας η συνδικαλιστι-
κή οργάνωση, η οποία την κηρύσσει, έχει υποχρέωση να διαθέτει 
το αναγκαίο προσωπικό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων 
της επιχείρησης και την πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων.

2. Στις υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 1264/1982, όπως συμπληρώ-

θηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του 
άρθρου 3 και του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 
1915/1990 των οποίων η λειτουργία έχει 
ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση 
βασικών αναγκών του κοινωνικού συνό-
λου, πέραν του προσωπικού ασφαλείας 
της προηγούμενης παραγράφου διατίθε-
ται και προσωπικό για την αντιμετώπιση 
στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού 
συνόλου κατά τη διάρκεια της απεργίας.

3. Το διατιθέμενο προσωπικό των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού 
παρέχει τις υπηρεσίες του κάτω από τις 
οδηγίες του εργοδότη, προς εκπλήρωση 
των σκοπών για τους οποίους διατίθεται.

4. Το προσωπικό των παραγράφων 1 
και 2 αυτού του άρθρου καθορίζεται με 
ειδική συμφωνία μεταξύ της αντιπροσω-
πευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης 
στην επιχείρηση και της διοίκησης της 
επιχείρησης (…)».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω 
διατάξεων, ο νομοθέτης περιγράφει με 
συγκεκριμένο τρόπο την διαδικασία κή-
ρυξης απεργίας σε νοσοκομείο, ήτοι σε 
φορέα του οποίου η λειτουργία είναι 

ζωτικής σημασίας για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του 
κοινωνικού συνόλου, υπό την ρητή προϋπόθεση της ύπαρξης και 
διάθεσης προσωπικού ασφαλείας, το οποίο έχει συμπεριληφθεί 
σε ειδική συμφωνία μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης και 
της διοίκησης του νοσοκομείου.

Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά παράνο-
μη οποιαδήποτε απεργιακή κινητοποίηση.

Περαιτέρω, ναι μεν ο νομοθέτης προβλέπει την διασφάλιση 
και διάθεση επαρκούς προσωπικού ασφαλείας, πλην όμως δεν 
υπάρχει σαφής πρόβλεψη για τον προσδιορισμό των υπαλλήλων 
εκείνων, οι οποίοι θα κληθούν να αποτελέσουν προσωπικό ασφα-
λείας

Εν προκειμένω ουδόλως διαφαίνεται η καθιέρωση του δικαιώ-
ματος υπέρ της συνδικαλιστικής οργάνωσης να ορίζει και ονομα-
στικώς τους παραπάνω υπαλλήλους.

Άλλωστε, σύμφωνα με την προϊσχύσασα μορφή του άρθρου 
21 του Νόμου 1264/1982, «Ο ονομαστικός ορισμός των  προσώ-
πων  που  συνθέτουν  το  προσωπικό ασφαλείας  βαρύνει  τον  
εργοδότη και γίνεται πριν από την έναρξη της απεργίας.  Ο εργο-
δότης γνωστοποιεί  στη  συνδικαλιστική  οργάνωση  των εργαζο-
μένων  τα  πρόσωπα  αυτά με δικαστικό επιμελητή».

Εκ τούτων έπεται, ότι ο ονομαστικός προσδιορισμός των υπαλ-
λήλων εκείνων, οι οποίοι θα απασχοληθούν ως προσωπικό ασφα-
λείας κατά την διάρκεια μιας απεργιακής κινητοποίησης ανήκει 
στον εργοδότη, άρα εν προκειμένω στη διοίκηση του νοσοκομεί-
ου και όχι στη διοίκηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης, η οποία 
απλώς δεσμεύεται για την αριθμητική επάρκεια του προσωπικού 
κατά κλάδο και κατηγορία.   

 Απεργία - Προσωπικό ασφαλείας
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Σ ύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 
4 του άρθρου 54 του Νόμου 4223/2013, «Νοσηλευτικό και 
παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που 

είναι σύζυγοι στρατιωτικών, ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται να απο-
σπώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., 
Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ, και λοιπές υπηρεσίες που εποπτεύ-
ονται από το Υπουργείο Υγείας, στην περιοχή που υπηρετεί ο/η 
σύζυγός τους».

Με τις παραπάνω διατάξεις καθιερώνεται η δυνατότητα μιας 
κατά προτεραιότητα απόσπασης του νοσηλευτικού ή παραϊατρικού 
προσωπικού με σκοπό την συνυπηρέτηση με ένστολο σύζυγο.

Αρχικώς επισημαίνεται, ότι η διάταξη αυτή αφορά μόνον το 
νοσηλευτικό και το παραϊατρικό προσωπικό και όχι, για παράδειγ-
μα, το διοικητικό προσωπικό. 

Επιπλέον, η διενέργεια της συγκεκριμένης μορφής απόσπα-
σης δεν είναι υποχρεωτική για την διοίκηση, δοθέντος ότι ο νόμος 
χρησιμοποιεί τον όρο «επιτρέπεται». Αυτό σημαίνει, ότι η υπο-
βολή και μόνον της σχετικής αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο 
υπάλληλο δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απόσπασή του. Οπωσ-
δήποτε, βέβαια, σε περίπτωση απόρριψης της σχετικής αιτήσεως 
θα πρέπει να παρατίθεται ειδική προς τούτο αιτιολογία. 

Περαιτέρω, η χρήση του όρου «κατά σειρά προτεραιότητας» 
σημαίνει ότι οι αιτήσεις για συνυπηρέτηση με ένστολο οπωσδή-
ποτε εξετάζονται άμεσα και εφόσον γίνουν δεκτές εκτελούνται 
άμεσα, χωρίς, ωστόσο, να προσδιορίζεται ο ακριβής χρόνος διε-
νέργειας της απόσπασης. Η χρονική αυτή στιγμή παραμένει στη 

διακριτική ευχέρεια της διοίκησης. 
Ομοίως και η απόσταση μεταξύ των δύο φορέων των συνυπη-

ρετούντων συζύγων δεν προσδιορίζεται παρά χρησιμοποιείται ο 
όρος «περιοχή» για να δηλώσει την τοπική εγγύτητα. 

Διευκρινίζεται, ότι ο νομοθέτης πρόκρινε εν προκειμένω την 
υπηρεσιακή μεταβολή της απόσπασης, επειδή από την φύση 
της είναι προσωρινού χαρακτήρα, σε αντίθεση με την μετάταξη 
που είναι μόνιμου χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, επειδή οι ένστο-
λοι έχουν αρκετές μεταθέσεις, η διαδικασία της απόσπασης είναι 
πολύ πιο ευέλικτη από την διαδικασία της μετάταξης ή αυτή της 
μετάθεσης, η οποία ούτως ή άλως έχει ατονήσει επί δημοσίων 
υπαλλήλων.

Περαιτέρω τονίζεται, ότι η αναγνώριση της συνάφειας ενός 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή η αναγνώριση της ισοτιμίας του, 
εφόσον προέρχεται από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, ου-
δόλως συνεπάγεται την αλλαγή καθηκόντων του υπαλλήλου. Με 
άλλα λόγια, η απόκτηση από έναν νοσηλευτή του μεταπτυχιακού 
τίτλου στο αντικείμενο της Διοίκησης Μονάδων Υγείας δεν συνε-
πάγεται την απαλλαγή του από τα νοσηλευτικά του καθήκοντα και 
την ένταξή του στο διοικητικό προσωπικό. 

Για να υπάρξει ένταξη ενός νοσηλευτή στο διοικητικό προ-
σωπικό θα πρέπει να γίνει μετάταξη σε οργανική θέση ΤΕ ή ΠΕ 
Διοικητικού. Με δεδομένη, δε, την τεράστια έλλειψη νοσηλευτι-
κού προσωπικού, είναι εξαιρετικά δύσκολο το οικείο υπηρεσιακό 
συμβούλιο να γνωμοδοτήσει θετικά για την παραπάνω μετάταξη, 
συμβάλλοντας, έτσι, στην περαιτέρω αποδυνάμωση του νοση-
λευτικού προσωπικού.   

Σ  ύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 5 του Νόμου 1579/1985, 
«με απόφαση του Υπουργού Υγεί-

ας και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτο-
μέρεια για την άσκηση ιδιωτικού έργου 
από τους κατόχους άδειας άσκησης 
επαγγέλματος νοσηλευτή αποφοίτους 
Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τεχνολογι-
κών Ιδρυμάτων, και ορίζονται οι ελάχι-
στες τεχνικές προδιαγραφές οικήματος 
και εξοπλισμού για τη συγκρότηση και 
οργάνωση του επαγγελματικού κατα-
στήματος των νοσηλευτών, μέσα στο 
οποίο μπορεί να εφαρμόζονται νοση-
λευτικές μέθοδοι και πράξεις. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας γί-
νεται η κοστολόγηση των νοσηλευτικών 
πράξεων».

Σε συνέχεια των ως άνω εξουσιοδοτι-
κών διατάξεων δεν υπήρξε έκδοση των 
προβλεπομένων υπουργικών αποφάσε-
ων, με αποτέλεσμα να μην έχει εισέτι 
ρυθμιστεί με κάθε απαιτούμενη λεπτο-
μέρεια το ζήτημα της άσκησης ιδιωτικού 
έργου από τους φέροντες τον επαγγελ-
ματικό τίτλο του Νοσηλευτή. Ομοίως 
δεν έχει υπάρξει μέχρι τις ημέρες μας 
κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξε-
ων, ούτε και ακριβής περιγραφή αυτών.

Ενόψει τούτων, η δημιουργία χώ-
ρου παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών 

δεν ρυθμίζεται κανονιστικώς, απουσία 
σχετικών διατάξεων. Κατά συνέπεια, 
το νοσηλευτικό επάγγελμα δύναται, 
καταρχήν, να ασκείται ως ελεύθερο 
επάγγελμα μόνον κατ’οίκον, εφόσον ο 
πάροχος των υπηρεσιών είναι κάτοχος 
σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλμα-
τος και εγγεγραμμένο μέλος της ΕΝΕ. 
Για την δυνατότητα δημιουργίας χώρου 
για την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσι-
ών δεν υπάρχει ακόμη σαφής πρόβλε-
ψη.

Η Ε.Ν.Ε. έχει προ πολλού καταθέσει 
ολοκληρωμένη πρόταση προς το Υπουρ-
γείο Υγείας για την διευθέτηση όλων 
των παραπάνω ζητημάτων και προσδο-
κά σε επίλυση του προβλήματος.

 Απόσπαση για συνυπηρέτηση

 Άσκηση 
νοσηλευτικού επαγγέλματος
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 2nd European Sping School Pulmonary 
Circulation & Right Ventricular
Ημερομηνία: 04/05/2015 - 10/05/2015
Χώρος: Anthemus Sea
Πόλη: Χαλκιδική
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Triaena 
Tours & Congress A.E.
Τηλέφωνο: 2107499300
Email: info@triaenatours.gr
Website: www.triaena.gr

14o Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο
Ημερομηνία: 07/05/2015 - 10/05/2015
Χώρος: International Convention Center
Πόλη: Κως
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Travel & Congress
Τηλέφωνο: 2310 889244
Email: diastasi@diastasitravel.gr
Website: www.diastasitravel.com

6o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής 
Βιοχημείας-2ο Συμπόσιο Εργαστηριακής 
Αιματολογίας-Αιμοδοσίας
Ημερομηνία: 07/05/2015 - 09/05/2015
Χώρος: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
ASCENT LTD
Τηλέφωνο: 2107213225
Email: siorasgs@otenet.gr
Website: www.peib.gr

8o Πανελλήνιο &7ο Πανευρωπαϊκό 
Επιστημονικό &Επαγγελματικό 
Νοσηλευτικό Συνέδριο
Ημερομηνία 07 – 10 /05/ 2015
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Γραμματεία Συνεδρίου: 
info@enne2015.gr
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
 

11o Πανελλήνιο Συνέδριο 
Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής
Ημερομηνία: 08/05/2015 - 10/05/2015
Χώρος: Αίγλη Ζαππείου
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής 
Χειρουργικής και Άλλων Επεμβατικών 
Τεχνικών
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: AFEA 
S.A.
Τηλέφωνο: 210 3668854
Email: info@laparoscopy2015.gr
Website: www.laparoscopy2015.gr

15o Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας – 
Σύγχρονα Θέματα Ογκολογίας
Ημερομηνία: 08/05/2015 - 10/05/2015
Χώρος: The Met Hotel
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής 
Ογκολογίας (ΕΕΑΟ) - Εταιρεία 
Ιατροβιολογικής ‘Ερευνας του Καρκίνου
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: E.T.S. 
Events & Travel Solutions
Τηλέφωνο: 210 9880032

Email: ets@otenet.gr, ets@events.gr
Website: www.events.gr
 
Peritoneal Surface Malignacy Disease 
Experts Meeting
Ημερομηνία: 08/05/2015 - 09/05/2015
Χώρος: Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Εταιρεία Εκπαίδευσης στην 
Ογκολογία και Απεικόνιση «Ιπποκράτης»
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
Global Events ΕΠΕ
Τηλέφωνο: 2310/247734-43
Email: chryssa@globalevents.gr
Website: www.globalevents.gr

Πανελλήνια Ενημερωτική Εκδήλωση για 
τη Θαλασσαιμία 2015
Ημερομηνία: 08/05/2015 - 10/05/2015
Χώρος: Theoxenia
Πόλη: Καλαμάτα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
Era Ltd
Τηλέφωνο: 210 3634944
Email: info@era.gr
Website: www.era.gr

2o Πανελλήνιο Γηριατρικό Συνεδρίο στην 
ΠΦΥ
Ημερομηνία: 14/05/2015 - 17/05/2015
Χώρος: Κάστρο Κυλλήνης
Πόλη: Κυλλήνη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: E-VIP 
EVENTS & CONGRESSES
Website: www.e-vip.com.gr

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 ΜΑΪΟΥ 2015
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4th International Congress on 
Neurobiology, Psychopharmacology & 
Treatment Guidance
Ημερομηνία: 14/05/2015 - 17/05/2015
Χώρος: Dessole Hermes Hotel
Πόλη: Αγ. Νικόλαος
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
International Society of Neurobiology & 
Psychopharmacology
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
Global Events ΕΠΕ
Τηλέφωνο: 2310 247734-43
Email: chryssa@globalevents.gr
Website: www.globalevents.gr, www.
psychiatry.gr

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ημερομηνία: 15/05/2015 - 16/05/2015
Χώρος: Αμφιθέατρο του 251 Γ.Ν.Α.
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Στρατιωτικής 
Εντατικής Ιατρικής «Ο Χείρων»
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
ICB
Τηλέφωνο: 210 4122250
Email: info@icb.gr
Website: www.icb.gr/congress.asp?c_
id=36&lng=2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Προκλήσεις 
και Διλήμματα στα Μεταβολικά 
Νοσήματα και την Εσωτερική Παθολογία
Ημερομηνία: 15/05/2015 - 16/05/2015
Χώρος: Ξενοδοχείο Limneon Golden
Πόλη: Καστοριά
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ/CONFERRE LTD
Τηλέφωνο: 2651068610
Email: info@conferre.gr
Website: www.internal-medicine.gr, www.
conferre.gr
 
11η Επιστημονική Συνάντηση Ελληνικής 
Εταιρείας Αλγολογίας
Ημερομηνία: 16/05/2015
Χώρος: Sirene Blue
Πόλη: Πάρος
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Era Ltd
Τηλέφωνο: 210 3634944
Email: info@era.gr
Website: www.era.gr

1ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Ο 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ημερομηνία:16/05/2015
Χώρος: 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ 
(Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.)
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
PREMIUM CONGRESS & SOCIAL EVENTS 
SOLUTIONS
Τηλέφωνο : 2310226250
Email: premium.conf@gmail.com
Website: www.premium-events.
gr/2015_16-5.html

13ο Συμπόσιο Εντατικής Ιατρικής 
Ενόπλων Δυνάμεων
Ημερομηνία: 22/05/2015 - 23/05/2015
Χώρος:ΩΑμφιθέατρο του 251 Γ.Ν.Α
Πόλη: Αθήνα
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
Innovative Conventions Bureau
Email: info@icb.gr
Website: www.armyicu.gr

9ο Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας 
Μεταγγισιοθεραπείας
Ημερομηνία: 22/05/2015 - 23/05/2015
Χώρος:Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Era Ltd
Τηλέφωνο: 210 3634944
Email: info@era.gr
Website: www.era.gr

17η ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕ.Δ..ΚΑ, «Περιφερικές 
Νευροπάθειες και Σύνδρομα 
Υπερχρησίας»
Ημερομηνία: 23/05/2015
Χώρος: Νέο Δημαρχείο Δράμας
Πόλη: Δράμα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
PREMIUM CONGRESS & SOCIAL EVENTS 
SOLUTIONS
Τηλέφωνο: 2310226250
Email: premium.conf@gmail.com
Website: www.premium-events.
gr/2015_23-5.html

29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & 9η 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 28/05/2015 - 30/05/2015

Χώρος: Royal Olympic Hotel
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
SYNTHESIS GROUP SA
Τηλέφωνο: 2109609400
Email: asoubasakou@synthesis-group.gr

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού 
Κολλεγίου Γενικών Ιατρών
Ημερομηνία: 29/05/2015 - 01/06/2015
Χώρος: Hotel Elite City Resort
Πόλη: Καλαμάτα
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: E-VIP 
EVENTS & CONGRESSES
Website: www.collegegp.gr/

Από την Washington στο Πόρτο 
Χέλι: Ανασκόπηση από το «American 
Academy Neurology Meeting 2015» για 
την πολλαπλή σκλήρυνση»
Ημερομηνία: 29/05/2015 - 01/06/2015
Χώρος: Ξενοδοχείο AKS
Πόλη: Πόρτο Χέλι
Τηλέφωνο: 210 6897552 - 3
Website: www.gkad.gr/

Τι νεότερο στα Ιδιοπαθή και άλλα Σπάνια 
Διάμεσα Νοσήματα του Πνεύμονα
Ημερομηνία: 30/05/2015
Χώρος: The Met Hotel
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Era Ltd
Τηλέφωνο: 210 3634944
Email: info@era.gr
Website: www.era.gr




