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Αρνητικές 
Αλλαγές στην 
Κινητικότητα 
Νοσηλευτών

Με το νέο νόμο καταργούνται 
όλες οι διατάξεις, γενι-

κές και ειδικές, που ρυθµίζουν 
θέµατα αποσπάσεων του νοση-
λευτικού, παραϊατρικού και λοι-
πού προσωπικού, πλην των Ιατρών 
Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), με εξαίρεση τις 
διατάξεις για τις συνυπηρετήσεις με 
ένστολο σύζυγο,τις συνυπηρετήσεις σε 
παραμεθόριο περιοχή και τις διατάξεις 
για λόγους υγείας. Καταργούνται επί-
σης οι ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 
54 του Ν. 4223/2013, καθό μέρος 
αφορούν τις αποσπάσεις του νοσηλευ-
τικού προσωπικού.  Καταργείται η προ-
βλεπόμενη στο άρθρο αυτό απόσπαση 
λόγω συνυπηρέτησης με σύζυγο που 
υπηρετεί σε νοσοκομείο του ΕΣΥ και 
η κατά προτεραιότητα απόσπαση των 
πολυτέκνων.

u  Συνέχεια στη σελ. 5

Νοµοθετική de facto 
«τακτοποίηση» 

παράνοµης άσκησης 
του νοσηλευτικού 

επαγγέλµατος

Σε άρθρο  του προσφάτως ψηφισθέ-
ντος Νόμου εισάγεται ευνοϊκή 

εξαίρεση από την κείμενη Νομοθε-
σία τη σχετική με την απόκτηση άδειας 
άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή 
και την συνεπακόλουθη μοριοδότηση 
της εμπειρίας που αποκτήθηκε µόνον 
µετά την κτήση της άδειας αυτής,  
που αποτελεί ανεπίτρεπτη όμοια αντι-
μετώπιση ανόμοιων καταστάσεων και 
προσκρούει στο άρθρο 4 του Συντάγ-
ματος και στην αρχή της ισότητας ...

u  Συνέχεια στη σελ. 7 u  Συνέχεια στη σελ. 3

Το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου ψηφίστηκε ο Νόμος 4368/2016, ο οποίος περιέχει 
πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Με κά-
ποιες από τις διατάξεις του νέου Νόμου, δυστυχώς, όχι μόνο δημιουργούνται πολύ 
περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιχειρήθηκε να επιλυθούν,  αλλά τίθεται 
και σοβαρό ζήτημα διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας.

Στο άρθρο 78 του Νόμου 4368/2016 προβλέπεται: «Στις περιοχές όπου υπάρχουν Κέ-
ντρα Υγείας, τα οποία δεν διαθέτουν προσωπικό για τη λειτουργία των ασθενοφόρων 
τους ή που το προσωπικό τους δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη μεταφοράς ασθενών, 

δύναται: α) προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και β) προσωπικό των Ο.Τ.Α. 
να οδηγεί τα ασθενοφόρα που ανήκουν στο Κέντρο Υγείας, κατόπιν αιτήματος αυτού, υπό 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Το ως άνω προσωπικό πρέπει να διαθέτει επαγγελματική άδεια 
οδήγησης και να έχει εκπαιδευτεί ταχύρρυθμα σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. 
Η διακομιδή των ασθενών θα γίνεται με συνοδεία υγειονομικού προσωπικού από το 
αντίστοιχο Κέντρο Υγείας. Περαιτέρω λεπτομέρειες για την εκπαίδευση της προηγούμενης 
παραγράφου θα ρυθμίζονται με εγκύκλιο του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με το Αρχηγείο του Π.Σ. 
και τους αντίστοιχους Ο.Τ.Α.. Το περιεχόμενο των ως άνω διατάξεων δεν έχει εφαρμογή στη 
λειτουργία των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.»

Στο άρθρο 88 του Νόμου προβλέπεται: «1. Οι Περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, 
μετά από απόφαση του οικείου συμβουλίου, δύνανται να επιχορηγούν δημόσια νοσοκομεία, 
νοσηλευτικά ιδρύματα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας, δημόσιες 
Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, καθώς και νοσοκομεία που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της περι-
φέρειάς τους, για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών αυτών, προς διασφάλιση 
της υγείας των πολιτών. Η ανωτέρω επιχορήγηση αφορά ιδίως επείγουσες συντηρήσεις 
κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, προμήθεια υγειονομικού υλικού και ανα-
λωσίμων, προμήθεια καυσίμων κ.λπ...»

3. Στο άρθρο 97 του ως άνω Νόμου προβλέπει: «Για την καθαριότητα των κτιρίων των 
κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, 
μετά από απόφαση του ΔΣ τους, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται 
από το Υπουργείο Υγείας, είναι δυνατόν να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 
μέχρι την 31.12.2017 με ιδιώτες ...
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Τηλ.: 210 3648044
Fax: 210 3617859
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Δημήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
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Γεώργιος Δόντσιος
Οργανωτικός Γραμματέας
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Γεώργιος Αβραμίδης
Γεώργιος Δραχτίδης
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Γεώργιος Αρβανίτης
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Γιάννης Μπατής 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Δημήτριος Σκουτέλης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΣΑΒΒΑΣ Ι. ΓΑΒΡΑΣ

Κοτζιά 16, Περιστέρι, 
Τ.Κ. 121 37, Τηλ.: 210 5718423,

Fax: 210 5753246
e-mail: gavras@otenet.gr

Τα ενυπόγραφα άρθα απηχούν τις από-
ψεις του υπογράφοντος και δεν εκ-
φράζουν υποχρεωτικά την εφημερίδα. 
Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μή, δεν 
επιστρέφονται. Απαγορεύεται η ανατύ-
πωση ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου 
του κειμένου χωρίς την έγγραφη άδεια 

του εκδότη.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ε.Ν.Ε.

Μετά από πρόταση της Ε.Ν.Ε. που συμπε-
ριλήφθηκε στο Ν. 3918/2011, το χρηματικό 
ποσό της εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς 
των μελών, τροποποιείται ως εξής: 
1. Το ποσό της εγγραφής για όλους, από 20 

€, γίνεται 5 €.
2. Το ποσό της ετήσιας ανανέωσης για τους 

ανέργους vοσηλευτές και τα μέλη των 
τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, 
μειώνεται στα 20 €. 

3. Για τα λοιπά μέλη, το ποσό της ετήσιας 
εισφοράς, από 45 € διαμορφώνεται σε 
30 €.

Φίλες και Φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε και αυτή τη χρονιά στο 9ο 
Πανελλήνιο & 8ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονι-
κό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο 
που θα πραγματοποιηθεί στην πανέμορφη, 
ιστορική και φιλόξενη πόλη της Καλαμάτας, 
από τις 19 έως 22 Μαΐου 2016, από την Ένω-
ση Νοσηλευτών Ελλάδος.

Το ετήσιο συνέδριο μας, θεσμός πλέον 
στον χώρο της υγείας, φέρνει ξανά κοντά 
τους Νοσηλευτές και τους Επαγγελματίες 
υγείας για να αναδείξει την κλινική και επι-
στημονική εργασία που συντελείται σε Πα-
νελλαδικό και Πανευρωπαϊκό επίπεδο, να 
δώσει μια μοναδική ευκαιρία για επιμόρφωση 
σε νέες πρακτικές και να παρουσιάσει τις εξε-
λίξεις που αφορούν στον χώρο της νοσηλευ-
τικής και της υγείας.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΛΗΞΗ 2ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΟΛΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

www.enne2016.gr

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
& ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΝΑΡΞΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ

24 ΜΑΡΤΙΟΥ

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

mailto:info%40enne.gr?subject=
http://www.enne.gr
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ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ

Επικίνδυνα Νοµοθετικά
Πειράµατα σε βάρος
της Δηµόσιας Υγείας

Το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου ψηφίστηκε ο Νόμος 
4368/2016, ο οποίος περιέχει πολύ σημαντικές με-
ταρρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. 

Με κάποιες από τις διατάξεις του νέου Νόμου, δυστυχώς, 
όχι μόνο δημιουργούνται πολύ περισσότερα προβλήματα 
από αυτά που επιχειρήθηκε να επιλυθούν,  αλλά τίθεται 
και σοβαρό ζήτημα διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, έχοντας νόμιμη 
και ηθική υποχρέωση, ως το επαγγελματικό επιμε-
λητήριο των Νοσηλευτών, με καταστατικό σκοπό 
την εξασφάλιση υψηλής στάθμης φροντίδας και 
υγείας στο κοινωνικό σύνολο και την συμβολή στην 
προστασία της υγείας του ελληνικού λαού, σας επι-
σημαίνει τα ακόλουθα:

1. Στο άρθρο 78 του Νόμου 4368/2016 προβλέπε-
ται: «Στις περιοχές όπου υπάρχουν Κέντρα Υγείας, τα οποία 
δεν διαθέτουν προσωπικό για τη λειτουργία των ασθενο-
φόρων τους ή που το προσωπικό τους δεν επαρκεί για την 
πλήρη κάλυψη μεταφοράς ασθενών, δύναται: α) προσω-
πικό του πυροσβεστικού σώματος και β) προσωπικό 
των Ο.Τ.Α. να οδηγεί τα ασθενοφόρα που ανήκουν στο 
Κέντρο Υγείας, κατόπιν αιτήματος αυτού, υπό τις ακόλου-
θες προϋποθέσεις. Το ως άνω προσωπικό πρέπει να διαθέ-
τει επαγγελματική άδεια οδήγησης και να έχει εκπαιδευτεί 
ταχύρρυθμα σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθει-
ών. Η διακομιδή των ασθενών θα γίνεται με συνοδεία 
υγειονομικού προσωπικού από το αντίστοιχο Κέντρο 
Υγείας. Περαιτέρω λεπτομέρειες για την εκπαίδευση της 
προηγούμενης παραγράφου θα ρυθμίζονται με εγκύκλιο 
του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με το Αρχηγείο του Π.Σ. και τους 
αντίστοιχους Ο.Τ.Α.. Το περιεχόμενο των ως άνω διατάξε-
ων δεν έχει εφαρμογή στη λειτουργία των ασθενοφόρων 
του ΕΚΑΒ.»

Δια της διάταξης αυτής καθιερώνεται μια τακτική 
άκρως επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και τίθεται εκ 
των πραγμάτων σε σοβαρή διακινδύνευση η ασφαλής 
μεταφορά των ασθενών. Οι υπάλληλοι που θα κληθούν 
να μεταφέρουν τους, ενίοτε σοβαρά πάσχοντες, ασθενείς 
δεν είναι επ’ ουδενί εκπαιδευμένοι για την εργασία 
αυτή, δεν έχουν καμία σχετική δεξιότητα ή εμπειρία 
και δεν είναι σε καμία περίπτωση ικανοί και κατάλ-
ληλοι για να εκτελέσουν το σοβαρό αυτό έργο. Η 
«ταχύρρυθμη εκπαίδευση σε βασικές γνώσεις πρώτων 
βοηθειών» που προτείνεται ωσάν φαρμακευτική αγωγή 
σε ετοιμοθάνατο, σαφώς και δεν είναι επαρκής για την 
επίλυση του προβλήματος και αποτελεί μια ανεπίτρεπτα 
επιπόλαιη και πρόχειρη προσέγγισή του.

Με λύπη μας διαπιστώνουμε έναν αδικαιολόγητο 
υποβιβασμό της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας 
και την αντιμετώπιση των ασθενών όχι ως ανθρώ-
πων σε δυσχερή κατάσταση αλλά ως ειδών προς 
μεταφορά! Είναι πλέον ξεκάθαρα θέμα τύχης να μην 
θρηνήσουμε θύματα από την ανεπάρκεια του κρατικού 
μηχανισμού και μάλιστα με τη «σφραγίδα» μιας νομοθετι-
κής διάταξης του έτους 2016!

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε, ότι είναι άκρως παρά-
νομη αλλά και εκτός πραγματικότητας η ανάθεση στο- 
αριθμητικά ανεπαρκές- προσωπικό των Κέντρων Υγείας 
του καθήκοντος της συνοδείας των ασθενοφόρων. 

Σε μια χρονική συγκυρία όπου τα πολύπαθα Κέντρα 
Υγείας οδηγούνται σε «κλείσιμο», αποτελεί αν μη τι άλλο 
πρόκληση να αποδυναμώνονται έτι περαιτέρω. Τουλάχι-
στον όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό,  διερωτά-
ται κανείς, πώς θα δοθεί σύννομα η εντολή να εγκαταλει-
φθούν οι νοσηλευόμενοι ασθενείς επί ώρες, προκειμένου 
να συνοδεύσει ο- πολλές φορές- ένας και μοναδικός Νο-
σηλευτής το ασθενοφόρο. Τίθεται για ακόμη μια φορά 
ζήτημα σοβαρής διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας και 
τίθεται σε αμφισβήτηση ακόμη και αυτή καθαυτή η παρο-
χή υπηρεσιών υγείας! 

2. Στο άρθρο 88 του Νόμου προβλέπεται: «1. Οι Πε-
ριφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, μετά από απόφαση 
του οικείου συμβουλίου, δύνανται να επιχορηγούν δημόσια 
νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα εποπτευόμενα και επι-
χορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας, δημόσιες Μονάδες 
Ψυχικής Υγείας, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και νοσοκομεία 
που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα οποία βρίσκονται 
εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειάς τους, για την 
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κάλυψη έκτακτων ή/και επειγου-
σών αναγκών αυτών, προς δια-
σφάλιση της υγείας των πολιτών. 
Η ανωτέρω επιχορήγηση αφορά 
ιδίως επείγουσες συντηρήσεις 
κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξο-
πλισμού, προμήθεια υγειονομικού 
υλικού και αναλωσίμων, προμή-
θεια καυσίμων κ.λπ...»

Η διάταξη αυτή, κατα-
δεικνύει πλήρη άγνοια της 
πραγματικότητας και χαρα-
κτηρίζεται ως ανεδαφική με 
ρυθμίσεις που αγγίζουν τα 
όρια του ουτοπικού και ανέ-
φικτου. Θα επιθυμούσαμε να 
πληροφορηθούμε, πώς οι ΟΤΑ 
που δεν έχουν τη δυνατότητα σε 
πολλές περιπτώσεις να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες, 
θα έχουν τη δυνατότητα και τα απαιτούμενα κονδύλια να 
επιχορηγήσουν τα Νοσοκομεία και τους λοιπούς φορείς 
παροχής υπηρεσιών Υγείας. Με θλίψη διαπιστώνουμε 
και σε αυτό το σημείο, τη μεταμφίεση της μετακύλη-
σης ευθυνών από το Υπουργείο Υγείας στους ΟΤΑ 
υπό το ένδυμα της «δυνατότητας επιχορήγησης».  Η 
μετακύληση δε αυτή, όταν πρόκειται για συντήρηση χώ-
ρων παροχής δημόσιας υγείας, νοσοκομειακό εξοπλισμό 
και υγειονομικό υλικό μπορεί να αποβεί εγκληματική και 
η προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων να κοστί-
σει ανθρώπινες ζωές. Δια των ρυθμίσεων αυτών επί-
σης διακυβεύεται το αγαθό της δημόσιας υγείας και της 
ασφαλούς περίθαλψης του ελληνικού λαού.  

3. Στο άρθρο 97 του ως άνω Νόμου προβλέπει: «Για 
την καθαριότητα των κτιρίων των κεντρικών, των αποκε-
ντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υγείας, μετά από απόφαση του ΔΣ τους, καθώς και 
των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Υγείας, είναι δυνατόν να συνάπτονται ατομικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι την 31.12.2017 με ιδιώ-
τες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό 
των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας, με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 
διάταξης. Επίσης, είναι δυνατόν να συνάπτονται συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών σίτισης ή φύλαξης των κεντρικών, των 
αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που επο-
πτεύονται από το Υπουργείο Υγείας με ιδιώτες που απασχο-
λούνται ή απασχολούνταν με ατομική σύμβαση ή διαμέσου 
εταιρικού σχήματος, στον τομέα της σίτισης ή της φύλαξης 
αντιστοίχως, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκ-
κλιση κάθε άλλης διάταξης.»

Με τη διάταξη αυτή, που καταργεί κάθε έννοια νο-
μιμότητας και διαφάνειας, παρέχεται πρόσφορο έδα-
φος για σύναψη συμβάσεων κατά το δοκούν και δυνάμει 
των εκάστοτε διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων. 
Όχι μόνο δεν προσλαμβάνεται προσωπικό με τις νόμι-
μες διαδικασίες (ΑΣΕΠ), δεδομένης της αδιαμφισβή-
τητης συνδρομής των συγκεκριμένων πάγιων και 
διαρκών αναγκών, αλλά ανατίθενται η φύλαξη των 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων και η σίτιση των ασθενών σε 
ιδιώτες, χωρίς καμία πρόβλεψη για τα κριτήρια που 
πρέπει αυτοί να πληρούν και τις προδιαγραφές που 

πρέπει να συντρέχουν, σε έναν εξαιρετικά ευαίσθητο 
χώρο όπως αυτός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Δεν 
πρόκειται για τη φύλαξη κενών κτιρίων αλλά για τη φύ-
λαξη χώρων που φιλοξενούνται συμπολίτες μας που νο-
σούν, η σίτιση των οποίων επίσης αποτελεί πολύ σοβαρό 
ζήτημα που απαιτείται να αντιμετωπίζεται με υπευθυνό-
τητα και όχι με προχειρότητα. Εξάλλου, κατά το παρελ-
θόν έχουν πολλές φορές διατυπωθεί οι πάγιες θέσεις του 
κυβερνώντος κόμματος για δημόσιες υπηρεσίες σίτισης 
και καθαριότητας στο ΕΣΥ και τους λοιπούς δημόσιους 
οργανισμούς, κατακεραυνώνοντας μάλιστα τους προκα-
τόχους τους για εκχώρηση των ως άνω αναφερομένων 
αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες… 

Από το σύνολο των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτει 
μια πρωτοφανής υποβάθμιση του ανθρώπινου παράγο-
ντα και συνάγεται η αντιμετώπιση σοβαρών προβλημά-
των του νευραλγικού τομέα της  Υγείας με χαρακτηρι-
στική επιπολαιότητα που μπορεί να θέσει σε σοβαρό 
κίνδυνο το αγαθό της δημόσιας υγείας, κατά παράβαση 
του άρθρου 21 παρ. 3 Συντάγματος στο οποίο θεμελι-
ώνεται υποχρέωση της Πολιτείας για την προστασία της 
υγείας των πολιτών. Η υποχρέωση αυτή παραβιάζεται κα-
τάφωρα από την αντιμετώπιση των ασθενών ως αντικει-
μένων που πρέπει να μεταφερθούν δια της ανάθεσης της 
μεταφοράς τους από μη εκπαιδευμένο προσωπικό, από 
την κατ’ ουσίαν καθιέρωση του ανεύθυνου του αρμοδίου 
Υπουργείου αναφορικά με την επάρκεια του νοσοκομεια-
κού εξοπλισμού και του υγειονομικού υλικού και την ανά-
θεση της φύλαξης των νοσοκομείων και της σίτισης των 
ασθενών σε «ιδιώτες», πέραν πάσης έννοιας διαφάνειας 
και αξιοκρατίας χωρίς την καθιέρωση κριτηρίων και προ-
διαγραφών που μπορούν να λειτουργήσουν ως δικλείδα 
ασφαλείας.  

Ως το επαγγελματικό επιμελητήριο των Νοση-
λευτών της χώρας, καταγγέλλουμε τις ανωτέρω 
διατάξεις ως αντισυνταγματικές και αδικαιολόγη-
τα πρόχειρες και προβληματικές και σας καλούμε 
όπως προβείτε άμεσα σε κάθε απαιτούμενη ενέρ-
γεια για την κατάργηση ή τη μεταρρύθμιση τους, σε 
συμμόρφωση με τις συνταγματικές επιταγές, ώστε 
να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία 
των ασθενών και να μην επιβαρυνθεί με ακόμη πε-
ρισσότερα προβλήματα το ήδη πολύπαθο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας.
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ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ

Αρνητικές Αλλαγές στην
Κινητικότητα Νοσηλευτών

Στο νέο νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή το Σάββατο 
20/02/2016 με τίτλο: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερ-
νητικού έργου και άλλες διατάξεις», στις διατάξεις αρμοδιό-

τητας του  Υπουργείου Υγείας του κεφαλαίου Ε περιλαμβάνονται 
για μία εισέτι φορά τα τελευταία χρόνια μεταρρυθμίσεις ανα-
φορικά με την κινητικότητα του νοσηλευτικού προσωπικού.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 50 του νέου Νόμου επέρχονται οι 
ακόλουθες αλλαγές:

1. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυ-
θμίζουν θέματα αποσπάσεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και 
λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), με εξαίρεση τις διατάξεις για τις 
συνυπηρετήσεις με ένστολο σύζυγο,τις συνυπηρετήσεις σε 
παραμεθόριο περιοχή και τις διατάξεις για λόγους υγείας.

 Με τη διάταξη αυτή, καταργούνται οι ευνοϊκές διατάξεις του 
άρθρου 54 του Ν. 4223/2013, καθό μέρος αφορούν τις αποσπά-
σεις του νοσηλευτικού προσωπικού.  Καταργείται η προβλεπόμενη 
στο άρθρο αυτό απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης με σύζυγο που 
υπηρετεί σε νοσοκομείο του ΕΣΥ και η κατά προτεραιότητα από-
σπαση των πολυτέκνων.

2. Οι αποσπάσεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται 
στην ίδια Υ.Πε., γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υ.ΠΕ. Οι 
αποσπάσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ, των 
Φ.Π.Υ.Υ. μιας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται με κοινή 
απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., μετά από σύμφω-
νη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.  Καθιερώνεται 
ρητά χρονικό όριο αποσπάσεων- που ορίζεται στα δύο (2) χρόνια 
με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, μετά από αί-
τηση του υπαλλήλου.

 Καταργείται η διάταξη του άρθρου 54 παρ. 7. του Ν. 4223/2013 
που όριζε ότι «η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού 
προσωπικού, που υπηρετεί στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια, δύ-

ναται να διενεργηθεί ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, γνώμη 
των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και μετά από εισήγηση 
του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας και η απόσπαση 
του νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί σε διαφορετικές Υ.ΠΕ. 
δύναται να διενεργηθεί μετά από κοινή εισήγηση των Διοικητών 
των οικείων Υ.ΠΕ., η οποία εκδίδεται, κατά τα ανωτέρω, ύστερα 
από αίτηση του υπαλλήλου και γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιακών 
συμβουλίων, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Διοικητών 
των αρμόδιων Υγειονομικών Περιφερειών, η απόσπαση δύναται να 
διενεργηθεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περί-
πτωση συναρμόδιων Υπουργών, όπου αυτό απαιτείται, με γνώμονα 
την εύρυθμη λειτουργία των Φορέων, λαμβάνοντας υπ` όψιν και τα 
κοινωνικά κριτήρια.»

3. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, 
που ρυθμίζουν θέματα μετατάξεων του νοσηλευτικού προ-
σωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., των Φ.Π.Υ.Υ., πλην αυτών του 
άρθρου 72 του Ν.3528/2007.

 Η διάταξη αυτή χαρακτηρίζεται από υπέρμετρη γενικότητα και 
με τον τρόπο που είναι διατυπωμένη, μπορεί να θεωρηθεί ότι κατα-
λαμβάνει και τις μετατάξεις των άρθρων 70 (μετάταξη σε ανώτερο 
κλάδο) και 71 (μετάταξη σε έτερο Υπουργείο ή Υπηρεσία ή νπδδ ). 
Αναμένουμε την σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο.

 Καταργεί δε την ευνοϊκή διάταξη της παραγράφου του άρθρου 
54 του Νόμου 4223/2013 δυνάμει της οποίας: «Η μετάταξη και η 
απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ 
νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων που 
υπηρετούν σε αυτά, επιτρέπεται μετά από αίτηση του ενδιαφερο-
μένου χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη των οικείων 
υπηρεσιακών συμβουλίων ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.»

4. Οι μετατάξεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκο-
νται στην ίδια Δ.Υ.ΠΕ, γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή 
της Υ.ΠΕ. Οι μετατάξεις του προσωπικού μιας ΔΥ.ΠΕ. σε Φ.Π.Υ.Υ. 
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άλλης Δ.Υ.ΠΕ, γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντί-
στοιχων Υ.ΠΕ., μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρε-
σιακών Συμβουλίων, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Π.Υ.Σ. που 
προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄180). Σε 
περίπτωση διαφωνίας των Διοικητών των Υ.Πε., για την μετάταξη 
αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας.

5. Οι αιτήσεις για μετάταξη υποβάλλονται δύο (2) φορές το 
χρόνο, κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο. Εξαιρούνται οι μετατάξεις 
για λόγους υγείας, που υποβάλλονται οποτεδήποτε. Για τις μετα-
θέσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), εξακολουθούν να ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (Α΄26).

6. Οι μετακινήσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. 
των Φ.Π.Υ.Υ., που βρίσκονται στην ίδια Δ.Υ.ΠΕ., γίνονται με αποφά-
σεις του Διοικητή της Υ.ΠΕ. Οι μετακινήσεις του προσωπικού, πλην 
των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. των Φ.Π.Υ.Υ. μιας Δ.Υ.ΠΕ. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης 
Δ.Υ.ΠΕ., γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοι-
χων Υ.ΠΕ, χωρίς γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. 
Το χρονικό όριο των μετακινήσεων ορίζεται σε τρεις (3) μήνες με 
δυνατότητα παράτασης τριών (3) επιπλέον μηνών, εντός του ιδίου 
ημερολογιακού έτους, μετά από αίτηση του υπαλλήλου. 

Με τη διάταξη αυτή αποσαφηνίζεται η διάταξη του άρθρου 
24 του Ν. 3599/2007 και το «έτος» εντός του οποίου μπορούν να 
πραγματοποιηθούν δύο τρίμηνες μετακινήσεις είναι σαφώς ημερο-
λογιακό (και όχι έτος με έναρξη την εναρκτήρια ημερομηνία της 
πρώτης μετακίνησης του υπαλλήλου)

7. Επιμηκύνεται το χρονικό όριο από το διορισμό μετά το οποίο 
επιτρέπονται οι υπηρεσιακές μεταβολές του νοσηλευτικού προσω-
πικού. Η διάταξη του Ν. 4223/2013 που καθιέρωνε όριο δύο ετών 
από το διορισμό καταργείται και επαναφέρεται σε ισχύ ο περι-
ορισμός της πενταετίας από το διορισμό ή από προηγούμενη 
μετάταξη. Εξαιρούνται οι αμοιβαίες μετατάξεις, οι μετατάξεις σε 
παραμεθόριες περιοχές και οι μετατάξεις για λόγους υγείας του 
μετατασσόμενου,του/της συζύγου ή των τέκνων του.  

8. Θεσπίζεται ρητή δυνατότητα έκδοσης ΚΥΑ των Υπουργών 
Υγείας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την 

οποία, υπάλληλοι του νοσοκομείου Παπαγεωργίου θα δύνανται, 
μετά από αίτησή τους, να αποσπώνται για χρονικό διάστημα έως 
δύο (2) ετών σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Δ.Δ.. 
Οι εν λόγω αποσπάσεις θα διενεργούνται μετά από γνώμη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και γνώμη 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα υποδοχής.

9. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση από-
φασης Υπουργού Υγείας η οποία δύναται να καθορίζει κάθε άλλη 
περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία αποσπάσεων, μετατάξε-
ων, μεταθέσεων και μετακινήσεων του νοσηλευτικού παραϊατρικού 
και λοιπού προσωπικού, ενώ προβλέπεται για πρώτη φορά η 
δημιουργία και εφαρμογή σχετικού κεντρικού ηλεκτρονικού 
συστήματος.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, πάντα στην πρώτη 
γραμμή των εξελίξεων και στο πλευρό των Νοσηλευτών, θα 
προβεί άμεσα σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για να επιτύχει 
τη δια νόμου επαναφορά όσων εκ των ευνοϊκών για τους 
Νοσηλευτές διατάξεων καταργήθηκαν και κυρίως για την 
εκ νέου κατάργηση του περιορισμού της πενταετίας από το 
διορισμό ή τη μετάταξη του νοσηλευτικού προσωπικού για 
την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μεταβολών, ενός περιο-
ρισμού αντισυνταγματικού αλλά και αδικαιολόγητου.

Στον ίδιο Νόμο, να επισημανθεί ότι περιλαμβάνεται διάταξη 
σχετική με την επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια μετ΄ αποδο-
χών των διατάξεων του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 (Α΄123) και 
της ΚΥΑ. 2003075/204/0022 (Β΄33/20.1.1995)- άδεια κλειστού 
τμήματος. Ορίζει ότι αυτές καταλαμβάνουν όλους τους, πλήρους 
απασχόλησης (πλην των ιατρών), εργαζόμενους στα τμήματα και 
τις μονάδες που αναφέρονται στην παραπάνω κοινή υπουργική 
απόφαση, ενώ ρητά προβλέπεται η επέκτασή της σε  εργαζόμε-
νους και άλλων ειδικών τμημάτων ή ειδικών μονάδων των φορέων 
παροχής υπηρεσιών υγείας Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οι-
κονομικών και Υγείας που αποτελεί πάγιο αίτημα της ΕΝΕ επί σειρά 
ετών.

Αποτελέσµατα εκλογών 
των Νοσηλευτών του ΕΣΥ

Στις 19 Φεβρουαρίου 2016 
στην Αθήνα, στο Αμφιθέα-

τρο του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», 
διενεργήθηκαν οι εκλογές της 
Ομοσπονδίας των Νοσηλευτών 
του ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - ΕΣΥ), για 
την ανάδειξη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής. 

Με ενιαίο ψηφοδέλτιο, πέρα 
και έξω από κομματικές γραμ-
μές και συμφέροντα, σε ένα κλί-
μα ομοψυχίας και αλληλεγγύης, 
η εκλογική διαδικασία κύλησε 
ομαλά και οι αντιπρόσωποι 
των Νοσηλευτών από τα πρω-
τοβάθμια σωματεία της χώρας, 
προσήλθαν στην κάλπη, για να 
εκφράσουν την προτίμησή τους, 

μεταξύ των υποψηφίων.
Η μαζική προσέλευση από 

όλη την Ελλάδα, που ξεπέρα-
σε κάθε προσδοκία, παρά τις 
όποιες δυσκολίες, τεκμηριώνει 
για ακόμη μία φορά την ανα-
γκαιότητα εκπροσώπησης των 
Νοσηλευτών από Νοσηλευτές 
και ενδυναμώνει ακόμη περισ-
σότερο τον κλάδο για αγωνιστι-
κές διεκδικήσεις.  

Από την εκλογική διαδικασία 
προέκυψαν τα εξής αποτελέ-
σματα:

Για το Διοικητικό Συµβούλιο

Τακτικά μέλη
Δάγλας Αριστείδης

Σκουτέλης Δημήτριος
Αβραμίδης Γεώργιος
Μπίζας Λάμπρος
Κοσκινάς Παναγιώτης
Τάνη Σοφία
Αρβανίτης Γεώργιος
Παπανδρέου Νικόλαος
Κωτσής Απόστολος
Τζιάτζιος Αθανάσιος
Καραλιόλιου Καλλιόπη
Μαντζανάς Μιχαήλ  
Μπαλιόζογλου Γεώργιος
Σαληκίδης Δημοσθένης
Κιούσης Νικόλαος

Αναπληρωματικά Μέλη
Μπακέλας Ιωάννης
Κωστίκου Μαρία
Παρά Πολυξένη

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Τακτικά Μέλη
Γαρδίκου Βαρβάρα
Χόνδρου Γεωργία
Ζουρνατζή Σοφία

Αναπληρωματικά Μέλη
Τριανταφυλλούδης Ιωάννης
Μητροπούλου Φωτεινή

Σύμφωνα με το καταστατικό της 
Ομοσπονδίας, θα ακολουθήσει 
η συγκρότηση σε σώμα του Δι-
οικητικού Συμβουλίου από τα 
νεοεκλεγέντα μέλη.
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Στο άρθρο  75 του προσφάτως 
ψηφισθέντος Νόμου 4368/2016 

προβλέπεται: «1. Στην περίπτωση Β 
της παραγράφου 2 του άρθρου 18 
του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύ-
ει, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: 
«Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί 
τυπικός ή ουσιαστικός νόμος, ο οποίος 
ορίζει τα σχετικά με τις προϋποθέσεις 
νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος και λήψης της σχετικής άδειας 
άσκησης επαγγέλματος, και μεταξύ αυτού και της σχετικής προκήρυ-
ξης δεν είναι δυνατόν να συμπληρωθεί χρονικά η συνολική εμπειρία 
των ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο 
της παρούσας περίπτωσης Β, δύναται, κατ’ εξαίρεση, να αναγνωρι-
σθεί η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, ως εμπειρίας νοούμενης 
της απασχόλησης 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 ή της προς πλήρωση 
θέσης μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών.»

Η διάταξη αυτή, καθό μέρος εισάγει ευνοϊκή εξαίρεση από την 
κείμενη Νομοθεσία τη σχετική με την απόκτηση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος Νοσηλευτή και την συνεπακόλουθη μοριοδότηση 
της εμπειρίας που αποκτήθηκε μόνον μετά την κτήση της άδειας 
αυτής, αποτελεί ανεπίτρεπτη όμοια αντιμετώπιση ανόμοιων κα-
ταστάσεων και προσκρούει στο άρθρο 4 του Συντάγματος και στην 
αρχή της ισότητας από την οποία  επιβάλλεται η διαφορετική 
ρύθμιση ανόμοιων καταστάσεων. Εν προκειμένω, δεν πρόκειται 
για καταστάσεις ή κατηγορίες προσώπων που τελούν κατ΄ επιταγή 
του Συντάγματος υπό την προστασία του Κράτους, τη μέριμνα ή 
την ειδική φροντίδα του, ώστε να είναι δικαιολογημένη η ανωτέρω 
ειδική μεταχείριση. Ειδικότερα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του Ν.1579/1985, 
από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθιερώνεται ο επαγγελ-
ματικός τίτλος του νοσηλευτή και νοσηλεύτριας στους πτυχιού-
χους ή διπλωματούχους των: α) Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) 
Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. γ) Τέως ανώτερων σχολών αδελ-
φών νοσοκόμων επισκεπτριών αδελφών νοσοκόμων, αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) Ισότιμων σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων σχο-
λών α, β, γ. Περαιτέρω, δια του Ν.3252/2004 συστήθηκε Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ένωση Νοσηλευ-
τών – Νοσηλευτριών Ελλάδος», που λειτουργεί υπό την μορφή 
επαγγελματικού συλλόγου, προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγ-
γραφής στα μητρώα του όλων όσων φέρουν τον επαγγελματικό 
τίτλο του Νοσηλευτή. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3§2 του Νόμου 3252/2004, τακτικά μέλη της Ε.Ν.Ε. 
είναι υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές που είναι απόφοιτοι: α) Τμη-
μάτων Νοσηλευτικών A.E.I., β) Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., γ) 

Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελφών 
Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελφών 
Νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργεί-
ου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτι-
κών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτι-
κών Σχολών ή Τμημάτων της αλλο-
δαπής, των οποίων τα διπλώματα 
έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα 

πτυχία των νοσηλευτικών σχολών της ημεδαπής από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, στ) Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής, ζ) Πρώην Σχο-
λής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση τίτλων σπουδών είναι αποκλειστική 
και πέραν των ανωτέρω αποφοίτων των σχολών που αναφέρονται, 
οι απόφοιτοι άλλων Σχολών ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και λοι-
πών φορέων δεν δικαιούνται να εγγραφούν στην Ε.Ν.Ε., δεν 
διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και δεν φέρουν τον 
επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας.  

Κατά το άρθρο 31§2 του Ν.3252/2004 δε, όποιος ασκεί τη 
νοσηλευτική χωρίς να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος διώκεται 
ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα (αντιποί-
ηση επαγγέλματος). 

Δια της διάταξης του άρθρου 75 επομένως, όχι μόνο 
αντιμετωπίζονται κατά παράβαση του Συντάγματος και της 
αρχής της ισότητας με όμοιο τρόπο ανόμοιες καταστάσεις, 
αλλά νομιμοποιείται «πλαγίως» μια de facto παράνομη κα-
τάσταση  άσκησης επαγγέλματος. 

Ο ισχυρισμός, τέλος, που περιλαμβάνεται στην αιτιολογική έκ-
θεση του σχεδίου νόμου ότι «με την παρούσα διάταξη αντιμετωπί-
ζεται το πρόβλημα που έχει ανακύψει για κατηγορία επαγγελματιών, 
οι οποίοι ασκούσαν το επάγγελμά τους επί σειρά ετών σύμφωνα με 
το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου τους, χωρίς να κατέχουν ειδική 
άδεια άσκησης του επαγγέλματος τους» σαφώς και δεν ανταποκρί-
νεται στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι, τουλάχιστον καθόσον 
αφορά τους Νοσηλευτές, δεν υφίσταται κάποιο σχετικό «πρό-
βλημα» που να απαιτεί «λύση» δια νομοθετικής παρεμβάσεως.  Με 
την παρούσα διάταξη επομένως, με την επίφαση της αντιμετώ-
πισης του ανωτέρω «προβλήματος» επιβραβεύεται μοριοδοτού-
μενη από το ΑΣΕΠ η άσκηση επαγγέλματος κατ’ αντιποίηση, 
χωρίς να πληρούνται οι κατά νόμον προϋποθέσεις και χωρίς να έχει 
εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος!

Ως το επαγγελματικό επιμελητήριο των Νοσηλευτών της 
χώρας, σε προάσπιση των δικαιωμάτων τους που θίγονται 
κατάφωρα, σας καλούμε όπως προβείτε σε κάθε απαιτούμε-
νη ενέργεια για την κατάργηση της ανωτέρω αντισυνταγμα-
τικής διάταξης του άρθρου 75 του Ν.4368/2016.

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ

Νοµοθετική de facto «τακτοποίηση»
παράνοµης άσκησης του νοσηλευτικού

επαγγέλµατος µε το Ν. 4368/2016
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Την ανάγκη για ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον στην 
Ελλάδα προκειμένου να νοιώσουν ακόμη πιο ελεύθερα οι επι-
χειρήσεις αλλά και να αυξηθούν παράλληλα οι Κλινικές μελέ-

τες οι οποίες μπορούν να τονώσουν με άμεση ρευστότητα την οι-
κονομία της χώρας, επανέλαβε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Πασχάλης 
Αποστολίδης σε συνέντευξη τύπου στα πλαίσια του συνεδρίου «Νο-
σοκομειακό Φάρμακο» που οργάνωσε την Τρίτη το Health Daily.

Η Ελλάδα δυστυχώς είναι ουραγός στις Κλινικές Μελέτες με 
80 εκατ. ευρώ τον χρόνο, την ώρα που οι Ισπανοί προσελκύουν 
ένα δις ευρώ και η Κύπρος 85 εκατ. ευρώ. Το πιο σοβαρό ωστόσο 
είναι το γεγονός, ότι πολλοί διοικητές νοσοκομείων, δεν γνωρίζουν 
ότι πραγματοποιούνται στο ίδιο τους το νοσοκομείο Κλινικές Με-
λέτες, ενώ σίγουρα και το θέμα της έλλειψης εκπαίδευσης, είναι 
πολύ σοβαρό. Μία κλινική μελέτη αποδίδει στην ελληνική οικονο-
μία 250.000 ευρώ ως άμεση επένδυση, ενώ η συνολική επίπτωση 
στην οικονομία ανέρχεται στις 500.000 ευρώ. Ο κ. Αποστολίδης 
επίσης, έκανε μία σύγκριση στο θέμα αυτό, μεταξύ Τσεχίας και Βελ-
γίου κατά πόσο δηλαδή άμεσα και απρόσκοπτα έχουν ανταποκριθεί 
οι χώρες αυτές στις Κλινικές μελέτες, και πόσο πίσω έχουμε μείνει 
εμείς.

Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τον κ. Αποστολίδη, ότι στην 
Τσεχία τα φορολογικά κίνητρα που δίνει η χώρα για μία Κλινική 
μελέτη, ανέρχονται στο 200%.

Από την πλευρά του ο Javier Urzay επικεφαλής της 
Farmaindustria Espana (των εκπροσώπων της Ισπανικής φαρμα-
κοβιομηχανίας), αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχει πραγμα-
τοποιήσει η Ισπανία στο κομμάτι της υγείας και του φαρμάκου, με-
ταρρυθμίσεις οι οποίες τρέχουν εδώ και 4 χρόνια και συνεχίζονται, 
με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές 
των προμηθευτών και των παρόχων υγείας. Το θέμα των καθυστε-
ρήσεων είναι καταστροφικό, τόνισε ο ομιλητής, προσθέτοντας ότι 
η Ισπανία κατάφερε να μειώσει τις ημέρες πληρωμής από 500 σε 
143. Στην Ελλάδα πάλι, παραμένουμε σταθερά στις 320 περίπου 
ημέρες (καθυστέρηση πληρωμών στους παρόχους υγείας), όπως 
σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κάτι δηλαδή λιγότερο από χρόνο.

Για τις κλινικές μελέτες ο κ. Urzay υπογράμμισε ότι αποτελούν 
σημαντικό κομμάτι της οικονομίας , καθώς τονώνουν με πόρους τα 
νοσοκομεία και την ίδια ώρα, εξοικονομούν πόρους για νέα φάρμα-
κα. Μάλιστα η Ισπανία είναι η πρώτη χώρα που άλλαξε την νομοθε-
σία για τις Κλινικές μελέτες. 

Νωρίτερα, σε ομιλία της στο συνέδριο, η πρόεδρος του ΕΟΦ 
κυρία Κατερίνα Αντωνίου αναφερόμενη στις Κλινικές Μελέτες, επε-
σήμανε, ότι ο Οργανισμός βρίσκεται σε συζήτηση με τον ΣΦΕΕ και 
την ΠΕΦ, προκειμένου να διαμορφώσει πρόταση νομοθετικών ρυθ-
μίσεων σχετικά με τον προσδιορισμό νέου κανονιστικού πλαισίου 
για τις κλινικές μελέτες. «Δεν πρέπει να χάνεται στην Ελλάδα ούτε 
μία κλινική δοκιμή!» δήλωσε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος του ΕΟΦ.

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα το 2010 είχε εγκεκριμένες 79 Κλινι-
κές μελέτες, την ώρα που το 2009 το Βέλγιο είχε 599.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Πολλοί διοικητές στο ΕΣΥ αγνοούν
ότι γίνονται στο νοσοκοµείο τους...
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Έγκριση έλαβε από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), μετά 
από μακρά περίοδο αναμονής, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 

τις Ρευματικές Παθήσεις (ΡΠ) – πραγματώνοντας ένα χρόνιο αίτημα 
των αρμόδιων επιστημόνων και των ασθενών στη χώρα που συνι-
στούν το Εθνικό Συμβούλιο για τις ΡΠ.

Το Σχέδιο αποσκοπεί: α) στην ευρύτερη αναγνώριση σε εθνι-
κό επίπεδο των επιπτώσεων των Ρευματικών Παθήσεων (ΡΠ), β) 
στην ανάδειξη της σημαντικότητας των μέτρων πρόληψης, πρώιμης 
διάγνωσης και έγκαιρης έναρξης της κατάλληλης φαρμακευτικής 
θεραπείας, και γ) στην προβολή όλων των διαθέσιμων αποτελε-
σματικών παρεμβάσεων που μειώνουν τη νοσηρότητα, την αναπη-
ρία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, με τελικό στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητα ζωής των ατόμων με ΡΠ.

Την ικανοποίησή του για την κύρωση του Σχεδίου εκφράζει ο 
Πρόεδρος ης Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, Παναγιώτης 
Τρόντζας, ο οποίος τονίζει: «Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση για 
τόσο για τις Ενώσεις Ασθενών όσο και για την επιστημονική κοινό-
τητα, καθώς τίθεται η προτεραιότητα της «πρώιμης διάγνωσης και 
της έγκαιρης και ορθής θεραπείας».

Προϋπόθεση για την υλοποίηση του Σχεδίου, βέβαια, είναι η 
έγκριση όλων των απαραίτητων διαδικασιών από τον Υπουργό 
Υγείας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει 7 θεματικούς άξονες που αφορούν:
 ▶ τις αναγκαίες πολιτικές υγείας και τις μεταρρυθμίσεις στο σύ-

στημα υγείας που χρειάζεται να εφαρμοσθούν,
 ▶ την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού,
 ▶ την ανάγκη δημιουργίας αρχείων καταγραφής ρευματοπαθών,
 ▶ την υποστήριξη και τη φροντίδα των χρόνιων ρευματοπαθών,
 ▶ την ανάπτυξη του εθελοντισμού για τη συμπληρωματική κάλυ-

ψη των αναγκών,
 ▶ την εκπαίδευση των ιατρών και των άλλων επαγγελματιών 

υγείας αλλά και των ίδιων των ασθενών και των οικογενειών 
τους,

 ▶ την έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις (στους τομείς της επι-
δημιολογίας, της αιτιοπαθογένειας, της κλινικής έρευνας, αλλά 
και των οικονομικών δεδομένων για την επιβάρυνση του συ-
στήματος υγείας).

Λίγα λόγια για τις ρευµατικές παθήσεις

Στην Ελλάδα οι Ρευματοπαθείς ανέρχονται περίπου σε 3.000.000. 
Από αυτούς, το 13% του πληθυσμού πάσχει από Οστεοαρθρίτιδα, 
11% από Οσφυαλγία, 4,8% από Αυχεναλγία, 4,5% από Οστεοπό-
ρωση και 2,1% από τα σοβαρά Αυτοάνοσα Φλεγμονώδη Συστη-
ματικά Ρευματικά Νοσήματα, ενώ 1 στα 1000 παιδιά πάσχουν από 
Νεανική Αρθρίτιδα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις των ΡΠ η αιτιολογία παραμένει 
άγνωστη. Ο τρόπος ζωής (άσκηση, διατροφή, κάπνισμα, επάγγελ-
μα, τόπος διαμονής κλπ) καθώς και οι κλιματολογικές συνθήκες 
δεν φαίνεται να σχετίζονται άμεσα με τη παθογένεση των ΡΠ αλλά 
μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση ή την εξέλιξη ορισμένων 
από αυτά τα νοσήματα.

Στην Ελλάδα οι ΡΠ αποτελούν την πρώτη κατά σειρά αιτία (μεταξύ 
όλων των νοσημάτων) χρόνιου προβλήματος υγείας (38,7%), μα-
κροχρόνιας και βραχυχρόνιας σωματικής ανικανότητας (47,2% και 
26,2% αντίστοιχα) και ιατρικών επισκέψεων (20,5%) ενώ κατατάσ-
σονται στη δεύτερη θέση ως αιτία κατανάλωσης συνταγογραφού-
μενων και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (24,0 και 17,7% 
αντίστοιχα).

Οι ΡΠ προσβάλλουν όλες τις ηλικίες (όχι μόνο τους ηλικιωμένους) 
και συνοδεύονται από πόνο και ανικανότητα ενώ εάν δεν αντιμε-
τωπιστούν κατάλληλα οδηγούν σε αναπηρία και αυξημένη νοσηρό-
τητα και θνητότητα.

Στη χώρα μας εκτιμάται ότι το 25% των ασθενών με Ρευματοειδή 
Αρθρίτιδα εγκαταλείπει την εργασία μέσα στα 5 πρώτα χρόνια από 
τη διάγνωση, ενώ 1 στους 2 ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε Ρευματολόγο και σε 
κατάλληλη θεραπεία λόγω της πολύχρονης  οικονομικής κρίσης 
που πλήττει περισσότερο τις ευπαθείς ομάδες.

ΕθΝΙΚΟ ΣχΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑθΗΣΕΙΣ

Ένα χρόνιο αίτηµα επιστηµόνων
και ασθενών πραγµατώνεται

Μια σημαντική επιτυχία του Εθνικού Συμβουλίου για τις ρευματικές παθήσεις
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Στο μικροσκόπιο βάζει την υγεία και τα προβλήματά της ο Ιατρι-
κός Σύλλογος Αθηνών καλώντας τα Διοικητικά Συμβούλια των 

επιστημονικών εταιρειών, επαγγελματικών ενώσεων και Ομοσπον-
διών όλων των υγειονομικών φορέων, σε κοινή συνεδρίαση την 
Πέμπτη 3 Μαρτίου.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του υπουργεί-
ου Υγείας, στις 13:30, ενώ έχει προσκληθεί και η πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου.

Στόχος είναι να ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία για τα «τρέχοντα 
ζητήματα που αφορούν το χώρο της υγείας μέσα στην καρδιά του 
προβλήματος» σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΣΑ.

Εν τω μεταξύ στις 22 Φεβρουαρίου για ακόμη μία φορά ο ΙΣΑ 
εξαπέλυσε τα βέλη του προς τον υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, 
καλώντας τον να αναλάβει την ευθύνη για τις λανθασμένες επιλο-
γές του και να υποβάλλει την παραίτησή του.

Ειδικότερα, με αφορμή δηλώσεις του υπουργού σε ΜΜΕ την 
Δευτέρα, αναφορικά με τις προσλήψεις και τις ΜΕΘ, ο ΙΣΑ χρησιμο-
ποίησε σκληρή γλώσσα, λέγοντας: «Ως «Πόντιος Πιλάτος της Δημό-
σιας υγείας», ο υπουργός Υγείας, απέδωσε τις τραγικές παραλείψεις 

και καθυστερήσεις, στο γεγονός ότι η φετινή «δεν είναι χρονιά κα-
νονικότητας, για τη χώρα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά! Προφα-
νώς και οι προηγούμενες δεν ήταν χρονιές κανονικότητας, αλλά η 
ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας είναι να διαχειριστεί τα δύσκολα προ-
βλήματα και όχι να αναζητά άλλοθι για τις δικές της παραλείψεις.

Ο ΙΣΑ εξαπέλυσε ακόμη σκληρή κριτική για όλα τα θέματα υγεί-
ας και τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί προκειμένου να δο-
θούν λύσεις, ζητήματα που αφορούν εκτός από τις ΜΕΘ και τις 
προσλήψεις, τα ακέφαλα νοσοκομεία, τα προβλήματα στην δημόσια 
υγεία, την γρίπη και τον ανύπαρκτο προληπτικό εμβολιασμό.

Τα στοιχεία μισθοδοσίας τους σε μηνιαία βάση θα μπορούν να 
βλέπουν όλοι οι μισθοδοτούμενοι μέσω της Ενιαίας Αρχής Πλη-

ρωμών (ΕΑΠ), όπως παραδίδονται από τους κατά τόπους εκκαθα-
ριστές.

Συγκεκριμένα, μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr, οι υπάλληλοι 
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού, με τους 
προσωπικούς τους κωδικούς του TAXISnet, θα μπορούν να έχουν 
άμεση πρόσβαση στην Εφαρμογή Πληροφόρησης Μισθοδοτούμε-
νων και να αναζητούν, εκτός από τα πρόσφατα στοιχεία μισθοδο-
σίας τους, και αναδρομικά στοιχεία από το έτος που εντάχθηκε ο 
φορέας τους στην ΕΑΠ.

Η νέα υπηρεσία υλοποιήθηκε από την Γενική Γραμματεία Πληρο-
φοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης, σε συνεργασία 
με την ΕΑΠ.

Η υγεία στο µικροσκόπιο από τον 
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τους 
επιστηµονικούς φορείς

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ. 
& Δ.Υ. για την ενηµέρωση των εργα-
ζοµένων στο Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και 
τους Ο.Τ.Α., για τη µισθοδοσία τους.

Ανδρέας Ξανθός: Τον... Μάρτιο θα 
µηδενίσουµε την λίστα αναµονής 
του ΕΚΑΒ για κλίνη ΜΕΘ! 
Πηγή: www.ygeia360.gr

Ενώ το υπουργείο 
Υγείας είχε ανακοι-

νώσει αρχικώς ότι οι 
μέχρι το τέλος του τρέ-
χοντος Φεβρουαρίου 
θα έχουν τοποθετηθεί 
στις θέσεις τους οι 100 
γιατροί και οι 400 νοση-
λευτές μονάδων εντα-
τικής θεραπείας (ΜΕΘ), 
ο υπουργός Υγείας Αν-
δρέας Ξανθός, σε συνέ-
ντευξή του στο site του 
Αθηναϊκού Πρακτορείου 
Ειδήσεων (ΑΠΕ) και τον 

δημοσιογράφο Μιχάλη Κεφαλογιάννη, δηλώνει την Δευτέρα 22 
Φεβρουαρίου ότι η τοποθέτησή τους θα πραγματοποηθεί... μέσα 
στον Μάρτιο!

 Την ίδια στιγμή, όσοι γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση στο 
δημόσιο σύστημα Υγείας υποστηρίζουν ότι η τοποθέτηση των 500 
γιατρών και νοσηλευτών ΜΕΘ δεν μπορεί να πραγματοποιθεί πριν 
από τον Απρίλιο και, έτσι, τόσο η τοποθέτηση του νέου προσωπι-
κού όσο και η αποδρομή της ιδιαιτέρως επιθετικής για φέτος γρί-
πης Α (Η1Ν1) θα βοηθήσουν τον Ανδρέα Ξανθό να... μηδενίσει την 
ντροπιαστική λίστα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 
για κλίνη ΜΕΘ, η οποία «μετρά» την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 22 
βαρέως πάσχοντες και πολυτραυματίες συνανθρώπους μας, αλλά 
βαίνει πλέον μειούμενη...
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Eµµένουν στην αποχή τους από το
διάλογο µε την κυβέρνηση σχετικά
µε το προσχέδιο για τον νέο ασφαλι-
στικό νόµο οι επιστηµονικοί φορείς

Επιµορφωτικό Σεµινάριο: «Αγωγή 
Υγείας σε σχολεία …και οι Πρώτες 
Βοήθειες γίνονται Παιχνίδι!»

Σε σύνολο 100 νοσοκοµείων ΕΣΥ 
εργάζονται µόνο 250 νοσοκοµει-
ακοί φαρµακοποιοί

H Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας, μέσω της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, σε 
συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος θα πραγμα-

τοποιήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, γονείς και 
κηδεμόνες των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, με 
τίτλο: «Αγωγή Υγείας σε σχολεία …και οι Πρώτες Βοήθειες 
γίνονται Παιχνίδι!»

Το επιμορφωτικό σεμινάριο σχεδιάστηκε ύστερα από σχετικά 
αιτήματα των εκπαιδευτικών, και αποσκοπεί μέσα από την παροχή 
βασικών γνώσεων σχετικά με τις Πρώτες Βοήθειες, να βοηθήσει τον 
εκπαιδευτικό, γονέα και κηδεμόνα των μαθητών της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και πρόληψης ατυχημάτων ή/ και 
παροχής πρώτων βοηθειών.

Ημερομηνία και ώρες διεξαγωγής Επιμορφωτικού Σεμιναρίου: 
Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 , 18:00 – 20:30.

Χώρος διεξαγωγής: Στην έδρα της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθή-
νας, Ανάφης 4 & Αγ. Αποστόλων, τηλ. 2106142593.

Μετά το πέρας της νέας κοινής σύσκεψης των επικεφαλής τους, 
η οποία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου στα 

γραφεία της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, στην Αθήνα, 
οι επιστημονικοί φορείς εμμένουν στην αποχή τους από το διάλογο 
με την κυβέρνηση σχετικά με το προσχέδιο για τον νέο ασφαλιστικό 
νόμο και επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση και ο Υπουργός Εργασίας, κ. 
Γιώργος Κατρούγκαλος, δεν έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα συγκε-
κριμένα στοιχεία, όπως αναλογιστικές μελέτες, ποσοτικοποιήσεις 
κ.λπ..

 Οι επιστημονικοί φορείς θεωρούν ότι το παρόν προσχέδιο, ακό-
μη και υπό την εκδοχή των τροποποιήσεών του, διατηρεί απροκάλυ-
πτα τον φορολογικό και δημοσιονομικό του χαρακτήρα, αγνοώντας 
τις αρχές του ασφαλιστικού δικαίου. Αυτό επιβεβαιώνεται, μάλιστα, 
και από την παράλληλη συζήτηση στη Βουλή. Επαναλαμβάνουν ότι 
ο όποιος διάλογος πρέπει να γίνει επί τη βάσει του ασφαλίστρου και 
της παροχής και όχι επί φορολογικού χαρακτήρα ποσοστών επί του 
εισοδήματος. Ζητούν να μην ενταχθούν στον ενιαίο φορέα ασφά-
λισης και επιφυλάσσονται, όταν θα έχουν στα χέρια τους συγκεκρι-
μένα ποσοτικά στοιχεία και μελέτες αναλογιστικές, να προβούν και 
στην κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων.

Η Δέσποινα Μακριδάκη, Πρόεδρος Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης 
Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) και Α΄ Αντι-

πρόεδρος του ΕΟΦ, τόνισε στο Συνέδριο «Νοσοκομειακό Φάρμα-
κο» που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο 
Divani Caravel, ότι η κρίση έχει πλήξει οικονομικά τη χρηματοδότη-
ση του συστήματος υγείας. Ο νοσοκομειακός φαρμακοποιός καλύ-
πτει εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς, είπε και ανέφερε οτι σε 
σύνολο 100 νοσοκομείων ΕΣΥ εργάζονται μόνο 250 νοσοκομειακοί 
φαρμακοποιοί, (1 φαρμακοποιός για 270 κλίνες). Σε 50 νομαρχιακά 
νοσοκομεία υπάρχει μόνο ένας φαρμακοποιός στο καθένα.         

Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί είναι επιφορτισμένοι και με την 
επιστημονική ευθύνη στη διαχείριση των προμηθειών σε ένα νοσο-
κομείο και  υποστήριξε ότι η υποστελέχωση των νοσοκομειακών 
φαρμακείων δυσχεραίνει τη χορήγηση φαρμάκων και την ποιότητα 
παροχής υπηρεσιών.
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Όπως είναι ήδη γνωστό, το νοσηλευτικό προσωπικό διακρίνεται 
σε δύο μεγάλους κλάδους. Ο ένας κλάδος είναι αυτός των 

Νοσηλευτών, που περιλαμβάνει υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ 
και ΤΕ. Ο έτερος κλάδος είναι αυτός των Βοηθών Νοσηλευτών, που 
περιλαμβάνει υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ.

Ευθύς εξαρχής και εκ των ανωτέρω εισαγωγικών παρατηρήσε-
ων διαφαίνεται η πρόδηλη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών κλάδων, 
που έγκειται στο διαφορετικό γνωστικό τους υπόβαθρο, ως απο-
τέλεσμα του εντελώς διαφορετικού επιπέδου των σπουδών τους. 

Η διαφορά αυτή αποτυπώνεται, εξάλλου, με σαφή τρόπο και 
στην κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, ο επαγγελματικός τίτλος 
του νοσηλευτή απονέμεται μόνον στους αποφοίτους σχολών της 
ανώτατης εκπαιδευτικής βαθμίδας (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) κατά την ρητή 
πρόβλεψη των διατάξεων του άρθρου 5 του Νόμου 1579/1985. 
Περαιτέρω, τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων φέρουν τον επαγ-
γελματικό τίτλο του νοσηλευτή περιγράφονται στο ΠΔ 351/1989. 
Επιπλέον, μόνον οι νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ δύνανται κατ’άρθρον 103 
του Νόμου 2071/1992 να καταλαμβάνουν τις θέσεις ευθύνης των 
νοσηλευτικών υπηρεσιών των νοσοκομείων όλης της χώρας. Τέλος, 
για τους φέροντες τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή ο νομο-
θέτης έχει προβλέψει την σύσταση ειδικού νομικού προσώπου δη-
μοσίου δικαίου που λειτουργεί ως επαγγελματικός σύλλογος, προ-
βλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής αυτών στα μητρώα του. 
Πρόκειται για την Ένωση Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδος 
(ΕΝΕ – ΝΠΔΔ), που συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 
3252/2004. 

Αντιστρόφως, οι ανήκοντες στο νοσηλευτικό προσωπικό της 
κατηγορίας ΔΕ φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του Βοηθού Νο-
σηλευτή, ενώ τα επαγγελματικά τους δικαιώματα περιγράφονται 
στις διατάξεις του ΠΔ 210/2001 και είναι σαφώς διαφορετικά από 
εκείνα των νοσηλευτών. 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω παρατηρήσεων η ΕΝΕ θεωρεί του-
λάχιστον αδιανόητη την μισθολογική εξίσωση των Βοηθών Νοση-
λευτών ΔΕ με τους Νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ. Μια τέτοια εξομοίωση 
θίγει τον πυρήνα της αρχής της ισότητας, που απαιτεί την διαφορε-
τική μεταχείριση άνισων καταστάσεων. Επί των ζητημάτων, μάλιστα, 
τούτων υπάρχει πλούσια και σταθερή νομολογία των Διοικητικών 
Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, που συστηματι-
κώς αποκρούει την εξομοίωση υπαλλήλων διαφορετικών κλάδων 
και κατηγοριών, τόσο εξ απόψεως επαγγελματικών δικαιωμάτων, 
όσο και εξ απόψεως μισθολογικής μεταχείρισης.

Κατά το μέρος τούτο η ΕΝΕ δικαιολογημένα διατηρεί ισχυρές 
ενστάσεις ως προς τη νομική βασιμότητα της περί του αντιθέτου 
άποψης και συνιστά την δέουσα επιφυλακτικότητα έναντι όσων 
υπόσχονται ή εξαγγέλλουν ότι δύνανται να επιτύχουν δικαστικώς 
την μισθολογική εξομοίωση των παραπάνω κλάδων εργαζομένων 
στα δημόσια νοσοκομεία. Εξάλλου, μια τέτοια δικαστική εξέλιξη θα 
σήμαινε την πλήρη και ριζική ανατροπή της πάγιας μέχρι σήμερα 
νομολογίας επί αντίστοιχων ζητημάτων με ταυτόχρονη επιβάρυνση 
του κρατικού προϋπολογισμού σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. 

Οι έχοντες νου και γνώση ας σταθμίσουν όλα τα παραπάνω…              

Eίναι γνωστό το ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές της μετάθεσης ή της μετά-
ταξης ενεργούνται ως επί το πλείστον κατόπιν υποβολής σχετικής αιτή-

σεως από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο και εκφορά γνώμης από το οικείο 
υπηρεσιακό συμβούλιο.

Σε κάθε περίπτωση απόρριψης της σχετικής αίτησης χωρεί προσφυγή 
ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου. Με άλλα λόγια 
εκ της κείμενης νομοθεσίας δεν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής έν-
στασης κατά της γνώμης που εκφέρει το υπηρεσιακό συμβούλιο κατά την 
εξέταση αιτημάτων περί υπηρεσιακών μεταβολών.

Περαιτέρω, σε περίπτωση συμμετοχής υπαλλήλου σε νέο διαγωνισμό 
και διορισμού του σε νέα οργανική θέση με ταυτόχρονη παραίτησή του από 
την αρχική του οργανική θέση, ακολουθείται ο κανόνας της βαθμολογικής 
ένταξης. Ειδικότερα, η διαδικασία βαθμολογικής ένταξης ή άλλως της ανα-
γνώρισης των ετών προϋπηρεσίας ενός δημοσίου υπαλλήλου διέπεται από 
τους ακόλουθους κανόνες :

Σύμφωνα με το άρθρο 98§1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 
3528/2007), «οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το διορισμό τους χρόνο 
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίηση τους 
μέχρι και τον τελευταίο ενιαίο βαθμό, ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπη-
ρεσίας τους, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου. 
Ο τυχόν πλεονάζων χρόνος μετά την ένταξη λαμβάνεται υπόψη για την 
εξέλιξη στον επόμενο ενιαίο βαθμό».

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, «ως πραγματική 
δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, νομι-
κό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδι-
ωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, 
αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη».  

Κρίσιμη και καθοριστική είναι προεχόντως η διάταξη της παραγράφου 4 
του άρθρου 98, σύμφωνα με την οποία για την κατά τα ανωτέρω ένταξη 
λαμβάνεται υπόψη μόνο η υπηρεσία, που έχει διανυθεί πριν από το διορι-
σμό με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος 
κατά το χρόνο της ένταξης. 

Δηλαδή, κατά την διαδικασία της ένταξης του άρθρου 98, δεν δύναται 
να ληφθεί υπόψη ο χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, που διανύ-
θηκε με το τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας από αυτήν, όπου ανήκει 
η θέση στην οποία εντάσσεται ο υπάλληλος. Στην αντίθετη περίπτωση ο 
νομοθέτης θα ανέτρεπε ουσιαστικά την ιεραρχία μεταξύ των ήδη υπηρε-
τούντων, παραβιάζοντας κατ’αυτόν τον τρόπο την συνταγματική αρχή της 
ισότητας. Επιπλέον θα πρέπει ερμηνευτικώς να γίνει δεκτό ότι, ενόψει της 
δίκαιης και ίσης μεταχείρισης των δημοσίων υπαλλήλων, οι εντασσόμενοι 
τίθενται στο «αριστερό» των ήδη υπηρετούντων ομοιοβάθμων τους.

Κατά τα λοιπά ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί, εις το ότι η ως 
άνω βαθμολογική ένταξη λαμβάνει χώρα μετά την μονιμοποίηση του υπαλ-
λήλου, ήτοι μετά την πάροδο της διετούς δοκιμαστικής περιόδου. Με άλλα 
λόγια, υπάλληλος που υπηρετεί ήδη στο δημόσιο και συμμετέχει σε νέα 
προκήρυξη του ΑΣΕΠ καταλαμβάνοντας νέα οργανική θέση, εννοείται πα-
ραιτούμενος από την πρώτη, οφείλει να διανύσει εκ νέου την διετή δοκιμα-
στική περίοδο και μετά το πέρας αυτής εντάσσεται πλέον στον βαθμό που 
του αντιστοιχεί βάσει της συνολικής προϋπηρεσίας του.   

Μισθολόγιο
Νοσηλευτικού Προσωπικού

Μετάθεση - Απόρριψη Αίτησης
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Αναφορικά με τον μέγιστο δυνατό αριθμό εκτελούμενων νυχτερινών 
βαρδιών επισημαίνονται τα ακόλουθα :

Εκ της κείμενης νομοθεσίας δεν προσδιορίζεται κάποιο ανώτατο όριο ανά 
μήνα σχετικά με τις νυχτερινές βάρδιες. Κατά συνέπεια, η παροχή εργασίας 
κατά τις νυχτερινές ώρες επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση της τήρησης 
των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 88/1999 περί των ελάχιστων 
προδιαγραφών για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 93/104/ΕΚ. Οι διατάξεις αυτές αφορούν τον ελάχιστο χρόνο 
ανάπαυσης, ενώ καθιερώνουν και μια σειρά εγγυήσεων για τους απασχο-
λουμένους τη νύχτα. Συμπερασματικά, τηρουμένων των ως άνω διατάξεων, 
δεν τίθεται κάποιο άλλο όριο ως προς τον μέγιστο μηνιαίο αριθμό των 
νυχτερινών βαρδιών.

Αναφορικά με τον χρόνο απασχόλησης και τον αντίστοιχο χρόνο ανά-
παυσης των δημοσίων υπαλλήλων επισημαίνονται τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις διατάξεις του άρθρου 29§1 του Δημοσι-
οϋπαλληλικού Κώδικα, «Ο υπάλληλος παρέχει την εργασία του μέσα στον 
οριζόμενο από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις χρόνο».

Η ως άνω γενική κατευθυντήρια διάταξη εξειδικεύεται και υλοποιεί-
ται με την εφαρμογή των ειδικότερων ρυθμίσεων, κυρίως, δε, αυτών του 
Προεδρικού Διατάγματος 88/1999 (Ελάχιστες προδιαγραφές για την ορ-
γάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ). 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του ως άνω ΠΔ, για κάθε περίοδο 
24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από έντεκα 
(11) συνεχείς ώρες. Η περίοδος των 24 ωρών αρχίζει την 00:01 και λήγει 
την 24:00 ώρα.

 Όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες, πρέπει να 
χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου 
οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. 
Τα διαλείμματα αυτά δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόμενα με την 
έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας.

Στους εργαζόμενους εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα, ελάχιστη περίοδος 
συνεχούς ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, η οποία συμπεριλαμβάνει 
κατ’ αρχήν την Κυριακή, ανάλογα με τις ισχύουσες για κάθε κατηγορία ερ-
γαζόμενων διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και πρακτικές, στις οποίες 
προστίθενται οι δώδεκα (12) συνεχείς ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης του 
άρθρου 3 του παρόντος. Αν δικαιολογείται για αντικειμενικούς ή τεχνικούς 
λόγους ή από τις συνθήκες οργάνωσης της εργασίας μπορεί να ορισθεί 
ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων (24) ωρών.

Όπου προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις η Κυριακή, ως ημέρα εβδο-
μαδιαίας ανάπαυσης, αυτή αρχίζει την 00:01 ώρα και λήγει την 24:00 ώρα. 
Για τους εργαζόμενους σε δραστηριότητες που λειτουργούν ολόκληρο το 
εικοσιτετράωρο με σύστημα διαδοχικών ομάδων εργασίας, η Κυριακή, μπο-
ρεί να αρχίζει την 06:00 ώρα ή την 07:00 ώρα και να λήγει την αντίστοιχη 
ώρα της Δευτέρας. Οι ρυθμίσεις των αμέσως προηγούμενων δύο εδαφί-
ων ισχύουν αναλόγως και σε όσες περιπτώσεις, ως ημέρα εβδομαδιαίας 
ανάπαυσης προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία άλλη ημέρα εκτός της 
Κυριακής.

Ο κανονικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων τη νύχτα δεν πρέπει 
να υπερβαίνει κατά μέσο όρο τις οκτώ ώρες ανά εικοσιτετράωρο σε περί-
οδο μιας εβδομάδας. Μπορεί να ορίζεται διαφορετική από την παραπάνω 
περίοδο αναφοράς με συλλογικές συμβάσεις εργασίας που συνάπτονται σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Δυνάμει των παραπάνω κανόνων ρυθμίζεται το ζήτημα της διευθέτη-
σης του χρόνου απασχόλησης και ανάπαυσης των εργαζομένων και στο 
δημόσιο τομέα. 

Είναι σαφές, ότι σε περιπτώσεις υπηρεσιών, όπως τα νοσοκομεία, που 
λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση, το προσωπικό παρέχει υπηρεσίες 
βάσει κυκλικού ωραρίου, ήτοι με το σύστημα των εναλλασσομένων βαρ-
διών. Ως βάρδια νοείται εν προκειμένω η παροχή υπηρεσίας με βάση το 
πρόγραμμα εργασίας και το κυκλικό ωράριο, ανεξαρτήτως ημέρας, ήτοι 
συμπεριλαμβανομένων των ημερών του σαββατοκύριακου και των αργιών.

Πάγια θέση της ΕΝΕ αποτελεί η ανάγκη ευλαβικής τήρησης των ελαχί-
στων προδιαγραφών περί των χρονικών ορίων απασχόλησης του νοσηλευ-
τικού προσωπικού. Οποιαδήποτε υπέρβαση αυτών και μάλιστα με συστη-
ματικό τρόπο αυξάνει τους κινδύνους τόσο για το νοσηλευτικό προσωπικό, 
όσο και για τους νοσηλευομένους ασθενείς. Για τον λόγο αυτό, κάθε φορά 
που παρατηρείται παραβίαση και δη υπέρβαση των χρονικών ορίων παρο-
χής εργασίας, θα πρέπει να υποβάλλεται σχετική αναφορά, όπου θα γίνεται 
λόγος περί της σωματικής και ψυχικής εξουθένωσης των νοσηλευτών, και 
των συνεπειών που δύναται να επιφέρει. 

Οι αναφορές θα πρέπει να είναι συστηματικές και επαναλαμβανόμενες 
σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, όπου παρατηρούνται αντίστοιχα φαινό-
μενα, προκειμένου να καταδειχθεί η αληθινή διάσταση του προβλήματος. 
Με τον τρόπο αυτό η ΕΝΕ θα έχει ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο κάθε 
φορά που διεκδικεί την άμεση πρόσληψη νοσηλευτών στα δημόσια νοσο-
κομεία. 

Περαιτέρω, στις υπηρεσίες που λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση 
το εκεί απασχολούμενο προσωπικό υποχρεωτικώς εντάσσεται στο κυκλικό 
ωράριο, ήτοι εις ένα σύστημα παροχής εργασίας ανά βάρδιες εναλλασσό-
μενου προσωπικού, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία 
της δημόσιας υπηρεσίας.

Πλέον χαρακτηριστική περίπτωση των ανωτέρω αποτελούν προφανώς 
τα νοσοκομεία και οι λοιποί φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και φρο-
ντίδας, που ως εκ της φύσεώς τους λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση. 

Στις περιπτώσεις αυτές το προσωπικό των εν λόγω φορέων αναγκαστι-
κώς ακολουθεί πρόγραμμα κυκλικού ωραρίου. 

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν στο κυκλικό ωράριο υπάγονται μόνον 
οι νοσηλευτές ή και οι επισκέπτες υγείας. Για να δοθεί πειστική απάντη-
ση στο ως άνω ζήτημα δέον όπως ανατρέξουμε στις διατάξεις του ΠΔ 
351/1989, όπου περιγράφονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των εργα-
ζομένων αμφοτέρων των παραπάνω κλάδων. 

Από την μελέτη των επίμαχων διατάξεων και δη αυτών του άρθρου 3 
προκύπτει ότι «Οι πτυχιούχοι του τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών 
Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τε-
χνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με 
άλλους επιστήμονες στον τομέα της Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών 
με το σχεδιασμό ανάπτυξη - εφαρμογή και αξιολόγηση παροχής όλων των 
Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης. Η αναφορά 
αυτή σε θέματα υγείας προϋποθέτει και συνεπάγεται την επικέντρωση στις 
πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας και στις φροντίδες αποκατάστασης με έμ-
φαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο δουλειάς 
και γενικότερα στην κοινότητα, συμπεριλαμβανόμενων και νοσηλευτικών 
υπηρεσιών, συντονιστικού ή προγραμματικού χαρακτήρα με εξαίρεση ια-
τρικές πράξεις που προϋποθέτουν την παρέμβαση γιατρού. Ασκούν έργο 
αγωγής υγείας, συμβουλευτικής υγείας και εν γένει φροντίδας υγείας».

Εκ των ανωτέρω χωρίων του άρθρου 3 του ΠΔ 351/1989, αλλά και 
από τη συνολική μελέτη των επίμαχων διατάξεων προκύπτει, ότι οι επι-
σκέπτες υγείας, ενόψει των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους, δύνανται 
κάλλιστα ή άλλως υποχρεούνται να ενταχθούν στο κυκλικό ωράριο.

Η άποψη αυτή, εξάλλου, θεμελιώνεται και στην ορθή εφαρμογή της 
αρχής της ισότητας, και δη της ιδιαίτερης έκφανσης αυτής που είναι η αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, δυνάμει της οποίας θεωρείται αδι-
ανόητη η διαφορετική αντιμετώπιση υπαλλήλων, που τελούν υπό το ίδιο 
καθεστώς.

Συμπερασματικά, η ένταξη των επισκεπτών υγείας στο κυκλικό ωρά-
ριο θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητη. Κάθε διαφορετική άποψη οδηγεί 
αναμφίβολα στην καθιέρωση μιας μορφής απαραδέκτου δυσμενούς δια-
κρίσεως έναντι των λοιπών απασχολουμένων, που εντάσσονται κανονικά 
στο κυκλικό ωράριο.

Το ως άνω επιχείρημα ενισχύεται ακόμη περισσότερο, όταν σε μια υπη-
ρεσία υποχρεώνονται, λόγω ελλείψεως προσωπικού, να εκτελούν νυχτερι-
νή βάρδια μόνον δύο νοσηλεύτριες. 

Νυχτερινή Βάρδια, Επισκέπτες Υγείας
& Κυκλικό Ωράριο
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑ-
ΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ 
ΔΙΑΒΗΤΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ»
Ημερομηνία: 04 - 06/03/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο THRAKI PALACE
Πόλη : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΙΝ-
ΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΠΡΟΗΓΜΕ-
ΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Ιστοσελίδα: www.congress.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕγΚΕ-
φΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ 2015-2016
Ημερομηνία: 05/03/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο DIvAnI CARAvEL
Πόλη: ΑθΗΝΑ 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Ελ-

ληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών 
Ιστοσελίδα: www.congress.gr

17Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
«ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟξΕΟΒΑΣΙΚΗΣ 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥ-
ΤΩΝ»
Ημερομηνία: 05/03/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο DIvAnI CARAvEL
Πόλη: ΑθΗΝΑ 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ 
ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟ-
ΣΗΜΑΤΑ 

Ιστοσελίδα: www.congress.gr

14th InternatIonal athens /
sprIngfIeld symposIum
on advances In alzheImer 
therapy
Ημερομηνία: 09 - 12/03/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο ATHEnS HILTOn
Πόλη : ΑθΗΝΑ 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: GEnEvA 

UnIvERSITY HOSPITALS (HUG) 
Ιστοσελίδα: www.congress.gr

11Ο (ΕΑΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ φΡΟΝΤΙ-
ΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΛΗψΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩ-
ΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑγΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗγΙΕΣ
Ημερομηνία: 11 - 14/03/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο ΜΟΝΤΑΝΑ, 
Πόλη: ΚΑΡΠΕΝΗσι
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Εταιρεία 

Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για 
Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) 

Ιστοσελίδα: www.congress.gr

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕξΕΛΙξΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑ-
ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ
Ημερομηνία: 11 - 14/03/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο DOMOTEL ΧΕΝΙΑ
Πόλη: ΒΟΛΟσ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ια-

τρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης σε 
συνεργασία με την Β΄ Προπαιδευτι-
κή Παθολογική Κλινική ΑΠΘ 

Ιστοσελίδα: www.congress.gr

11Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΚΑΡΔΙΑγγΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 11 - 14/03/2016
Χώρος:Ξενοδοχείο DIvAnI METEORA
Πόλη: KΑΛΑμΠΑΚΑ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Πα-

νελλήνια Ιατρική Εταιρεία Διευθυ-
ντών Καρδιολογίας 

ΠΑγΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑ-
ΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ: ΟΧΙ ΑΛ-
ΛΟΥΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ
Ημερομηνία: 15/03/2016
Χώρος: Αμφιθέατρο Γ́  Πανεπιστημιακής Πα-

θολογικής Κλινικής του ΓΝΝΘΑ «ΣΩΤΗΡΙΑ»
Πόλη: ΑθΗΝΑ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 

Ελληνική Λεμφολογική Εταιρεία 
(Ε.Λ.Ε.) & Αγγειολογικό Ιατρείο της 
Γ΄Παθολογικής Πανεπιστημιακής 
Κλινικής ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

Ιστοσελίδα: www.congress.gr

ΤΡΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑ-
ΒΗΤΟΛΟγΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΑΚ-
ΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ: ΟΙ ΑΝΑγΚΕΣ 
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥγΧΡΟΝΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»
Ημερομηνία: 17 - 19/03/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο ATHEnS HILTOn
Πόλη: ΑθΗΝΑ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ιστοσελίδα: www.congress.gr

5Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
Ημερομηνία: 18 - 19/03/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο IOAnnOU RESORT
Πόλη: ΠτΟΛΕμΑΐΔΑ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Νο-

σηλευτική υπηρεσία του Μποδοσά-
κειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας

Ιστοσελίδα: www.enne.gr

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 2015-2016
ΥΠΕΡΤΑΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑξΗ
Ημερομηνία: 19/03/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο DIvAnI CARAvEL
Πόλη: ΑθΗΝΑ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Ελ-

ληνική Εταιρεία Υπέρτασης 
Ιστοσελίδα: www.congress.gr

3Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
Ημερομηνία: 24 - 27/03/2016
Χώρος: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ nATURA
Πόλη: ΛιμΝΗ ΠΛΑστΗΡΑ, ΚΑΡΔιτσΑ  
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελ-

ληνική Εταιρεία Υπέρτασης 
Ιστοσελίδα: www.congress.gr

10Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Ημερομηνία: 25 - 27/03/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο AnEMOLIA
Πόλη: ΑΡΑχωΒΑ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελ-

ληνικό Κολλέγιο Γενικής Ιατρικής 
Ιστοσελίδα: www.congress.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΑΡΔΙ-
ΑγγΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. ΔΥΣΚΟΛΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ»
Ημερομηνία: 31/03/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο DIvAnI CARAvEL
Πόλη: ΑθΗΝΑ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελ-

ληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας Αθη-
ροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου 

15Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗ-
ΧΟΚΑΡΔΙΟγΡΑφΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑγ-
γΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 01 - 02/04/2016
Χώρος: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΝΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Πόλη : ΑθΗΝΑ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:  

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΓΝΑ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: ΜΑΧΙΜΑ ΑΕ
Τηλέφωνο: 2132088682
Email: karddep@hippocratio.gr

7Η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟ-
ΛΟγΙΑΣ – ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡγΙΟΛΟγΙΑΣ
Ημερομηνία: 01 - 02/04/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE
Πόλη: ΑθΗΝΑ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Παι-

δοπνευμονολογική και Παιδοαλλερ-
γιολoγική Μονάδα, Γ΄ Παιδιατρική 
Κλινική ΕΚΠΑ - ΠΓΝ «Αττικόν»

Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : 
Συνέδρα
Τηλέφωνο : 2610432200
Email : info@synedra.gr
Ιστοσελίδα:  www.synedra.gr

14Η ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 
«ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙ-
ΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡγΙΚΗ»
Ημερομηνία: 02/04/2016
Χώρος: Aμφιθέατρο 424 ΓΣΝΕ
Πόλη: θΕσσΑΛΟΝιΚΗ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Era Ltd
Τηλέφωνο: 210 3634944
Email: info@era.gr
Ιστοσελίδα: www.era.gr

Επιμέλεια
Γιακουμάκη Ειρήνη, Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασια-

κής Υγιεινής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ,
‘Ελενα Μπεκρή, Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ, ΜSc  «Διαχείριση Κρίσεων 

Υγείας- Διεθνής Ιατρική», ΠΓΝ Αττικής “Κωνσταντοπούλειο” Ν. Ιωνίας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
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2Η ΕΠΑγγΕΛΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ - ΣΥ.Ν.Ο. ΕΒΡΟΥ
Ημερομηνία: 08/04/2016
Χώρος: Αμφιθέατρο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 

ΣΥ.Ν.Ο. ΕΒΡΟΥ, ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ.
Ιστοσελίδα: www.pasyno.gr

3Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ψΥΧΟΠΡΟφΥΛΑΚΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία : 08 - 10/04/2016
Χώρος :ΤΙΤΑΝΙΑ
Πόλη : ΑθΗΝΑ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Ελ-

ληνική Ψυχοπροφυλακτική Εταιρεία
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
MDCOnGRESS
Τηλέφωνο : 2106074205
Email : MD@MDCOnGRESS
Ιστοσελίδα: WWW.MDCOnGRESS.GR

2Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 
ΣΥγΧΡΟΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟγΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
(ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ)
Ημερομηνία: 09/04/2016
Χώρος: Αμφιθέατρο «Φαίδων Φέσ-

σας» Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Πόλη: ΑθΗΝΑ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 

Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. Λαϊκό
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 

Mideast Travel
Τηλέφωνο : 2112118803
Email : laikocardiology@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.mideast.gr

2Ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Ο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑξΗ
Ημερομηνία: 09/04/2016
Χώρος: 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Πόλη: θΕσσΑΛΟΝιΚΗ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Α’ & 

Β’ Παθολογικές Κλινικές 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 

Premium Congress & Social 
Events Solutions

Τηλέφωνο : 2310226250
Email : premium.conf@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.premium-events.gr

11o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΛΛΕΡγΙΟΛΟγΙΑΣ & ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΑΝΟΣΟΛΟγΙΑΣ
Ημερομηνία: 14 - 17/04/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC
Πόλη : ΑθΗΝΑ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ 
& ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : 
vITA COnGRESS, Β. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.

Τηλέφωνο : 210 7254360
Email : g.ioannou@vitacongress.gr
Ιστοσελίδα: www.vitacongress.gr, 

www.allergy-congress.gr

24Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ψΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥ-
ΝΕΔΡΙΟ
Ημερομηνία: 14 - 17/04/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο THRAKI PALACE
Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Era 
Ltd
Τηλέφωνο : 210 3634944
Email : info@era.gr
Ιστοσελίδα: www.era.gr

5Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΟΙ ΔΙΑ-
ΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑξΗ
Ημερομηνία : 15 - 16/04/2016
Χώρος: Αμφιθέατρο 251 ΓΝΑ
Πόλη: ΑθΗΝΑ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: ICB
Email : info@icb.gr
Ιστοσελίδα: www.icb.gr/congress.
asp?p_id=165&lng=2

5Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙ-
ΤΟΥΤΟΥ ΕξΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΘΕ-
ΡΑΠΕΙΩΝ «ΟΥΡΟΛΟγΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙ-
ΝΟΣ – ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ»
Ημερομηνία : 16/04/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC
Πόλη: ΑθΗΝΑ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 

Ελληνικό Ινστιτούτο Εξατομικευμέ-
νων Θεραπειών

Τηλέφωνο: 210 6897552 – 3

43o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΔΟ-
ΚΡΙΝΟΛΟγΙΑΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 20 - 23/04/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο Divani Caravel
Πόλη: ΑθΗΝΑ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: GLOBAL 
EvEnTS
Τηλέφωνο : 2310247743
Email : info@globalevents.gr
Ιστοσελίδα: www.globalevents.gr

5Ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ γΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ 
ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΑΝΟΣΟΛΟγΙΑ
Ημερομηνία: 21 - 22/04/2016
Χώρος :Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Πόλη: ΑθΗΝΑ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Era Ltd
Τηλέφωνο : 210 3634944
Email : info@era.gr
Ιστοσελίδα: www.era.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΥΡΟγΥ-
ΝΑΙΚΟΛΟγΙΑΣ
Ημερομηνία: 22 - 23/04/2016
Χώρος: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πόλη: ΑθΗΝΑ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Πανελ-

λήνια Εταιρεία Ουρογυναικολογίας
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: MDcongress
Τηλέφωνο : 2106074200
Email: md@mdcongress.gr
Ιστοσελίδα: www.mdcongress.gr

46Ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ημερομηνία: 23 - 24/04/2016
Χώρος: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόλη: θΕσσΑΛΟΝιΚΗ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: PCO 

COnvIn
Email: paediatriki.ve@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.peve46thsymposium.gr




