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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

u  Συνέχεια στη σελ. 4

Καταργείται το σύστημα προαγωγής δια του συνυπολογισμού της αξιολόγησης του 
υπαλλήλου και του ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό. Επίσης καταργείται και 
το σύστημα προαγωγής με ποσόστωση επί των κάθε φορά κρινόμενων υπαλλήλων. 

Οι βαθμοί στους οποίους κατατάσσονται και εξελίσσονται οι υπάλληλοι είναι εκ 
νέου πέντε, ενώ μεταρρυθμίζονται τα ελάχιστα χρονικά όρια για την προαγωγή σε 
κάθε επόμενο βαθμό.

Η βασικότερη καινοτομία που εισάγει ο νέος νόμος έγκειται στην αποσύνδεση μισθού 
– βαθμού. Οι υπάλληλοι εξελίσσονται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κάθε φορά κα-
τέχουν, σε μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.). Οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ίδια κα-

τηγορία και έχουν το ίδιο μισθολογικά κλιμάκιο δικαιούνται το βασικό μισθό που 
αντιστοιχεί σε αυτό, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η θέση τους.

ΑΛΛΑΓΕΣ 
Βαθµολογική & 
Μισθολογική

Εξέλιξη

Η μεγαλύτερη διοργάνωση των Νοσηλευτών 
της Ελλάδας. Κλινικά φροντιστήρια, επιστη-
μονικές εργασίες, εγγραφές, διαμονή, μετακί-
νηση και ό,τι άλλο χρειάζεται να γνωρίζετε ...

u  Συνέχεια στη σελ. 9
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ΕΛΛΑΔΟΣ
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Γεώργιος Δόντσιος
Οργανωτικός Γραμματέας

Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
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Γεώργιος Δραχτίδης

Συμεών Μπάρκας
Παναγιώτης Κοσκινάς

Γεώργιος Ίντας
Γεώργιος Ποντισίδης
Γεώργιος Αρβανίτης
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Γιώργος Μητρόπουλος
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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 συμπεριλήφθηκε 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 πολύ-

τεκνων οικογενειών, μειώνεται στα 20 €. 
3. Για τα λοιπά μέλη, το ποσό της ετήσιας εισφοράς, από 45 € διαμορφώνεται σε 30 €.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Κανένα σχέδιο, κανένας προ-
γραµµατισµός, καµία πρόβλε-
ψη, καµία πολιτική
Οι ατυχείς χειρισμοί της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας σε 
όλους τους τομείς που αφορούν τη διαχείριση του εξαθλιωμέ-
νου πλέον ανθρώπινου δυναμικού των νοσοκομείων (κινητικό-
τητα, αποσπάσεις, μετατάξεις, συνθήκες εργασίας, μη επάρκεια 
αναλώσιμων και συνεχής αιμορραγία με αθρόες αποχωρήσεις), 
επιχειρείται να διορθωθούν πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι 
στα άρθρα των νόμων, με πρόχειρες και ενοχικές τροπολογίες ή 
άκυρες νομικά εγκυκλίους που δείχνουν προχειρότητα και πA-
ντελή έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ.
Δίπλα στους Κύπριους
Συναδέλφους µας
Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του 
ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.), εκφράζει την αμέριστη συμπαρά-
σταση και υποστήριξη στους συναδέλφους Νοσηλευτές της 
Κύπρου, που το τελευταίο χρονικό διάστημα με ευθύνη της 
Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.) έχουν προ-
χωρήσει σε κλιμάκωση των αγωνιστικών διεκδικήσεων και στη 
συμμετοχή τους σε απεργιακές κινητοποιήσεις. 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ.

Νέα Διοικητικά Όργανα
Η σύνθεση των Διοικητικών Οργάνων της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας των Νοσηλευτών του ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - ΕΣΥ) που 
προέκυψε από την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε 
τον Φεβρουάριο με τη συμμετοχή των εκλεκτόρων από τα 31 
σωματεία από όλη την επικράτεια που συμμετέχουν στην ομο-
σπονδία και την ακόλουθη συγκρότηση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου σε σώμα. 

ΕΠΙθΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ν.Υ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ
Διεκδικεί την εκλογή της 
στο Δ.Σ. του Νοσοκοµείου
Ο νοσηλευτικός κλάδος αποτελεί πυλώνα της ύπαρξης του 
ΕΣΥ και μπορεί και οφείλει να καταθέτει τις προτάσεις του 
και να συμμετέχει ΕΝΕΡΓΑ σε όλες τις μορφές διοίκησης του 
συστήματος. Ας ακούσουμε τους λειτουργούς της Υγείας και 
ας εμπιστευτούμε τις ειλικρινείς προσπάθειες τους.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ 
ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

u  Συνέχεια στη σελ. 7

u  Συνέχεια στη σελ. 8

u  Συνέχεια στη σελ. 15

u  Συνέχεια στη σελ. 8

u  Συνέχεια στη σελ. 8
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η Νοσηλευτική εκπαίδευση
δε µπορεί να περιµένει

Γράφει ο Αριστείδης Δάγλας

Όλοι όσοι έχουμε σχέση με τα 
κοινά της Νοσηλευτικής, είτε 
ως κλινικοί νοσηλευτές, είτε 

ως εκπαιδευτικοί και δάσκαλοι, έχουμε 
ασχοληθεί ή έχουμε έστω σχολιάσει την 
ιδιορρυθμία της ελληνικής νοσηλευτικής 
εκπαίδευσης και τις στρεβλώσεις που 
αυτή προκαλεί στην άσκηση του επαγ-
γέλματος και στην ακαδημαϊκή σταδιο-
δρομία των πτυχιούχων της.

Η γενναία εκπαιδευτική μεταρρύθ-
μιση της δεκαετίας του ’80, όταν δηλαδή μεταφέρ-
θηκαν οι Ανώτερες Σχολές των νοσοκομείων, αρχικά 
στα ΚΑΤΕΕ και μετέπειτα στα ΤΕΙ, δεν ολοκληρώθηκε 
επαρκώς, διαιωνίζοντας μέχρι σήμερα έναν απαρά-
δεκτο δυϊσμό που μόνο προβλήματα και εντάσεις δη-
μιουργεί. 

Τα κατεστημένα  συμφέροντα, ο φόβος για την 
απώλεια των καθηγητικών θέσεων, η μικροπολιτι-
κή αντιμετώπιση του ζητήματος από τους εκάστοτε 
υπουργούς, η ακόρεστη δίψα του ιατρικού κλάδου 
για την κατάληψη εδρών σε πανεπιστημιακά τμήμα-
τα, οι έριδες που πάντοτε ευδοκιμούσαν μεταξύ των 
«αντιμαχόμενων» πλευρών και μια σειρά από άλλα 
ιδιαίτερης χροιάς θέματα που δεν είναι του παρόντος 
να παρουσιαστούν, οδήγησαν τη νοσηλευτική εκπαί-
δευση σε αδιέξοδο. Αν προσθέσουμε στα παραπάνω 
τη νομοθετική Βαβέλ των αναφερόμενων ετών επί 
του θέματος και την ατυχή εκπροσώπηση του κλά-
δου στα αρμόδια όργανα από αυτόκλητους μεσσίες 
παντελώς άσχετους με το αντικείμενο, τότε γίνεται 
απολύτως κατανοητό γιατί μετά από 30 χρόνια μι-
λάμε ακόμα για την ανάγκη ενιαίας πανεπιστημιακής 
νοσηλευτικής εκπαίδευσης. 

 Η διεθνής νοσηλευτική κοινότητα προτείνει ως 
ελάχιστο προσόν για την άσκηση της νοσηλευτικής το 
πανεπιστημιακό πτυχίο. Η χώρα μας καλείται να απα-
ντήσει εποικοδομητικά στις νέες προκλήσεις που εμ-
φανίζονται στο νέο διεθνές περιβάλλον της εκπαίδευ-
σης αλλά ταυτόχρονα να προσαρμόσει τις δικές της 

δομές στα αντίστοιχα πρότυπα και διαδι-
κασίες. Η εξέλιξη της Νοσηλευτικής επι-
στήμης, της τεχνολογίας, το ευρωπαϊκό 
καθεστώς στα κράτη – μέλη με την ενιαία 
Πανεπιστημιακή Νοσηλευτική εκπαίδευ-
ση (πλην της Γερμανίας και Αυστρίας), η 
δήλωση του ενιαίου τίτλου Νοσηλευτή 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το άρθρο 5 
του Ν.1579/85 και η ψήφιση του Νόμου 
3204/2003 περί άσκησης ελευθέρου 
επαγγέλματος και οι βασικές τομεακές 

Κοινοτικές Οδηγίες (77/451, 77/452, 77/453 Ε.Ο.Κ.), 
επιβάλλουν την ανάπτυξη της Πανεπιστημιακής Νο-
σηλευτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Η ΕΝΕ πρωτοστατεί επί σειρά ετών, διακηρύσ-
σοντας την ανάγκη της ομογενοποίησης της νοση-
λευτικής εκπαίδευσης σε μια ενιαία πανεπιστημιακή 
βαθμίδα, με την κατάργηση της σχολής των Επι-
σκεπτών Υγείας και της Μαιευτικής και ταυτόχρονη 
ενσωμάτωση των γνωστικών τους αντικειμένων σε 
αντίστοιχες νοσηλευτικές ειδικότητες, όπως εξάλλου 
συμβαίνει παγκοσμίως. 

Παράλληλα, αναστολή της λειτουργίας όλων των 
Τμημάτων Νοσηλευτικής των ΤΕΙ και δημιουργία Πα-
νεπιστημιακών Τμημάτων όπου υπάρχει αντίστοιχη 
έδρα Ιατρικής Σχολής, δηλαδή στο ΕΚΠΑ,  Αριστο-
τέλειο Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, 
Δημοκρίτειο Θράκης και Θεσσαλίας.

Οι εξελίξεις έχουν πλέον δρομολογηθεί με τη 
σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων εκπαιδευ-
τικών φορέων, που για πρώτη φορά εμφανίζονται 
αποφασισμένοι να τα καταφέρουν. 

Με την ΕΝΕ ως εγγυητή και την πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Παιδείας να δείχνει ότι έχει αντιλη-
φθεί πλήρως τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος, θα 
οπλιστούμε με αισιοδοξία και αγωνιστικότητα, ώστε 
η σύγχυση και η κακοδαιμονία του παρελθόντος να 
απαλειφθεί δια παντός από το εκπαιδευτικό στερέω-
μα της Νοσηλευτικής.

Το οφείλουμε εξάλλου στις γενιές που έρχονται.
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ΝΟΜΟΙ 4354/2015 & 4369/2016

Αλλαγές στη Βαθµολογική
και Μισθολογική Εξέλιξη

των Δηµοσίων Υπαλλήλων

Αλλαγές φέρνουν οι πρόσφατοι Νόμοι 4354/2015 & 
4369/2016 στη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των 
Δημοσίων Υπαλλήλων. Συγκεντρώσαμε όλα όσα μας ενδια-

φέρουν και μας αφορούν. 

Ι. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Α. ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Με τον νόμο 4369/2016 καταργούνται τα άρθρα 6 έως 9 και 28 
του Νόμου 4024/11 και τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται πλέον μό-
νον από τις διατάξεις των άρθρων 40 και 89 έως 95 του Υπαλλη-
λικού Κώδικα.

Καταργείται το σύστημα προαγωγής δια του συνυπολογισμού 
της αξιολόγησης του υπαλλήλου (της απόδοσής του με βάση το 
βαθμό επιτυχούς ή μη υλοποίησης της στοχοθεσίας, των διοικη-
τικών του ικανοτήτων και της συμπεριφοράς στην υπηρεσία) και 
του ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό. Επίσης καταργείται 
και το -ευτυχώς μηδέποτε εφαρμοσθέν- σύστημα προαγωγής με 
ποσόστωση επί των κάθε φορά κρινόμενων υπαλλήλων (δια του 
οποίου καθιερωνόταν προαγωγή συγκεκριμένου ποσοστού των 
υπαλλήλων από βαθμό σε βαθμό, σε συνάρτηση με το σύστημα 
αξιολόγησης).

Οι βαθμοί στους οποίους κατατάσσονται και εξελίσσονται οι 
υπάλληλοι είναι εκ νέου πέντε, ενώ μεταρρυθμίζονται τα ελάχιστα 
χρονικά όρια για την προαγωγή σε κάθε επόμενο βαθμό. Ειδικό-
τερα:

Το άρθρο 80 του Υπαλληλικού Κώδικα που προβλέπει τη βαθ-
μολογική διάταξη θέσεων, το άρθρο 82 που ρυθμίζει το ζήτημα 
του χρόνου που απαιτείται για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό 
και το άρθρο 83 (Σύστημα προαγωγών - Πίνακες προακτέων), δεν 
υφίστανται κάποια σημαντική τροποποίηση.  Ειδικότερα:

 Χ Οι βαθμοί στους οποίους κατατάσσονται οι υπάλληλοι των κα-
τηγοριών ΠΕ και ΤΕ είναι 5 (Α έως Ε) και όχι 6 όπως καθιέρωνε ο Ν. 
4024. Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών αυτών είναι ο βαθμός 
Δ', για τους κατόχους διδακτορικού ο βαθμός Β και για τους  κατό-
χους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ο Γ.

 Χ Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται: Για την κα-
τηγορία TE: Από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' διετής υπηρεσία στο 
βαθμό Δ', από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β' εξαετής υπηρεσία στο 
βαθμό Γ' και από το βαθμό Β' στο βαθμό Α' εξαετής υπηρεσία στο 
βαθμό Β'. Για την κατηγορία ΠΕ: Από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' 
διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ', από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β' πε-
νταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και από το βαθμό Β' στο βαθμό Α' 
εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β'.

 Χ Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους μεταπτυχι-
ακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, 
ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συ-
νολικά κατά δύο (2) έτη. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώμα-
τος ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται 

συνολικά κατά έξι (6) έτη. (Στο σημείο αυτό διατηρήθηκε η πρό-
βλεψη του Νόμου 4024/11 και όχι του Υπαλληλικού Κώδικα που 
έκανε λόγο για δύο έτη μείωση του χρόνου και στο διδακτορικό). 
Αν ο υπάλληλος κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, η 
κατά τα ανωτέρω μείωση του χρόνου αφορά μόνο το διδακτορικό 
δίπλωμα. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός μεταπτυχι-
ακών τίτλων σπουδών, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική 
εξέλιξη μειώνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός.

 Χ Αναφορικά με τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά διπλώματα, 
απαλείφθηκε η διάταξη του άρθρου 82 που προέβλεπε: «Οι εν λόγω 
τίτλοι απαιτείται να είναι συναφείς με τα αντικείμενα στα οποία απα-
σχολούνται ή είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρε-
σίας τους, να απασχοληθούν. Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δί-
πλωμα νοούνται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο 
μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.. Για τα 
μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια 
αρχή» και το γεγονός αυτό μετά βεβαιότητας θα προκαλέσει δυσχέ-
ρειες στην πρακτική εφαρμογή του άρθρου 82.

 Χ Θεσπίζεται δυνατότητα προαγωγής του υπαλλήλου σε συ-
ντομότερο χρόνο: Για τον υπάλληλο που λαμβάνει στην αξιολόγη-
ση για δύο (2) συνεχείς περιόδους βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση 
του βαθμού 90, μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για προαγωγή 
κατά ένα (1) έτος. Αν η βαθμολογία αυτή αφορά το τελευταίο έτος 
που διανύει στο βαθμό, το ένα (1) έτος προσμετράται ως πλεονά-
ζων χρόνος στον επόμενο βαθμό.

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Το άρθρο 98 του Υπαλληλικού Κώδικα τροποποιείται ως ακολού-
θως: 

«1. Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το διορισμό τους χρόνο 
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίηση 
τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, με 
συνυπολογισμό πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό, ύστερα από 
ουσιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ένταξη ανατρέ-
χει στο χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 2. Ως 
πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυ-
θεί στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α., με 
σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου 
χρόνου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατά-
ξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογι-
κή εξέλιξη. 3. Προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου αντίστοιχη της προηγούμενης παραγράφου, σε υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών -μελών αυτής, λαμβάνεται υπό-
ψη για την ένταξη... 5. Για την κατά τα ανωτέρω ένταξη λαμβάνεται 
υπόψη μόνο η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό 
στην κατηγορία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της 
ένταξης. 6. Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη 
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που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα, 
λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται. Οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις αναγνώρισης της ως άνω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδί-
δεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης».

Αναφορικά με τη μεταρρύθμιση της διάταξης αυτής πρέπει να 
κάνουμε δύο παρατηρήσεις.

 i. Η αναγνώριση της προ του διορισμού πραγματικής δημόσιας 
υπηρεσίας του υπαλλήλου, μετά τη μονιμοποίηση του και η έντα-
ξη του στον οικείο βαθμό, ορίζεται ρητά ότι ανατρέχει στο χρόνο 
κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.  Η ρύθμιση αυτή, 
δεδομένης και της μεγάλης καθυστέρησης σύστασης και συγκρότη-
σης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κρίνεται εξαιρετικά ανεπιεικής 
για τον υπάλληλο, και μάλιστα χωρίς αποχρώντα δικαιολογητικό 
λόγο, διότι μεταθέτει σε βάρος του, κατά παράβαση και της αρχής 
της χρηστής διοίκησης, τις συνέπειες τυχόν αργοπορίας ή αμέλειας 
του αρμόδιου οργάνου να επιληφθεί του θέματος του και να απο-
φανθεί.

ii. Από τη διατύπωση της διάταξης της παραγράφου 6 του άρ-
θρου 98,  συνάγεται ότι η αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός 
του δημοσίου τομέα, εξαρτάται για μια ακόμη φορά από την 
έκδοση εφαρμοστικών νομοθετημάτων για την οποία δεν τίθε-
ται καν χρονικός περιορισμός. Να υπενθυμίσουμε ότι όμοια πρό-
βλεψη περιείχε και το καταργούμενο άρθρο 6 παρ. 4 του Νόμου 
4024/2011 και ότι το εν λόγω προεδρικό διάταγμα δεν εξεδόθη 
τα πέντε και πλέον έτη που ίσχυσε η διάταξη, με αποτέλεσμα να 
μην είναι δυνατή η αναγνώριση της εν λόγω προϋπηρεσίας όλα 
αυτά τα χρόνια!

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του  
Νόμου 4369/2016  κατατάσσονται από 1.1.2016 αυτοδικαίως 
στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του  Κώδικα Κατάστασης Δημοσί-
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.(ν. 
3528/2007), με εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 5 του 
άρθρου 82 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη-
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/ 2007) και με 
βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, που 
έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική τους 
εξέλιξη. Πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό 
κατάταξης.
2. Για την κατάταξη σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν υπολο-
γίζονται:  α. ο χρόνος της αργίας είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης 
που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας πειθαρχικής 
δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή τουλάχιστον προστί-
μου αποδοχών τριών (3) μηνών, β. ο χρόνος της αδικαιολόγητης 
αποχής από τα καθήκοντα, γ. ο χρόνος της προσωρινής παύσης, 
δ. ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί χρόνο 
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, ε. ο χρόνος της αναστολής 
άσκησης καθηκόντων εφόσον στη συνέχεια ο υπάλληλος τέθη-
κε σε αργία, στ. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο στερήθηκε ο 
υπάλληλος το δικαίωμα για προαγωγή, ζ. χρονικό διάστημα ίσο 
προς το μισό του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου, σε περί-
πτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασμού.
3. Για την κατάταξη, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 
στο συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας δεν υπολο-
γίζεται το μισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, που διανύθηκε 
με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας.
4. Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία χωρίς να κατέ-

χουν το απαιτούμενο τυπικό προσόν, κατατάσσονται στους βαθ-
μούς της κατηγορίας που υπηρετούν, με προσθήκη ενός (1) έτους 
στο χρόνο που απαιτείται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό με 
εξαίρεση τον εισαγωγικό βαθμό.
5. Για την κατάταξη που προβλέπεται από τις διατάξεις των προ-
ηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου εκδίδονται δια-
πιστωτικές πράξεις, που δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.
6. Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 4024/2011 που αφο-
ρούν στον υπολογισμό του πλεονάζοντος χρόνου στον κατά περί-
πτωση βαθμό ένταξης εξακολουθούν να ισχύουν.
7. Όπου για τη συμμετοχή σε συλλογικό όργανο ή την κατάληψη 
θέσης απαιτείται ως τυπική προϋπόθεση η κατοχή συγκεκριμένου 
βαθμού, οι υπάλληλοι συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα τους, 
ανεξαρτήτως του βαθμού στον οποίον κατατάσσονται, μέχρι τη 
λήξη της θητείας τους.
8. Οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Δι-
οικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. για τη βαθμολογική 
εξέλιξη των υπαλλήλων εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δη-
μοσίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξαρτήτων Αρχών και των 
Ν.Π.Δ.Δ., που κατέχουν οργανική θέση, με εξαίρεση το προσωπικό 
μερικής απασχόλησης.

ΙΙ. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Δια του νόμου 4354/2015 επίσης καταργήθηκαν αρκετές από 
τις διατάξεις του «ενιαίου βαθμολογίου- μισθολογίου» που εισήγα-
γε ο Ν. 4024/11.

α. Η βασικότερη καινοτομία που εισάγει ο νέος νόμος έγκειται 
στην αποσύνδεση μισθού – βαθμού. Οι υπάλληλοι εξελίσσονται, 
ανεξάρτητα από το βαθμό που κάθε φορά κατέχουν, σε μισθολογι-
κά κλιμάκια (Μ.Κ.). Οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ίδια κατηγορία 
και έχουν το ίδιο μισθολογικά κλιμάκιο δικαιούνται το βασικό μισθό 
που αντιστοιχεί σε αυτό, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο 
ανήκει η θέση τους.

β. Τα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) ορίζονται σε δεκαεννέα (19) 
για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. και οι υπάλλη-
λοι εξελίσσονται σε αυτά με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό 
το Μ.Κ. 19.

γ. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλά-
χιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη 
του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) 
Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ..

δ. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της προηγούμενης περίπτωσης πραγ-
ματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλ-
λήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την 
πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό 
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της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής απο-
φαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργα-
νο. Επί της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί ένσταση η οποία 
εξετάζεται από ειδική επιτροπή του Α.Σ.Ε.Π.

ε. Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής 
ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και 
όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

  Στο άρθρο 10 καθορίζονται τα μισθολογικά κλιμάκια εισό-
δου στην Υπηρεσία. Ο διοριζόμενος υπάλληλος εισέρχεται στην 
Υπηρεσία με το εισαγωγικό μισθολογικά κλιμάκιο της κατηγορίας 
στην οποία ανήκει ή στο μισθολογικά κλιμάκιο, που προβλέπεται 
από τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

Όπου από ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλέπεται η πλήρωση 
της θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας με απευθείας διορι-
σμό, απόσπαση, τοποθέτηση ή διάθεση, ο διοριζόμενος στη θέση 
αυτή εισέρχεται στην Υπηρεσία με το μισθολογικά κλιμάκιο της οι-
κείας κατηγορίας και κλάδου, το οποίο αντιστοιχεί στα έτη υπηρε-
σίας της θέσης που καταλαμβάνει, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε 
φορά διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Στο άρθρο 11, προβλέπεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη των 
υπαλλήλων των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. από κατώτερο σε ανώ-
τερο μισθολογικά κλιμάκιο, απαιτείται υπηρεσία δύο (2) ετών 
σε κάθε μισθολογικά κλιμάκιο.  Για τη μισθολογική εξέλιξη των 
υπαλλήλων από το κατώτερο μισθολογικά κλιμάκιο στο αμέσως 
ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος 
υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικά κλιμάκιο.  Η  εξέλιξη του 
υπαλλήλου γίνεται με πράξη του αρμόδιου για τα διορισμό οργά-
νου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι η προϋπηρεσία με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
ή ορισμένου χρόνου στους φορείς του Δημόσιου Τομέα του άρ-
θρου 7 παρ. 1 του Νόμου, αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των 
υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα 
μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν 
ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής πα-
ροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

 Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται 
με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου ορ-

γάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομη-
νία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων 
δικαιολογητικών.

Με το άρθρο 12 καθιερώνεται η  «προωθημένη μισθολογική 
εξέλιξη».  Υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, οι οποίοι, σύμφωνα με 
τις σχετικές περί αξιολόγησης των υπαλλήλων διατάξεις, βαθμολο-
γούνται με άριστα κατά μέσο όρο σε τρεις (3) συνεχόμενες ετήσιες 
αξιολογήσεις, δύνανται να εξελίσσονται ταχύτερα στη μισθολογική 
κλίμακα της κατηγορίας τους, λαμβάνοντας ένα (1) επιπλέον μισθο-
λογικό κλιμάκιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών μετά από πρό-
ταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης καθορίζονται 
η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της προωθημένης μισθολογικής 
εξέλιξης.  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού θα εφαρμοστούν από 
1.1.2018. Κατά την πρώτη εφαρμογή τους θα ληφθούν υπόψη οι 
ετήσιες αξιολογήσεις των δύο (2) προηγούμενων ετών, με την προ-
ϋπόθεση της πλήρους εφαρμογής των προβλεπόμενων περί της 
αξιολόγησης σχετικών διατάξεων.

Στο άρθρο 13 γίνεται ο ορισμός των αποδοχών του υπαλλή-
λου. Οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου αποτελούνται 
από το βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές των επόμενων 
άρθρων, καθώς και την προσωπική διαφορά του άρθρου 27.

Κατά το άρθρο 14,ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της 
Υ.Ε. κατηγορίας ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ.

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. της κατηγορίας αυ-
τής διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. 
του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των 780 ευρώ 
με το συντελεστή 0,0551. Το προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιεί-
ται στο πλησιέστερο ευρώ.

  Οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. 1 των κατηγοριών Δ.Ε., Τ.Ε. και 
Π.Ε. προσδιορίζονται με βάση το ποσό των 780 ευρώ, πολλαπλα-
σιαζόμενο με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενοι 
στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

                    
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ             ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Δ.Ε.                         1,10
Τ.Ε.                          1,33
Π.Ε.                         1,40
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Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. των ως άνω κατηγο-
ριών διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. 
του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού των 
780 ευρώ με τους ως άνω συντελεστές και στη συνέχεια με το 
συντελεστή 0,0699 για τη Δ.Ε. κατηγορία, 0,0530 για τη Τ.Ε. κατη-
γορία και 0,0540 για την Π.Ε. κατηγορία.
Το άρθρο 26 προβλέπει τα σχετικά με την πρώτη εφαρμογή του 
Νόμου:
1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του, η μισθολογική κατάταξη των 
υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 πραγματοποι-
είται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας 
στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει 
αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν, μέχρι και στις 31.12.2015.
2. Μετά τη μισθολογική κατάταξη της προηγούμενης παραγρά-
φου, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται 
μέχρι τις 31.12.2017.
3. Για τον υπολογισμό της προσαύξησης των αποδοχών λόγω 
χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, όπου αυτή προβλέπεται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βασικός 
μισθός.

Το άρθρο 27 ορίζει ότι σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των 
διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν βασικός μισθός ή τακτι-
κές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο 
υπάλληλος στις 31.12.2015, η διαφορά διατηρείται ως προσωπι-
κή. Για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνεται 
υπόψη η οικογενειακή παροχή και το επίδομα θέσης ευθύνης. 

Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νό-
μου αυτού προκύπτει βασικός μισθός υψηλότερος από αυτόν που 

ελάμβανε ο υπάλληλος στις 31.12.2015, η αύξηση που προκύπτει 
χορηγείται σε ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) 
ετών. Τυχόν αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης καταβάλλεται 
στο ακέραιο.

Για τους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι κατά την 
έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος, για την εφαρμογή 
των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, συνυπολογίζονται και οι 
αποδοχές που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της απόσπασης. Τυχόν 
προσωπική διαφορά καταβάλλεται για όσο χρόνο ο υπάλληλος εί-
ναι αποσπασμένος. Στην περίπτωση λήξης της απόσπασης και επι-
στροφής στην οργανική θέση πραγματοποιείται εκ νέου σύγκριση 
των αποδοχών του.

Σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς του υπαλλήλου σε άλλο 
φορέα, η προσωπική διαφορά του παρόντος άρθρου παύει να κα-
ταβάλλεται. 

Η τυχόν ύπαρξη προσωπικής διαφοράς, των υπαλλήλων με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καταβάλλεται 
μόνο για όσο διάστημα οι υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να παρέ-
χουν αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους με ανανέωση ή παράταση της 
αρχικής σύμβασης εργασίας τους.

Το άρθρο 28 καθορίζει το ανώτατο όριο αποδοχών. Οι πάσης 
φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη, 
που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς 
με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των φορέων του 
άρθρου 7, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, απα-
γορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραμμα-
τέα Υπουργείου. 

Οι ατυχείς χειρισμοί της ηγεσίας του 
Υπουργείου Υγείας σε όλους τους το-
μείς που αφορούν τη διαχείριση του 

εξαθλιωμένου πλέον ανθρώπινου δυναμι-
κού των νοσοκομείων (κινητικότητα, απο-
σπάσεις, μετατάξεις, συνθήκες εργασίας, μη 
επάρκεια αναλώσιμων και συνεχής αιμορ-
ραγία με αθρόες αποχωρήσεις), επιχειρείται 
να διορθωθούν πριν ακόμα στεγνώσει το 
μελάνι στα άρθρα των νόμων, με πρόχειρες 
και ενοχικές τροπολογίες ή άκυρες νομικά 
εγκυκλίους που δείχνουν προχειρότητα και 
παντελή έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού.

Όσον αφορά δε, την αντιμετώπιση των 
νοσηλευτών, η κατάσταση εκτραχύνεται 
καθημερινά ολοένα και περισσότερο. Οι πο-
λυθρύλητες προσλήψεις για τις ΜΕΘ μέσω 
του ΚΕΕΛΠΝΟ που θα ανακούφιζαν τη νο-
σηλεία των πολιτών που προσβλήθηκαν 
από την εποχιακή θανατηφόρο γρίπη ακόμα 
δεν ανακοινώθηκαν, παρότι ο Μάρτιος πέ-
ρασε πια και η γρίπη θα αμβλυνθεί ούτως ή 
άλλως λόγω της παρέλευσης του Χειμώνα…

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης 4Κ 
(σύμφωνα με την οποία θα διοριστεί το 
αστρονομικό νούμερο των …34 νοσηλευ-
τών) αν και ανακοινώθηκαν, παραμένουν 
ακόμα «προσωρινά» και τα νοσοκομεία 
καλούν τους επιτυχόντες να υπογράψουν 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μέχρι να τα-
κτοποιηθούν οι ατέρμονες γραφειοκρατικές 
διαδικασίες. Η συγκρατημένη αισιοδοξία για 
τις μόνιμες προσλήψεις, έστω αυτών των 
λίγων δεκάδων νοσηλευτών έχει πια εξανε-
μιστεί και η απογοήτευση των εργαζομένων 
σύντομα θα δώσει τη θέση της στην οργή.

Η Ψυχιατρική μεταρρύθμιση… απορρυθ-
μίστηκε και στο ΨΝΑ Δαφνί, νοσηλεύονται 
90 επικίνδυνοι τρόφιμοι που έχουν διαπρά-
ξει εγκλήματα, χωρίς καμία απολύτως φύ-
λαξη, με το ενδεχόμενο να θρηνήσουμε θύ-
ματα νοσηλευτές ή νοσηλευόμενους, όπως 
έγινε με την πυρκαγιά και τους νεκρούς του 
περασμένου Σεπτέμβρη.

Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει κανένα σχέ-
διο, κανένας προγραμματισμός, καμία πρό-

βλεψη, καμία πολιτική από την ηγεσία του 
Υπουργείου μας. Η προχειρότητα και η ευ-
καιριακή απόπειρα αντιμετώπισης των προ-
βλημάτων είναι καθημερινή πρακτική στην 
Αριστοτέλους, που δείχνει να μη μπορεί να 
αντιληφθεί τη σοβαρότητα των προβλημά-
των που καλείται να αντιμετωπίσει.

Και μη χειρότερα…

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Κανένα σχέδιο, κανένας προγραµµατισµός, 
καµία πρόβλεψη, καµία πολιτική
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Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοση-
λευτική Ομοσπονδία του ΕΣΥ (ΠΑ.
ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.), εκφράζει την αμέ-

ριστη συμπαράσταση και υποστήριξη στους 
συναδέλφους Νοσηλευτές της Κύπρου, 
που το τελευταίο χρονικό διάστημα με ευθύ-
νη της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών 
(ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.) έχουν προχωρήσει σε κλιμά-
κωση των αγωνιστικών διεκδικήσεων και 
στη συμμετοχή τους σε απεργιακές κινητο-
ποιήσεις. 

Οι Πανεπιστημιακού Επιπέδου νοση-
λευτικές σπουδές των Κυπρίων συναδέλ-
φων μας, έχουν προσφέρει πολλά στη βελ-
τίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας 
και σίγουρα έχουν ακόμη περισσότερα να 
προσφέρουν στο μέλλον, καθώς η νοση-
λευτική επιστήμη εξελίσσεται συνεχώς. Επί-
σης, είναι γνωστή η μεγάλη συμμετοχή των 
Κυπρίων Νοσηλευτών σε επιστημονικές 
δραστηριότητες (συνέδρια, έρευνα κλπ) 
τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε διεθνές, 
καταδεικνύοντας το ζήλο και την αγάπη που 
τρέφουν για την επιστήμη τους και τον άρ-
ρωστο που είναι ο τελικός αποδέκτης των 
προσπαθειών τους.
Παρόλα αυτά όμως η Πολιτεία της Κύπρου, 
αντί να δείξει  τον απαιτούμενο σεβασμό 
σε αυτό τον τόσο ευαίσθητο κλάδο και να 
σκύψει με ενδιαφέρον στην επίλυση των 
προβλημάτων που τον απασχολούν, επέλε-
ξε να προσπαθήσει να τον υποτιμήσει “μην 
αναγνωρίζοντας μισθολογικά” τις “ήδη 

αναγνωρισμένες Πανεπιστημιακού επι-
πέδου” σπουδές του, όπως έχει κάνει με 
όλους τους άλλους κλάδους, θέτοντας τους 
Νοσηλευτές στο περιθώριο των υπολοίπων 
επιστημόνων ή κατατάσσοντάς τους σε επι-
στήμονες β’ κατηγορίας.

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νο-
σηλευτική Ομοσπονδία του ΕΣΥ (ΠΑ.
ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.), γνωρίζοντας το υψηλό επί-
πεδο εκπαίδευσης που διαθέτουν οι Κύπριοι 
συνάδελφοί μας, αναγνωρισμένο σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχοντας εμπιστοσύνη 
στην Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών 
(ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ) για την αγωνιστική της δράση, 
στηρίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις και 
θεωρεί δεδομένο ότι στο τέλος, οι Νοσηλευ-
τές και μαζί τους και οι ασθενείς θα βγουν 
κερδισμένοι. 

Από την εκλογική διαδικασία της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας των Νοσηλευτών 
του ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - ΕΣΥ) που πραγ-
ματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο με τη 
συμμετοχή των εκλεκτόρων από τα 31 
σωματεία από όλη την επικράτεια που 
συμμετέχουν στην ομοσπονδία και την 
ακόλουθη συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου σε σώμα προέκυψε η ακό-
λουθη σύνθεση των Διοικητικών Οργά-
νων της Ομοσπονδίας:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος

Δάγλας Αριστείδης, 
Γ.Ν.Ν. «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Γενικός Γραμματέας
Αβραμίδης Γεώργιος, Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»

Α΄ Αντιπρόεδρος
Σκουτέλης Δημήτριος, Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»

Ταμίας
Μαντζανάς Μιχαήλ, Γ.Ν. «Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ»

Αναπλ. Γραμματέας
Τάνη Σοφία, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

Β΄ Αντιπρόεδρος
Αρβανίτης Γεώργιος, ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αναπλ. Ταμίας
Κωτσής Απόστολος, Π.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Μέλη
Κοσκινάς Παναγιώτης, 

ΠΕΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Σαληκίδης Δημοσθένης, 

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ
Μπαλιόζογλου Γεώργιος, 

Ψ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παπανδρέου Νικόλαος, 
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»

Μπίζας Λάμπρος, 
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Καραλιόλιου Καλλιόπη, 
ΠΕΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Τζιάτζιος Αθανάσιος, Ψ.Ν.Α. ΔΑΦΝΙ
Κιούσης Νικόλαος, Κ.Ψ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Αναπληρωματικά Μέλη
Μπακέλας Ιωάννης, Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Κωστίκου Μαρία, Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Παρά Πολυξένη, Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕπΙΤρΟπΗ
Τακτικά Μέλη

Γαρδίκου Βαρβάρα, ΤΖΑΝΕΙΟ
Χόνδρου Γεωργία, ΛΑΪΚΟ

Ζουρνατζή Σοφία, 
Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Αναπληρωματικά Μέλη
Τριανταφυλλούδης Ιωάννης

Μητροπούλου Φωτεινή

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ.

Νέα Διοικητικά 
Όργανα 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - Ε.Σ.Υ.

Δίπλα στους Κύπριους
Συναδέλφους µας

ΕΠΙθΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Ν.Υ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ

Διεκδικεί την εκλογή της στο 
Δ.Σ. του Νοσοκοµείου

Με αφορμή τις επιθέσεις στο πρόσωπο 
της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, σχετικά 
με την συμμετοχή της στις εκλογές για την 
ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου, η   Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος  
και το Δ.Σ. του 2ου Περιφερειακού Τμήματος 
της Ε.Ν.Ε. θέλουμε να επικροτήσουμε και να 
στηρίξουμε την απόφαση της Διευθύντριας 
της Νοσηλευτικής υπηρεσίας του Γενικού 
Νοσοκομείου Βέροιας να διεκδικήσει την 
εκλογή της στο ΔΣ του Νοσοκομείου και να 
της ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλό αγώνα 
και ευόδωση των προσπαθειών της. 

Θεωρούμε ότι η προσπάθεια της αυτή είναι 
προς όφελος της εύρυθμης λειτουργίας του 
Νοσοκομείου και καθίσταται επιβεβλημένη 
εξαιτίας των ολοένα και μεγεθυνόμενων 
προβλημάτων στο χώρο της υγείας.
Ο νοσηλευτικός κλάδος αποτελεί πυλώνα 
της ύπαρξης του ΕΣΥ και μπορεί και οφείλει 
να καταθέτει τις προτάσεις του και να 
συμμετέχει ΕΝΕΡΓΑ σε όλες τις μορφές 
διοίκησης του συστήματος. Ας ακούσουμε 
τους λειτουργούς της Υγείας και ας 
εμπιστευτούμε τις ειλικρινείς προσπάθειες 
τους.
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Ενημερωθείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.enne2016.gr και στο τηλ. 210 5244760

Προθεσμία Ειδικών
Μειωμένων Εγγραφών

Κυριακή
17 Απριλίου

Προεγγραφές στα
Κλινικά & Ειδικά

Φροντιστήρια
& Σεμινάρια

Ηλεκτρονικά
Αναρτημένες
Ανακοινώσεις

e-Posters
Προθεσμία Υποβολής

Τρίτη 3 Μαΐου Υπό την Αιγίδα
του Υπουργείου Υγείας

Με τη στήριξη του
Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου

Ρυθμιστικών Αρχών
Νοσηλευτικής

Το 9ο Πανελλήνιο και 8ο Πανευρωπαϊκό 
Επιστημονικό και Επαγγελματικό

Νοσηλευτικό Συνέδριο
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
πραγματοποιείται στην Καλαμάτα

από 19 έως 22 Μαΐου 2016
στο ξενοδοχείο Elite City Resort.

Το Συνέδριο μοριοδοτείται 
από την Ε.Ν.Ε. με 23 Μονάδες 
Συνεχιζόμενης Νοσηλευτι-
κής Εκπαίδευσης, σύμφωνα 
με το Ν. 3252/2004, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν.4272/2014.

http://www.enne2016.gr
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Κλινικά & Ειδικά Φροντιστήρια & Σεμινάρια, Πληροφορίες & Προεγγραφές

Στο πλαίσιο διοργάνωσης του 9ου Πανελληνίου και 8ου Πα-
νευρωπαϊκού Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτι-

κού Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί πλήθος κλινικών φροντι-
στηρίων, σεμιναρίων και ειδικών φροντιστηρίων, για τα οποία 
αναρτώνται σταδιακά στην ιστοσελίδα οι αναλυτικές πληρο-
φορίες για το καθένα, ενώ μετά την οριστική διαμόρφωση του 
τελικού προγράμματος του Συνεδρίου θα αναρτηθεί ο ακριβής 
χρόνος και χώρος πραγματοποίησής τους.

Η εγγραφή στα Κλινικά Φροντιστήρια, Σεμινάρια και Ει-
δικά Φροντιστήρια είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους εγγεγραμμένους 
Συνέδρους και γίνεται αποκλειστικά στη Γραμματεία του Συ-
νεδρίου ως εξής:

Κλινικά Φροντιστήρια, Σεμινάρια & Ειδικά Φροντιστήρια 
με Προεγγραφές
Για συγκεκριμένο αριθμό κλινικών φροντιστηρίων, σεμιναρίων 
και ειδικών φροντιστηρίων θα γίνουν δεκτές προεγγραφές απο-
κλειστικά με υποβολή δήλωσης συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικής 
φόρμας στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Ο αριθμός και η θεμα-
τολογία των συγκεκριμένων κλινικών φροντιστηρίων, σεμινα-
ρίων και ειδικών φροντιστηρίων μέσω προεγγραφών εμπλου-
τίζεται επιπρόσθετα σταδιακά.  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
δήλωση συμμετοχής σε αυτά είναι η προηγούμενη εγγραφή του 
συμμετέχοντος στο Συνέδριο.

Κλινικά Φροντιστήρια, Σεμινάρια & Ειδικά Φροντιστήρια 
με Εγγραφή κατά τις ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου.
Για συγκεκριμένο αριθμό και είδος κλινικών φροντιστηρίων, σε-
μιναρίων και ειδικών φροντιστηρίων θα υπάρχει η δυνατότητα 
εγγραφής αποκλειστικά κατά τις ημέρες διεξαγωγής του Συνε-
δρίου σε ειδικό γραφείο της Γραμματείας που θα λειτουργεί τις 
ημέρες διεξαγωγής στο χώρο του Συνεδρίου.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

 • Η εγγραφή στα Κλινικά Φροντιστήρια, Σεμινάρια & Ειδικά 
Φροντιστήρια γίνεται απαραίτητα αυτοπροσώπως.

 • Μετά το πέρας των Κλινικών Φροντιστηρίων, Σεμιναρίων & 
Ειδικών Φροντιστηρίων θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολού-
θησης στα Κλινικά Φροντιστήρια με μονάδες συνεχιζόμενης 
νοσηλευτικής εκπαίδευσης από την ΕΝΕ (Ν. 3252/04, Ν. 
4272/14).

 • Επειδή η ζήτηση κάθε χρόνο είναι αυξημένη, παρακαλούμε 
φροντίστε εγκαίρως για την εγγραφή σας.

 • Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για τις εγγραφές στα κλινικά φρο-

ντιστήρια, σεμινάρια και ειδικά φροντιστήρια είναι στην πε-

ρίπτωση που ο δηλών/ούσα συμμετοχή είναι Νοσηλευτής/
τρια, να έχει τακτοποιήσει την εγγραφή του ως μέλος της 
ΕΝΕ και την ανανέωση της μέχρι σήμερα. 

 • Ο γενικός κατάλογος με τα κλινικά φροντιστήρια που θα 
πραγματοποιηθούν ενημερώνεται διαρκώς μετά την έγκρισή 
τους από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου και μέ-
χρι την οριστική διαμόρφωση του τελικού προγράμματος, γι’ 
αυτό σας παρακαλούμε να επισκέπτεστε ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα την ιστοσελίδα του Συνεδρίου ώστε να παραμέ-
νετε ενήμεροι για τις νέες προσθήκες και πληροφορίες.

Ακολουθεί ο τρέχων κατάλογος με τα κλινικά φροντιστήρια, σε-
μινάρια και ειδικά φροντιστήρια για τα οποία μπορείτε να δηλώ-
σετε ήδη συμμετοχή ηλεκτρονικά. 

ΤΡΕχΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΣΕ-
ΜΙΝΑΡΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΓ-
ΓΡΑΦΕΣ

 Χ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Ο εθισμός των εφήβων στο δι-
αδίκτυο, καθώς και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα παιδιά 
και οι έφηβοι από την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου
 Χ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Η χρήση της νοηματικής γλώσ-
σας από τους νοσηλευτές – γέφυρα επικοινωνίας στις υπηρε-
σίες υγείας για τους κωφούς & βαρήκοους ασθενείς 
 Χ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Βιωματικό εργαστήρι διαχείρι-
σης του συνδρόμου Ηθικής Παρενόχλησης στο χώρο εργα-
σίας «Mobbing»
 Χ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Διοικητικές πρακτικές νοση-
λευτών στο υπολογιστικό σύννεφο
 Χ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Δημιουργία εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για κλινικούς νοσηλευτές
 Χ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Ακρίβεια Παλμικού Οξύμετρου 
και συνήθη σφάλματα στην καθημερινή κλινική πρακτική
 Χ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Εκπαίδευση Περιεγχειρητικών 
Νοσηλευτών για την αποφυγή Μυοσκελετικών Παθήσεων
 Χ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Τραχειοβρογχική αναρρόφηση: 
επικαιροποίηση γνώσεων
 Χ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Rotation νοσηλευτικού προ-
σωπικού (goal-oriented job rotation): εργαλείο διοίκησης και 
ευκαιρία αλλαγής κουλτούρας στα νοσοκομεία 
 Χ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Βασικής Υποστήριξης της Ζωής & Αυτόματου 
Εξωτερικού Απινιδισμού
 Χ ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Κατευθυντήριες οδηγίες συγ-
γραφής και παρουσίασης πτυχιακών και μεταπτυχιακών δι-
πλωματικών εργασιών
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 Χ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – Ειδικό Βιωματικό Εργαστήριο Μουσικής Θε-
ραπείας με Γκονγκ
 Χ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Οξεοβασική Ισορροπία
 Χ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – Ψυχική Διαταραχή και Καθημερινότητα (Βιω-
ματικό με τεχνικές Δραματοθεραπείας)
 Χ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Διαδικτυακή εκπαίδευση – συ-
νεργατική μάθηση στη Νοσηλευτική
 Χ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοι-
ας Ύπνου (ΣΑΑΥ): η αναγνώρισή του και η σημασία της στο 
πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)
 Χ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - Ανταλλαγή–Σχέση–Επικοινωνία (Βιωματι-
κό:Αυτοσχεδιασμός-Εικαστικά)
 Χ ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Επεξεργασία πρωτογενών ποσο-
τικών δεδομένων με τη βοήθεια λογισμικού στατιστικής ανά-
λυσης
 Χ ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – 10+1 τρόποι για να αναπτύξετε 
ή να βελτιώσετε τις ικανότητές σας ως Κριτές σε ένα Επιστη-
μονικό Περιοδικό
 Χ ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Πώς να αναζητήσετε, αρχειοθε-
τήσετε και διαχειριστείτε τη βιβλιογραφία σας με τον ευκολό-
τερο, ταχύτερο και δωρεάν τρόπο.

Εγγραφές στο Συνέδριο

Κατηγορία 
Εγγραφής

Έως 
17/04/2016

Μετά τις 
17/04/2016

Μέλη ΕΝΕ 120 € 180 €
Μη Μέλη ΕΝΕ / Άλ-
λοι Επαγγελματίες 
Υγείας

180 € 200 €

Φοιτητές (1o πτυ-
χίο)* & Άνεργοι 
Νοσηλευτές

70 € 90 €

Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο περιλαμβάνει:
 • Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συνεδρίου
 • Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
 • Υλικό Συνεδρίου (τσάντα, μπλοκ, στυλό κ.λ.π.)
 • Προσφορά καφέ στα διαλείμματα του Συνεδρίου
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
 • Εναρκτήρια Τελετή

Μετακίνηση με Λεωφορείο
στην Καλαμάτα

Τοπική Μετακίνηση στην Καλαμάτα
τις ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου

Στο πλαίσιο διοργάνωσης του 9ου Πανελληνίου και 8ου 
Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νο-

σηλευτικού Συνεδρίου, η Ε.Ν.Ε. θα μισθώσει λεωφορεία από 
διάφορες πόλεις για την μετακίνηση των συμμετεχόντων από 
την πόλη διαμονής τους στην Καλαμάτα, στα ξενοδοχεία των 
πακέτων διαμονής, και την επιστροφή τους.

Οι πόλεις που θα είναι διαθέσιμα τα λεωφορεία είναι οι 
εξής: Αθήνα, Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Θεσσα-
λονίκη, Ιωάννινα, Κόρινθος, Λαμία, Λάρισα, Πάτρα, 
Τρίπολη.
Η πρόθεση μετακίνησης με λεωφορείο δηλώνεται μέ-
χρι τις 8 Μαΐου 2016 στη Γραμματεία του Συνεδρίου, 
συμπληρώνοντας ειδική ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα 
του Συνεδρίου www.enne2016.gr ή επικοινωνόντας άμεσα 
με την Γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλ. 2105244760.

Στο κόστος μετακίνησης περιλαμβάνεται η μετάβα-
ση από κάθε πόλη στην Καλαμάτα, στα ξενοδοχεία δι-
αμονής και η επιστροφή. Το κόστος μετακίνησης από κάθε 
πόλη στην Καλαμάτα συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής, 
έχει ως εξής:

Τις ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου θα υπάρχουν λεω-
φορεία που θα εκτελούν κυκλική διαδρομή από το 

Συνεδριακό Ξενοδοχείο Elite City Resort ανά δύο ώρες 
περίπου προς τα επιλεγμένα ξενοδοχεία διαμονής των συ-
νέδρων, σύμφωνα με πρόγραμμα το οποίο θα αναρτηθεί πριν 
τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην ιστοσελίδα www.enne2016.
gr.

 • Η μίσθωση των λεωφορείων για κάθε διαδρομή θα γίνει 
εφόσον υπάρχει ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός 30 
επιβατών.

 • Η καταβολή του τιμήματος, θα γίνεται την στιγμή της επι-
βίβασης με μετρητά. Η διαδικασία αυτή προτιμάται, γιατί 
σε περίπτωση που τελικά δε συμπληρωθεί ο αναγκαίος 
αριθμός επιβατών και το λεωφορείο δεν μισθωθεί, να μην 
υπάρχει δυσχέρεια επιστροφής των χρημάτων με τραπε-
ζικά εμβάσματα.

 • Στην περίπτωση που δεν καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθ-
μός επιβατών για κάποια διαδρομή, οι συμμετέχοντες θα 
ενημερώνονται εγκαίρως.

 • Στο κόστος μετακίνησης περιλαμβάνεται η μετάβαση από 
κάθε πόλη στην Καλαμάτα, στα ξενοδοχεία διαμονής και 
η επιστροφή.

ΠΟΛΗ Κόστος ΠΟΛΗ Κόστος

Αθήνα 35 € Κόρινθος 25 €

Αγρίνιο 45 € Λαμία 50 €

Αλεξανδρού-
πολη 150 € Λάρισα 70 €

Άρτα 55 € Πάτρα 30 €

Θεσσαλονίκη 110 € Τρίπολη 15 €

Ιωάννινα 65 €
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Η Καλαμάτα, πρωτεύουσα του νομού Μεσ-
σηνίας και λιμάνι της Νότιας ηπειρωτικής 

Ελλάδας, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της Πελοποννήσου μετά τη Πάτρα. Είναι χτι-
σμένη στους πρόποδες του όρους Καλάθι (πα-
ρυφή του Ταϋγέτου), στην καρδιά του Μεσ-
σηνιακού Κόλπου και απέχει 239 χλμ από την 
Αθήνα και 215 χλμ από τη Πάτρα.

Πρωτοεμφανίζεται στην ιστορία ως Φα-
ραί, αρχαία πόλη χτισμένη περίπου εκεί που 
βρίσκεται σήμερα το φράγκικο κάστρο της πό-

λης, από τον Όμηρο και τον Παυσανία. Κατά 
την περίοδο των Σταυροφοριών η κυριαρχία 
του κάστρου περνάει στα χέρια των Φράγκων 
και ξεκινάει η οικονομική ακμή της πόλης. 
Από το 1410 ως το 1715 μ.Χ. η κυριαρχία της 
Καλαμάτας περνάει σε Έλληνες και Σλάβους 
της Γιάννιτσας, σε Φράγκους, Οθωμανούς και 
Βενετούς μέχρι την οριστική κατάληψη της 
από τους Οθωμανούς Τούρκους. Η Καλαμάτα 
είναι πόλη σταθμός της Ελληνικής Επανάστα-
σης καθώς στις 23 Μαρτίου του 1821 στον 

ιερό ναό των Αγίων Αποστόλων, σύμβολο 
της πόλης, ευλογείται η επαναστατική ση-
μαία και ξεκινάει η Επανάσταση του 1821 με 
πρωτεργάτες τους Κολοκοτρώνη, Νικηταρά, 
Μαυρομιχάλη και Παπαφλέσσα.
Στα τέλη του 19ου αιώνα με τη κατασκευή 
του λιμανιού η Καλαμάτα, η ονομαζόμενη 
πλέον Μασσαλία του Μωριά, έρχεται σε 
επαφή με τη δύση και την κουλτούρα της 
και δημιουργείται η αστική τάξη που δια-
μορφώνει μια σημαντική πολιτιστική βάση 
και κληρονομιά σηματοδοτώντας σημαντική 
ανάπτυξη και ακμή.

Στις μέρες μας η περιοχή παρουσιάζει 
μεγάλη επισκεψιμότητα εγχώριου τουρι-
σμού καθώς συνδυάζει υπέροχα το βουνό 
με τη θάλασσα. Η Καλαμάτα είναι μια σύγ-
χρονη πόλη, με αξιόλογη οικονομική, πνευ-
ματική και καλλιτεχνική δραστηριότητα και 
καλοδιατηρημένα νεοκλασικά, και χώρους 
πρασίνου. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 
εκτεταμένες αναπλάσεις διαμορφώνοντας 
την εικόνα της πόλης. Έχουν κατασκευασθεί 
ποδηλατόδρομος, πλήρεις και σύγχρονες 
αθλητικές εγκαταστάσεις, διαθέτει νέο, σύγ-
χρονο νοσοκομείο καθώς επίσης και διεθνές 
αεροδρόμιο.

Στην πόλη εδρεύει ΤΕΙ και Σχολές του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με εκατοντά-
δες φοιτητές να σπουδάζουν εκεί. Επίσης, η 
περιοχή διαθέτει σπουδαία αξιοθέατα όπως 
την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, το 
φράγκικο Κάστρο, το πάρκο σιδηροδρόμων, 
το Μπενάκειο Μουσείο Καλαμάτας, τη Δη-
μοτική Πινακοθήκη και τη Πινακοθήκη Σύγ-
χρονης Ελληνικής τέχνης και πολλά ακόμη 
μνημεία προς τέρψη και θαυμασμό.

Στην Καλαμάτα διοργανώνονται κάθε 
χρόνο σπουδαίες και υψηλής ποιότητας 
πολιτιστικές εκδηλώσεις με κορυφαία το 
Διεθνές Φεστιβάλ Χορού προσελκύοντας 
επαγγελματίες, σπουδαστές, ερασιτέχνες και 
κοινό.

Η Καλαμάτα παραμένει πόλη καταγω-
γής επιφανών Ελλήνων της Τέχνης και των 
Γραμμάτων, όπως ο βραβευμένος με Όσκαρ 
Σκηνογραφίας Βασίλης Φωτόπουλος, ο 
ηθοποιός και ερμηνευτής κλασικού τραγου-
διού Γιώργος Μούτσιος, ο μουσικοσυνθέτης 
Yanni, o ερμηνευτής και στιχουργός Μιλτιά-
δης Πασχαλίδης, η λυρική ποιήτρια της γε-
νιάς των νεορομαντικών Μαρία Πολυδούρη 
και ο διακεκριμένος φυσικός επιστήμονας 
Ιωάννης Ηλιόπουλος.

Ξενοδοχείο Τιμή κατ’ άτομο 
σε Τρίκλινο

Τιμή κατ’ άτομο 
σε Δίκλινο

Τιμή κατ’ άτομο 
σε Μονόκλινο

Elite City Resort 220 € 300 € 440 €

Filoxenia Kalamata 220 € 300 € 440 €

Pharae Palace Hotel 180 € 250 € 370 €

Rex Hotel 170 € 220 € 340 €

Belvedere Hotel 170 € 220 € 340 €

Messinian Bay Hotel 160 € 200 € 300 €

Comfy boutique Hotel 160 € 200 € 300 €

Ostria Hotel 140 € 170 € 240 €

Galaxy Hotel 140 € 170 € 240 €

Πακέτα Διαμονής σε Ξενοδοχεία της Καλαμάτας

Οι παραπάνω αναφερόμενες τιμές πακέτου είναι κατ’ άτομο και περιλαμβάνουν τρεις 
διανυκτερεύσεις (19,20,21/05/2016) και πρωινό.

Η πόλη της Καλαμάτας

Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Elite City Resort,
;όπου πραγματοποιείται το Συνέδριο. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η παρουσίαση των Posters θα γίνει 
ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη 

εκτύπωσης, μεταφοράς και ανάρτησης 
των posters  στο συνεδριακό χώρο. Οι 
ανακοινώσεις θα προβληθούν σε οθόνες 
fullHD. Η διαγώνιος των οθονών είναι 
50’’.

Η δομή της παρουσίασης θα ακολου-
θεί τη δομή της περίληψης, δηλαδή:

Εισαγωγή, Σκοπός, Μεθοδολογία, 
Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.

 
Σχεδιασµός e-poster
Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το 
πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για 
τη δημιουργία του e-poster.
Η παρουσίαση θα γίνει σε ΜΙΑ ΜΟΝΑ-
ΔΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.
 • Ο προσανατολισμός των σελίδων, 

πρέπει να είναι οριζόντιος (landscape).
 • Στην καρτέλα Σχεδίαση (Design), στην 

πρώτη επιλογή Διαμόρφωση σελίδας 
(Page Setup), αλλάξτε τις ιδιότητες 
σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα 
(Πλάτος: 90cm και ύψος: 50cm)

Οι οδηγίες είναι ενδεικτικές και αν έχετε 
σχεδιάσει το e-poster σας σε διαστάσεις 
ή αναλογίες (π.χ. 4:3) που να πλησιάζουν 
τα μεγέθη αυτά, τα γράμματα και τα σχέ-
διά σας θα είναι σίγουρα ευκρινή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φόντο 
και χρώματα όπως επιθυμείτε.

Παρακαλούμε να επιλέξετε ευδιάκρι-
τους συνδυασμούς. Για τις ενσωματωμέ-
νες εικόνες παρακαλούμε να χρησιμοποι-
ήσετε format .jpeg ή .png σε ανάλυση 72 
ή 96 dpi σε οριζόντιο προσανατολισμό, 

ώστε να επιτευχθεί υψηλή ποιότητα ει-
κόνας και μικρός όγκος του αρχείου. Οι 
γραμματοσειρές που θα επιλέξετε θα 
πρέπει να είναι μέρος του λειτουργικού 
συστήματος των MS Windows, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ορθή εμφάνιση των αρ-
χείων. Μπορείτε να επιλέξετε ενδεικτι-
κά ανάμεσα στις γραμματοσειρές Arial, 
Times New Roman, Tahoma, Trebuchet 
Ms, Calibri, Book Antiqua, Verdana, 
Palatino Linotype.
Τίτλος Διαφάνειας: Φροντίστε ο τίτλος 
της ανακοίνωσής σας να είναι σε γραμ-
ματοσειρά μεγαλύτερου μεγέθους από το 
υπόλοιπο κείμενο. Οποιοδήποτε μέγεθος 
γραμματοσειράς από 36 και άνω, είναι 
ικανοποιητικό. Στο πάνω μέρος της δια-
φάνειας αριστερά από τον τίτλο θα πρέ-
πει να υπάρχει το λογότυπο της ΕΝΕ (θα 
το βρείτε στα υποδείγματα στο τέλος της 
παρούσας ανάρτησης).
Κυρίως κείμενο ή κείμενο σε πίνακες ή 
διαγράμματα: Tο μέγεθος της γραμμα-
τοσειρά θα πρέπει να είναι 18 και άνω 
(Προτεινόμενο μέγεθος γραμματοσειράς 
28, ανάλογα με το σύνολο των πληρο-
φοριών που θα ενσωματώσετε). Μεγέθη 
μεγαλύτερα του 40 δεν προτείνονται.
Για τη λεζάντα εικόνων ή διαγραμμά-
των μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και 
μικρότερα μεγέθη, ανάλογα με το πόσο 
σημαντικό είναι το κείμενο για την κατα-
νόηση της εικόνας ή του διαγράμματος.
Παρατηρήσεις και βιβλιογραφία: Για τις 
παρατηρήσεις και για τις βιβλιογραφικές 
αναφορές, προτείνεται γραμματοσειρά 
μεγέθους 18 έως 26.

Οι εργασίες δε θα πρέπει να απο-
στέλλονται σε «κλειδωμένη» μορφή, έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση της κυ-
κλικής παρουσίασης των e-posters από 
την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου.

Υποβολή e-poster
Εφόσον σας ανακοινωθεί ότι η εργασία 
σας έχει γίνει αποδεκτή για παρουσίαση 
στο συνέδριο, θα πρέπει να αποστείλετε 
το e-poster σας ηλεκτρονικά (σε μορφή 
ppt ή pptx) μέσω e-mail στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση abstracts@enne2016.gr 
μέχρι τις 03/05/2016 αναγράφοντας ως 
θέμα τον κωδικό που έχει λάβει η εργασία 
σας.
Συνίσταται η επισύναψη και αποστολή 
του e-poster σε μορφή αρχείου pdf μαζί 
με το αρχείο ppt/pptx ώστε να είναι δυ-
νατός ο έλεγχος ορθότητας εμφάνισης 
του αρχείου ppt/pptx από την τεχνική 
γραμματεία του Συνεδρίου. 

παρουσίαση e-poster
Ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς 
της κάθε εργασίας θα πρέπει να παρευ-
ρίσκεται στο σημείο παρουσίασης των 
Posters σύμφωνα με τον προγραμματι-
σμό της οργανωτικής επιτροπής. Η ώρα 
και η ημέρα παρουσίασης θα γνωστοποι-
ηθεί στους συγγραφείς αφού οριστικο-
ποιηθεί το τελικό πρόγραμμα και δημοσι-
ευθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Η διάρκεια της παρουσίασης του κάθε 
e poster θα είναι 10 λεπτά και σε αυτό 
το διάστημα η επιστημονική επιτροπή του 
συνεδρίου μπορεί να θέσει ερωτήματα 
και να σχολιάσει τα παρουσιαζόμενα θέ-
ματα.

Υποδείγµατα e-poster
Στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου θα βρείτε 
υποδείγματα για τα e-poster σε μορφή 
αρχείων ppt, τα οποία μπορείτε να χρησι-
μοποιήσετε βάσει των ανωτέρω οδηγιών.

Οδηγίες για τις Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-Posters)

Προθεσμία Υποβολής Τρίτη 3 Μαΐου
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15ο ΣΥΝΕΔΡΙο ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗ-
ΧοΚΑΡΔΙοΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓ-
ΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 01 - 02/04/2016
Χώρος: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΝΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Πόλη : ΑθήνΑ
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: ΑθήνΑ
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: θεσσΑλονίκή
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Era ltd
Τηλέφωνο: 210 3634944
Email: info@era.gr
Ιστοσελίδα: www.era.gr

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: ΑλεξΑνδρουπολή
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 : ΑθήνΑ
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: ΑθήνΑ
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: θεσσΑλονίκή
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 : ΑθήνΑ
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: ΑλεξΑνδρουπολή
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: ΑθήνΑ
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: ΑθήνΑ
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: ΑθήνΑ
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: ΑθήνΑ
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: ΑθήνΑ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Πανελ-

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

Επιμέλεια
Γιακουμάκη Ειρήνη, Νοσηλεύτρια ΠΕ, Μ.Sc Ε.Κ.Π.Α., Ιατρείο 

Εργασιακής Υγιεινής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.,
Έλενα Μπεκρή, Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ, Μ.Sc «Διαχείριση Κρίσεων 

Υγείας- Διεθνής Ιατρική», Π.Γ.Ν. Αττικής «Κωνσταντοπούλειο» Ν. Ιωνίας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑϊΟΣ 2016
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46ο ΣΥμΠοΣΙο ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ βοΡΕΙοΥ ΕΛΛΑΔοΣ
Ημερομηνία: 23 - 24/04/2016
Χώρος: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόλη: θεσσΑλονίκή
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: PCO 

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

ΚΛΙΝΙΚο ΦΡοΝΤΙΣΤΗΡΙο ΠΦΥ 2016
Ημερομηνία: 05 - 08/05/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο GraND SEraI
Πόλη: ίωΑννίνΑ
Φορέας Διοργάνωσης: Ελληνική Εται-
ρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
Ιστοσελίδα: www.congressworld.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚο ΣΕμΙΝΑΡΙο
«ΗμΕΡΕΣ ΠΝΕΥμοΝοΛοΓΙΑΣ»
Ημερομηνία : 06 - 08/05/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο «Domotel ΧΕΝΙΑ»
Πόλη: Βολοσ 
Φορέας Διοργάνωσης: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑ- 
ΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ & ΒΑΡΕΙ-
ΑΣ ΝΟΣΟΥ 
Ιστοσελίδα: www.congressworld.gr

26Η ΕΠΙΣΤΗμοΝΙΚΗ ΔΙΗμΕΡΙΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡο-
ΣΚΛΗΡΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 06 - 08/05/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο FIlOXENIa
Πόλη: κΑλΑΜΑΤΑ
Φορέας Διοργάνωσης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΕΑ 
Ιστοσελίδα: www.congressworld.gr

5ο WEBINAR «ΔΙΑΤΡοΦΙΚΕΣ ΠΑ-
ΡΕμβΑΣΕΙΣ ΣΤΑ μΕΤΑβοΛΙΚΑ Νο-
ΣΗμΑΤΑ»
Ημερομηνία: 09/05/2016 
Χώρος: Γραφείο εκοΜεν 
Φορέας Διοργάνωσης: Ελληνικό
Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων 
(ΕΚΟΜΕΝ) 
Ιστοσελίδα: www.congressworld.gr

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙο ΣΥΝΕΔΡΙο ΕΠΕΙ-
ΓοΥΣΑΣ  ΠΡοΝοΣοΚομΕΙΑΚΗΣ  ΦΡο- 
ΝΤΙΔΑΣ μΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥμμΕΤοΧΗ
Ημερομηνία: 11-15/05/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο POrtO PalaCE 
Πόλη: θεσσΑλονίκή
Φορέας Διοργάνωσης: Ελληνική Εται-
ρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής 
Φροντίδας (ΕΕΕΠΦ) σε συνεργασία με 
το Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνη-
σης (ΚΥΣΑΝ).
Ιστοσελίδα: http://enne.gr/

22ο ΕΠΙΣΤΗμοΝΙΚο ΣΥΝΕΔΡΙο ΦοΙ-
ΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & 10ο 
ΔΙΕΘΝΕΣ FoRum ΦοΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙ-
ΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ημερομηνία: 13 - 15/05/2016
Χώρος: Συνεδριακό και Πολιτιστικό 
Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
Πόλη: πΑΤρΑ
Φορέας Διοργάνωσης: Επιστημονική 
Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος 
(Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) 
Ιστοσελίδα: www.congressworld.gr

ΚΛΙΝΙΚο ΦΡοΝΤΙΣΤΗΡΙο: «KΛΙΝΙ-
ΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ: ΔΙΑβΗΤΗ,ΥΠΕΡ-
ΤΑΣΗ, ΛοΙμΩξΕΙΣ»
Ημερομηνία: 13 - 15/05/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο aMalIa 
Πόλη: νΑυπλίο
Φορέας Διοργάνωσης: Επιστημονική 
Εταιρεία Καλαβρυτινών Ιατρών «Ο 
Μελάμπους» 
Ιστοσελίδα: www.congressworld.gr

ΠΑΡΑΓοΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝοΥ ΚΑΙ ΚΑΡ-
ΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝοΣοΣ 2016
Ημερομηνία: 19 - 22/05/2016
Πόλη: ΜονεΜΒΑσίΑ
Φορέας Διοργάνωσης: Ελληνική Εται-
ρεία Λιπιδιολογίας Αθηροσκλήρωσης 
και Αγγειακής Νόσου 
Ιστοσελίδα: www.congressworld.gr

ΕΠΙΣΤΗμοΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «ΙΝ-
ΣοΥΛΙΝοΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 
ΡΥΘμΙΣΗ ΣΤο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑβΗ-
ΤΗ: ΠΑΡοΝ ΚΑΙ μΕΛΛοΝ»
Ημερομηνία : 20 - 22/05/2016
Πόλη: ίωΑννίνΑ
Φορέας Διοργάνωσης: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ «ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑ-
ΠΕΙΑ & ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Ιστοσελίδα: www.congressworld.gr

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙο & 8ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑ-
ϊΚο ΕΠΙΣΤΗμοΝΙΚο & ΕΠΑΓΓΕΛ-
μΑΤΙΚο ΝοΣΗΛΕΥΤΙΚο ΣΥΝΕΔΡΙο
Ημερομηνία: 19 - 22/5/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο ElItE CItY rESOrt
Πόλη: κΑλΑΜΑΤΑ
Φορέας Διοργάνωσης: Ε.Ν.Ε. (Ένωση 
Νοσηλευτών Ελλάδος)
Ιστοσελίδα: www.enne.gr,
www.enne2016.gr

12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙο ΣΥΝΕΔΡΙο ΝοΣΗ-
ΛΕΥΤΩΝ ΝΕΦΡοΛοΓΙΑΣ
Ημερομηνία: 26 – 28/05/2016
Χώρος : Ξενοδοχείο GraND SEraI 
Πόλη: ίωΑννίνΑ
Φορέας Διοργάνωσης: Ελληνική Νε-
φρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών
Website: http://enne.gr/

Νοσηλεύτρια ΤΕ επιθυμεί αμοι-
βαία μετάταξη, από Π.Γ.Ν ΑΤΤΙ-
ΚΟΝ προς οποιοδήποτε νοσο-
κομείο Θεσ/νίκης. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6937.725.004 .

Νοσηλεύτρια ΤΕ στο Γ.Ν.Α ΚΑΤ 
επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη  
για νοσοκομείο της Πάτρας, Αι-
γίου, Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6992.302.686 .

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

Π.Γ.Ν. ΑTTIKOΝ 
Νοσοκομεία ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Γ.Ν.Α. ΚΑΤ 
Νοσοκομεία ΠΑΤΡΑΣ

ΑΙΓΙΟΥ, ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ

Σκίζει η μεταρρύθμιση 
στην Υγεία: Ο διοικητής 
της Α΄ Υ.Π.Ε. φαίνεται 
πως έλυσε το πρόβλημα 
της έλλειψης προσωπικού 
στα νοσοκομεία. Έβγαλε 
εγκύκλιο σύμφωνα με την 
οποία οι αρνητές στρά-
τευσης και αντιρρησίες 
συνείδησης θα υπηρετούν 
εναλλακτικά ως εργαζό-
μενοι στα νοσοκομεία. 
Μιλάμε για φοβερή εκτί-
μηση στη Δημόσια Υγεία, 
την επιστημοσύνη και τον 
επαγγελματικό ρόλο των 
ιατρών και νοσηλευτών, 
μιας και οποιοσδήποτε 
μπορεί να χριστεί λει-
τουργός υγείας δι' ανα-
θέσεως. Ας κλείσουμε τα 
πανεπιστήμια λοιπόν κι 
ας γεμίσουμε τις υπηρε-
σίες υγείας με ανεπάγγελ-
τους, ανειδίκευτους και 
σε όποιον άλλον τυχαίνει 
να περνάει απ’ έξω ας του 
φορέσουμε μια άσπρη 
μπλούζα κι ας του αναθέ-
σουμε καθήκοντα!




