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AΆλλο ένα έτος πλησιάζει στο τέλος του δίχως τη διενέργεια κρί-
σεων για θέσεις ευθύνης στο Δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα, 
οι συνήθεις πρακτικές αμφισβητούμενων αναθέσεων σε υπαλ-
λήλους να συνεχίζονται. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικά 
προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του Δημόσιου τομέα 
για διάφορους λόγους. 
Άτομα δίχως προσόντα και ικανότητες που καταλαμβάνουν καί-
ριες θέσεις, οδηγούν σε δυσλειτουργία του τμήματος του οποίου 
προΐστανται λόγω της ανεπάρκειας αυτής. Παράλληλα, υπάλλη-
λοι με μειωμένα αντικειμενικά προσόντα, ακόμα και στην περί-
πτωση κατά την οποία έχουν ικανότητες διοίκησης, συχνά αδυ-
νατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης της οποίας 

κατέχουν λόγω έντονης αμφισβήτησης από τους υφιστάμενους 
υπαλλήλους. Τέλος, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι δημόσιοι υπάλλη-
λοι που θέτουν ηθικό ζήτημα λόγω της καταβολής επιδομάτων 
ευθύνης στους προϊστάμενους με ανάθεση καθηκόντων.
Η καθημερινή επαφή με υπαλλήλους στους περισσότερους 
τομείς του Δημόσιου τομέα έχει δείξει ότι επικρατεί αίσθημα 
έντονης αμφισβήτησης και αίσθημα αδικίας. Κρίνεται, επο-
μένως, επιτακτική όσο ποτέ, η διενέργεια κρίσεων για θέσεις 
ευθύνης βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ως μόνο 
μέτρο αποκατάστασης δικαιοσύνης, ως μόνο μέτρο κάλυψης 
καίριων θέσεων από ικανά στελέχη.

Επιτακτική όσο ποτέ
η διενέργεια κρίσεων
για θέσεις ευθύνης

Γράφει ο Παντελής Στεργιάννης
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ΠΠαρουσιάστηκαν δύο εξαιρετικές εισηγήσεις  εκπροσώπων 
του ΚΕ.Ε.Λ.Π.ΝΟ και του Υπουργείου Υγείας με θέματα:

• την αναγκαιότητα της εμβολιαστικής κάλυψης των επαγγελ-
ματιών υγείας, 
• των λόγων που η Ελλάδα έχει τόσο χαμηλά ποσοστά εμβολι-
αστικής κάλυψης συγκριτικά με άλλες χώρες, 
• των πλεονεκτημάτων που παρέχει η διενέργεια των εμβο-
λίων, 
• των κινήτρων που χρησιμοποιούν άλλες χώρες που σημει-
ώνουν εντυπωσιακά αυξημένα και σταθερά ποσοστά εμβολι-
αστικής κάλυψης, 
• των ποινών που εφαρμόζονται σε άλλες όταν ο επαγγελμα-
τίας υγείας αρνείται εμβολιαστικής κάλυψης με πολλές και δυ-
νητικά οδυνηρές επιπτώσεις στους ασθενείς,
• των επιπτώσεων που έχει η μη εμβολιαστική κάλυψη επαγ-
γελματιών υγείας (επικινδυνότητα σε ασθενείς υψηλού κινδύ-
νου όπως ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς, ασθενείς σε ΜΕΘ, 
ασθενείς σε Μονάδες Νεογνών, απουσίες από την εργασία και 
άλλα).
Εν συνεχεία προτάθηκαν διαθέσιμοι και εφικτοί τρόποι που 
θα βοηθήσουν στην αύξηση του ποσοστού εμβολιαστικής κά-
λυψης την φετινή χρονιά στους επαγγελματίες υγείας (κινη-
τές ομάδες εμβολιασμού, εκπαίδευση, διαλέξεις, έντυπο υλι-
κό,  e mails). Η ομάδα εκπροσώπων από την Ε.Ν.Ε., κος Λάζος 
Γαβριήλ, Προϊστάμενος Μ.Ε.Θ., ΜSc, PhD(c), Γ.Ν.Ν.Θώρακος 
Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και    κα Ευαγγελίδου Σ. Ευτυχία, Νο-
σηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, ΜSc, PhD(c), Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΆΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», θα έχει συχνές συναντήσεις με την ει-
δική συντονιστική ομάδα δράσης που συγκροτήθηκε από το 
Υπουργείο Υγείας με επικεφαλής, πρωτεργάτη και καθογηδη-
τή τον κο Ντουνιά σε αυτό το δύσκολο αλλά επιτακτικής ανά-
γκης εγχείρημα με την όσο γίνεται γρηγορότερη εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης. 
Το σχέδιο δράσης αναφορικά με την προώθηση της χρησι-

μότητας αλλά και της εφαρμογής του εμβολίου, περιλαμβά-
νει έναν ευρύ άξονα από τον δημόσιο έως τον ιδιωτικό το-
μέα υγείας, ενώ από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου 
Πειραιά τονίστηκε η σημασία διεύρυνσης της καμπάνιας και 
στα σχολεία (για εμβολιαστική κάλυψη δασκάλων και καθη-
γητών). Στο πλαίσιο της συζήτησης και του συντονισμού δρά-
σεων εκτός από την εμβολιαστική κάλυψη ιατρών και νοση-
λευτών, που πρωτίστως περιλαμβάνονται στο εν λόγω σχέδιο 
δράσης, υπογραμμίστηκε εξίσου και η σημασία της εμβολια-
στικής κάλυψης των διοικητικών υπαλλήλων, των βοηθών 
νοσηλευτών, των τραυματιοφορέων, των τραπεζοκόμων, των 
καθαριστριών και γενικώς όλων όσων εμπλέκονται όχι μόνο 
στη φροντίδα αλλά και όσων δυνητικά μπορούν να έρθουν σε 
επαφή με τον ασθενή. Στον προγραμματισμό των δράσεων 
ήδη περιλαμβάνονται διαλέξεις από ειδικούς στο χώρο των 
Λοιμώξεων ανά τα Νοσοκομεία, έτσι ώστε όλοι οι επαγγελ-
ματίες υγείας να έχουν την δυνατότητα να συζητήσουν σε πιο 
επιστημονική βάση για τις απορίες και τις ανησυχίες τους σχε-
τικά με τον εμβολιασμό ενάντια στην εποχιακή γρίπη. 
Ο φετινός στόχος είναι η εμβολιαστική κάλυψη του 20% των 
επαγγελματιών υγείας σε σχέση με περσινά (10-11%) και 
παλαιότερα (4-8%) πολύ χαμηλά ποσοστά εμβολιαστικής κά-
λυψης, μέσω της διαθεσιμότητας δωρεάν εμβολίων από δω-
ρεές φαρμακευτικών εταιρειών, σε συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Υγείας, την Υ.ΠΕ, το ΚΕ.Ε.Λ.Π.ΝΟ. και άλλους αρμόδιους 
φορείς. Τέθηκαν πολλά ζητήματα και γενικώς συζητήθηκε 
πολύ η αξία του συντονισμού δράσεων των κατά τόπους Επι-
τροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.), καθώς και του 
καίριου ρόλου τόσο των Νοσηλευτών Επιτήρησης Λοιμώξεων 
όσο και των Λοιμωξιολόγων και των γιατρών εργασίας, των 
κατεξοχήν αρμόδιων για την εμβολιαστική εκστρατεία, τη δι-
ενέργεια εμβολίων σε όλο το προσωπικό και την περάτωση 
των επιπρόσθετων αναγκαίων συνταγογραφήσεων.

Η ΕΝΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ
Στo πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης της εποχιακής γρίπης για τον συντονισμό της λήψης μέτρων και της 
διενέργειας εμβολιασμού των εργαζομένων επαγγελματιών υγείας, διοργανώθηκε σύσκεψη όλων των εμπλε-
κόμενων φορέων στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΔΙΕ). Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος 
(Ε.Ν.Ε.) στην τιμητική πρόσκληση του Διευθυντή Τομέα Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) κου Ντουνιά, συμμετείχε ενεργά με εκπροσώπους της στην πραγματοποιη-
θείσα σύσκεψη για την εποχιακή γρίπη. 
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AΑναφορικά με την χορήγηση άδειας λόγω γάμου επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50§1 εδάφιο α΄ του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα 
άδειας απουσίας με αποδοχές πέντε (5) εργασίμων ημερών σε περίπτωση γάμου (…)». Η άδεια λόγω γάμου αποτελεί ειδική 
άδεια και συνάμα αυτοτελές δικαίωμα του υπαλλήλου, η άσκηση του οποίου δεν εξαρτάται από την ενδεχόμενη λήψη άλλης 
μορφής αδειών. Υπογραμμίζεται, δε, ότι η εν λόγω ειδική άδεια αποτελεί έκφραση των αρχών του κατευθυντήριου άρθρου 1 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και ιδίως της αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης. 
Υπ’αυτό το πρίσμα η χορήγησή της είναι υποχρεωτική για την διοίκηση, η οποία ενεργεί εν προκειμένω στο πλαίσιο δέσμιας αρ-
μοδιότητας. Αντιστρόφως η περικοπή ή άλλως η άρνηση χορήγησης της άδειας γάμου συνιστά πράξη παράνομη και ακυρωτέα.
Υπογραμμίζεται, βέβαια, ότι η συγκεκριμένη μορφή άδειας, όπως και το σύνολο των διατάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώ-
δικα, αφορά τους μονίμους δημοσίους υπαλλήλους και όσους απασχολούνται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και από την μελέτη των διατάξεων του Νόμου 3801/2009. 
Κατά συνέπεια, για τους υπαλλήλους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν 
υπάρχει πρόβλεψη περί της χορήγησης άδειας γάμου.   

Επισημάνσεις σχετικά
με την Άδεια Γάμου
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ΟΌπως επισημαίνει η ΕΝΕ, πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι της 
παραχάραξης του επαγγελματικού τίτλου των Νοσηλευτών 
από τον βουλευτή Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Καραγιαννί-
δη, όπως αυτή εκφράστηκε την 1η Αυγούστου με την υπαριθμ. 
1044/27-6-2016 Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή, ο ως άνω 
αναφερόμενος, επανέρχεται δριμύτερος και προκλητικότερος, 
καταθέτοντας παρόμοια ερώτηση στις 16/9/2016 που μάλι-
στα συνυπογράφουν και έξι βουλευτές. Το θέμα της ερώτη-
σης  (το οποίο βέβαια είναι αρμοδιότητα του Υπουργού Παι-
δείας και όχι του Υπουργού Υγείας στον οποίο απευθύνεται), 
είναι όπως λέει ο τίτλος της, η πιστοποίηση των επαγγελμα-
τικών προσόντων των Νοσηλευτών, προφανώς εννοώντας 
τους  Βοηθούς Νοσηλευτών ΔΕ, όπως συνάγεται από το γε-
μάτο ανακρίβειες, προχειρότητες και νοητικά άλματα κείμενο.
Ο ερωτών βουλευτής, εκθέτοντας και τους έξι συνυπογρά-
φοντες συναδέλφους του, παραβλέποντας με χαρακτηριστι-
κή ευκολία την πάγια και επί σειρά ετών θεμελιώδη διαδικα-
σία κατηγοριοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων με βάση την 
εκπαιδευτική βαθμίδα προέλευσης του τίτλου σπουδών τους, 
πρότεινε γενικώς και μάλλον αορίστως, την επαγγελματική 
και εργασιακή αναβάθμιση των υπαλλήλων της κατηγορίας 
ΔΕ, που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο των «Βοηθών Νο-
σηλευτών» (ΠΔ 210/2001), με σκοπό την πλήρη εξομοίω-
σή τους με τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, που 
φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο των Νοσηλευτών (Νόμος 
1579/1985).
Η ΕΝΕ, διατηρώντας διαυγή θέση επί του συγκεκριμένου ζη-

τήματος και υποστηρίζοντας σταθερά την αναβάθμιση οιων-

δήποτε υπαλλήλων, άρα και των Βοηθών Νοσηλευτών, απο-

κλειστικά και μόνον μέσω της υπάρχουσας εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, δια της προσήκουσας απόκτησης του επιθυμητού 

ανώτερου τίτλου σπουδών και της εν συνεχεία μετάταξης σε 

θέση ανώτερης κατηγορίας, θεωρεί ότι η ερώτηση του Βου-

λευτή Χρήστου Καραγιαννίδη προσβάλλει κατάφωρα, ενόψει 

του ισοπεδωτικού χαρακτήρα της, τις επιστημονικές και τε-

χνικές γνώσεις του συνόλου των Νοσηλευτών, ενώ θίγει και 

το κύρος της Νοσηλευτικής Επιστήμης και του Νοσηλευτικού 

Επαγγέλματος, υπονοώντας εμμέσως πλην σαφώς, ότι για την 

ασφαλή άσκησή του αρκεί μια προηγούμενη πρακτική εμπει-

ρία κάποιου, μη προσδιοριζομένου επακριβώς, χρονικού δια-

στήματος.

Με τη λογική του κυρίου Καραγιαννίδη και των συμβούλων 

του λοιπόν, οι Βοηθοί Φαρμακοποιού ΔΕ, οι Βοηθοί Φυσικο-

θεραπευτών ΔΕ και οι Βοηθοί Βρεπονηπιαγωγών  ΔΕ, πρέπει 

εν μια νυκτί να αναβαθμιστούν σε Φαρμακοποιούς, Φυσικοθε-

ραπευτές και Βρεφονηπιαγωγούς αντίστοιχα…  

Τέλος, η ΕΝΕ θεωρεί αυτονόητο ότι η λογική θα πρυτανεύ-

σει και οι ιδιοτελείς κορώνες του συγκεκριμένου βουλευτή θα 

απομονωθούν τόσο από τους βουλευτές που συνυπογράφουν 

την ερώτηση, όσο και από το σύνολο της κυβέρνησης και τα 

υπόλοιπα κόμματα του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Αντίδραση της ΕΝΕ
στις νέες προκλήσεις βουλευτή

για τους Νοσηλευτές!
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ΜΜε αφορμή το εξαιρετικά δυσάρεστο περιστατικό της επίθεσης 
νεαρού ασθενή που εισήχθη το βράδυ του Σαββάτου εκουσί-
ως στην ψυχιατρική κλινική του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο», αλλά 
παρουσίασε αιφνίδια διεγερτική και ανεξέλεγκτη συμπεριφο-
ρά, προς το προσωπικό της κλινικής που εκτελούσε βάρδια, 
θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή τους,  η Πανελλήνια  Νο-
σηλευτική Ομοσπονδία Νοσηλευτών ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ- ΕΣΥ) εκ-
φράζει τη συμπαράσταση της προς τους συναδέλφους Νοση-
λευτές και την ιατρό που τραυματίστηκαν και επισημαίνει τα 
ακόλουθα:
Στην ψυχιατρική κλινική του Σισμανογλείου, νοσηλεύονται 24 
ασθενείς, 18 εκ των οποίων με ακούσια νοσηλεία (εισαγγε-
λικές παραγγελίες) και σε αρκετές βάρδιες, στο τμήμα υπάρ-
χουν μόνο δύο νοσηλευτές (συνήθως ένας νοσηλευτής και 
μία νοσηλεύτρια) για να διαχειριστούν ιδιαίτερα δύσκολα πε-
ριστατικά τέτοιας φύσης. Η κατάσταση αυτή έχει επανειλημ-
μένα τονιστεί προς τη Διοίκηση με σκοπό την ανεύρεση βιώ-
σιμης λύσης, χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα και οι συνάδελφοι 
είναι αναγκασμένοι να εκτελούν τα καθήκοντα τους εκτεθει-
μένοι σε επικίνδυνες για την υγεία και την ασφάλειά τους συν-
θήκες. Δεν έχει περάσει αρκετός καιρός από πρόσφατη κα-
ταγγελία της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ με αφορμή την απόπειρα βιασμού 
νοσηλεύτριας από νοσηλευόμενο ασθενή στην ίδια κλινική 
που μετά λύπης διαπιστώνεται ότι δεν ήταν αρκετή να κινητο-
ποιήσει τον κρατικό μηχανισμό.
Αν και είναι αυτονόητο, σημειώνεται ότι οι αρμοδιότητες 
των Νοσηλευτών αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην πα-
ροχή νοσηλευτικής φροντίδας σύμφωνα με τα διδάγμα-
τα της νοσηλευτικής επιστήμης και είναι παράνομο και επι-
κίνδυνο, όπως αποδεικνύεται, να τους ανατίθεται ο ρόλος 

του φύλακα, σε κλινικές όπου πραγματοποιούνται πολυ-
άριθμες εισαγωγές ψυχιατρικών περιστατικών, κατά πα-
ράβαση των υπ’ αριθμ. Υ4δ/12861/ 16.10.2000 && 
Υ4δ/16009/14.12.2000 Υπουργικών αποφάσεων, όπως 
τροποποιήθηκαν από την υπ’ αριθ. Υ4δ/4962/9.4.2001 και 
την  Υ4δ/9989 ΦΕΚ Β 924 2001 Υπουργική απόφαση και 
ισχύουν σήμερα.
Η αντιμετώπιση του ζητήματος σε θεωρητικό επίπεδο και η 
σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας δεν επαρκεί για 
την προστασία της υγείας των εργαζομένων, οι οποίοι πέραν 
όλων των άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν εκ της 
ελλείψεως προσωπικού, απαξιώνονται ως επιστήμονες αλλά 
και ως άνθρωποι, μιας και θεωρείται ασήμαντο γεγονός ακό-
μη και να απωλέσουν τη ζωή τους.
Είναι σήμερα επιτακτική όσο ποτέ η λήψη κάθε πρόσφορου 
μέτρου για την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας και 
την πρόληψη κάθε κίνδυνου που δύναται να απειλήσει την 
υγεία ή τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων.
Η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό, πράγμα το οποίο 
φαίνεται να αγνοούν επιδεικτικά οι ηγεσίες του Υπουργείου 
Υγείας διαχρονικά.
Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ διαμαρτύρεται για την υφιστάμενη κατάστα-
ση και καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, να αναλάβει 
τις ευθύνες της για τις τραγικές καταστάσεις  που βιώνουν οι 
εργαζόμενοι στις ψυχιατρικές δομές και να παράγει έργο κατ’ 
εφαρμογή των νομοθετικών επιταγών, προτού θρηνήσουμε 
θύματα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση της ψυχιατρι-
κής μεταρρύθμισης που το τελευταίο χρονικό διάστημα ολοέ-
να και περισσότερο ξεχνιέται.

Αντίδραση της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
με αφορμή την επίθεση ψυχιατρικού 

ασθενή σε προσωπικό κλινικής
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ΚΑγαπητοί μου συνάδελφοι,
Έφτασε ο καιρός να ανακοινώσουμε τον επόμενο προορισμό της ομοσπονδίας μας για το 17ο πανελλήνιο 

συνέδριό μας, που δεν είναι άλλος από την εκπληκτική πόλη των Καλαβρύτων. Έναν προορισμό απαράμιλλου 
φυσικού κάλους, με βαριά ιστορική κληρονομιά κι ένα όνομα ιδιαιτέρως σημαντικό και πασίγνωστο σε κάθε 
μέρος της χώρας. Οι Νοσηλευτές, πιστοί στο ραντεβού μας για τις 2 του Δεκέμβρη, θα κατακλύσουν τα πανέμορ-
φα καλντερίμια της πόλης, παρακολουθώντας και συμμετέχοντας σε επαγγελματικά και επιστημονικά θέματα 
υψηλής αξίας και εγκυρότητας.

Η οικογένεια της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ και όλοι όσοι έχουμε την τύχη να ανήκουμε σ’ αυτήν, περιμένουμε παλιούς 
και νέους συναδέλφους να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, κυρίως όμως εμπειρίες για την εργασιακή πραγμα-
τικότητα όπως τη ζούμε καθημερινά σε όλες τις γωνιές της πατρίδας μας.  Ειδικότερα, μέσα σε τούτη τη δίνη των 
ολοένα επιδεινούμενων προβλημάτων που πλήττουν το αγαθό της δημόσιας υγείας, η ενδυνάμωση των αξιών 
που αποτελούν θεμέλιους λίθους για την ομοσπονδία μας, όπως η συναδελφικότητα, η φιλία, η αλληλεγγύη κι η 
εμπιστοσύνη, φαντάζει περισσότερο από ποτέ επιτακτική.

Όπως όλα δείχνουν, τα Καλάβρυτα στις 2 του Δεκέμβρη θα φιλοξενήσουν εκατοντάδες Νοσηλευτές απ’ 
όλα τα μέρη της χώρας, σε ένα ακόμη λαμπρό συνέδριο των Νοσηλευτών και των Νοσηλευτριών που διαχρονικά 
δείχνουν πως ξέρουν και να προάγουν την επιστήμη τους, γνωρίζουν καλά όμως και να διασκεδάζουν απολαμ-
βάνοντας τα απαράμιλλα θέλγητρα της ελληνικής φύσης.

Καλή μας αντάμωση.
Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Αριστείδης Δάγλας

Καλωσόρισμα του προέδρου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ

ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’

ΜΕΛΗ

ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Γ.Ν.Ν. «Ο Άγιος Παντελεήμων»

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»

ΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Π.Γ.Ν. Πατρών

ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα»

ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Π.Γ.Ν Λάρισας

ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ψ.Ν.Α. ΔΑΦΝΙ

ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ψ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΔΗ  ΣΤΑΜΩ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΛΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΑΚΗ ΒΑΪΑ
ΚΩΣΤΑΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΜΑ ΡΟΔΟΘΕΑ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επιτροπές

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΔΗ
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Οδηγίες για την υποβολή περιλήψεων

Η περίληψη εργασίας θα πρέπει να αποσταλεί με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση abstracts@pasyno2016.gr και 
να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα επισυναπτόμενα: i. το δελτίο υποβολής περίληψης (βρείτε το δελτίο 
στο www.pasyno2016.gr) ii. την περίληψη εργασίας σε αρχείο word.doc 97-2003 ή νεότερο που θα περιλαμβάνει τον 
τίτλο (με κεφαλαία και Bold), τους συγγραφείς (πρώτα το μικρό και μετά το επίθετο), την επαγγελματική ιδιότητα, 
τα κέντρα προέλευσης αυτών και το κείμενο της περίληψης.
Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας (23/10/2016) δε μπορεί να γίνονται δεκτές.
Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά ΔΕ μπορεί να γίνονται δεκτές.
Ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων που συμμετέχουν σε μια εργασία, θα πρέπει ταυτόχρονα με την αποστολή της 
περίληψής του να τακτοποιεί οικονομικά και την εγγραφή του στο Συνέδριο.
Στην ανασκόπηση δεν μπορούν να συμμετέχουν πάνω από 3 συγγραφείς ενώ στην ερευνητική εργασία πάνω από 
7 (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται).
Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα αποστείλει ηλεκτρονικά βεβαίωση 
παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης εντός 
τριών ημερών παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 210 52 44 760.
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους υπευθύνους για την αλληλογραφία 
συγγραφείς μέχρι τις 10/11/2016.
Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής (23/10/2016). Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αυτών.
Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή 
κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η γραμματεία του Συνεδρίου είναι στη 
διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.

Η δομή της περίληψης ερευνητικής εργασίας και ανασκόπησης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές 
παραγράφους ως εξής:
• Εισαγωγή - Σκοπός - Υλικό και Μέθοδος Μελέτης - Αποτελέσματα - Συμπεράσματα
Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ο αντίστοιχος τίτλος της π.χ. Εισαγωγή, 
Σκοπός, Υλικό και μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.
Σε περίπτωση αναρτημένης ανακοίνωσης (poster), ισχύουν τα παραπάνω ανάλογα με την περίπτωση (ανασκόπηση ή 
ερευνητική εργασία) ενώ θα πρέπει να αναγράφεται και η σχετική (ενδεικτική) βιβλιογραφία. Οι συγγραφείς είναι 
υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα της εργασίας τους.
Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις.
Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) με περιθώρια 2,54 εκ. επάνω-κάτω και 3,17 
εκ. δεξιά-αριστερά (είναι οι τυπικές διαστάσεις ενός αρχείου word).
Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 11 pt., να είναι μορφοποιημένο σε μονό διάστημα και 
να έχει πλήρη στοίχιση (justified).
Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαίους χαρακτήρες, έντονη γραφή (bold) και κεντρική στοίχιση.
Αμέσως μετά τον τίτλο ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων.
Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες, και να αναφέρεται πρώτα το 
όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο (π.χ. Αντώνης Παπαδόπουλος και όχι Α. Παπαδόπουλος).
Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο 
κέντρο προέλευσης καθώς και στην πόλη του εκάστοτε συγγραφέα.
π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

1. Νοσηλευτής, Γ. Ν. Πάτρας «Ο Αγ. Ανδρέας»
2. Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη, ΜΕΘ, Π. Ν. Ιωαννίνων

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 23/10/2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
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Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης
του κειμένου της περίληψης.

09

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να ανακοινώσει την εργασία, να είναι υπογραμμισμένο (Underlined) και με 
έντονη γραφή (bold) π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

Το κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες και διαγράμματα, με τον όρο ότι αυτά δεν θα 
προεξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του κειμένου και ότι το κείμενο δεν θα ξεπερνά τις 350 λέξεις συνολικά (μόνο 
κείμενο όχι ονόματα και ιδρύματα).
Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν πληροί τους παραπάνω όρους.
Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως η επιθυμία των συγγραφέων 
αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν 
αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.

09.

10.

11.
12.

13.

• ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
• ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
• ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
• ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
• ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
• ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
• ΝΟΜΙΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
   ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘ 
   & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ      
   ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
• ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
• ΔΙΚΑΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
• ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα 
επιλογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοινώσεων, 
σε προφορικές ή αναρτημένες, αναλόγως των αναγκών 
του Συνεδρίου και του διατιθέμενου χρόνου και χώρου.

Προφορικές ανακοινώσεις
Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά, χρόνο 
τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απαραιτήτως.

Ηλεκτρονικά
Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters)
• Η παρουσίαση των Posters θα γίνει ηλεκτρονικά, χωρίς 
την ανάγκη εκτύπωσης, μεταφοράς και ανάρτησης στο 
συνεδριακό χώρο. Οι ανακοινώσεις θα προβληθούν σε 
οθόνες fullHD. Η διαγώνιος των οθονών είναι 50”.
• 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 θέματα.
•  Οι συγγραφείς των εργασιών θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά, 
πρωτίστως για την αποδοχή και κατόπιν για τον τρόπο, το 
χώρο και το χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους.

Θεματολογία

Σημαντικές Ημερομηνίες
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Επίσημη γλώσσα

Έκθεση

Μοριοδότηση

Kalavrita Canyon Hotel

 

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου 
είναι η Ελληνική.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων και βιβλίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Συνεδρίου για περισσότερες πληροφορίες
στο 210 5244760, e-mail: exhibition@pasyno2016.gr

Το Συνέδριο μοριοδοτείται από την ΕΝΕ με 18 μονάδες 
Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης.

Κόστος συμμετοχής στο συνέδριο
Η συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου θα επιτρέπεται μόνο σε όσους φέρουν την ειδική κονκάρδα, η οποία θα δίδεται 
από τη γραμματεία του Συνεδρίου μαζί με το συνεδριακό υλικό στο χώρο του Συνεδρίου.

70€ 120€ 150€

110€ 150€ 190€

30€ 60€ 90€

Στην εγγραφή περιλαμβάνονται:
• Συνεδριακό Υλικό 
   (τσάντα, μπλοκ, στυλό, κ.λπ.)
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
• Παρακολούθηση Κλινικών Φροντιστηρίων
• Διαλλείματα καφέ
• Εναρκτήρια Τελετή

Κατά την τιμολόγηση εταιρειών το παραπάνω κόστος εγγραφής επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%
Οι φοιτητές (1ο πτυχίο), χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητα τους προσκομίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα ή πάσο ή βεβαί-
ωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι νοσηλευτές την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.

ΤOΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡOΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡIΟΥ
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ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ

ΚΑΤΑΒΟΛH ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

Κόστος διαμονής

Η καταβολή της συμμετοχής μπορεί να γίνει με χρέ-
ωση πιστωτικής κάρτας ή με κατάθεση στον τραπεζι-
κό λογαριασμό της εταιρείας 

ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.
Προσωπικές επιταγές δεν θα γίνονται δεκτές.

Με χρέωση πιστωτικής κάρτας
• Visa
• MasterCard

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
Τράπεζα Πειραιώς
Επωνυμία δικαιούχου: PROOPSIS CONSULTING A.E.
Αριθμός λογαριασμού: 6822-124516-350
IBAN: GR60 0171 8220 0068 2212 4516 350

ALPHA BANK
Επωνυμία δικαιούχου: PROOPSIS CONSULTING S.A.
Αριθμός λογαριασμού: 151 00 2002 011963
IBAN: GR86 0140 1510 1510 0200 2011 963

Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαρια-
σμό, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε φωτοτυπία 
του καταθετηρίου στο fax: 210 5740084 ή στο  email: 
registration@pasyno2016.gr, αναγράφοντας απαραί-
τητα το ονοματεπώνυμό σας και την ένδειξη 17ο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.

Η φόρμα εγγραφής και πακέτου διαμονής έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου 
www.pasyno2016.gr

Οι τιμές είναι
κατ’ άτομο
και περιλαμβάνουν: 
2 διανυκτερεύσεις 
(2-4/12/2016)
και πρωινό.
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Ιστορικά στοιχεία

• Ένα από τα ξεχωριστά μνημεία της πόλης των Καλαβρύτων εί-
ναι ο Τόπος της Θυσίας, στο λόφο του Καπή, που βρίσκεται 500 
μέτρα από το κέντρο, στο δρόμο προς Χιονοδρομικό Κέντρο. Εκεί 
στις 13 Δεκεμβρίου 1943, οδηγήθηκαν από τους Γερμανούς όλοι 
οι άνδρες από 14 ετών και πάνω, όπου και εκτελέστηκαν. Σήμερα 
στη ράχη του Καπή βρίσκεται ένας μεγάλος Σταυρός που θυμίζει 
το αποτρόπαιο έγκλημα. Στις στήλες που περιβάλλουν τον κεντρικό 
χώρο αναγράφονται τα ονόματα των οικογενειών των Εκτελεσθέ-
ντων. Στην κατακόμβη είναι αναρτημένα μικρά καντήλια ισάριθμα 
με τις οικογένειες των εκτελεσθέντων.

• Στο δεσπόζοντα λόφο βόρειας της Μονής της Αγίας Λαύρας 
υψώνεται το λαμπρότερο μνημείο του Έθνους. Είναι το Ηρώο 
των αγωνιστών της Επανάστασης του 1821, που θυσιάστηκαν 
για την ανεξαρτησία του Ελληνικού Έθνους από τον Τουρκικό 
Ζυγό. Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου στη σημερινή του μορφή 
πραγματοποιήθηκαν στις 24 Μαρτίου 1971.Το Ηρώο αποτελείται 

από σύνθεση τριών ανδριάντων που παριστάνουν τη συμμετοχή 
του κλήρου και των αγωνιστών στην Επανάσταση του 1821 και 
την Ελευθερία του Ελληνικού Έθνους από τον Τούρκο Κατα-
κτητή.

• Ο Οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοπτού – Καλαβρύτων και 
η μοναδική διαδρομή του μέσα από το φαράγγι του Βουρα-
ϊκού ποταμού αποτελούν ένα από τα ωραιότερα φυσικά αξι-
οθέατα της χώρας μας. Έχει χαρακτηριστεί η θεαματικότερη 
σιδηροδρομική γραμμή των Βαλκανίων. Σήμερα το τρενάκι με 
δυο μικρά βαγόνια και την ντηζελοηλεκτρική μονάδα στο κέ-
ντρο ξεκινά από το σταθμό του Διακοπτού ανηφορίζοντας προς 
τα Καλάβρυτα περνώντας στην αρχή από το ομαλό κομμάτι και 
συνεχίζει βγάζοντας τα δόντια του, μπαίνοντας στο πρώτο στένε-
μα της χαράδρας και την στάση στον οικισμό Νιάματα. Το τρενάκι 
με το όνομα Οδοντωτός περνάει από μικρά τούνελ με διαδοχικές 
σπηλαιώδεις αίθουσες, σε μια από τις οποίες οι σταλαγμίτες έχουν 

Αξιοθέατα - Δραστηριότητες - Μνημεία

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Τα Καλάβρυτα είναι χτισμένα στην θέση της αρχαίας Αρκαδικής 
πόλης Κύναιθας ή Κυναίθης. Το όνομα Καλάβρυτα, σημαίνει 
«καλές βρύσες». Το 1430 τα Καλάβρυτα γίνονται έδρα μιας από 
τις τρεις ανεξάρτητες βυζαντινές ηγεμονίες (δεσποτάτα) στις 
οποίες είναι χωρισμένη πλέον η Πελοπόννησος.

Η περιοχή των Καλαβρύτων συμμετείχε στην επανάσταση του 
1821, όταν στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας των Καλαβρύτων 
κηρύχτηκε η επανάσταση από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό 
και τους οπλαρχηγούς της Πελοποννήσου που είχαν συγκε-
ντρωθεί εκεί.  Στα Καλάβρυτα οι πολεμικές επιχειρήσεις κατά 
των Τούρκων που λαμβάνουν χώρα ήδη από τα μέσα Μαρτί-
ου του 1821 κορυφώνονται με την κατάληψη της πόλης στις 21 

Μαρτίου 1821. Εξαιτίας του πρωταγωνιστικού τους ρόλου στην 
επανάσταση του 1821, τα Καλάβρυτα πυρπολήθηκαν δύο φορές 
από τα στρατεύματα Ιμπραήμ, το 1826 και το 1827. 

Στη διοικητική διαίρεση του 1836 τα Καλάβρυτα αναφέρονται με 
το όνομα Κυναίθη.

Τα Καλάβρυτα υπήρξαν μία από τις περιοχές της Ελλάδας που 
βίωσαν με τον σκληρότερο τρόπο τα γερμανικά αντίποινα κατά 
τη διάρκεια της κατοχής. Στις 13 Δεκεμβρίου 1943 ο γερμανικός 
στρατός κατοχής εκτέλεσε σχεδόν όλο τον ανδρικό πληθυσμό 
των Καλαβρύτων και έκαψε την πόλη. Οι περισσότερες αναφορές 
κάνουν λόγο για περισσότερους από 800 νεκρούς. Τα Καλάβρυτα 
είναι σήμερα χαρακτηρισμένος μαρτυρικός οικισμός.
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Επιμέλεια:
Γιακουμάκη Ειρήνη
Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της Σχολής
Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ,
‘Ελενα Μπεκρή
Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ, ΜSc  «Διαχείριση Κρίσεων Υγείας- Διεθνής Ιατρική», ΠΓΝ Αττικής 
“Κωνσταντοπούλειο” Ν. Ιωνίας

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου
Ημερομηνία: 30/09/2016 - 02/10/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: E.T.S. Events & Travel Solutions S.A.
Τηλέφωνο: +30 21098 80 032
Email: ets@events.gr
Website: www.events.gr, www.ets.gr, www.dmc.gr

Αντιπαραθέσεις στη Νεφρολογία – Controversies in Nephrology
Ημερομηνία: 30/09/2016 - 01/10/2016
Χώρος: INTERBALKAN MEDICAL CENTER
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,
Επαγγελματίας Οργανωτής/PCO:
Premium Congress & Social Events Solutions
Τηλέφωνο: 2310226250
Email: premium.conf@gmail.com
Website: www.premium-events.gr/2016congress/2016_30-9.html

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2016
Ημερομηνία: 30/09/2016 - 01/10/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο Porto Palace
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία σε συ-

σχηματίσει όρθιες στήλες που μοιάζουν με μορφές παραταγ-
μένες με σύνθεση δικαστηρίου (δικαστής, πρόεδρος και ει-
σαγγελέας). Ο Οδοντωτός μαζεύει τα δόντια του στη στάση των 
Τρικλιών. Η διαδρομή συνεχίζει σε άγρια τοπία με καταρράκτες 
και φτάνουμε στο πιο στενό σημείο της διαδρομής που λέγεται 
“Πόρτες” και το τρενάκι περνάει μέσα από σήραγγα. Ανηφορί-
ζοντας ο Οδοντωτός φτάνει στο σταθμό του Μεγάλου Σπηλαίου, 
όπου βρίσκεται στον οικισμό της Κάτω Ζαχλωρούς. Συνεχί-
ζοντας τώρα πλέον την ομαλή διαδρομή του προς Καλάβρυτα 
αναπτύσσει ταχύτητα περνώντας από την στάση της Κερπινής 
και φτάνει στα Καλάβρυτα μέσα από τον ανοιχτό κάμπο.

• Το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων βρίσκεται σε από-
σταση 15 χλμ. περίπου από την πόλη των Καλαβρύτων, στη 
ΒΔ πλευρά του Χελμού και σε υψόμετρο 1700 μ. (Ξερόκαμπος), 
έως 2340 μ. (Νεραϊδόραχη). Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις 
με 8 αναβατήρες και 13 πίστες όλων των κατηγοριών. Λειτούρ-
γησε για πρώτη φορά το 1988 και έδωσε μεγάλη ώθηση στην 
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Λειτουργεί καθημερινά, 
κατά την χειμερινή περίοδο (από το Δεκέμβριο έως τον Απρί-
λιο) από τις 8:30 έως τις 16:00. Στις εγκαταστάσεις του υπάρ-
χουν χώροι στάθμευσης, καφετέριες και εστιατόρια, κατάστημα 
πώλησης και ενοικίασης εξοπλισμού χιονοδρομίας.

• Το «Σπήλαιο των Λιμνών» βρίσκεται κοντά στο χωριό Κα-
στριά του Δήμου Λευκασίου Αχαΐας, επί του επαρχιακού δρό-
μου Πατρών - Καλαβρύτων - Κλειτορίας - Τριπόλεως. Απέχει 
μόλις 17 χλμ. από τα Καλάβρυτα και 9 χλμ. από την Κλειτορία. 
Το σπήλαιο είναι ένα σπάνιο δημιούργημα της φύσης. Εκτός 
από τους λαβυρινθώδεις διαδρόμους, τις μυστηριώδεις στο-
ές και τους παράξενους σταλακτιτικούς σχηματισμούς του, 
έχει κάτι αποκλειστικά δικό του: τις αλλεπάλληλες κλιμακω-
τές λίμνες (εκτείνονται σε τρεις ορόφους), που το καθιστούν 
μοναδικό στο είδος του στον κόσμο! Το αξιοποιημένο μήκος 
του σπηλαίου προς το παρόν ανέρχεται σε 500 μέτρα. Περι-
λαμβάνει εγκατάσταση καλλιτεχνικού φωτισμού. Ο επισκέπτης 

μπαίνει στο σπήλαιο από τεχνητή σήραγγα, που καταλήγει κατ΄ 
ευθείαν στο δεύτερο όροφο. Οι διαστάσεις του τμήματος αυτού 
προκαλούν δέος, έκσταση και θαυμασμό. Η διάβαση των λι-
μνών γίνεται από υπερυψωμένες τεχνητές γέφυρες. Στον κάτω 
όροφο του σπηλαίου βρέθηκαν απολιθωμένα οστά ανθρώπου 
και διαφόρων ζώων, μεταξύ των οποίων και ιπποπόταμου. Το 
τμήμα αυτό προορίζεται για βιοσπηλαιολογικό εργαστήριο διε-
θνούς προβολής.

• Η Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας βρίσκεται 5 χιλιόμετρα νοτι-
οδυτικά της πόλης των Καλαβρύτων. Η Μονή άρχίσε να οικο-
δομείται το 961. Το 1821 αποτέλεσε το κέντρο της Εθνεγερσίας 
κατά των Τούρκων με την ύψωση του Λαβάρου και την ορκω-
μοσία των αγωνιστών από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό. Στη 
Μονή φυλάσεται το Λάβαρο της ορκωμοσίας των αγωνιστών 
του 1821.

• Τα ύδατα της πηγής Στυγός συνδέθηκαν με θεολογικές και 
φιλοσοφικές ιδέες, όπως αυτές από τα Ελευσίνια Μυστήρια 
και τις Ορφικοπυθαγορικές δοξασίες για την μετενσάρκωση. Η 
Στυγξ ήταν υποχθόνιος ποταμός. Η στυγερή Στύγα έχει τα βου-
ερά παλάτια της στα Τάρταρα. Εκεί που ο Δίας έριξε τους Τιτά-
νες, τους Γίγαντες και όσους άλλους εναντιώθηκαν στο θέλημα 
του. Χώρια μένει στα λαμπρά της δώματα η Στύγα, χτισμένα με 
μακριές πέτρες και στηριγμένα ολούθε με κολώνες αργυρές. 
Τη Στύγα τη φυλάνε νύχτα μέρα δράκοι ακοίμητοι. Στην Τιτανο-
μαχία ο Δίας με τους άλλους θεούς, το αδέλφια του, πολέμησε 
κατά του πατέρα του του Κρόνου, που είχε τη βοήθεια των δι-
κών του αδερφών, των Τιτάνων. Όμως, την παράταξη του Δία 
ήρθε να ενισχύσει από την τιτανογενιά, η φοβερή Ωκεανίδα η 
Στύγα, που ‘χε παιδιά της το Κράτος και τη Βία, το Ζήλο και τη 
Νίκη. 

Αυτά είναι αδρομερώς μερικά από τα πάμπολλα θέλγητρα 
των μαγευτικών Καλαβρύτων που ως σύνεδροι θα επισκε-
φτούμε από τις 2-4 Δεκεμβρίου με την ΠΑΣΥΝΟ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

14



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

νεργασία με το Τμήμα Βορείου Ελλάδος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Global Events
Τηλέφωνο: 2310247743
Email: info@globalevents.gr
Website: www.globalevents.gr

Καθ΄οδόν προς τον βέλτιστο θεραπευτικό συντελεστή στην ογκολογία
Ημερομηνία: 30/09/2016 - 02/10/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής 
Ογκολογίας Σε συνεργασία με: • Επιστημονική Εταιρεία: “Καρκίνος: Εκπαίδευ-
ση, Έρευνα & Κλινική Πράξη” • Α’ Παθολογική Ογκολογική Κλινική Γ.Α.Ο.Ν.Α. 
“Άγιος Σάββας”
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: E.T.S. Events & Travel Solutions S.A.
Τηλέφωνο: +30 21098 80 032
Email: ets@events.gr
Website: www.events.gr, www.ets.gr, www.dmc.gr

Guidelines στο Διαβήτη & Μεταβολικό Σύνδρομο
Ημερομηνία: 01/10/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.)
Επαγγελματίας Οργανωτής/PCO: MDcongress
Τηλέφωνο: 2106074200
Email: md@mdcongress.gr
Website: www.mdcongress.gr
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 2016 – Καρδιαγγειακή Εκπαίδευση
Ημερομηνία: 01/10/2016
Χώρος: Αμφιθέατρο Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Πόλη: Ιωάννινα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ/CONFERRE LTD
Τηλέφωνο: 2651068610
Email: info@conferre.gr
Website: www.conferre.gr

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και 
Παρηγορικής Αγωγής
Ημερομηνία:13/10/2016 - 16/10/2016
Χώρος: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Πόλη: Φωκίδα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας :
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: ERA Ltd
Τηλέφωνο: 210 3634944
Email: info@era.gr
Website: www.era.gr

6o Συνέδριο «Ο Ογκολογικός ασθενής στην καθ΄ημέρα πράξη»
Ημερομηνία:14/10/2016 - 16/10/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο Hinitsa Bay
Πόλη: Πόρτο Χέλι
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
Ογκολογικό Κέντρο Ιατροβιολογικής Εκπαίδευσης και Έρευνας • Ογκολογική 
Μονάδα Γ΄ΠΠ, Ιατρική Σχολή Αθηνών
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: E.T.S. Events & Travel Solutions S.A.
Τηλέφωνο: +30 21098 80 032
Email: ets@events.gr
Website: www.events.gr, www.ets.gr, www.dmc.gr

19η Ετήσια Διημερίδα – Μετεκπαιδευτικό Μάθημα «Καρκίνος Μαστού»
Ημερομηνία: 15/10/2016 - 16/10/2016
Χώρος: Αμφιθέατρο Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: E.T.S. Events & Travel Solutions S.A.
Τηλέφωνο: +30 21098 80 032
Email: ets@events.gr
Website: www.events.gr, www.ets.gr, www.dmc.gr

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας
Ημερομηνία: 20/10/2016 - 23/10/2016
Χώρος: Grand Hotel Palace
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική Εταιρία Μαστολογίας
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Artion Conferences & Events
Τηλέφωνο: 2310 257803 (Γραμμή Συνεδρίου), 2310 272275
Email: welcome@senologycongress.gr
Website: www.senologycongress.gr

23ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο
Ημερομηνία: 20/10/2016 - 23/10/2016
Χώρος: Rodos Palace
Πόλη: Ρόδος
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Erasmus Conferences Tours & Travel SA
Τηλέφωνο: 210 7414700
Email: info@huacongress2016.gr
Website: www.huacongress2016.gr/

6o Πανελλήνιο Συνέδριο Μελανώματος
Ημερομηνία: 20/10/2016 - 23/10/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο Larissa Imperial
Πόλη: Λάρισα
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Era Ltd
Τηλέφωνο: 210 3634944
Email: info@era.gr
Website: www.era.gr

Επιστημονική Διημερίδα με θέμα:
«Συνδυασμένες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην Ογκολογία»
Ημερομηνία: 21/10/2016 - 22/10/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο Divani Palace Larissa
Πόλη: Λάρισα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Αρχέγονο Κύτταρο Αίματος Σε συνεργασία 
με: • Αιματολογική Κλινική ΠΓΝ Λάρισας • Tμήμα Ακτινοθεραπείας ΠΓΝ Λάρι-
σας • Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: E.T.S. Events & Travel Solutions S.A.
Τηλέφωνο: +30 21098 80 032
Email: ets@otenet.gr, ets@events.gr
Website: www.events.gr, www.ets.gr, www.dmc.gr

Επιστημονική Διημερίδα: Διεπιστημονική εκπαίδευση για τη θεραπεία των 
νεοπλασματικών νοσημάτων
Ημερομηνία: 21/10/2016 - 22/10/2016
Χώρος: Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου «Μεγάλο Αρσενάλι»
Πόλη: Χανιά
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογί-
ας Σε συνεργασία με: • Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Ν. Πα-
τρών «Παναγία η Βοήθεια» • Ογκολογικό Τμήμα Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο» • 
Ογκολογική Κλινική Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: E.T.S. Events & Travel Solutions S.A.
Τηλέφωνο: +30 21098 80 032
Email: ets@otenet.gr, ets@events.gr

1st International Course in Mesothelioma
Ημερομηνία: 22/10/2016
Χώρος: INTERBALKAN MEDICAL CENTER
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επιστημονική Εταιρεία /Φορέας: Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική Ιατρικού 
Διαβαλκανικού
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Premium Congress & Social Events 
Solutions
Τηλέφωνο: 2310226250
Email: premium.conf@gmail.com
Website: www.premium-events.gr/2016congress/2016_22-10.html
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