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Β’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θετικό το ΣτΕ για τις αγωγές
της ΠΑΣΥΝΟ περί του 

επιδόματος
των προϊσταμένων
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OΟι λέξεις «γνώση» και  «γνώμη» διαφέρουν τυπικά μόνο κατά 
ένα γράμμα, ουσιαστικά όμως τις χωρίζει μια εννοιολογική 
άβυσσος. Έτσι, για κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, 
ο καθένας από μας δικαιούται να έχει γνώμη, η οποία όμως εί-
ναι εξολοκλήρου ανερμάτιστη και έωλη αν δε συνοδεύεται από 
την ανάλογη γνώση, ώστε να μετουσιωθεί σε βεβαιότητα.

Έτσι, το αν καταρρέει το ΕΣΥ, δεν είναι θέμα οπτικής ή ζήτημα 
άποψης, αλλά καθαρά θέμα αντικειμενικής κρίσης, όπως απο-
τυπώνεται με βάση τα στοιχεία έγκυρων οργανισμών, αλλά και 
όπως προκύπτει από τις προτεραιότητες που βάζουν οι κυβερ-
νήσεις διαχρονικά. Ξεκινώντας λοιπόν από τον προϋπολογισμό  
του 2017 και εστιάζοντας στο πενιχρό 4,7 %του ΑΕΠ που προ-
βλέπεται να δαπανηθεί για την υγεία, όταν ο ευρωπαϊκός μέ-
σος όρος είναι 7,3%, γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι ο ευαίσθητος 
αυτός τομέας, δεν περιλαμβάνεται στις άμεσες προτεραιότητες 
της κυβέρνησης. Βεβαίως, οι μνημονιακές δεσμεύσεις έναντι 
των δανειστών δε μπορεί να αποτελέσουν δικαιολογία για το 
αναιμικό αυτό ποσοστό, μιας και δεν υπάρχει καμία απολύτως 
απαγόρευση για την κατανομή των κεφαλαίων, πλην της ήδη 
προεξοφλημένης μερίδας του λέοντος, που αφαιρείται εξαρχής 
για τόκους και αμυντικές δαπάνες. 

Έτσι, η υγεία φαίνεται να τίθεται στο περιθώριο του κυβερνη-
τικού  σχεδιασμού, χωρίς να είμαι σε θέση να απαντήσω αν 
αυτό γίνεται εκ προθέσεως ή λόγω έλλειψης κεντρικού πλά-
νου. Βέβαια αναρωτιέμαι ποιο από αυτά τα δυο είναι χειρότερο, 
αν και το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο: Η διαιώνιση και 
η διόγκωση των χρόνιων προβλημάτων, σ’  ένα υδροκέφαλα 
ιατροκεντρικό σύστημα υγείας. Η χώρα μας, έχει επιλέξει ένα 
ιδιότυπο και δαπανηρό μίγμα παραγωγικών συντελεστών όσον 
αφορά την εργασία, αφού κατέχει σταθερά τα τελευταία χρόνια 
μια από τις πρώτες θέσεις στον αριθμό των  γιατρών που στελε-
χώνουν τις νοσηλευτικές μονάδες, σε αντίθεση με τους άλλους 
επαγγελματίες υγείας και κυρίως τους νοσηλευτές, σε πλήρη 
ασυμφωνία με τα διεθνώς ισχύοντα.

Την παραπάνω εικόνα, έρχονται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία 
που ανακοίνωσε ο ΟΟΣΑ για το 2015 αλλά και παλαιότερα, σύμ-
φωνα με τα οποία στη χώρα μας συμβαίνουν τα παρακάτω «εντυ-
πωσιακά», συγκριτικά με τις άλλες χώρες του Οργανισμού: 
• Κατέχουμε την πρώτη θέση σε  γιατρούς (ανά 1000 κατοίκους 
έχουμε 6,3 με μέσο όρο 3,3)
• Κατέχουμε την τελευταία θέση σε  νοσηλευτές (ανά 1000 κα-
τοίκους έχουμε 3,6 με μέσο όρο 9,1)

• Έχουμε τη μεγαλύτερη νοσοκομειακή δαπάνη από όλες τις 
χώρες της Ε.Ε
• Έχουμε τη μεγαλύτερη φαρμακευτική δαπάνη ως ποσοστό του 
ΑΕΠ από όλες τις χώρες της Ε.Ε
• Έχουμε τη μικρότερη εξωνοσοκομειακή δαπάνη υγείας, σε 
πρωτοβάθμιες δομές υγείας με σχεδόν ανύπαρκτες υπηρεσίες 
πρόληψης
• Οι Έλληνες πολίτες κατέχουν την πρώτη θέση σε ιδιωτικές 
δαπάνες υγείας (1118 € ανά οικογένεια με ευρωπαϊκό μέσο όρο  
523 €)
• Έχουμε τη μεγαλύτερη αναλογία οδοντιάτρων- πληθυσμού σε 
όλη την Ευρώπη ( έχουμε περίπου 15000 οδοντιάτρους)
• Σε κάθε γιατρό, αντιστοιχεί …μισός νοσηλευτής, όταν σύμφω-
να με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η αντιστοιχία είναι 3 νοσηλευτές 
ανά έναν γιατρό

Με βάση τα παραπάνω ανατριχιαστικά στοιχεία, προκύπτει ότι 
η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα με πολύ περισσότερους γιατρούς 
απ’ όσους μπορεί να αντέξει, χωρίς να έχει δώσει το ρόλο που 
πρέπει, στους ελάχιστους εναπομείναντες νοσηλευτές (όπως 
έχουν κάνει οι…κουτόφραγκοι και οι υπερατλαντικοί μας σύμ-
μαχοι) και βέβαια σπαταλάει το πενιχρό ποσοστό που διαθέτει 
από τον προϋπολογισμό της σε τελείως λάθος κατευθύνσεις, 
αδυνατώντας (ή μη θέλοντας) να καταλάβει ότι επενδύοντας 
ένα ευρώ στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την πρόληψη, 
εξοικονομεί με ασφάλεια δέκα ευρώ από την απομείωση του 
συνωστισμού των τριτοβάθμιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων και 
τον περιορισμό της δαπανηρής νοσηλείας σε χρόνο και σε χρή-
μα. Ο ασφαλέστερος κυματοθραύστης της αθρόας εισαγωγής 
ασθενών στα νοσοκομεία, είναι ένα συμπαγές και οργανωμένο 
δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κάτι που χρειάζεται 
γενναίες διαρθρωτικές αλλαγές  με ανακατανομή των υγειονο-
μικών πόρων και βέβαια όχι βελόνες πλεξίματος…

Και ενώ στη Γαλλία, την Αγγλία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυ-
στραλία και αλλού εδώ και δεκαετίες, χιλιάδες νοσηλευτές 
ασχολούνται επαγγελματικά με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας έχοντας αναπτύξει μια πολύ αξιόλογη επιχειρηματική 
δραστηριότητα ως ιδιοκτήτες ή εταίροι τέτοιων δομών, στην 
Ελλάδα προ διετίας, η ανάλογη απόπειρα θεσμοθέτησης του 
νοσηλευτικού ιδιωτικού έργου στην κοινότητα, άντεξε μόλις 
τρεις μέρες, όταν ο τότε Υπουργός Υγείας, ανακάλεσε τη δική 
του Υπουργική Απόφαση πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι στο 
ΦΕΚ, κάτω απ’ την πίεση των ιατρικών συλλογικών οργάνων και 
ενόψει των επικείμενων εθνικών εκλογών του Ιανουαρίου του 

Η Υγεία στο περιθώριο
Άρης Δάγλας

Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, Γενικός Γραμματέας ΕΝΕ
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2015. Επιπλέον, το πραγματικό ποσοστό που φτάνει στον τελικό 
αποδέκτη των υπηρεσιών υγείας, ήτοι τον πολίτη, είναι πολύ μι-
κρότερο από το 4,7% του προβλεπόμενου κονδυλίου, μιας και η 
προκλητή ζήτηση των υπηρεσιών, η παραοικονομία και οι ομι-
χλώδεις συναλλαγές όσων λειτουργούν μέσα στο ΕΣΥ ως ιδιώ-
τες, απορροφούν ένα μεγάλο μέρος των παραπάνω κεφαλαίων. 
Η υπερσυνταγογράφηση, η κατάχρηση και η πλήρης αναρχία 
στη διαχείριση των πανάκριβων χημειοθεραπευτικών και κυτ-
ταροστατικών φαρμάκων, η πρωτιά μας στις καισαρικές και στις 
απεικονιστικές εξετάσεις δεν είναι κάτι καινούργιο. Όλα αυτά 
λοιπόν (κάποιοι τα ονόμασαν «πάρτι»), συνηγορούν στο ότι όσο 
η Πολιτεία ανέχεται και δεν αλλάζει τον ιατροκεντικό προσανα-
τολισμό του ΕΣΥ, είναι υπόλογη για το συνεχιζόμενο έγκλημα 
κατά της δημόσιας υγείας. 

Τα στοιχεία αυτά είναι αναμφισβήτητα και δεν 
προσφέρονται για μικροπολιτική εκμετάλλευση 
από κανέναν. 

Αν οι κυβερνώντες αισθάνονται υπερήφανοι γι’ αυτά, ας το δη-
λώσουν. Αν πάλι όχι, τότε θα έπρεπε ήδη να έχουν λάβει τα 
μέτρα τους για να τα ανατρέψουν. Εκτός βέβαια κι αν τα αγνο-
ούν, ή απλώς δε τους δίνουν σημασία, πράγμα πιθανόν, αν κρί-
νουμε από τις επιλογές της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας που 
μπορούν να χαρακτηριστούν αποσπασματικές, χωρίς ορίζοντα, 
χωρίς στόχο και δίχως κανένα απολύτως όραμα. 

Ο κομματισμός που διάβρωσε επί δεκαετίες το ΕΣΥ (όπως και 
γενικότερα τη δημόσια διοίκηση), εκτοπίζοντας κάθε έννοια 
αξιοκρατίας και ορθολογικής αξιολόγησης του ανθρώπινου δυ-
ναμικού του, προστιθέμενος με όλα τα παραπάνω, δεν αφήνει 
και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Ο πράγματι αξιόλογος νόμος 
4369/2016 ή άλλως «νόμος Βερναρδάκη», αν και έγινε αποδε-

κτός με ανακούφιση από τη μεγαλύτερη μερίδα των εργαζομέ-
νων που πιστεύει στην αξιοκρατική εξέλιξη και στην αμερόλη-
πτη κρίση για την ιεραρχία, παραπέμφθηκε στις καλένδες για να 
εφαρμοστεί το 2018, ανοίγοντας διάπλατα τις πόρτες των αναθέ-
σεων στις θέσεις ευθύνης με απολύτως μεροληπτικό τρόπο από 
τους διοικητές των νοσοκομείων, ρίχνοντας έτσι λάδι στη φωτιά 
της ανθρωποφαγίας που πλέον έχει διχάσει τους υπαλλήλους, 
δημιουργώντας ένα κλίμα τρομακτικά εμφυλιοπολεμικό.  

Δεν είναι λίγοι αυτοί που περίμεναν με αγωνία να δουν ένα νέο 
άνεμο φρεσκάδας, καινοτομίας, πλουραλισμού και συμμετο-
χικότητας να πνέει από τη νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας. 
Παρ’ όλα αυτά η εν γένει αντιμετώπιση των ιθυνόντων προς τους 
νοσηλευτές, όπως λ.χ. η σύνθεση των επιτροπών που συστάθη-
καν για την εκπόνηση μελετών αναφορικά με τους διάφορους 
τομείς (ΠΦΥ, Ψυχική Υγεία κτλ), παρέμεινε σταθερά προσηλω-
μένη στο υπάρχον αντιδραστικό ιατροκεντρικό μοντέλο, με τους 
υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας να περιορίζονται στο ρόλο 
του παρία ενός συστήματος που δε φαίνεται να δείχνει σημάδια 
ανάκαμψης.

Η εμμονή της ηγεσίας στην αποτυχημένη συνταγή των προκα-
τόχων τους και η επιδεικτική άρνηση της αξιοποίησης των γνώ-
σεων και της εμπειρίας των υπολοίπων επαγγελματικών ομά-
δων, γεννά πολλά ερωτηματικά που πρέπει να απασχολήσουν 
στα σοβαρά την κυβέρνηση.  

Αν επιθυμούν ένα κακέκτυπο του παρελθόντος, το έχουν ήδη 
εξασφαλίσει. Αν όμως θέλουν να φέρουν κάτι καινούργιο, θα 
χρειαστούν τη βοήθεια όλων μας. Δεν έχουν λοιπόν παρά να τη 
ζητήσουν.
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ΩΌπως είναι γνωστό η ΠΑΣΥΝΟ ανέλαβε προσφάτως την πρωτοβουλία για την δικαστική διεκδίκηση της αποκατάστασης της αδικί-
ας σε βάρος των προϊσταμένων των τμημάτων των νοσηλευτικών υπηρεσιών εν σχέσει με το ύψος του μηνιαίως καταβαλλόμενου 
επιδόματος θέσης, που υπολείπεται κατά σαράντα (40) ευρώ του αντίστοιχου επιδόματος που λαμβάνουν οι υπόλοιποι τμηματάρ-
χες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Διοικητικής Υπηρεσίας των δημόσιων νοσοκομείων.
Για τον σκοπό αυτό η ΠΑΣΥΝΟ συντόνισε και χρηματοδότησε την έγερση ομαδικών αγωγών εκ μέρους των μελών της. Παράλλη-
λα, επιχειρήθηκε η απευθείας εισαγωγή μιας εκ των ως άνω αγωγών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με την διαδικασία 
της δίκης – πιλότου, προκειμένου να μην υπάρξει χρονοτριβή και εγκλωβισμός των νοσηλευτών σε μακρόχρονες δικαστικές δι-
εκδικήσεις. Ήδη το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή την αίτηση των εναγόντων μέσω της ΠΑΣΥΝΟ για την διεξαγωγή δί-
κης – πιλότου και αναμένεται άμεσα ο προσδιορισμός δικασίμου.

Η ΠΑΣΥΝΟ θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και θα ενημερώνει σχετικώς τη νοσηλευτική κοινότητα, παροτρύνο-
ντας και τους υπόλοιπους προϊσταμένους των νοσηλευτικών τμημάτων να εγγραφούν άμεσα στα σωματεία της ΠΑΣΥΝΟ ώστε να 
συμπεριληφθούν εντελώς δωρεάν στις επόμενες αγωγές που θα κατατεθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Θετικό το ΣτΕ για τις αγωγές
της ΠΑΣΥΝΟ περί του 

επιδόματος
των προϊσταμένων

05
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ΟΣτο περιοδικό δημοσιεύονται ανασκοπήσεις, πρωτογενείς ή 

δευτερογενείς ερευνητικές μελέτες, γενικά θεωρητικά (φιλο-

σοφικά, μεθοδολογικά) άρθρα, ενδιαφέρουσες κλινικές περι-

πτώσεις και βιβλιοκριτικές στα Ελληνικά, αλλά  και στα Αγγλικά. 

Οι  οδηγίες για τους συγγραφείς μπορούν να βρεθούν

αναλυτικά στο: http://journal-ene.gr/?page_id=24

Η αποστολή των άρθρων γίνεται μέσω του συστήματος του πε-

ριοδικού στο http://journal-ene.gr/?page_id=1496

Δεν υπάρχει χρέωση για τη δημοσίευση των άρθρων και η πρό-

σβαση σε αυτό είναι ελεύθερη, από το http://journal-ene.gr/.

To Περιοδικό αποδελτιώνεται ήδη, στις βάσεις δεδομέ-

νων Google scholar, ResearchBib και Elektronische 

Zeitschriftenbibliothek, ενώ οι διαδικασίες τρέχουν, έτσι 

ώστε μέσα στο 2017 να ολοκληρωθεί η αποδελτίωσή του και 

στις βάσεις  CINAHL, EBSCO, DOAJ και SCOPUS. 

Οι κριτές του περιοδικού επίσης, μπορούν να αναγνωρίσουν το 

έργο τους στο Publons (http://home.publons.com/benefits/

researchers). 

Έτσι, είμαστε περήφανοι που η ΕΝΕ, εξασφάλισε για όλα τα 

μέλη της επιστημονικής κοινότητας, ένα εγκεκριμένο και αξιό-

πιστο επιστημονικό περιοδικό με διεθνή βαρύτητα και σπουδαί-

ες προοπτικές, συντελώντας έτσι στη σημαντική ενίσχυση των 

βιογραφικών τους, ενόψει της υπηρεσιακής, υπαλληλικής και 

ακαδημαϊκής τους εξέλιξης.

Tο περιοδικό της ΕΝΕ 
αποδελτιώνεται στις διεθνείς βάσεις 

δεδομένων
Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης (ΕΠΝΕ) είναι το επί-
σημο περιοδικό της ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ κι ένα από τα πλέ-
ον αξιόπιστα στο χώρο της Υγείας. Με την υπ. αριθ. πρωτ. ΔΥ2α/οικ 122 – 
7/8/2009 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, ανήκει στα Περιοδικά με Εθνική 
Αναγνώριση, αποτελεί ένα σύγχρονο, τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό και 
είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. 
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Σύμφωνα με τη διαμαρτυρία εκατοντάδων νοσηλευτών, αλλά όπως 
διαπίστωσε και η ΕΝΕ, το ηλεκτρονικό σύστημα υποδοχής των αι-
τήσεων για την προκήρυξη 7Κ, δεν λειτουργεί και βρίσκεται σε 
αναστολή «λόγω συντήρησης», όπως χαρακτηριστικά αναγράφε-
ται στον εν θέματι ιστότοπο.  

Επειδή είναι υποχρέωση για την ΕΝΕ, ως το επαγγελματικό επιμε-
λητήριο και το θεσμικό όργανο προάσπισης των δικαιωμάτων των 
Νοσηλευτών της χώρας (δυνάμει του Νόμου 3252/2004).

Επειδή είναι παράνομο και αντισυνταγματικό να αποστερείται με-

γάλος αριθμός πολιτών τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνι-

σμούς πρόσληψης προσωπικού χωρίς καμία δική του υπαιτιότη-

τα, λόγω ανεπάρκειας του συστήματος και των τεχνικών μέσων.

Επειδή είναι επιβεβλημένο να παρασχεθεί η νόμιμη δυνατότητα σε 

όλους τους υποψηφίους που το επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 

διαγωνισμό.

«Εξώδικη Διαμαρτυρία της ΕΝΕ 
για την αδυναμία υποβολής 

αιτήσεων στην 7Κ»

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος,
Το ΔΣ της ΕΝΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΕΝΤΟΝΩΣ για την απαράδεκτη κατάσταση και την ταλαιπωρία χιλιάδων μελών της και καλεί το ΔΣ 

του ΑΣΕΠ όπως προβεί άμεσα σε απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην προ-

κήρυξη 7Κ,  με ταυτόχρονη αναβάθμιση του τεχνικού συστήματος και ομαδοποίησης των αιτήσεων ανά κατηγορία κλάδων (Νοση-

λευτές ΤΕ και ΠΕ, ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών κτλ), ώστε να σταματήσουν να παρατηρούνται ανάλογα φαινόμενα, καθώς και σε αντί-

στοιχη παράταση της προθεσμίας αποστολής των δικαιολογητικών. 
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Αναφορικά με τον προσδιορισμό της ώρας προσέλευσης και απο-
χώρησης των δημοσίων υπαλλήλων στην υπηρεσία τους επιση-
μαίνονται τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1§1 της υπ’αριθμ. ΔΙ-
ΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/2006 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερι-
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Καθιέρωση ωρών 
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσί-
ων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., ΦΕΚ B΄ 769/27.6.2006), όπως 
ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τις διατάξεις της υπ’α-
ριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
Β΄1659/26.7.2011), «κατ’εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 
(Α`138) αυξάνονται σε σαράντα (40) από τριάντα επτά και μισή (37 
και 1/2) οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των μονίμων υπαλλήλων 
και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και λοιπών 
Ν.Π.Δ.Δ. και όσων κατηγοριών προσωπικού υπηρεσιών και φορέ-
ων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ακολουθούν 
το ωράριο αυτών και η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, κατ` 
επιλογή των υπαλλήλων, ορίζεται ως εξής:

α) Ώρα προσέλευσης: 07.00
Ώρα αποχώρησης: 15.00
β) Ώρα προσέλευσης: 07.30
Ώρα αποχώρησης: 15.30
γ) Ώρα προσέλευσης: 08.00
Ώρα αποχώρησης: 16.00
δ) Ώρα προσέλευσης: 08.30
Ώρα αποχώρησης: 16.30
ε) Ώρα προσέλευσης: 09.00
Ώρα αποχώρησης: 17.00.

Η επιλογή του ωραρίου εργασίας γίνεται με δήλωση των υπαλλή-
λων στη Διεύθυνση Διοικητικού της οικείας υπηρεσίας, η οποία 
υποβάλλεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε 
έτους. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και ανέκκλητη και ισχύει 
μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή 
του ανωτέρω ωραρίου η δήλωση θα υποβληθεί από τη δημοσίευ-
ση της παρούσας έως και 8 Αυγούστου 2011».

Ωστόσο, από το ανωτέρω ωράριο ρητώς εξαιρούνται, μεταξύ άλ-
λων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 1 της επίμαχης υπουργικής απόφασης, τα νο-
σηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ, τα εξωτερικά ιατρεία τους, τα Κέντρα 
Υγείας του ΕΣΥ, τα Ειδικά Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, 
τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, τα Πολυδύναμα Ιατρεία, τα νοσο-
κομεία, Κέντρα Υγείας και Υπηρεσίες Υγείας των Οργανισμών Κοι-
νωνικής Ασφάλισης καθώς και οι λοιποί φορείς παροχής υπηρεσι-
ών υγείας που συνδέονται με το ΕΣΥ.

Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της 
ως άνω Απόφασης, «εξουσιοδοτούμε: α) Τους οικείους Υπουργούς 
να καθορίζουν με απόφασή τους τις ώρες έναρξης εργασίας του 
προσωπικού των υπηρεσιών των περ. β΄, δ΄ και ε΄ της προηγού-
μενης παραγράφου. 

β) Τους κατωτέρω Υπουργούς να καθορίζουν με απόφασή τους 
τις ώρες έναρξης εργασίας του προσωπικού των ακόλουθων Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου τους και των εποπτευόμενων από αυτά 
ΝΠΔΔ, λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης του έργου τους: (αα) 
…, (δδ) Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το 
προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Τεχνι-
κών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) Α΄ Κύκλου Ειδικότη-
τας Βοηθού Νοσηλευτή».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, η ώρα έναρξης και λήξεως της 
εργασίας του προσωπικού των φορέων της περίπτωσης δ΄ του άρ-
θρου 2§1 καθορίζεται με ενιαίο τρόπο μέσω σχετικής Υπουργικής 
Απόφασης, εκδιδομένης από τον Υπουργό Υγείας, προς τον οποίο 
παρέχεται και η απαιτούμενη εξουσιοδότηση. Τονίζεται, ότι η εν 
λόγω εξουσιοδότηση παρέχεται μόνον προς τον Υπουργό Υγείας, 
όπερ σημαίνει ότι ουδείς άλλος, όπως π.χ. ο διοικητής ή το διοικη-
τικό συμβούλιο ή οιοσδήποτε άλλος προϊστάμενος του οικείου φο-
ρέα, νομιμοποιείται να καθορίζει το ωράριο προσέλευσης και απο-
χώρησης του προσωπικού.
Κάθε παρόμοια απόφαση περί του καθορισμού του ωραρίου είναι 
παράνομη και καταχρηστική ως εκδιδόμενη κατά παράβαση της 
σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης. 

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
για το ωράριο

προσέλευσης - αποχώρησης
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ΑΑκόμα και σήμερα, συνεχίζονται οι καταγγελίες από μέλη της 
ΕΝΕ για προσπάθεια διοικητικού ελέγχου από ιατρούς Διευθυ-
ντές τμημάτων σε νοσηλευτές. Η ΕΝΕ, για πολλοστή φορά, ανα-
φορικά με την δυνατότητα ελέγχου της τήρησης του ωραρίου 
και εν γένει του προγράμματος εργασίας ενός νοσηλευτή από 
έναν ιατρό – διευθυντή ενός συγκεκριμένου τμήματος επιση-
μαίνει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 9 του Νόμου 
2889/2001, «Ο Διευθυντής του τμήματος είναι υπεύθυνος για τη 
λειτουργία του τμήματος. 

Ειδικότερα:
α) Συντονίζει τη λειτουργία όλου του προσωπικού, ιατρικού, νο-
σηλευτικού, παραϊατρικού και διοικητικού, που εργάζεται στο 
τμήμα του. 
β) Προτείνει και παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογι-
σμού του τμήματός του στα πλαίσια του προϋπολογισμού του 
τομέα. 
γ) Συντάσσει απολογισμό και ετήσια έκθεση πεπραγμένων του 
τμήματός του. 
δ) Ελέγχει την τήρηση του ωραρίου του ιατρικού και του λοιπού 
προσωπικού του τμήματος, που ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία. 

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
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ε) Αξιολογεί, ως Α` βαθμολογητής, το ιατρικό προσωπικό του 
τμήματος και το λοιπό προσωπικό του τμήματος, που ανήκει 
στην Ιατρική Υπηρεσία. 
στ) Εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή των εκπαιδευτικών, 
μετεκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του τμήμα-
τος».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ο διευθυντής ιατρός εκάστου 
τμήματος συντονίζει μεν την λειτουργία όλου του προσωπικού, 
πλην όμως ελέγχει την τήρηση του ωραρίου μόνον του προσω-
πικού που ανήκει στην ιατρική υπηρεσία.
Σε αρκετές περιπτώσεις, η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του 
Νόμου 2889/2001 δεν αποδίδεται όπως έχει νομοθετηθεί και 
ισχύει, αλλά παραφράζεται σκόπιμα από τους ιατρούς ως εξής: 
«Ελέγχει την τήρηση του ωραρίου του ιατρικού και του λοιπού 

προσωπικού που εργάζεται στο τμήμα του».
Ευρισκόμεθα ενώπιον μιας σαφούς αλλοίωσης του κειμένου 
ενός Νόμου, η οποία αλλοίωση λαμβάνει χώρα μέσω εγγράφου 
ενός δημόσιου λειτουργού, όπως είναι και ο διευθυντής ιατρός 
σε Νοσοκομείο. 
Σε καμία περίπτωση το αλλοιωμένο κείμενο Νόμου δεν μπορεί 
να υπερισχύσει του πραγματικά ισχύοντος, ανεξαρτήτως τυχόν 
λοιπών συνεπειών και ευθυνών που ενδεχομένως εγείρει μια 
τέτοια αλλοίωση.
Κατά συνέπεια, ο διευθυντής ιατρός αδυνατεί να ελέγξει την 
τήρηση του ωραρίου των νοσηλευτών, οι οποίοι προφανώς και 
δεν ανήκουν στην ιατρική υπηρεσία, αλλά στην οικεία νοσηλευ-
τική υπηρεσία.
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ΗΗ ΕΝΕ, έπειτα από αρκετά ερωτήματα μελών της, 
έχει προβεί στις κάτωθι επισημάνσεις σχετικά με 
τη μισθοδοσία στον ιδιωτικό τομέα:

Κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Επιδόματα πτυχίου, 
«βάρδιας» και ανθυγιεινής εργασίας. 
 Σύμφωνα με την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε 28.6.2012)
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδι-
ωτικές κλινικές όλης της χώρας που είναι μέλη του Συνδέσμου 
Ελληνικών Κλινικών και συμμετέχουν ακόμη στην Συλλογική 
Σύμβαση, ο βασικός μισθός είναι 675 ευρώ μικτά, ο μισθός με 
το επίδομα σπουδών είναι 706,75 και με το επίδομα επικίνδυ-
νης εργασίας (15%) 810 ευρώ. Επίδομα βάρδιας δεν προβλέπε-
ται, εκτός αν εννοείτε την προσαύξηση νυχτερινής εργασίας, 
που προβλέπεται κανονικά αλλά δεν είναι επίδομα.
 ΟΜΩΣ: Υπάρχουν κλινικές που έχουν αποχωρήσει  από τη ΣΣΕ 
και δεν χορηγούν τον ανωτέρω μισθό.
 Αυτό το δικαίωμα το έχουν-μετά τα Μνημόνια- σύμφωνα με 
όσα θα εκθέσω ευθύς αμέσως:
 
Σύμφωνα με το Ν.4046/2012 την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012 και την 
ερμηνευτική εγκύκλιο   4601/304/12-3-2012 και το ΜΠΔΣ 
2013 -2016:
 Θεσπίστηκε νέο σύστημα καθορισμού του κατώτατου νόμι-
μου μισθού και ημερομισθίου, με ισχύ από 01.04.2013 το οποίο 
αντικαθιστά την πρακτική καθορισμού των κατώτατων νόμιμων 
ορίων για τους εργαζόμενους όλης της χώρας, μέσω της Εθνι-
κής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η Εθνική Γενι-
κή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας διατηρεί την δεσμευτικότητά 
της για τους εργαζόμενους και εργοδότες όλης της χώρας μόνο 
ως προς τους μη μισθολογικούς όρους. Οι μισθολογικοί όροι 
(μισθοί, ημερομίσθια) που συμφωνούνται στο εξής με την ΕΓ-
ΣΣΕ, ισχύουν μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται 
σε εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλλομένων εργοδοτικών 
οργανώσεων και δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του κατώ-
τατου νομοθετημένου μισθού και ημερομισθίου. Οι εργοδότες 

που δεν είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που υπογρά-
φουν την ΕΓΣΣΕ δεσμεύονται για τον καθορισμό των ελάχιστων 
νόμιμων αποδοχών για το προσωπικό τους από τα νομοθετικώς 
καθοριζόμενα κατώτατα όρια.

Μέχρι τη λήξη του προγράμματος προσαρμογής, τα νομοθετι-
κώς καθοριζόμενα κατώτατα όρια διαμορφώνονται ως εξής :
 Για τους υπάλληλους άνω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορί-
ζεται 586,08 ευρώ, ενώ  προστίθεται προσαύξηση τριετιών 10% 
ανά τριετία και μέχρι 3 κατ’ ανώτατο όριο, ενώ για τους εργατο-
τεχνίτες προστίθεται αντίστοιχα προσαύξηση 5% ανά τριετία και 
μέχρι 6 τριετίες κατ’ ανώτατο όριο.

Για τους υπάλληλους κάτω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός 
ορίζεται 510,95 ευρώ και προστίθεται προσαύξηση 1 τριετίας 
με ποσοστό 10% ενώ για τους εργατοτεχνίτες προστίθεται προ-
σαύξηση 5% αντίστοιχα για κάθε τριετία και έως 2 τριετίες κατ’ 
ανώτατο όριο.
Μέχρι να διαμορφωθεί η ανεργία σε ποσοστό κάτω του 10%, 
αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου 
κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία που συ-
μπληρώνεται μετά την 14.02.2012. Επομένως, για τον υπολογι-
σμό των τριετιών λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία και προϋπηρε-
σία που έχει συμπληρωθεί έως την 14/02/2012.

Το επίδομα γάμου που προέβλεπε η ΕΓΣΣΕ, καταργείται ως 
όρος διαμόρφωσης του κατώτατου νόμιμου μισθού ή ημερο-
μισθίου.
  Οι παραπάνω μισθοί και ημερομίσθια ισχύουν μέχρι τη λήξη 
περιόδου οικονομικής προσαρμογής που προβλέπουν τα Μνη-
μόνια που προσαρτώνται στο Ν.4046/2012 και στις τροποποιή-
σεις αυτών δηλαδή μέχρι και το 2016.

Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργα-
σίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές 
αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από 

τον νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Το καθεστώς είναι λίγο μπερδεμένο και δεν μπορεί να δοθεί 
ενιαία και εκ των προτέρων απάντηση για το τι ισχύει σε κάθε 
περίπτωση. ΄Αλλοι εργοδότες δίνουν το μισθό της ΣΣΕ και άλ-
λοι του «μνημονίου» που είναι χαμηλότερος. Επιπλέον, με άλλες 
ΣΣΕ ρυθμίζεται ο μισθός εργαζομένου σε κλινικές και με άλλες 
σε μεγάλα διαγνωστικά κέντρα ή κέντρα αποκατάστασης, ενώ τα 
επιδόματα τέκνων, πτυχίου, ωρίμανσης- πολυετίας και επικίνδυ-
νης εργασίας αποτέλεσαν και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμά-
τευσης. Σε περίπτωση πρόσληψης σε συγκεκριμένη κλινική, συνι-
στάται επικοινωνία με την Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) για το ζήτημα του κατώτατου μισθού, 
ώστε να βρουν αν στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συγκεκριμένος 
εργοδότης συμμετέχει ακόμη στην ΣΣΕ του 2012 ή σε άλλη προ 

μνημονίου  και οφείλει να χορηγεί τον μεγαλύτερο μισθό, αλλά και 
να γνωστοποιήσουν ποια από τα επιδόματα θα λάβει ο εργαζόμε-
νος εν προκειμένω.

Προσαύξηση για εργασία το Σάββατο.
 Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 3842/2010: «Η εργασία, που 
παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδος, κατά παράβαση του συ-
στήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμε-
νες κυρώσεις, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προ-
σαυξημένο κατά 30%.». Στις περιπτώσεις των κλινικών που δεν 
εφαρμόζουν το σύστημα πενθήμερης εργασίας, αλλά λειτουρ-
γούν επτά ημέρες της εβδομάδος, καταβάλλεται προσαύξηση 
μόνο για την εργασία την Κυριακή.
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Η ιστοσελίδα του 
συνεδρίου θα 
ενηµερώνεται αυτόµατα 
µε όλες τις σηµαντικές 
πληροφορίες. 

Β’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΗ καρδιά των Νοσηλευτών μας χτυπάει στην Κρήτη
Με μνημεία που μαρτυρούν τη μακρά και πλούσια ιστορία του, αλλά 
και σύγχρονα αξιοθέατα και φιλόξενους κατοίκους, το Ηράκλειο 
κρατά τα σκήπτρα της Κρήτης και αντιπροσωπεύει επάξια την ομορ-
φιά, τη ζωντάνια και τον πολιτισμό της.
Η πόλη του Ηρακλείου αποτελεί τη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης και 
την τέταρτη, σε πληθυσμό, πόλη της χώρας. Χτισμένη στη βόρεια ακτή 
του νησιού με θέα το Κρητικό Πέλαγος, μοιάζει να προστατεύεται από 
τα παλιά Ενετικά τείχη, το πιο σημαντικό μνημείο που άφησε η Ενετική 
κατοχή, τα οποία υποδηλώνουν το περιπετειώδες παρελθόν της πόλης.
Η ιστορία συνδέει το μέρος με την αρχαιότητα και την Ευρώπη. Στην 
Κρήτη, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Δίας, ο πατέρας των 
θεών, έφερε την όμορφη νεαρή παρθένα Ευρώπη με την οποία ήταν 
ερωτευμένος. Η ρομαντική τους συνεύρεση απέδωσε το γιο τους, το 
Μίνωα, του οποίου το όνομα δανείστηκε από όλους τους βασιλιάδες 
της Κρήτης, καθώς και τον ιστορικό της πολιτισμό. Κατά τη διάρκεια 
των Μινωικών χρόνων το Ηράκλειο ήταν πιθανότατα το λιμάνι της Κνω-
σού, το λίκνο του Μινωικού πολιτισμού (2000-1450 π.Χ.).
Κατά τον 9ο μ.Χ. αιώνα οι Άραβες κατέλαβαν την Κρήτη και ίδρυσαν 
στη θέση του Ηρακλείου μια νέα πόλη που ονόμασαν RabdhalKhandak 
(Κάστρο του χάνδακος). Το όνομα Χάνδακας χρησιμοποιείται ακόμα 
από πολλούς κατοίκους της πόλης του Ηρακλείου.
Κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα, η πόλη περιήλθε στα χέρια των Βε-
νετών. Η Ενετική περίοδος διήρκεσε τεσσερισήμισι αιώνες και ήταν η 
περίοδος μεγάλης προόδου για την πόλη σε ότι αφορά την ανάπτυξη σε 
τομείς, όπως το εμπόριο, η αρχιτεκτονική, η λογοτεχνία και η τέχνη γε-
νικότερα. Ο παγκοσμίως γνωστός ζωγράφος Δομήνικος Θεοτοκόπου-
λος (El Greco) γεννήθηκε στο Ηράκλειο όπου και εργάστηκε αρχικά. 

Πολλά Ενετικά μνημεία υπάρχουν ακόμα στο Ηράκλειο, όπως τα πα-
λαιά τείχη τα οποία περιβάλουν το παλαιό μέρος της πόλης, το φρούριο 
στο λιμάνι της πόλης (Κούλες), η Λότζια, η κρήνη του Μοροζίνη κ.α. 
Το 1898 το νησί της Κρήτης ανέκτησε την αυτονομία του από την Οθω-
μανική αυτοκρατορία και το 1912 ενώθηκε με την Ελλάδα.
Όποιος έρχεται στο Ηράκλειο,  γνωρίζει το φημισμένο μουσείο Μι-
νωικής τέχνης και το παλάτι της Κνωσού. Επιπλέον, το Αρχαιολογικό 
Μουσείο του Ηρακλείου θεωρείται σαν ένα από τα καλύτερα στο είδος 
του σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Το μεγαλύτερο και λαμπρότερο κέντρο του Μινωικού πολιτισμού, η 
Κνωσός, βρίσκεται 5 χιλιόμετρα νότια από το ιστορικό κέντρο της πό-
λης του Ηρακλείου. Στον χώρο, στην ανατολική πλευρά εκτός λόφου, 
όπου βρίσκονται σήμερα τα λαμπρά ερείπια της μινωικής Κνωσού, 
έχουν βρεθεί ίχνη νεολιθικής εγκατάστασης που χρονολογούνται από 
το 6000 π.X.
Γι’αυτούς που λατρεύουν τη λογοτεχνία, το Ηράκλειο σίγουρα αποτελεί 
ένα πόλο έλξης. Εδώ ο Νίκος Καζαντζάκης, ένας από τους πιο διάση-
μους Έλληνες συγγραφείς του 20ου αιώνα, γεννήθηκε, ανατράφηκε 
και έζησε για πάρα πολλά χρόνια. Ενταφιάστηκε σε ένα μικρό οχυρό 
πάνω σε ένα λόφο, πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης. Ένα ενδιαφέρον 
μέρος αποτελεί το μουσείο που είναι αφιερωμένο σε αυτόν στο χωριό 
Μυρτιά (15 χιλιόμετρα νότια από την πόλη του Ηρακλείου).
Έτσι, το Ηράκλειο είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη, που ευελπιστούμε 
να κατακλυστεί από χιλιάδες Νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας 
στις 27 του Απρίλη, σε μια καθιερωμένη πλέον συνάντηση γεμάτη 
ζωντάνια και παλμό.

Σας περιμένουμε. 
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ΑΝΑΣΤΟΠΟYΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΑ 
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 
ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΑΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΡΚΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΙΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΠΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 
ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΑΚΗ ΒΑΪΑ 
ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΜΠΟΛΙΚΑΣ ΜΑΝΟΣ 
ΜΠΟΥΖΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ 
ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 
ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 
ΦΑΣΟΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΡΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΣΤΑΘΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΧΟΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
BORNICHE DIDIER
DRAGICA SIMUNEC
GENNARO ROCCO

KEARNS THOMAS
KOUTROUBAS THEODOROS
LOREDANA SASSO
SILVESTRO ANNALISA
TIMOFTE MIRCEA
ZOLTAN BALOGH

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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