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Η ιστοσελίδα του 
συνεδρίου θα 
ενηµερώνεται αυτόµατα 
µε όλες τις σηµαντικές 
πληροφορίες. 

Β’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ:
«Μέτρα Θεραπείας ατόμων 
που απαλλάσσονται
από την ποινή λόγω ψυχικής
ή διανοητικής διαταραχής»

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
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ΤΤο συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος είναι πλέον 
σταθμός στα επιστημονικά δρώμενα της Νοσηλευτικής Επιστή-
μης στη χώρα μας. Για ακόμα μία φορά, οι Νοσηλευτές ετοι-
μάζονται για την ετήσια επιστημονική και επαγγελματική συ-
νάντηση, η οποία για το 2017 θα πραγματοποιηθεί στο όμορφο 
Ηράκλειο της Κρήτης.

To συνέδριο της ΕΝΕ έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργεί-
ου Υγείας, το οποίο επισημαίνει ότι: «Στο εν λόγω Συνέδριο, 
θα συμμετάσχουν Νοσηλευτές/τριες και άνδρες και γυναίκες 
επαγγελματίες υγείας από όλη την Ελλάδα, με σκοπό την ανά-
δειξη της κλινικής και επιστημονικής εργασίας που συντελείται 
σε Πανελλαδικό και Πανευρωπαϊκό επίπεδο στην Νοσηλευτική 
Επιστήμη, την επιμόρφωση σε νέες πρακτικές, καθώς και την 
παρουσίαση νεώτερων εξελίξεων που αφορούν στον χώρο της 
Νοσηλευτικής και της Υγείας».
Η αποστολή εργασιών προς παρουσίαση στο 10ο Πανελλήνιο & 
9ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτι-
κό Συνέδριο ήταν πέραν του αναμενομένου! Το γεγονός αυτό 
οδήγησε στην ολιγοήμερη παράταση της αρχικής καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής εργασιών από την επιστημονική επι-
τροπή του συνεδρίου. 

Η ποιότητα των εργασιών που έχουν παραληφθεί προς αξιολό-
γηση από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου, 
αναδεικνύει τη συνεχή ενημέρωση, αλλά και την επιστημονική 
κατάρτιση των Ελλήνων Νοσηλευτών. Νέα και πρωτότυπη θε-
ματολογία προδιαθέτει το κοινό για ενημέρωση σχετικά με τα 
νεότερες εξελίξεις τη Νοσηλευτική επιστήμη, ενώ δε θα λεί-
ψουν και οι συνεδρίες στις οποίες θα πληροφορηθούμε για τα 
τελευταία δρώμενα του κλάδου μας.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την εκπληκτική ομορφιά 
του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα, υπόσχονται ένα 
εξαιρετικό τετραήμερο στα τέλη Απρίλη για του συνέδρους που 
θα συνδυάζει τη γνώση και την ενημέρωση με την ψυχαγωγία. 

Ραντεβού, επομένως,
στο Ηράκλειο! Μη λείψει κανείς!

Ραντεβού στο Ηράκλειο!
Γράφει ο Παντελής Στεργιάννης
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Ο ορισμός της ΠΦΥ που δόθηκε στη συνέλευση της Alma-Ata (ΠΟΥ 
1978) και έχει υιοθετηθεί από τα συστήματα υγείας και τους επαγ-
γελματίες υγείας διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας, ορίζει ως «Π.Φ.Υ. 
την βασική φροντίδα υγείας που βασίζεται σε πρακτικές, επιστημονι-
κά τεκμηριωμένες και κοινωνικά αποδεκτές, μεθόδους και τεχνολο-
γία. Η φροντίδα αυτή είναι στη διάθεση όλων των ατόμων της κοινότη-
τας και των οικογενειών τους και παρέχεται με την πλήρη συμμετοχή 
τους και σε κόστος που ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες 
της κοινότητας και της χώρας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης, σύμφωνα με 
το πνεύμα αυτοδυναμίας και αυτοδιάθεσης. Η ΠΦΥ αποτελεί βασικό 
συστατικό στοιχείο, όχι μόνο του συστήματος υγείας μιας χώρας, του 
οποίου είναι κεντρικό σημείο αναφοράς, αλλά και του γενικότερου κοι-
νωνικού και οικονομικού εποικοδομήματος. Η ΠΦΥ παρέχεται όσο το 
δυνατό πλησιέστερα στους χώρους όπου οι άνθρωποι ζουν και εργά-
ζονται και αποτελεί το πρώτο στοιχείο σε μια συνεχή διαδικασία παρο-
χής υπηρεσιών υγείας».

Στη χώρα μας, η αυξανομένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας, σε συνδυα-
σμό με την μείωση των δαπανών για την υγεία, που επιβάλλεται λόγω 
της οικονομικής κρίσης και την αλλαγή του προφίλ των χρηστών των 
υπηρεσιών υγείας, (η βαθειά ύφεση οδηγεί τμήματα του πληθυσμού 
στη ραγδαία φτωχοποίησή τους και σε απώλεια της ασφαλιστικής τους 
ικανότητας), μας οδηγεί περισσότερο απο ποτέ στην αναγκαιότητα  ενί-
σχυσης και αναβάθμισης της παρεχόμενης ΠΦΥ.

Παράγοντες όπως το είδος της φροντίδας που απαιτείται, η διαφορο-
ποίηση αυτής της φροντίδας ανάλογα με το κοινωνικοοικονομικό επί-
πεδο αλλά και το προφίλ υγείας του πληθυσμού που απευθύνονται οι 
υπηρεσίες, είναι καταλυτικοί σε αυτό το σχεδιασμό. Σε ένα τουριστι-
κό προορισμό ο πληθυσμός διαφοροποιείται σημαντικά, ανάλογα με 
την εποχή και θέτει διαφορετικές προκλήσεις από μία αστική περιο-
χή. Το πρόβλημα της εποχιακής στελέχωσης, μπορεί να αντιμετωπι-
στεί με την εποχιακή πρόσληψη προσωπικού. Καταλυτική είναι και η 
ύπαρξη τριτοβάθμιων μονάδων υγείας (νοσοκομείου) με άμεση πρό-
σβαση για το κοινό και η αποτελεσματική τους διασύνδεση. Η πιλοτι-
κή λοιπόν λειτουργία των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας θα καθο-
ρίσει τις ανάγκες στελέχωσης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ο ιδιαίτερος 
γεωμορφολογικός χάρτης της χώρας και η κατανομή των νησιωτικών 
συμπλεγμάτων, τα οποία δέχονται τις μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις, 
όσον αφορά τον όγκο του πληθυσμού τους, κατά την διάρκεια των του-
ριστικών περιόδων.

Η χρήση ταχύπλοων μονάδων, υδροπλάνων και ελικοπτέρων για την 
διακομιδή επειγόντων περιστατικών, επιλέγεται κάθε φορά ανάλογα με 
την βαρύτητα του εκάστοτε περιστατικού. Τα Αγροτικά Ιατρεία των μι-
κρών νησιών, μπορούν με τα παραπάνω μέσα να διασυνδέονται με τα 
Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας Αστικού τύπου των μεγαλυτέρων νησιών 
– κόμβων και να αντιμετωπίζονται ή στη συνέχεια να διακομίζονται 
τα περιστατικά στα νοσοκομεία των μεγάλων νησιών ή της ηπειρωτι-
κής Ελλάδος.

Ειδικότερα, η Κοινοτική Νοσηλευτική, ασκείται συστηματικότερα στα 
Κέντρα Υγείας, διότι καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, 
όπως προκύπτει από το σκοπό τους. Πολλοί νοσηλευτές, εργάζονται 
στην κοινότητα, με οικογένειες και συχνά, με υγιή πληθυσμό, δίνο-
ντας έμφαση στην πρόληψη και την προαγωγή υγείας. Αυτό τους καθι-
στά ικανούς να διακρίνουν, πώς οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί πα-
ράγοντες επιδρούν στην υγεία και ευεξία των ατόμων στην κοινωνία. 
Ως εκ τούτου η θέση του νοσηλευτή στην κοινότητα είναι καθοριστική 
και απαραίτητη.

Ο κοινοτικός νοσηλευτής :
Προάγει την υγεία ατόμων, οικογένειας και ομάδων στην κοινότητα.
Αξιολογεί και αντιμετωπίζει τις ανάγκες υγείας ατόμων, οικογένειας 
και ομάδων στην κοινότητα. Αξιολογεί και αντιμετωπίζει τις νοσηλευτι-
κές ανάγκες ατόμων, οικογένειας και ομάδων στην κοινότητα. 
Χρησιμοποιεί κάθε μέσο αποτελεσματικής επικοινωνίας ώστε να πα-
ρέχει αποτελεσματικότερη φροντίδα υγείας και να συμβάλλει στην αυ-
τοφροντίδα ατόμων, οικογένειας και ομάδας. Χρησιμοποιεί αποτελε-
σματικά και υπεύθυνα τις δυνατότητες που του παρέχει η αυτόνομη 
άσκηση, αλλά και να συνεργάζεται με σύμπνοια με τα υπόλοιπα μέρη 
της ομάδας Π.Φ.Υ.  Συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες εκτός της ομά-
δας Π.Φ.Υ. και να τις κινητοποιεί ώστε να αντιμετωπίζεται κάθε ανά-
γκη που δεν είναι της άμεσης αρμοδιότητας της ομάδας Π.Φ.Υ.  Σέβε-
ται και να αναγνωρίζει τα δικαιώματα ατόμων, οικογένειας και ομάδων 
σε σχέση με την υγεία τους, αλλά και αυτά που κατέχουν ως πολίτες. 
Διοικεί ή να συμμετέχει στη διοίκηση των υπηρεσιών στις οποίες εργά-
ζεται. Συμμετέχει σε προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής επιμόρ-
φωσης και να αποκτά κάθε νέα δεξιότητα απαραίτητη στην άσκηση του 
ρόλου του. Συμμετέχει στην εκπαίδευση και κλινική άσκηση των φοι-
τητών νοσηλευτικής, των ειδικευομένων κοινοτικών νοσηλευτών, κα-
θώς και άλλων μελών της ομάδας Π.Φ.Υ. Συμμετέχει ή και να διεξάγει 
έρευνα με στόχο την πρόοδο της επιστημονικής γνώσης. 
Τηρεί τον κώδικα νοσηλευτικής δεοντολογίας σε κάθε πράξη του

Ο κοινοτικός νοσηλευτής έχει τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να συμβάλλει :
α) Στην οργάνωση, λειτουργία και επιστημονική διασύνδεση του Κέ-
ντρου Υγείας με τις λοιπές υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 
β) Στην αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας 
και να κάνει υποδείξεις για τις επιβαλλόμενες μεταβολές.

 
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΦΥ
Η διασφάλιση του Δημόσιου χαρακτήρα των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας . Με δεδομένη την ύπαρξη και λειτουργία των Υγει-
ονομικών Μονάδων του ΕΟΠΥΥ που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πα-
ροχών Πρωτοβάθμιας Υγείας και αποτελούν τον κορμό της Π.Φ.Υ. στη 
χώρα, προτείνεται, μέσα από τη συγχώνευση των Μονάδων με τα Κέ-
ντρα Υγείας που βρίσκονται στην ίδια περιοχή, δημιουργία KEΝΤΡΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ απευθυνόμενων στο σύνολο του πληθυσμού 
της περιοχής τους και άμεσης λειτουργικής και όχι διοικητικής δια-

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
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σύνδεσής τους με τα κοντινά Δημόσια Νοσοκομεία. Τα κέντρα αυτά 
θα υπάγονται σε έναν Ενιαίο Δημόσιο Φορέα με εξασφαλισμένη και 
καθορισμένη χρηματοδότηση, με πλήρη αυτονομία, με δυνατότητες 
δημιουργίας παροχής υπηρεσιών που να αξιοποιούν τις υπάρχουσες 
κρατικές δομές ώστε να εξοικονομούνται πόροι (οικονομικοί και αν-
θρώπινοι). Η σύμπραξη με άλλες δημόσιες ή δημοτικές υπηρεσίες επι-
βάλλεται, όπως και η αξιοποίηση ήδη υπαρχουσών υλικών υποδομών. 
Νοσοκομεία που πληρούν τις προϋποθέσεις, πρώην δημοτικά ιατρεία, 
δομές πρώην ασφαλιστικών ταμείων και το σύνολο των Νομαρχιακών 
και Τοπικών Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ) έχουν μεγάλες 
δυνατότητες αξιοποίησης. Έτσι επιτυγχάνεται η εξασφάλιση ενός ευ-
ρέως φάσματος Υπηρεσιών που περιλαμβάνει την ποιοτική παροχή 
υγείας μέσω υπηρεσιών εντός και εκτός των δομών.

Για τον λόγο αυτόν η στελέχωση της Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγεί-
ας χρειάζεται να γίνει από επαγγελματίες υγείας με αυτονομία, όπως 
απορρέει από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Το ίδιο πρέπει να 
ισχύει αναφορικά με τη διάκριση των υπηρεσιών και την αυτοτέλεια 
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σήμερα η διεθνής και εθνική πολιτική, αντιλαμβάνεται το σημαντικό 
ρόλο που μπορεί να παίξει η κοινοτική νοσηλευτική, στη βελτίωση του 
επιπέδου υγείας του πληθυσμού. Αν συνυπολογίσουμε την μεγάλη δι-
ακίνηση των ανθρώπων που εργάζονται και ζουν σε χώρες άλλες από 
τη δική τους, μπορεί να γίνουν πιο προφανείς οι διαφορές των δια-
φόρων επιπέδων των υπηρεσιών υγείας και να προβληθούν απαιτή-
σεις για μεγαλύτερη σύγκλιση των υπηρεσιών υγείας και της κοινωνι-
κής πολιτικής. Επιπλέον, οι σχετικά πρόσφατες πολιτικές αλλαγές στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, οι οποίες οδήγησαν και στην ελεύ-
θερη διακίνηση των πολιτών, σημαίνουν ότι τα προβλήματα της δημό-
σιας υγείας σε μια χώρα, επηρεάζουν και τις άλλες χώρες σε μεγαλύ-
τερο βαθμό απ’ ότι πριν.

Ταυτόχρονα, παράγοντες πολιτικής και οικονομικής αστάθειας, καθώς 
και οι πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογεί-
ου, ενδεχομένως να ενισχύσουν τις μετακινήσεις πληθυσμών, επιβα-
ρύνοντας κατά συνέπεια και τα συστήματα υγείας χωρών της περιοχής 
όπως και η δική μας. Έτσι εύκολα αντιλαμβανόμαστε γιατί η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει την επείγουσα μορφή του προβλήματος 
και το έχει συμπεριλάβει στην πολιτική δημόσιας υγείας την οποία έχει 
υιοθετήσει και η οποία δεν αφορά μόνον τις παλαιές χώρες μέλη, αλλά 
και τις νέες καθώς και τις χώρες με τις οποίες γειτνιάζουν (EC 1998). 

Οφείλουν λοιπόν οι μεταρρυθμιστικές επιλογές, να κινηθούν με βάση 
και τις ανάγκες που προκύπτουν από την μεταβολή του βιοτικού επιπέ-
δου, όλων των κοινωνικών ομάδων της χώρας μας.

Σήμερα όσο ποτέ στο παρελθόν, είναι αναγκαία η μεταρρύθμιση και ο 
εκσυγχρονισμός της ΠΦΥ. Τα μέτρα που θα παρθούν πρέπει να στο-
χεύουν στην διαμόρφωση μιας Στρατηγικής Υγείας με κύριο στόχο 
την πρόληψη της αρρώστιας την προαγωγή του επιπέδου υγείας κα-
θώς και την αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και υποδομών παρο-
χής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Η ανακατανομή των πόρων από 
την πολυδάπανη και ενδεχόμενα την αναποτελεσματική νοσοκομειακή 
περίθαλψη προς την ΠΦΥ, πρέπει να συγκεντρώσει το πρωταρχικό εν-

διαφέρον όσων χαράσσουν πολιτική υγείας. Η οργάνωση ενός δικτύου 

πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας αναμένεται να ωφελήσει πολλαπλά, 

δεδομένου ότι θα συμβάλει τόσο στη μείωση των δαπανών υγείας, όσο 

και στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. Σημαντικό ρόλο θα παίξει 

η διεπιστημονική ομάδα «υγείας» που συγκροτείται από εκπροσώπους 

των διαφόρων επαγγελματιών υγείας και των κοινωνικών επιστημών 

και στόχο έχει την προστασία και την προαγωγή της υγείας. Ο ρόλος 

του κοινοτικού νοσηλευτή στην διεπιστημονική ομάδα είναι ηγετικός 

λόγω του ολιστικού τρόπου προσέγγισης τόσο του χρήστη όσο και του 

περιβάλλοντός του. Επιπλέον, είναι αυτός που κατευθύνει το άτομο 

στους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας μέσα στο σύστημα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου 24ωρης πρόσβασης μπο-

ρούν να δημιουργηθούν μέσα σε πόλεις πυκνού αστικού ιστού, λει-

τουργώντας αποσυμφορητικά προς τα μεγάλα νοσοκομειακά συγκρο-

τήματα. Αποτελούν αυτόνομες και αυτοδιοικούμενες υπηρεσίες και 

όταν κρίνεται αναγκαίο διασυνδέονται λειτουργικά μέσω του ΕΚΑΒ με 

τα εφημερεύοντα νοσοκομεία.

Όσον αφορά σε μικρές επαρχιακές πόλεις όπου μπορεί να λειτουρ-

γούν μεγάλα νοσοκομεία, η 24ωρη λειτουργία των υφιστάμενων μονά-

δων υγείας δεν κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι οι ανάγκες των επει-

γόντων περιστατικών καλύπτονται σε 24ωρη βάση από τα νοσοκομεία 

της περιφέρειας. Σε διαφορετική περίπτωση και όπου οι γεωγραφικές 

και πληθυσμιακές ιδιαιτερότητες το υποδεικνύουν, η 24ωρη λειτουρ-

γία των Μονάδων είναι αναγκαία και θα πρέπει να συνοδευτεί με την 

επαρκή στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και σε εξοπλισμό, ώστε να 

καταστούν βιώσιμες και αποτελεσματικές. 

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εξέλιξη της νοσηλευτι-

κής επιστήμης, της τεχνολογίας, οι Ευρωπαϊκές συνθήκες και οδηγί-

ες 36 και 55, τα νέα νοσήματα, ο δημογραφικός – υγειονομικός χάρ-

της, η μεταναστευτική πολιτική και η ψήφιση των νόμων 3204/2003, 

3252/2004, 3235/2004, 3329/2005, 3754/2009 και 3868/2010,  αλλά-

ζουν το πεδίο δράσης των νοσηλευτών και ως εκ τούτου η Πολιτεία 

έχει υποχρέωση να προχωρήσει στον καθορισμό των νοσηλευτικών 

πράξεων που αφορούν την κοινότητα και την κοστολόγησή τους. Ο Νο-

σηλευτής έτσι θα έχει τη δυνατότητα άσκησης του νοσηλευτικού επαγ-

γέλματος ως ελεύθερος επαγγελματίας. Θα πρέπει επίσης, να δρομο-

λογηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες που αφορούν τις συμβάσεις των 

Νοσηλευτών με τα ασφαλιστικά ταμεία και την οικονομική κάλυψη των 

νοσηλευτικών πράξεων απο αυτά. Τέλος, η θεσμοθέτηση των προδι-

αγραφών και των όρων που σχετίζονται με το γραφείο του ιδιώτη νο-

σηλευτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπο-

ρούμε να μιλάμε και για τον θεσμό του Οικογενειακού Νοσηλευτή, τις 

αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του, καθώς επίσης και την επαγγελμα-

τική του σχέση με τα ασφαλιστικά ταμεία, τον ασθενή, τον οικογενεια-

κό ιατρό, τους ιατρούς ειδικότητας και ευρύτερα τις υπηρεσίες υγείας.
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AΑναλυτικότερα, σε ότι αφορά τη θεματολογία των εισηγήσεων, η 
πρώτη εισήγηση αφορούσε: «Το προφίλ των εξαρτημένων στον 
ΟΚΑΝΑ. Δύσκολοι, χειριστικοί ασθενείς ή ευάλωτες προσωπικό-
τητες?» εισηγήτρια: Κατσούλη Αλεξάνδρα.

Η δεύτερη εισήγηση με θέμα: «Νοσηλευτική φροντίδα των εξαρ-
τημένων στις δομές του ΟΚΑΝΑ» εισηγητής: Παπαδόπουλος Πα-
ναγιώτης. Ακολούθησε η εισήγηση με θέμα: «Εξάρτηση από το 
αλκοόλ και προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση του» εισηγή-
τρια: Θανοπούλου Κωνσταντίνα.

Η τέταρτη εισήγηση: «Η κατάσταση των Ναρκωτικών στην Ελλά-
δα» εισηγητής: Αβραμίδης Γεώργιος. Στη συνέχεια ακολούθησε 
η εισήγηση με θέμα: «Επείγουσες καταστάσεις & πρώτες βοήθει-
ες σε εξαρτημένους ασθενείς» εισηγητής: Πολυκανδριώτης Τζαν-
νής. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με την εισήγηση – βιωματικό σε-
μινάριο: «Η ανθρωπιστική προσέγγιση των εξαρτημένων ατόμων 
και η συμβολή της ομαδικής ψυχοθεραπείας» εισηγήτριες: Μωρα-
ΐτη Ιωάννα – Μαρία, Βαρσάμη Δέσποινα. Ακολούθησε η εισήγηση 
με θέμα: «Ναρκωτικές Ουσίες και Υποκατάστατα: α) Είδη, Επιδρά-
σεις, Νέες Ουσίες και Νέες Τάσεις, β) Κλινική συμπτωματολογία 
και ψυχιατρική συννοσηρότητα» εισηγητής: Σταυρόπουλος Βα-
σίλειος. Τέλος, το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τις εισηγήσεις: 
«Ψυχικά ασθενείς – Νοσηλευτικό προσωπικό – Χρήστες ουσιών: 
Η συνύπαρξη Στάσεις & Αντιστάσεις» και «Δυσλειτουργική διαδι-
κτυακή συμπεριφορά: Από τη φυλακή της εξάρτησης στην ελευθε-
ρία της ψυχής», από τους εισηγητές κα Ντάτση Ελένη και κ. Πολυ-
κανδριώτη Τζαννή, αντίστοιχα.

Το εξειδικευμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα, απέσπασε θετικές 
κριτικές από τους συμμετέχοντες και κατά τη διάρκειά του, ανα-
πτύχθηκαν πολλά φλέγοντα ζητήματα από το χώρο της απεξάρ-
τησης, ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία να ακουστούν απόψεις 
και νέα δεδομένα από το χώρο της νοσηλευτικής των εξαρτήσε-

ων. Όλοι οι συμμετέχοντες, εισηγητές-εκπαιδευόμενοι, εργάζονται 

σε δομές ψυχικής υγείας και εξειδικευμένες δομές απεξάρτησης, 

γεγονός το οποίο λειτούργησε εποικοδομητικά αφενός μεν καθώς 

διαπιστώθηκαν τα κοινά και χρόνια πρόβληματα, τα οποία ταλα-

νίζουν τον ευαίσθητο χώρο της απεξάρτησης, αφετέρου δε, διότι 

μέσα από το επιμορφωτικό πρόγραμμα, άνοιξαν δίαυλοι επικοινω-

νίας και συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, 

ώστε να δοθεί το έναυσμα για διεπιστημονική σύμπνοια στο χώρο 

της απεξάρτησης.

Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για 

το υψηλό επιστημονικό και οργανωτικό επίπεδο του εν λόγω προ-

γράμματος καθώς και την επιτυχή συμβολή του, στην προβολή του 

πολυσύνθετου ρόλου του νοσηλευτή ψυχικής υγείας στο πεδίο των 

εξαρτήσεων.

Στόχος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και του 1ο ΠΤ της ΕΝΕ, 

στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών τους δραστηριοτήτων, είναι και η 

καθιέρωση εξειδικευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων σε 

ετήσια βάση, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη διεύρυνση των 

επιστημονικών γνώσεων μεταξύ των επαγγελματιών υγείας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε 

όλους τους συμμετέχοντες εισηγητές & εκπαιδευόμενους, στη Δι-

οίκηση του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», για τη διάθεση του χώρου 

προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα καθώς επίσης και στις 

Νοσηλευτικές Διευθύνσεις για τις διευκολύνσεις συμμετοχής που 

παρείχαν στο ενδιαφερόμενο προσωπικό τους.

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο

του 1ου ΠΤ Αττικής & Νήσων του Αιγαίου

Ο  Πρόεδρος                                                                Η  Γεν. Γραμματέας

Πιστόλας Δημήτριος                                               Μπελαλή  Κωνσταντία

Απολογισμός Προγράμματος 
Επιμορφωτικών Εισηγήσεων Νοσηλευτών 
Ψυχικής Υγείας, με κατεύθυνση σε θέματα 

Απεξάρτησης
Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017, ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Εισηγήσεων Νοσηλευτών Ψυ-
χικής Υγείας, με κατεύθυνση σε θέματα Απεξάρτησης, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Νοσηλευτικών 
Ειδικοτήτων, στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός».
Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ήταν 9 (εννέα) εβδομάδες (1 εισήγηση εβδομαδιαίως), από την Τρίτη 13/12/2016 έως και την 
Τρίτη 21/02/2017 και  παρακολούθησαν συνολικά 25 νοσηλευτές από το χώρο της ψυχικής υγείας και της κλινικής νοσηλευτικής.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε 9 (εννέα) εισηγήσεις, με στοχευόμενη θεματολογία που αφορούσε καίρια ζητήματα στο χώρο της Ψυ-
χικής Υγείας, με κατεύθυνση στα θέματα της απεξάρτησης και συμμετείχαν εξειδικευμένοι νοσηλευτές ψυχικής υγείας από όλες 
τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, γεγονός που ανέδειξε τη διεπιστημονικότητα του προγράμματος.

06
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Το τελευταίο χρονικό διάστημα και κυρίως μετά την ανάδειξη των 
νέων διοικητών των δημόσιων νοσοκομείων και την από μέρους 
τους πλήρη ανάληψη των καθηκόντων τους παρατηρείται, πλέον, 
πολύ συχνά το φαινόμενο να ανακαλούνται οι πράξεις ανάθεσης 
καθηκόντων προϊσταμένου και να εκδίδονται νέες, δυνάμει των 
οποίων επέρχεται επί της ουσίας αντικατάσταση των νυν υπηρε-
τούντων προϊσταμένων. 

Η πρακτική αυτή τελεί σε ευθεία αντίθεση με το ισχύον νομοθετι-
κό πλαίσιο, αλλά και με γενικές αρχές και κανόνες του Διοικητικού 
και του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου. 

Στο σημείο, λοιπόν, αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι η μο-
ναδική πλέον ασφαλής και αποτελεσματική εξ απόψεως δικονο-
μικών συνεπειών επιλογή όσων θίγονται, δεν είναι άλλη από την 
δικαστική προσφυγή κατά των πράξεων ανάκλησης – αντικατά-
στασης προϊσταμένων ενώπιον των κατά τόπους αρμοδίων Διοικη-
τικών Δικαστηρίων. Με άλλα λόγια, η πλήρης αποκατάσταση των 
θιγομένων υπαλλήλων, τόσο εξ απόψεως απολαβής του επιδόμα-
τος θέσεως ευθύνης, όσο και προσμέτρησης  του χρόνου εκτέλε-
σης καθηκόντων προϊσταμένου, δύναται να επέλθει με την δικαστι-
κή ακύρωση των ανακλητικών πράξεων. 

Υπενθυμίζεται, ότι το ακυρωτικό αποτέλεσμα ανατρέχει πάντα στον 
χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης και την εξαφανίζει εξ 
αρχής, ωσάν η πράξη αυτή να μην εκδόθηκε ποτέ. 

Προς επίρρωση των παραπάνω επισημαίνεται, ότι οι επίμαχες απο-
φάσεις των διοικητών των νοσοκομείων περί ανάκλησης – αντικα-

τάστασης των προϊσταμένων, ως ατομικές διοικητικές πράξεις, κα-
λύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας εφόσον δεν ακυρωθούν 
δικαστικώς. Μετά, δε, την πάροδο της προθεσμίας για την προσβο-
λή τους, που είναι εξήντα (60) ημέρες από την έκδοσή τους, το κύ-
ρος τους δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Επιπλέον, το κύρος και η νομιμότητα των εν λόγω πράξεων ελέγ-
χεται από τον ακυρωτικό δικαστή, δηλαδή από τα Διοικητικά Δι-
καστήρια της χώρας. Κατά συνέπεια, η προσπάθεια για την ποι-
νική δίωξη, για παράδειγμα, των διοικητών των νοσοκομείων δεν 
μπορεί να φέρει πλήρη αποκατάσταση των θιγομένων υπαλλήλων, 
κατά το μέρος που ο ποινικός δικαστής αδυνατεί να εκφέρει κρίση 
επί του κύρους των πράξεων τούτων, πολλώ δε μάλλον να ακυρώ-
σει μια τέτοια ατομική διοικητική πράξη.

Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας ανακοίνωσης της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ εί-
ναι η παροχή έγκυρης και κυρίως υπεύθυνης ενημέρωσης όλων 
των νοσηλευτών, εν σχέσει με τα δικονομικά δικαιώματα που δι-
αθέτουν, ώστε να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα συμφέροντά 
τους έναντι της παρατηρούμενης αυθαιρεσίας πολλών διοικητών 
νοσοκομείων.

Τέλος, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ παραμένει στο πλευρό των μελών της για 
επιπλέον παροχή συμβουλών και αξιόπιστης νομικής καθοδήγη-
σης, θέτοντας στο επίκεντρο το συμφέρον των νοσηλευτών και όχι 
την άσκηση απλώς μιας επικοινωνιακής συνδικαλιστικής πολιτι-
κής, που δεν είναι σε θέση να επιλύσει υπαρκτά προβλήματα.

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

T
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Μάρτιος  2017

1. «Στοχευμένες Θεραπείες, η Νοσηλευτική προσέγγιση».

      Εισηγήτρια: Πράπα Παρασκευή

Ημερομηνία Διεξαγωγής:  Τρίτη 07-03-2017,   Ώρα:  12.00 – 14.00

Χώρος Διεξαγωγής: ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Οίκος Αδελφών-Αίθουσα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων, 6ος Όροφος.

Διάρκεια: 2 ώρες,  Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα, Συμμετοχή: Δωρεάν

2. «Υγιεινή χεριών - Safety Starts Here»  

      Εισηγήτρια: Παρασκευά Αικατερίνη

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τρίτη 14-03-2017,   Ώρα: 12.00 – 14.00

 Χώρος Διεξαγωγής: ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Οίκος Αδελφών-Αίθουσα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων, 6ος Όροφος.

Διάρκεια: 2 ώρες,  Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα, Συμμετοχή: Δωρεάν

3.«Λήψη αποφάσεων».

     Εισηγητής: Πιστόλας Δημήτριος

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τρίτη 21-03-2017,   Ώρα:  12.00 – 14.00

Χώρος Διεξαγωγής: ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Οίκος Αδελφών-Αίθουσα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων, 6ος Όροφος.

Διάρκεια: 2 ώρες,  Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα, Συμμετοχή: Δωρεάν

4. «Βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χρήση αυτόματου εξωτερικού     απινιδιστή, θέση ανάνηψης».

    Εισηγητής: Πολυκανδριώτης Τζαννής 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:   Τρίτη 28-03-2017,   Ώρα:  12.00 – 14.00

Χώρος Διεξαγωγής: ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Οίκος Αδελφών-Αίθουσα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων, 6ος Όροφος.

Διάρκεια: 2 ώρες,  Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα, Συμμετοχή: Δωρεάν

Κάθε σεμινάριο μοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε. με Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 

όλοι οι νοσηλευτές. Με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μεταξύ των οικονομι-

κά τακτοποιημένων μελών της ΕΝΕ. Δηλώσεις συμμετοχής για κάθε φροντιστήριο θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία της ΕΝΕ, ή με 

φαξ: 2103648049, ή με email: grammatiaene@gmail.com. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε τη Γραμματεία στα τηλ. 

2103648044 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή επισκεφτείτε το www.enne.gr 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Επιμορφωτικών 
Σεμιναρίων - 1ο ΠΤ της ΕΝΕ
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EΣε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων σχετικά με τη νοσηλεία 
και φύλαξη ασθενών του άρθρου 69-70 του Π.Κ στα δημόσια ψυ-
χιατρικά Νοσοκομεία χωρίς να υπάρχει το προβλεπόμενο φυλα-
κτικό προσωπικό και χωρίς να υφίστανται ειδικοί χώροι νοσηλείας 
με τις απαιτούμενες προδιαγραφές υποδομών και εξοπλισμού, με 
αποτέλεσμα να έχει τεθεί πολλάκις και να τίθεται καθημερινά σε 
σοβαρό κίνδυνο η ασφάλεια προσωπικού και ασθενών, αναφορικά 
με το σχέδιο Νόμου «Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσο-
νται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής» -το 
οποίο παρά την εξέχουσα σοβαρότητά του τέθηκε σε δημόσια 
διαβούλευση για μόλις μια εβδομάδα- η Ένωση Νοσηλευτών Ελ-
λάδος, επαγγελματικό επιμελητήριο των Νοσηλευτών της χώρας, 
με καταστατικό σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, την 
εξασφάλιση υψηλής στάθμης φροντίδας και υγείας στο κοινωνικό 
σύνολο και την συμβολή στην προστασία της υγείας του Ελληνικού 
Λαού, σας επισημαίνει τα ακόλουθα ανά άρθρο:

Επί του άρθρου 1:
Καταρχάς απαιτείται απαλοιφή της λέξης ‘’και’’ πριν τη φράση ‘’το 
δικαστήριο διατάζει’’ και της ‘’παραγράφου 1’’ του άρθρου 34 ΠΚ, η 
οποία δεν υφίσταται.

Ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις επιβολής του μέτρου βεβαιώνονται 
με μία τουλάχιστον πραγματογνωμοσύνη που διενεργείται αμέσως 
μετά τη σύλληψη και με άλλη μία τουλάχιστον πραγματογνωμοσύ-
νη που διενεργείται όσο το δυνατό πλησιέστερα προς τη δικάσι-
μο. Στις πραγματογνωμοσύνες προτείνεται και το τυχόν κατάλληλο 

μέτρο θεραπείας. Στο σημείο αυτό απαιτείται διευκρίνιση των επι-
στημόνων που θα πραγματοποιούν τις πραγματογνωμοσύνες αυ-
τές και προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος που απαιτείται η 
παρακολούθηση του ασθενούς προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή 
συμπεράσματα.

Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των δυο πραγμα-
τογνωμοσυνών, θα ήταν ορθότερο να πραγματοποιείται ακόμα μία 
πραγματογνωμοσύνη, ώστε να αποκτάται πληρέστερη εικόνα της 
πορείας της ψυχικής υγείας του πάσχοντα, καθώς, όπως είναι επι-
στημονικά αποδεδειγμένο, η μεγάλη διάρκεια νοσηλείας, επιφέρει 
διακυμάνσεις στη συμπεριφορά του ασθενή. Η ενδιάμεση χρονικά 
πραγματογνωμοσύνη θα συνέβαλε στο  να υπάρξει πιο σαφής ει-
κόνα κατά την τελική αξιολόγηση του πάσχοντα από τις δικαστικές 
αρχές.

Αναφορικά με τα προτεινόμενα θεραπευτικά μέτρα, απαιτείται 
προσδιορισμός της έννοιας ‘’των αρμοδίων ιατρών’’ που εισηγού-
νται για το κατάλληλο θεραπευτικό μέτρο. Η αναφορά αυτή κρίνε-
ται άκρως αόριστη και γενική και δεν είναι δυνατόν να παραμείνει 
αρρύθμιστο το εν λόγω ζήτημα, δεδομένου ότι η επιλογή του κα-
τάλληλου θεραπευτικού μέτρου έχει τεράστια σημασία, τόσο για 
από θεραπευτικής απόψεως όσο και από απόψεως εξασφάλισης 
ασφαλών συνθηκών νοσηλείας των ασθενών και εργασίας του 
απασχολούμενου στις αναφερόμενες δομές προσωπικό, που επι-
βάλλεται από την Νομοθεσία (άρθρο 21 παρ. 3 Συντάγματος, άρθρο 
44 ΥΚ, Ν. 3850/2010) και έχει τεθεί σε σοβαρή διακινδύνευση τα 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ: 

«Μέτρα Θεραπείας ατόμων που 
απαλλάσσονται από την ποινή λόγω 
ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής»
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τελευταία έτη. Αναφορικά τέλος με τον κίνδυνο τέλεσης εγκλημά-
των ‘’τουλάχιστον ανάλογης βαρύτητας’’ απαιτείται επαναδιατύπω-
ση της διάταξης, η οποία είναι ασαφής. Πρέπει να  προσδιοριστεί 
επαρκέστερα ποια αδικήματα είναι πιθανό να τελέσει ο δράστης 
και καθιστούν επιβεβλημένη την εφαρμογή του άρθρου 69 ΠΚ , 
ιδίως σε σχέση με το ήδη τελεσθέν από αυτόν αδίκημα.

Επί του άρθρου 2
Αναφορικά με την διατύπωση της θέσης της  ‘’Διεύθυνσης της μο-
νάδας όπου εκτελείται το μέτρο’’ που απαιτείται εν προκειμένω, 
αυτή πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί και να προσαρμοστεί στην 
ειδική νομοθεσία  που διέπει τα δημόσια θεραπευτήρια, τις μο-
νάδες και δομές τους, προφανώς με αντικατάσταση της έννοιας 
‘Διεύθυνση’ από την έννοια  ‘Διοίκηση’, ενώ χρήσιμο θα ήταν να 
περιληφθεί ρητά ως στάδιο της διαδικασίας η προηγούμενη υποβολή 
προς τη Διοίκηση εμπεριστατωμένων εισηγήσεων των θεράποντων 
ιατρών και Νοσηλευτών του τμήματος, της μονάδας ή της δομής. 

Επί του άρθρου 6
Οι έννοιες ‘’κατηγορούμενος’’ και ‘’μέτρα ασφαλείας’’, δεν συμβα-
δίζουν με το πνεύμα των νέων διατάξεων γενικότερα και διάταξης 
του άρθρου 1 που τροποποιεί το άρθρο 69 ειδικότερα και πρέπει 
να αντικατασταθούν από τις έννοιες ‘’απαλλαχθείς από την ποινή 
λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής’’  και ‘’θεραπευτικά μέτρα 
‘’ αντιστοίχως. 

 Επί του άρθρου 9 
Στην παράγραφο 3, αμέσως μετά την πρόταση: ‘’θέματα που δεν 
ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο αντιμετωπίζονται με βάση τον 
Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας’΄ πρέπει να προστεθεί και η πρότα-
ση ‘’τον Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας’’, καθώς το νοσηλευ-
τικό προσωπικό παρέχει 24ωρη φροντίδα στον ασθενή και συμ-
βάλλει καθοριστικά στη θεραπευτική αντιμετώπισή του.
Αναφορικά δε με την προβλεπόμενη ‘’αναλογική εφαρμογή των 
διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα’’ είναι επιβεβλημένο να 
αποσαφηνιστεί ρητά αν στις διατάξεις του σωφρονιστικού κώδικα 
που εφαρμόζονται αναλογικά περιλαμβάνεται και η διάταξη του 
άρθρου 18 αυτού, όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα η προβλε-
πόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 στελέχωση ως προς το 
φυλακτικό και διοικητικό προσωπικό με απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Επί του άρθρου 10 
Στο άρθρο αυτό γίνεται λόγος για ‘θεραπευτικές παρεμβάσεις που 
εξασφαλίζουν συνεχή ψυχιατρική παρακολούθηση και ασκού-
νται με σεβασμό στην αξιοπρέπεια του προσώπου και στις αρχές 
της αναλογικότητας και αναγκαιότητας’, αλλά δεν γίνεται και πάλι 
κανείς λόγος σχετικά με την αντιμετώπιση των περιπτώσεων εμ-
φάνισης επιθετικής συμπεριφοράς εντός του χώρου παροχής των 
υπηρεσιών προς τους λοιπούς νοσηλευόμενους ασθενείς και το 
απασχολούμενο προσωπικό, οι οποίοι επίσης δικαιούνται  σεβα-
σμό της υγείας και της ασφάλειάς τους, αλλά και της δικής τους 
αξιοπρέπειας.

Επί του άρθρου 11
Στο άρθρο αυτό δίνεται μόνο ορισμός των μονάδων και δομών που 
θα παρέχουν υπηρεσίες κατά τη διαδικασία του νέου νόμου στους 

απαλλαχθέντες από την ποινή, χωρίς όμως να γίνεται ουδείς λόγος 
για την ασφάλεια των ασθενών που επίσης θα νοσηλεύονται και 
του προσωπικού που θα παρέχει τις υπηρεσίες και χωρίς να γίνε-
ται καμία αναφορά στην απασχόληση φυλακτικού προσωπικού, το 
οποίο είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει και πρέπει να προσληφθεί 
ή να μετακινηθεί από άλλους φορείς. Επίσης δεν υπάρχει καμία 
πρόβλεψη αναφορικά με τις προδιαγραφές των υποδομών και τον 
απαιτούμενο ειδικό εξοπλισμό.
 Αναφορικά ιδίως με το ψυχιατρικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού 
ή γενικού νοσοκομείου, την εξωνοσοκομειακή Μονάδα Ψυχικής 
Υγείας και το εξωτερικό ιατρείο δημοσίου ψυχιατρικού ή γενικού 
νοσοκομείου είναι άκρως απαραίτητη η πρόβλεψη υπηρέτησης 
φυλακτικού προσωπικού επαρκούς για την παροχή των υπηρεσιών 
των επιστημόνων υγείας και του λοιπού προσωπικού σε ασφαλές 
περιβάλλον, με ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας της  υγείας 
και των λοιπών νοσηλευομένων και ασθενών. Προς τον ίδιο σκοπό 
είναι απαιτούμενη η νομοθετική εξειδίκευση των προδιαγραφών 
ασφαλείας των υποδομών και του απαραίτητου εξοπλισμού.

 Επί του άρθρου 12
Η διάταξη αυτή πάσχει αναφορικά με την παντελή έλλειψη προσ-
διορισμού της κατάλληλης δομής για την εκτέλεση του θεραπευ-
τικού μέτρου. Τα κριτήρια αυτά κρίνεται επιβεβλημένο να νομοθε-
τηθούν στην ίδια απόφαση με την οποία θα καταρτιστεί κατάλογος 
των Μονάδων των κατάλληλων για την εκτέλεση των θεραπευτι-
κών μέτρων, με εκτενή περιπτωσιολογία, με σκοπό τον περιορισμό 
των περιπτώσεων λανθασμένων επιλογών που θα οδηγήσουν στην 
αποτυχία του θεραπευτικού μέτρου.

Τη δεδομένη στιγμή, το μεγαλύτερο ποσοστό κρατουμένων ψυχικά 
πασχόντων, συνεχίζει τη θεραπεία και παράλληλα εκτίει την ποινή 
του στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (92 νοσηλευόμενοι ασθε-
νείς που αντιστοιχούν στο 1/3 των διαθέσιμων κλινών στα Ψυχια-
τρικά Τμήματα Οξέων Περιστατικών, με αποτέλεσμα την πρόκληση 
συμφόρησης ασθενών και υπερκάλυψης κλινών, με υφιστάμενη 
δύναμη τις 25 κλίνες και μέσο όρο κλινών 35). Προς εξάλειψη 
του φαινομένου αυτού, λόγω και των μη ληφθεισών υπόψιν από 
το σχέδιο νόμου τεράστιων ελλείψεων επαγγελματιών υγείας και 
απουσίας εξειδικευμένου φυλακτικού προσωπικού αρμοδιότητας 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα ήταν ορθότερο, πριν την εφαρμογή 
της διάταξης, να καταρτιστεί κατάλογος με τις διαθέσιμες υπηρε-
σίες - δομές και να ενταχθούν σε αυτόν τα δημόσια νοσοκομεία και 
οι ψυχιατρικές κλινικές των δημόσιων νοσοκομείων, όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 01, με σκοπό τον ορθό καταμερισμό των 
ασθενών και την αποσυμφόρηση των κλινικών των δημόσιων ψυ-
χιατρικών νοσοκομείων

 Επί του άρθρου 13
Ο όρος  «η Μονάδα» που παραδίδει το έντυπο με τον κατάλογο 
βασικών δικαιωμάτων, πρέπει να επαναπροσδιοριστεί σε αρμονία 
με την οργάνωση των δημόσιων Νοσοκομείων και η αρμοδιότητα 
αυτή να ανατεθεί σε συγκεκριμένη κατηγορία διοικητικών υπαλ-
λήλων, ώστε να αποφευχθεί άλλη μια περίπτωση επιβάρυνσης του 
ελάχιστου νοσηλευτικού προσωπικού με πρόσθετα καθήκοντα, 
κάτι που αποτελεί δυστυχώς συχνό φαινόμενο.
Επί του άρθρου 14
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Απαιτείται  διευκρίνιση του τρόπου εφαρμογής της υποχρεωτικής 
θεραπείας και παρακολούθησης του ασθενή (άρθρο 69, παράγρα-
φος 3, στοιχείο γ΄ του Ποινικού Κώδικα), αλλά και πρόβλεψη του 
τρόπου αντιμετώπισης της ενδεχόμενης άρνησης συμμόρφωσής 
του με τη φαρμακευτική αγωγή ή άρνησης του για παρακολούθη-
ση στη Μονάδα. Απαιτείται επίσης προσδιορισμός του τρόπου δι-
ακομιδής των ασθενών.

Επί του άρθρου 16
Το άρθρο 16 είναι το μόνο άρθρο στο οποίο- ορθώς- έχει ληφθεί 
υπόψιν η πιθανότητα εμφάνισης βίαιων συμπεριφορών και περι-
έχονται τρόποι αντιμετώπισης, οι οποίοι όμως εμφανίζονται ανε-
παρκείς, εφόσον δεν συνοδεύονται από πρόβλεψη περί ύπαρξης 
φυλακτικού προσωπικού, η οποία είναι επιβεβλημένη για την εξα-
σφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, νοσηλείας και εφαρ-
μογής  των θεραπευτικών μέτρων .
Στην παράγραφο 5, η αναφορά στην ‘ελεύθερη συναίνεση’, όταν 
αυτή αφορά μη αναστρέψιμες καταστάσεις για την υγεία του ατό-
μου, κρίνεται εν προκειμένω προβληματική. Έτσι όπως έχει διατυ-
πωθεί η διάταξη, είναι δυνατόν να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι όταν 
το άτομο το επιθυμεί, μπορεί να επιλέξει την εφαρμογή τέτοιων 
μεθόδων. Απαιτείται επομένως επαναδιατύπωση της παραγράφου αυτής.

Επί του άρθρου 17
Καταρχάς, είναι εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας να τεθεί χρονικό 
όριο για την έκδοση του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος 
για τη σύσταση, κατάργηση ή συγχώνευση των προβλεπόμενων 
στο άρθρο 11, παράγραφος 1, ειδικών τμημάτων δημόσιων ψυχι-
ατρικών ή γενικών νοσοκομείων, και για την έκδοση της κοινής 
υπουργικής απόφασης που θα  καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης, 
στελέχωσης και λειτουργίας των ανωτέρω τμημάτων, δεδομένου 
ότι με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 21 του σχεδίου νόμου 
προβλέπεται εξακολούθηση της υφιστάμενης σήμερα κατάστασης, 
μέχρι εκδόσεως των ανωτέρω.
Αναφορικά με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 17, αυτή κάνει 
λόγο για διοικητικό και λοιπό προσωπικό, ενώ στην αιτιολογική 
έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται: ‘Ιδιαίτερα σημαντική είναι η 
πρόβλεψη ότι το διοικητικό και φυλακτικό προσωπικό των τμημά-
των αυτών λαμβάνει κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με το περιε-
χόμενο των υποχρεώσεών του και τον τρόπο της λειτουργίας του 
πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του’.
Ακόμα και αν στη τελική μορφή του σχεδίου νόμου χρησιμοποιη-
θεί η έννοια ‘’φυλακτικό προσωπικό’’, πρέπει να προστεθεί ρητά  η 
πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού και η επαρκής στελέχωση των 
Ειδικών Τμημάτων με φυλακτικό προσωπικό και να μην βρεθούμε 
ενώπιον μιας ακόμη περίπτωσης παράνομης μετακύλισης του κα-
θήκοντος φύλαξης στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ή μιας 
ακόμη περίπτωσης φύλαξης από ιδιωτικές εταιρίες που έχει  στην 
πράξη αποδειχθεί ανεπαρκής για τους ασθενείς αυτούς.

Επί του άρθρου 18
Στην παράγραφο 3, εφόσον ορθώς γίνεται λόγος για την αναγκαι-
ότητα μέσων αυξημένης ψυχιατρικής φροντίδας και ασφάλειας 
που αφορά άμεσα το προσωπικό, κρίνεται αναγκαία η προσθήκη 
της έκφρασης γνώμης εκτός από του Επιστημονικού Συμβουλίου 
τηςμονάδας  και της Συνέλευσης Τμήματος/Μονάδας που καθιε-
ρώθηκε με το άρθρο 23 του Νόμου 4369/2016, καθώς πρόκειται 

για θέμα μείζονος σημασίας για τους υπηρετούντες υπαλλήλους.

 Επί του άρθρου 19
Εφόσον μεταξύ των αρχών που ελέγχουν την εκτέλεση του μέτρου 
περιλαμβάνεται και ο Συνήγορος του Πολίτη, σας καλούμε να λά-
βετε υπόψιν  το υπ’ αριθ. 134144/29016/2011 πόρισμα του για τα το 
συγκεκριμένο θέμα, το οποίο επισυνάπτουμε.

Επί του άρθρου 21
Αναφορικά με τη διάταξη κατά την οποία: «Μέχρι την έκδοση 
του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται στο άρθρο 17 του 
παρόντος, ως ειδικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νο-
σοκομείου ή ψυχιατρικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού 
νοσοκομείου νοούνται τα ανήκοντα στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Αττικής, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» και το Ψυχια-
τρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.», αυτή σε συνδυασμό με την πο-
λύχρονη εμπειρία της μάταιης αναμονής έκδοσης των προεδρικών 
διαταγμάτων που προβλέπει το άρθρο 18 παρ. 1 του Σωφρονιστικού 
Κώδικα που έχει στοιχίσει έως και ανθρώπινες ζωές με δεκάδες 
άλλες να κινδυνεύουν καθημερινά, κάθε άλλο παρά ελπιδοφόρα 
είναι για την επιτυχία της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης. 

Σοβαρές επιφυλάξεις προκαλούνται επομένως εκ της διάταξης 
αυτής για τη βιωσιμότητα και την πρακτική εφαρμογή των νέων 
διατάξεων. Αυτές, όσο και αν φιλοδοξούν να χαρακτηριστούν σύγ-
χρονες και εναρμονισμένες με την προστασία της ανθρώπινης αξι-
οπρέπειας, προσανατολιζόμενες αυστηρά στη θεραπεία, πάσχουν 
αναφορικά με την θεώρηση του ζητήματος από τη σκοπιά των λοι-
πών ασθενών και των  εργαζομένων.

Με την αόριστη αναφορά της έκδοσης στο μέλλον των απαιτούμε-
νων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων- χωρίς 
να τίθεται σαφές χρονικό πλαίσιο, απλά απωθείται αορίστως προς 
το μέλλον η οριστική λύση του προβλήματος και παραγνωρίζεται 
η σοβαρότητά του. Εν προκειμένω κρίνεται επιβεβλημένη η θέση 
αυστηρού χρονικού πλαισίου για την έκδοση των εφαρμοστικών 
διατάξεων. 

Συμπερασματικά, ενώ πρόκειται για ένα νομοθέτημα με το οποίο 
η Ελληνική Πολιτεία επιδιώκει να προσαρμοστεί στις εξελίξεις, σε 
διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αποτυπώνονται σε θεμελι-
ώδη κείμενα προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, υπάρ-
χουν πολλές σημαντικές ασάφειες στο περιεχόμενο του κειμένου 
και δεν είναι ηθικά ανεκτό να αντιμετωπίζονται ως παιδιά ενός 
κατώτερου θεού οι εργαζόμενοι στην Ψυχική Υγεία, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται αριθμητικά ελάχιστοι και ήδη εξουθενω-
μένοι Νοσηλευτές, μη λαμβάνοντας επίσης, πλήρη μέριμνα για την 
εξασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας 
και ασφαλούς νοσηλείας των ασθενών, άκρως απαραίτητου για την 
παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας υψηλής ποιότητας, που είναι 
και το ζητούμενο της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης.
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10η Επιστημονική Διημερίδα Παχυσαρκείας
Ημερομηνία :03/03/2017 - 04/03/2017
Χώρος: Royal Olympic Hotel 
Πόλη : Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO:
Triaena Tours & Congress AE 
Τηλέφωνο : +30 2107499300/318 
Email : secretariat@eiepcongress2017.gr 
Website : eiepcongress2017.gr 
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ήπα-
τος Παγκρέατος Χοληφόρων
Ημερομηνία: 03/03/2017 - 05/03/2017
Χώρος: Ξενοδοχείο Crowne Plaza 
Πόλη : Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας :
Ελληνική Εταιρεία Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων 
Σε συνεργασία: Α’ Χειρουργική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. Γ.Ν. 
Αθηνών «Λαϊκό» 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO :
E.T.S. Events & Travel Solutions 
Τηλέφωνο : 210 98 80 032 
Email : ets@otenet.gr, ets@events.gr 
Website : www.events.gr 
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο:
Ανάπτυξη κλινικών περιπτώσεων θρόμβωσης και 
λήψη θεραπευτικών αποφάσεων
Ημερομηνία:03/03/2017 - 04/03/2017
Χώρος:Ξενοδοχείο Xenia Palace, Πορταρια 
Πόλη : Βόλος 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (ΙΑΠ) 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO:
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ/CONFERRE LTD 
Τηλέφωνο : 2651068610 
Email : info@conferre.gr 
Website: www.conferre.gr 
13o ΕΤΗΣΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 04/03/2017 - 05/03/2017
Χώρος:ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Πόλη: ΑΘΗΝΑ 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO:
WELCOME CONGRESS & TRAVEL 
Τηλέφωνο : 2112105553 
Email : info@welcometravel.gr 
Website:www.welcometravel.gr/

paidiatriki-attikon.gr 
13o Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης
Ημερομηνία :09/03/2017 - 11/03/2017
Χώρος:THE MET HOTEL 
Πόλη : THESSALONIKI 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : 
FORUMCONGRESS & TRAVEL 
Τηλέφωνο : 2310243588, 2310257128 
Email : info@forumcongress.com 
Website:www.forumcongress.
com/13atherosclerosis.html 
Θέματα Αναπαραγωγής & Οικογένεια
Ημερομηνία :11/03/2017
Χώρος:
Ελληνικ ή Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής 
Πόλη : Χαλάνδρι 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας :
Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: MDcongress 
Τηλέφωνο : 2106074200 
Email : md@mdcongress.gr 
Website : www.mdcongress.gr

 15ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο
Ημερομηνία :15/03/2017 - 18/03/2017
Χώρος:Ξενοδοχείο Hilton 
Πόλη : Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : 
Website : www.congressworld.gr
 1ο Πανελλήνιο Σχολείο Σακχαρώδη Διαβήτη: 
Διαιτητική και Νοσηλευτική 
Ημερομηνία:17/03/2017 - 19/03/2017
Χώρος:Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης 
Πόλη : Θεσσαλονίκη 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Ένωση Διαι-
τολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος (Παράρτημα 
Κεντρικής Μακεδονίας) 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Premium 
Congress & Social Events Solutions 
Τηλέφωνο : 2310226250 
Email : premium.conf@gmail.com 
Website : www.premium-events.
gr/2017congress/2017_17-3.html 
6ο Συνέδριο Προνοσοκομειακής Καρδιολογίας
Ημερομηνία:17/03/2017 - 19/03/2017
Χώρος:Ξενοδοχείο Ηλιοβασίλεμα 
Πόλη : Τρίκαλα Ορεινής Κορινθίας 

Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας :
Ιατρικός Σύλλογος Κορίνθου και Καρδιολογική 
Κλινική Γεννηματά 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO :
E-vip events & congresses 
Τηλέφωνο : 2755022201-22124 
Email : info@e-vip.com.gr 
Website : www.e-vip.com.gr 
Διημερίδα Immuno – Oncology
Ημερομηνία:17/03/2017 - 18/03/2017
Χώρος:Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis 
Πόλη : Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας :
Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Χειρουργικής
Κεφαλής & Τραχήλου 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : ETS Events 
Επιστημονική Διημερίδα:
Παρόν και Μέλλον στην Παιδιατρική Αιματολογία-
Ογκολογία
Ημερομηνία:17/03/2017 - 19/03/2017
Χώρος:Poseidon Palace 
Πόλη : Λεπτοκαρυά 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Ελληνική 
Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας 
(ΕΕΠΑΟ) 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO:
Premium Congress & Social Events Solutions 
Τηλέφωνο : 2310226250 
Email : premium.conf@gmail.com 
Σεμινάριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Ημερομηνία:17/03/2017 - 19/03/2017
Χώρος:Κατώγι Αβέροφ 
Πόλη : Μέτσοβο 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας :
Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ) 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO :
E-vip events & congresses 
Τηλέφωνο : 2755022201-22124 
Email : info@e-vip.com.gr 
Website : www.e-vip.com.gr 
4ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕ-
ΩΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΩΝ (Πνευμονική Υπέρταση – Πνευμονική 
Εμβολή)
Ημερομηνία:18/03/2017
Χώρος:αμφιθέατρο Φαίδων Φέσσας «Λαϊκό» 
Πόλη : Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Γενικό νοσοκο-
μείο Αθηνών Λαϊκό 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Mideast Travel 
Τηλέφωνο : 00302112118842 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΜΑΡΤΙΟΥ& ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2017
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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
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Email : dspathi@mideast.gr 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Ημερομηνία:18/03/2017 - 19/03/2017
Χώρος:Ξενοδοχείο Porto Palace 
Πόλη : Θεσσαλονίκη 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : ΟΜΑΔΑ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΟΝΑ 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : 
FORUMCONGRESS & TRAVEL 
Τηλέφωνο : 2310243588, 2310257128 
Email : info@forumcongress.com 
Website : www.forumcongress.com 
Επιστημονική Διημερίδα “Η πολυπλοκότητα της 
Υποστήριξης του Σύγχρονου Ογκολογικού Ασθε-
νή: Δυνατότητες και Δυναμικές από τις Δομές 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”
Ημερομηνία:18/03/2017 - 19/03/2017
Χώρος:Ξενοδοχείο Kouros 
Πόλη : Δράμα 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : ERA 
Τηλέφωνο : 210 3634 944 
Email : info@era.gr 
Website : www.era.gr 
Καρκίνος Παχέος Εντέρου”
Ημερομηνία:18/03/2017 - 19/03/2017
Χώρος:Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης 
Πόλη : Κοζάνη 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ - 
ΠΡΩΚΤΟΥ 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Global Events 
Τηλέφωνο : 2310247743 
Email : info@globalevents.gr 
6ο Ορθοπαιδικό Σεμινάριο στη Π.Φ.Υ
Ημερομηνία:24/03/2017 - 26/03/2017
Χώρος:Amalia Hotel 
Πόλη : Ναύπλιο 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Ορθοπαιδική 
κλινική Γ.Ν. Ναυπλίου μαζί με ΕΕΧΟΤ σε συνερ-
γασία με Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : E-vip events & 
congresses 
Τηλέφωνο : 2755022201-22124 
Email : info@e-vip.com.gr 
Website : www.e-vip.com.gr 
Εφαρμογή των Μοριακά Στοχευμένων Θεραπειών 
στους Συμπαγείς Όγκους
Ημερομηνία:24/03/2017 - 25/03/2017
Χώρος:Ξενοδοχείο Porto Palace 
Πόλη : Θεσσαλονίκη 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Ελληνική 
και Διεθνής Εταιρία Μοριακά Στοχευόμενων & 
Eξατομικευμένων Θεραπειών Σε συνεργασία με: 
B’ Χημειοθεραπευτικό Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. 
“Θεαγένειο” 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : E.T.S. Events & 
Travel Solutions Α.Ε. 
Τηλέφωνο : +302109880032 
Email : ets@events.gr 
Website : goo.gl/tjm7y7 
8η Διημερίδα Παιδοπνευμονολογίας – Παιδοαλ-

λεργιολογίας
Ημερομηνία:31/03/2017 - 01/04/2017
Χώρος:Electra Palace 
Πόλη : Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Παιδοπνευμο-
νολογική και Παιδοαλλεργιολογική Μονάδα Γ΄ 
Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ - ΠΓΝ «Αττικόν» 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : SYNEDRA 
Τηλέφωνο : 2610432200 
Email : info@synedra.g 
Website : www.synedra.gr 
Ημερίδα «Γυναίκα & Νεοπλασία: Να θεραπεύεις, 
να στηρίζεις και να απαλύνεις τον ανθρώπινο 
πόνο»
Ημερομηνία: 01/04/2017
Χώρος:Ξενοδοχείο Astir Egnatia 
Πόλη : Αλεξανδρούπολη 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Ελληνική Εται-
ρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας σε συνεργασία 
με την Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Δ.Π.Θ. 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : MDcongress 
Τηλέφωνο : 2106074200 
Email : md@mdcongress.gr 
Website : www.mdcongress.gr 
10ο Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιο-
θεραπείας
Ημερομηνία:07/04/2017 - 08/04/2017
Χώρος:Αίγλη Ζαππείου 
Πόλη : Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Ελληνική Εται-
ρεία Μεταγγισιοθεραπείας 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : ERA 
Τηλέφωνο : 2103634944 
Email : info@era.gr 
Website : www.era.gr 
Παθολογικό-Ογκολογικό Σεμινάριο στη Π.Φ.Υ
Ημερομηνία :07/04/2017 - 09/04/2017
Χώρος:Kaimak Inn 
Πόλη : Καϊμακτσαλάν 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Παθολογική-
Ογκολογική κλινική Γ.Ν.Γιαννιτσών 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : E-vip events & 
congresses 
Τηλέφωνο : 2755022201-22124 
Email : info@e-vip.com.gr 
Website : www.e-vip.com.gr 
47ο Συμπόσιο της Παιδιατρικής Εταιρίας Βορείου 
Ελλάδος
Ημερομηνία:08/04/2017 - 09/04/2017
Χώρος:Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
Πόλη : Θεσσαλονίκη 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : PCO – Convin 
Τηλέφωνο : 210 6833600 
Email : info@pco-convin.gr 
Website : www.pco-convin.gr/index.php 
29o Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής
Ημερομηνία:20/04/2017 - 23/04/2017
Χώρος:Corfu Imperial 
Πόλη : Κέρκυρα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : ΕΛΕΓΕΙΑ 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Epsilon Med, 
Vita Congress, V-Congress 

Τηλέφωνο : 2310550048 

Email : epsilon.med.epe@gmail.com 

Website : www.epsilonmed.gr 

36ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. 

Ημερομηνία:20/04/2017 - 22/04/2017

Χώρος:Lucy Hotel 

Πόλη : Καβάλα 

Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Ορθοπαιδική & 

Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης 

Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Global Events 

Τηλέφωνο : 2310 247734-43 

Email : info@globalevents.gr 

Website : www.globalevents.gr 

32ο Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας

Ημερομηνία :21/04/2017 - 22/04/2017

Χώρος:Divani Caravel 

Πόλη : Αθήνα 

Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Triaena Tours 

& Congress 

Τηλέφωνο : 210 6401477 

Email : elikar@elikar.gr 

Website : www.elikar.gr

44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, 

Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη

Ημερομηνία:26/04/2017 - 29/04/2017

Χώρος:Divani Caravel Hotel 

Πόλη : Αθήνα 

Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 

ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΩΝ 

Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Global Events 

Τηλέφωνο : 2310247743 

Email : info@globalevents.gr 

Website : www.globalevents.gr 

23ο Ελληνικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας

Ημερομηνία :27/04/2017 - 29/04/2017

Χώρος:Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο 

Αθηνών 

Πόλη : Αθήνα 

Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Εταιρεία Ογκο-

λόγων Παθολόγων Ελλάδος 

Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : E.T.S. Events & 

Travel Solutions Α.Ε. 

Email : ets@events.gr 

Website : www.events.gr/programs/23oeope.pdf

10ο Πανελλήνιο & 9ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονι-

κό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο

Ημερομηνία :27 – 30 Απριλίου 2017

Πόλη :Ηράκλειο,

Χώρος:Aquila Atlantis Hotel

Website: www.enne2017.gr
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄
 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΤΑΜΙΑΣ
 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 
ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΠΟΝΤΙΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος

Τρεµπεσίνας 32, 121 36 Περιστέρι,
Τηλ.: 210 5244760, 210 5740083, Fax: 210 5740084
E-mail: info@enne2017.gr, www.enne2017.gr

www.enne2017.gr

Ηράκλειο
2017

27   30
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ηράκλειο
2017

27   30
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Το Συνέδριο µοριοδοτείται 
από την Ε.Ν.Ε. µε είκοσι τρεις

23 µονάδες 
Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής
Εκπαίδευσης

Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

10
ο
Πανελλήνιο10
ο
Πανελλήνιο

Πανευρωπαϊκό9
ο

Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

10
ο
Πανελλήνιο10
ο
Πανελλήνιο

Πανευρωπαϊκό9
ο

Εγγραφές - Οργάνωση - Γραµµατεία

www.enne.gr

Η ιστοσελίδα του 
συνεδρίου θα 
ενηµερώνεται αυτόµατα 
µε όλες τις σηµαντικές 
πληροφορίες. 

Β’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μ
Η 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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Επιτροπές

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

 
ΜΕΛΗ

ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΡΔΙΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 
ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΚΑΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ 
ΚΩΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΛΕΝΗ 
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΗΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΚΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΣΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΝΤΙΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΕΜΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΕΛΕΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΜΕΛΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΒΡΥΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΔΡΑΚΑΚΗ ΠΟΠΗ   
ΗΛΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ        
ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ         
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΚΩΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΜΙΧΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
ΜΠΛΑΖΟΥ ΘΕΟΝΥΜΦΗ   
ΞΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΟΡΦΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΠΑΠΑΛΑ ΕΛΕΝΗ  
ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ  
ΠΡΙΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΠΡΟΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΠΥΡΓΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΡΑΣΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΣΑΛΒΑΡΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ  
ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        
ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ  
ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ  
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ   

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

 
ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

 ΜΕΛΗ

ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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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