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Παρουσίαση βιβλίου:
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Τηλ.: 210 3648044, Fax: 210 3617859
e-mail: info@enne.gr

Η ζωή είναι πιο γλυκιά
απ’ ότι νομίζεις.
Ένα βιβλίο όπου αναδεικνύεται
και ο ρόλος του νοσηλευτή
στην αντιμετώπιση του διαβήτη.
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Δημήτριος Σκουτέλης / Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
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Συνέχεια στη σελ. 07

»

«Τα νέα δεδομένα για τις
συνδικαλιστικές άδειες»
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Συνέχεια στη σελ. 08

»

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Δημήτριος Σκουτέλης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΣΑΒΒΑΣ Ι. ΓΑΒΡΑΣ
Κοτζιά 16, Περιστέρι,
Τ.Κ. 121 37, Τηλ.: 210 5718423,
Fax: 210 5753246
e-mail: gavras@otenet.gr
Τα ενυπόγραφα άρθα
απηχούν τις απόψεις του υπογράφοντος
και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά την εφημερίδα.
Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μή,
δεν επιστρέφονται.
Απαγορεύεται η ανατύπωση
ή εκμετάλλευση μέρους
ή όλου του κειμένου χωρίς
την έγγραφη άδεια του εκδότη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Συνέχεια στη σελ. 13

»
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Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε
το 10° Πανελλήνιο Συνέδριο
της ΕΝΕ στο Ηράκλειο Κρήτης

Μ

Γράφει ο Άρης Δάγλας

Με αφορμή την τέλεση του συνεδρίου μας στη φιλόξενη Κρήτη,
επιτρέψτε μου να αρχίσω αναφερόμενος στη μινωική εποχή,
όταν ο θαλασσοκράτορας βασιλιάς της Κνωσού είχε επιβάλει
με τον πανίσχυρο στόλο του, την οικονομική κυριαρχία του στον
τότε γνωστό κόσμο. Ο μύθος που περιβάλλει την παντοκρατορία
του Μίνωα, μιλάει για έναν φρικτό φόρο αίματος που έπρεπε να
πληρώνουν οι Αθηναίοι και κάθε χρόνο για εννέα χρόνια να του

φορά σε μερικά κραυγαλέα σημεία των επιπτώσεων της πτώσης της χώρας μας στο ευρωπαϊκό καναβάτσο. Εξειδικεύοντας
δε, στον τομέα της υγείας, οι διαπιστώσεις είναι κάτι παραπάνω
από τραγικές. Η περιζήτητη φροντίδα, μια λέξη με μεγάλη σημασία για τους πολίτες, έχει αντικατασταθεί από μια απλή διεκπεραίωση περιστατικών, χωρίς να φαίνεται στον κοντινό ορίζοντα κανένα σημάδι ανάκαμψης.

παραδίδουν εφτά νέους και εφτά νέες για τροφή στον Μινώταυρο. Αυτός ο συμβολισμός, έδειχνε την ασφυκτική κυριαρχία
του μινωικού βασιλείου και βέβαια τόνιζε περίτρανα τον φοβερό φόρο υποτέλειας και ταπείνωσης που ήταν αναγκασμένοι να
πληρώνουν οι Αθηναίοι.
Ο Λαβύρινθος, ένα περίτεχνο και πολύπλοκο οικοδόμημα που
είχε φιλοτεχνήσει ο Δαίδαλος, συμβόλιζε την αξεπέραστη δυσκολία των υποτελών να σπάσουν το φόρο της ταπείνωσης και
να αποτινάξουν τον ζυγό της ντροπής.
Ας προσγειωθούμε τώρα στο σήμερα: Μετά από 3.500 χρόνια, τη δεινή θέση της τότε Αθήνας την έχει πλέον η χώρα μας,
η οποία με τη σύναψη των μνημονίων, δεν αναγκάστηκε να
στείλει μόνον εφτά νέους κι εφτά νέες στις χώρες που μας επιβάλλουν το φόρο της υποτέλειας, αλλά έχει ήδη διώξει πολλές
εκατοντάδες χιλιάδες νέων επιστημόνων μιας και δε μπορεί να
τους κρατήσει κοντά της.
Στο στενό χρονικό πλαίσιο ενός χαιρετισμού, δεν χωράνε πολλές οικονομικές και κοινωνικές αναλύσεις, παρά μόνον η ανα-

Συνεχίζοντας την ανώμαλη προσγείωση, και ξεκινώντας από
τον προϋπολογισμό του 2017, αν εστιάσουμε στο πενιχρό 4,7
% του ΑΕΠ που προβλέπεται να δαπανηθεί για την υγεία, όταν
ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 7,3%, γίνεται αμέσως αντιληπτό
ότι ο ευαίσθητος αυτός τομέας, δεν περιλαμβάνεται στις άμεσες
προτεραιότητες αυτών που μοιράζουν την πίτα. Οι μνημονιακές
δεσμεύσεις έναντι των δανειστών, δεν μπορεί να αποτελέσουν
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ισχύοντα.
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.
Η χώρα μας, από πολλά χρόνια τώρα, έχει επιλέξει ένα ιδιότυπο και δαπανηρό μίγμα παραγωγικών συντελεστών όσον αφορά την υγεία, αφού κατέχει σταθερά μια από τις πρώτες θέσεις
στον αριθμό των γιατρών που στελεχώνουν τις νοσηλευτικές
μονάδες, σε αντίθεση με τους άλλους επαγγελματίες υγείας και
κυρίως τους νοσηλευτές, σε πλήρη ασυμφωνία με τα διεθνώς

Την παραπάνω εικόνα, έρχονται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία
που ανακοίνωσε ο ΟΟΣΑ για το 2015 αλλά και παλαιότερα,
σύμφωνα με τα οποία στη χώρα μας συμβαίνουν τα παρακάτω
«εντυπωσιακά», συγκριτικά με τις άλλες χώρες του Οργανισμού:
• Στο ΕΣΥ υπηρετούν λιγότεροι από 15.000 νοσηλευτές αν και οι
ανάγκες είναι υπερδιπλάσιες
• Το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας έχει μειωθεί περίπου
στο μισό την τελευταία δεκαετία

• Κατέχουμε την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ σε
αριθμό γιατρών (έχουμε 6,3 γιατρούς ανά 1000 κατοίκους, με
μέσον όρο το 3,3)
• Κατέχουμε την τελευταία θέση σε αριθμό νοσηλευτών (έχουμε 3,6 νοσηλευτές ανά 1000 κατοίκους, με μέσο όρο 9,1)
• Κατέχουμε την πρώτη θέση σε εμφάνιση ενδονοσοκομειακών
λοιμώξεων λόγω κακής στελέχωσης (κυρίως των ΜΕΘ), γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και στην οικονομία
• Έχουμε τη μεγαλύτερη νοσοκομειακή δαπάνη ως ποσοστό του
ΑΕΠ 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
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πρωτοβάθμιες δομές υγείας με σχεδόν ανύπαρκτες υπηρεσίες
πρόληψης και αγωγής υγείας
• 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)
• Και σε κάθε γιατρό, αντιστοιχεί …μισός νοσηλευτής, όταν
σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο η αντιστοιχία είναι 3
νοσηλευτές ανά έναν γιατρό.
Έτσι, η χώρα μας είναι πρώτη εκεί που έπρεπε να είναι τελευταία, και τελευταία εκεί που πρέπει να είναι πρώτη.
Και αν στα δημόσια νοσοκομεία υπάρχει αυτή η ζοφερή εικόνα,
στα ιδιωτικά θεραπευτήρια μπορεί κανείς να δει την απόλυτη
κόλαση, καθώς δεν τηρείται ούτε η στοιχειώδης εργατική νομοθεσία. Πολλοί ιδιοκτήτες με μόνο σκοπό το κέρδος, παρανομούν, επιβάλλοντας τη δοκιμαστική μη αμειβόμενη εργασία,
καθυστερώντας να πληρώσουν τους εργαζόμενους για μήνες,
εκμεταλλευόμενοι την πλήρη και κραυγαλέα απουσία των ελεγκτικών μηχανισμών της Πολιτείας.
Και μιας και μιλήσαμε πιο πάνω για αριθμούς, είναι σημαντικό
να ακουστεί ότι στη χώρα μας παρά τα χιλιάδες κενά, υπάρχουν
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8.500 άνεργοι νοσηλευτές και πως την τελευταία τριετία έχουν
μεταναστεύσει για το εξωτερικό πάνω από 2.500.
Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για το ζοφερό τοπίο που έχει
διαμορφωθεί στην Ελλάδα των μνημονίων, της υποτέλειας και
της υποταγής, αλλά θα προτιμήσω να επανέλθω στη μινωική
εποχή.
Πού είχαμε μείνει αλήθεια;
Α ναι, εκεί που ο Μινώταυρος κατασπάρασσε τους νέους και τις
νέες. Λοιπόν υπάρχει και συνέχεια.
Την τρίτη χρονιά που ήρθε η ώρα να πληρώσουν οι Αθηναίοι τον
φόρο αίματος στον Μίνωα, εμφανίστηκε ο ήρωας Θησέας που
προσφέρθηκε να πάει στη Κρήτη για να ξεπλύνει τη ντροπή.
Εκεί, η Αριάδνη, που ήτανε κόρη του Μίνωα και της Πασιφάης,
τον βοήθησε να νικήσει τον Μινώταυρο. Ύστερα, δίνοντάς του,
τον περίφημο «μίτο» εκείνος βρήκε με επιτυχία την έξοδο του
λαβύρινθου, λυτρώνοντας την Αθήνα από την υποτέλεια και τη
ντροπή.
Εδώ όμως θα σας στενοχωρήσω γιατί αδυνατώ να κάνω παραλληλισμούς και ταυτίσεις. Δυστυχώς, όσο κι αν έστυψα το μυαλό
μου, στη χώρα μας δεν βρήκα ούτε Θησέα, ούτε Αριάδνη.
Εσείς τι λέτε;
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Παρουσίαση βιβλίου:

Η ζωή είναι πιο γλυκιά απ’ ότι νομίζεις.
Ένα βιβλίο όπου αναδεικνύεται
και ο ρόλος του νοσηλευτή
στην αντιμετώπιση του διαβήτη.

Σ

Γράφει η Ευγενία Βλάχου

Στις 12 Μαΐου 2017, στο κήπο του Νομισματικού Μουσείου της Αθήνας, έγινε παρουσίαση του βιβλίου του ενδοκρινολόγου Κώστα Φαινέκου, από τις εκδόσεις Σκαραβαίος.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν και προσφώνησαν εκπρόσωποι μεταξύ άλλων, της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, του Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων,
Πανελήννια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη κλπ. Την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος εκπροσώπησε
η αντιπρόεδρος του 1ου Περιφερειακού Τμήματος της ΕΝΕ και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών κα Ευγενία Βλάχου.
Το βιβλίο του κ. Φαινέκου « Η ζωή είναι πιο γλυκιά απ’ ότι νομίζεις»
παρουσιάζει με διηγηματική καταγραφή, όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζει ένα άτομο με διαβήτη. Δηλαδή, τη σύγχρονη θεραπευτική αγωγή, τη διατροφή, την άσκηση, την ψυχολογική ενδυνάμωση, την εκπαίδευση και γενικά οτιδήποτε είναι αναγκαίο, ώστε το άτομο να
αυτοδιαχειρίζεται τη νόσο του. Σημαντικό κομμάτι του βιβλίου αποτελεί και η συμμετοχή του νοσηλευτή ως αναπόσπαστο μέλος της ομάδας για την επιτυχημένη διαχείριση του διαβήτη από τους επαγγελματίες υγείας. Πιο συγκεκριμένα το βιβλίο του κ. φαινέκου, αναφέρει η
κα Βλάχου, αποτελεί μια πολύ ζωντανή καταγραφή μιας αληθινής και
σκληρής εμπειρίας. Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι ένα νέο κορίτσι που έρχεται να αντιμετωπίσει την σκληρή πραγματικότητα της διάγνωσης του διαβήτη. Η διάγνωση μιας χρόνιας, ισόβιας και σοβαρής
πάθησης όπως αυτή του διαβήτη, σε ένα αθώο κορίτσι την Κατερίνα
είναι ψυχολογικά επίπονη και συναισθηματικά εξουθενωτική. Η Κατερίνα θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια νέα, ξένη και οδυνηρή πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα απρόσκλητη, τόσο ξένη προς τα όνειρα, τις
ελπίδες, τις χαρές και τις σκέψεις της δικής της ξέγνοιαστης ηλικίας.
Θα βιώσει πλέον μια πραγματικότητα χωρίς σημείο επιστροφής, ενώ
θα επωμισθεί ένα απροσδόκητα μεγάλο φορτίο. Πρέπει να εκπαιδευθεί, να μελετήσει, να μάθει, να προσέξει, να εφαρμόσει όχι στα πλαίσια
μιας εκπαίδευσης αλλά στα πλαίσια ενός αγώνα πλέον ζωής. Ο διαβήτης είναι πάθηση ισόβια και δυσχερής. Η Κατερίνα πρέπει να ακολουθήσει διαιτολόγιο, ωράριο, να κάνει μετρήσεις γλυκόζης, να εξοικειωθεί με την ινσουλινοθεραπεία, να αποφύγει τις υπογλυκαιμίες, να
μάθει τον διαβήτη σαν ένα νέο αλλά πιο υγιεινό και προσεκτικό τρόπο ζωής.
«Ο διαβήτης είναι ένας σύντροφος για όλη μου τη ζωή» θα πει η Κατερίνα
όταν πια θα έχει εξοικειωθεί μαζί του. «Είναι πια ένας απαιτητικός αλλά πιστός σύντροφος, που της ανταποδίδει το σεβασμό που του δείχνει».

Ο κ. Φαινέκος, γιατρός ενδοκρινολόγος με τεράστια εμπειρία και αξιοθαύμαστες ευρύτερες γνώσεις περιγράφει με εντυπωσιακή απλότητα και αμεσότητα κάτι που γνωρίζει αρκετά καλά. Ακριβολογεί και
συμπάσχει. Καταγράφει με ευρηματική δεξιοτεχνία μια πολύπλοκη,
δύσκολη πραγματικότητα. Μια εμπειρία που διαχωρίζει το πάσχον
υποκείμενο από το συχνά επικριτικό πλήθος μέχρι τη συμφιλίωση.
Η συμφιλίωση με τον σταθερό σύντροφο και πιστό συνοδοιπόρο, δίνεται αριστουργηματικά στο τέλος του βιβλίου, όπου η Κατερίνα κερδίζει
τον αγώνα, τη νίκη της συμφιλίωσης και τη λήψη της μεγάλης εκείνης
απόφασης, της ΕΠΙΛΟΓΗΣ του δρόμου της ΖΩΗΣ!!!
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«Τα νέα δεδομένα για τις
συνδικαλιστικές άδειες»

H

Αναφορικά με τον θεσμό των συνδικαλιστικών αδειών επισημαίνονται τα ακόλουθα. Με τις πλέον πρόσφατες ρυθμίσεις του άρθρου
19 του Νόμου 4472/2017 (Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και
τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των
δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ
Α΄ 74) το άρθρο 17 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη των
Διοικητικών Συμβουλίων, των Ελεγκτικών Επιτροπών και τους
αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Την
ίδια υποχρέωση έχει για τα Διοικητικά Συμβούλια, τις Ελεγκτικές
Επιτροπές και τους αντιπροσώπους των δευτεροβάθμιων στις τριτοβάθμιες, όπως και για τα Διοικητικά Συμβούλια και τις Ελεγκτικές Επιτροπές των τριτοβάθμιων οργανώσεων.
2. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει άδεια απουσίας:
α) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους,

β) στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα των Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά οργανώσεις έχουν πάνω από 10.000 ψηφίσαντα μέλη, για όσο χρόνο
διαρκεί η θητεία τους,
γ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών,
εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν από 1.501 μέχρι 10.000 ψηφίσαντα μέλη, για όσο
χρόνο διαρκεί η θητεία του,
δ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών,
εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές
οργανώσεις έχουν μέχρι 1.500 ψηφίσαντα μέλη, δεκαπέντε (15)
ημέρες το μήνα,
ε) στον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα,
στ) στα υπόλοιπα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων εννέα (9) ημέρες
το μήνα,
ζ) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα των
πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων πέντε (5) ημέρες το
μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι 500 και πάνω,
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η) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα των
πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων τρεις (3) ημέρες το
μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι λιγότερα από 500,
θ) στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες
οργανώσεις, για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν,
ι) στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γραμματείας της
Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για όσο χρόνο διαρκεί
η θητεία τους.
3. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 άδειες απουσίας περιορίζονται σε τριάντα (30) μέρες το χρόνο για τα μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής ή αλλιώς του Προεδρείου των μη αντιπροσωπευτικών
τριτοβάθμιων οργανώσεων, καθώς και για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου για την αμέσως επόμενη, της
πιο αντιπροσωπευτικής, δευτεροβάθμια οργάνωση, εφόσον αυτή
έχει τόσα ψηφίσαντα μέλη όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις β’
και γ’, και στο 1/3 του αναφερόμενου στις περιπτώσεις δ’, ε’ στ’,
ζ’ και η’ χρόνου, προκειμένου για την αμέσως επόμενη, της πιο
αντιπροσωπευτικής, οργάνωση για τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά
στελέχη.
4. Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων κατά τις διατάξεις των
προηγούμενων παραγράφων θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την εργασιακή
και ασφαλιστική σχέση. Οι ημέρες απουσίας των εργαζομένων
που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 2 είναι με αποδοχές, που καταβάλλονται από τον εργοδότη
τους. Οι ημέρες απουσίας των εργαζομένων που αναφέρονται στις
περιπτώσεις ε’, στ’, ζ’, η’, θ’ και ι’ της παραγράφου 2, καθώς και
των εργαζομένων της παραγράφου 3 είναι χωρίς αποδοχές. Στην
περίπτωση αυτή οι ασφαλιστικές εισφορές των συνδικαλιστικών
στελεχών για το χρόνο της συνδικαλιστικής άδειάς τους καταβάλλονται από την οργάνωσή τους.
5. Για κάθε διαφωνία σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων
αυτού του άρθρου αποφασίζει, ύστερα από αίτηση της μιας ή της
άλλης πλευράς, η Επιτροπή του άρθρου 15.
6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται
και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων του άρθρου 30. Όπου οι διατάξεις αυτές αναφέρονται σε εργατικά κέντρα
καταλαμβάνουν και τα νομαρχιακά τμήματα που υπάγονται στην
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.».
2. Στο άρθρο 18 του ν. 1264/1982 προστίθεται παράγραφος 3 ως
εξής: «3. Το άρθρο αυτό ισχύει τόσο για υπαλλήλους των φορέων
του δημοσίου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με την παρ. 6
του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65), όσο και για μισθωτούς που
απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα».
3. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 2224/1994 (Α’ 112)
καταργούνται».
Με τις ως άνω ρυθμίσεις αναμορφώνεται μερικώς το πλαίσιο χορήγησης συνδικαλιστικών αδειών, που ίσχυε για τριάντα και πλέον
έτη στην χώρα μας. Η βασική διαφοροποίηση που παρατηρείται εν
σχέσει με το προϊσχύσαν πλαίσιο έγκειται στην εισαγωγή διάκρισης αναφορικά με την καταβολή ή μη αποδοχών κατά την διάρκεια
λήψεως συνδικαλιστικής άδειας. Ειδικότερα, ενώ στις περιπτώσεις
α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 η άδεια χορηγείται με αποδοχές όσον αφορά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της πλέον
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αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης,
καθώς και τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα των Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών, στις επόμενες περιπτώσεις ε’, στ’, ζ’, η’, θ’
και ι’ η άδεια χορηγείται άνευ αποδοχών.
Με τον τρόπο αυτό πλήττονται επί της ουσίας τα υπόλοιπα, πλην του
Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, μέλη των δευτεροβάθμιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι και Γενικοί Γραμματείς των πρωτοβάθμιων οργανώσεων,
αλλά και των αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες
οργανώσεις.
Στο σημείο, λοιπόν, αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Συντάγματος, «Το
Κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της
συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ’αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα
στα όρια του νόμου». Ενόψει των ανωτέρω συνταγματικών διατάξεων ζήτημα γεννάται εν προκειμένω, ως προς το εάν η περικοπή
των αποδοχών των προαναφερομένων συνδικαλιστικών στελεχών,
κατά τον χρόνο λήψεως συνδικαλιστικής άδειας, συνάδει με το άρθρο 23 παρ. 1 του Συντάγματος. Με άλλα λόγια, η εν λόγω περικοπή
των αποδοχών φαίνεται να μην διασφαλίζει εν τοις πράγμασι την
ανεμπόδιστη άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την
έννοια της συνδικαλιστικής ελευθερίας, μεταξύ των οποίων αναγκαστικώς συγκαταλέγεται και η λήψη συνδικαλιστικής άδειας.
Κι αυτό γιατί ειδικώς κατά την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής
κρίσης το μέτρο της περικοπής των αποδοχών είναι προφανές ότι
λειτουργεί αποτρεπτικά για την λήψη συνδικαλιστικής άδειας.
Κατ’αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι βλάπτεται η συνταγματικώς
κατοχυρωμένη συνδικαλιστική ελευθερία, όπως και η ακώλυτη
άσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, που είναι συναφή προς
αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος λήψεως συνδικαλιστικής άδειας.
Είναι, δε, σαφές, ότι επιφυλασσόμεθα για την προάσπιση των συμφερόντων των συνδικαλιστικών στελεχών ενώπιον πάσης αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής.
Βέβαια, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.πρωτ. οικ.24135/458/25-052017 Ερμηνευτική Εγκύκλιο της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναφορικά με τις αποδοχές των συνδικαλιστικών αδειών των υπαγομένων στο άρθρο 30
του Νόμου 1264/1982 υπαλλήλων, δηλαδή των δημοσίων υπαλλήλων, εφαρμογή έχει η παράγραφος 5 του άρθρου 22 του Νόμου
1400/1983, η οποία παραμένει σε ισχύ. Σύμφωνα με την εν λόγω
διάταξη, «Για τους υπαγόμενους στο άρθρο 30 του Ν. 1264/1982
υπαλλήλους, οι από το άρθρο 17 του ίδιου νόμου προβλεπόμενες
συνδικαλιστικές άδειες είναι με αποδοχές».
Εφόσον, λοιπόν, εφαρμοστεί η ως άνω ερμηνευτική εγκύκλιος,
τότε οι συνδικαλιστικές άδειες όλων ανεξαιρέτως των δημοσίων
υπαλλήλων – συνδικαλιστικών στελεχών των περιπτώσεων α΄ έως
και ι΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Νόμου 1264/1982 θα
είναι με αποδοχές.
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Εορτασμός της παγκόσμιας
ημέρας του Νοσηλευτη

Με αφορμή τον καθιερωμένο εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας του
Νοσηλευτή στις 12 του Μάη, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ οφείλει να επισημάνει,
ότι στη χώρα μας η επέτειος αυτή είναι προσχηματική και κενή κάθε
περιεχομένου.
Η πολιτεία έχει από χρόνια κατατάξει τους Νοσηλευτές στη βάση της
αξιολογικής πυραμίδας του συστήματος υγείας, λειτουργώντας απαξιωτικά και μειωτικά για τους εξουθενωμένους και λιγοστούς πλέον
εναπομείναντες στυλοβάτες του.
• Όσο στη χώρα μας, για κάθε χίλιους κατοίκους αντιστοιχούν τρεις
νοσηλευτές
• Όσο σε κάθε γιατρό αντιστοιχεί μισός νοσηλευτής
• Όσο ο προϋπολογισμός για την υγεία είναι σε επίπεδα τριτοκοσμικά
• Όσο η ανθρωποφαγία των καθαιρέσεων και των αναθέσεων μαίνεται στα νοσοκομεία
• Όσο απασχολούνται Νοσηλευτές με συμβάσεις αποικιοκρατικού χαρακτήρα

• Όσο οι ιδιαιτερότητα του κλάδου για τις κυβερνήσεις τοποθετείται
στο ναδίρ του πολιτικού ενδιαφέροντος
• Όσο το ΕΣΥ βρίσκεται υπό κατάρρευση
• Όσο η «φροντίδα» των ασθενών έχει δώσει τη θέση της στην απλή
«διεκπεραίωση»
• Όσο η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας έχει περιοριστεί στην κόκκινη γραμμή της επικινδυνότητας και της επισφάλειας
Τότε για όλα τα παραπάνω δε μπορούμε να γιορτάζουμε στις 12 Μαΐου, αλλά να προβληματιζόμαστε και να επαγρυπνούμε.
Με τη σκέψη μας στην ενίσχυση του επαγγελματικού ρόλου του Νοσηλευτή και την παλινόρθωση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ, καλούμε όλους τους συναδέλφους να αντιμετωπίσουν τη συγκεκριμένη
μέρα με περίσκεψη, όντας επιφυλακτικοί σε κάθε απόπειρα αποπροσανατολισμού από τα πραγματικά προβλήματα του κλάδου.
Ο Πρόεδρος, Αριστείδης Δάγλας
Ο Γ. Γραμματέας, Γεώργιος Αβραμίδης

ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
(ΣΕΚΕΕΛ)

Σ

Μαρούσι, 24 Μάϊου 2017
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στις 24 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση των Προεδρείων της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας και του Σωματείου Εργαζομένων Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, με αντικείμενο
την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της νομοθετικής επίλυσης αλλά και της νομικής διεκδίκησης των μισθολογικών
και εργασιακών εκκρεμοτήτων των συμβασιούχων Νοσηλευτών του
ΚΕΕΛΠΝΟ που στελεχώνουν τις ΜΕΘ και λοιπά τμήματα των νοσοκομείων της χώρας.
Τα ζητήματα στα οποία θα αναπτυχθούν άμεσα από κοινού δράσεις
αφορούν:
• Στην αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους σε ΜΕΘ του
ιδιωτικού τομέα, παράγοντας ο οποίος αποτέλεσε τυπικό προσόν πρόσληψης.

• Στην αναγνώριση του δικαιώματος καταβολής του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας αναδρομικά από 1/1/2013.
• Στην ομαλή καταβολή της αποζημίωσης της υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμης εργασίας, η οποία βρίσκεται σε καθυστέρηση
από τις 31/12/2016.
Πάγια θεσμική διεκδίκηση αποτελεί η μετατροπή σε μόνιμες, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης θέσεις εργασίας των συμβασιούχων Νοσηλευτών του ΚΕΕΛΠΝΟ που είναι τοποθετημένοι στις ΜΕΘ
και οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Οι Νοσηλευτές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της Υγείας δεν
μπορεί να αντιμετωπίζονται ως εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας του
Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Ο Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕΛ
Σταμάτης Πουλής

Ο Πρόεδρος της ΕΝΕ
Δημήτρης Σκουτέλης
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Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ EΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΝΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΉ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σ

Σε επιστολή της προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά με την Ενιαία
Τριτοβάθμια Πανεπιστημιακή Νοσηλευτική Εκπαίδευση, η ΕΝΕ
προτείνει τα ακόλουθα:
«Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό αλλά και στον παγκόσμιο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης είναι
ραγδαίες και επιτακτικές. Η Νοσηλευτική είναι μια ταχέως εξελισσόμενη επιστήμη υγείας που στοχεύει στη θεραπεία του συνόλου
των ανθρώπινων αντιδράσεων (οργανικές, ψυχο-νοητικές, κοινωνικές) στα φαινόμενα της νόσου και της υγείας. Οι τεχνικές κλινικές διαδικασίες αποτελούν τμήμα μόνον του εύρους της Νοσηλευτικής. Συνακόλουθα, η τεχνολογική εκπαίδευση δεν επαρκεί για
τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων επαγγελματιών και επιστημόνων
νοσηλευτών, ικανών να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα και
το εύρος των αναγκών της νοσηλευτικής φροντίδας των πολιτών
στο σύγχρονο σύστημα υγείας. Η διεθνής νοσηλευτική κοινότητα
προτείνει ως ελάχιστο προσόν για την άσκηση της νοσηλευτικής το
πανεπιστημιακό πτυχίο.
Η χώρα μας καλείται να απαντήσει εποικοδομητικά στις νέες προκλήσεις που εμφανίζονται στο νέο διεθνές περιβάλλον της εκπαίδευσης αλλά ταυτόχρονα να προσαρμόσει τις δικές της δομές στα
αντίστοιχα πρότυπα και διαδικασίες.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του Νόμου
1579/1985 (Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 217/1985), «από
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή και νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους
ή διπλωματούχους των: α) Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. γ) Τέως ανώτερων σχολών αδελφών
νοσοκόμων επισκεπτριών αδελφών νοσοκόμων, αρμοδιότητας
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) Ισότιμων σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων σχολών
α, β, γ. Η έννοια του νοσηλευτή ή νοσηλεύτριας προσδιορίζεται
σύμφωνα με την 149 διεθνή σύμβαση εργασίας».
Όπως σαφώς προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ο νομοθέτης
ήδη από το έτος 1985 προβλέπει ρητώς την απονομή του αυτού
επαγγελματικού τίτλου του νοσηλευτή τόσο στους αποφοίτους
των ΑΕΙ, όσο και στους αποφοίτους των ΤΕΙ, αναγνωρίζοντας, την
ομοιότητα των τυπικών προσόντων τους. Από την στιγμή, λοιπόν,
που οι νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ φέρουν τον ίδιο επαγγελματικό
τίτλο, προκύπτει σαφώς ότι αμφότεροι ασκούν το ίδιο ακριβώς
επάγγελμα επί ίσοις όροις. Εκ των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται,
ότι ο νομοθέτης διασφαλίζει εν τοις πράγμασι το ίδιο καθεστώς
μεταχείρισης για τους νοσηλευτές τόσο της κατηγορίας ΠΕ, όσο
και της κατηγορίας ΤΕ. Η υποχρέωση αμφοτέρων, όπως εγγρα-

φούν στον ίδιο επαγγελματικό σύλλογο – ΝΠΔΔ υποδηλώνει με
ξεκάθαρο τρόπο, ότι υπάρχει σαφής πρόθεση εξομοίωσης αυτών
εξ απόψεως επαγγελματικών προσόντων και εν γένει ασκήσεως
του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι
εις όλους τους νοσηλευτές, ανεξαρτήτως κατηγορίας, χορηγείται
η ίδια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, κατόπιν προσκομίσεως των
ίδιων δικαιολογητικών, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Νόμου 3252/2004.
Στην περίπτωση που μας απασχολεί, άξιο αναφοράς είναι ότι στις
νοσηλευτικές υπηρεσίες όλων των νοσοκομείων της χώρας, όλοι
οι νοσηλευτές, ανεξαρτήτως κατηγορίας ΤΕ ή ΠΕ, εκτελούν τα ίδια
υπηρεσιακά καθήκοντα. Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι ενώ για τους
νοσηλευτές της κατηγορίας ΤΕ υπάρχει περιγραφή των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων στις διατάξεις του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989 (Καθορισμός Επαγγελματικών
δικαιωμάτων των πτυχιούχων των τμημάτων α) Νοσηλευτικής, β)
Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και δ) του τμήματος Διοίκησης μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ΦΕΚ Α΄
159/1989), για τους νοσηλευτές της κατηγορίας ΠΕ δεν υπάρχει
αντίστοιχη σαφής πρόβλεψη, με αποτέλεσμα να παρατηρείται στην
πράξη εδώ και δεκαετίες η ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του
ΠΔ 351/1989 και επί των νοσηλευτών της κατηγορίας ΠΕ.
Η ανάλογη, δε, εφαρμογή των ως άνω διατάξεων και επί των νοσηλευτών ΠΕ είναι απόλυτα ευχερής, ενόψει της διατύπωσης της
διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 351/1989, σύμφωνα με την οποία «οι πτυχιούχοι του τμήματος Νοσηλευτικής της
Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Νοσηλευτής – Νοσηλεύτρια» (παρ.2, άρθρο 5 του Ν. 1579/85) αποκτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα
της γενικής νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές
γενικώς φροντίδων».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, κατά τον προσδιορισμό των
επαγγελματικών δικαιωμάτων των νοσηλευτών της κατηγορίας
ΤΕ γίνεται ρητή μνεία και επίκληση του επαγγελματικού τίτλου του
νοσηλευτή, ο οποίος, όμως, όπως εξάλλου προαναφέρθηκε, απονέμεται ομοίως και στους νοσηλευτές της κατηγορίας ΠΕ.
Ολοκληρώνοντας, τέλος, την προσέγγιση των διατάξεων του ΠΔ
351/1989, αξίζει να αναφερθούμε στις διατάξεις του άρθρου 1§3.3,
σύμφωνα με τις οποίες οι νοσηλευτές, ανεξαρτήτως κατηγορίας,
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«καλύπτουν όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τον τομέα της ειδικότητας τους, σύμφωνα με την κάθε
φορά ισχύουσα νομοθεσία». Και εκ των διατάξεων τούτων του ΠΔ
351/1989 καθιερώνεται η δυνατότητα κατάληψης θέσεων ευθύνης
της διοικητικής ιεραρχίας των νοσηλευτικών υπηρεσιών από νοσηλευτές ΠΕ και TΕ, χωρίς ουδεμία μορφή διάκρισης μεταξύ των.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) που
ιδρύθηκε με το Ν. 3252/2004 αποτελεί σήμερα τον επαγγελματικό σύλλογο των Νοσηλευτών της χώρας, υπό την μορφή Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, καλύπτοντας ένα τεράστιο κενό
δεκαετιών τόσο σε θεσμικό, όσο και σε επαγγελματικό αλλά και
επιστημονικό επίπεδο.
Μεταξύ των σκοπών της ΕΝΕ, όπως αυτοί περιγράφονται στο
άρθρο 2 του Ν.3252/2004, συμπεριλαμβάνεται και η διατύπωση
εισηγήσεων επί θεμάτων Νοσηλευτικής εκπαίδευσης, ήτοι ενός
τομέα εξαιρετικά ευαίσθητου, ο οποίος περιέρχεται πλέον στο
αποκλειστικό πεδίο ευθύνης της ΕΝΕ, ως καθ’ ύλην αρμόδιου φορέα, νομοθετικώς κατοχυρωμένου, για κάθε ζήτημα που άπτεται
της Νοσηλευτικής Επιστήμης και Τέχνης.
Η εξέλιξη της Νοσηλευτικής επιστήμης, της τεχνολογίας, το ευρωπαϊκό καθεστώς στα κράτη – μέλη με την ενιαία Πανεπιστημιακή Νοσηλευτική εκπαίδευση (πλην της Γερμανίας και Αυστρίας),
η δήλωση του ενιαίου τίτλου Νοσηλευτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
με το άρθρο 5 του Ν.1579/85 και η ψήφιση του Νόμου 3204/2003
περί άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος και οι βασικές τομεακές
Κοινοτικές Οδηγίες (77/451, 77/452, 77/453 Ε.Ο.Κ.), επιβάλλουν
την ανάπτυξη της Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης
στην Ελλάδα.
Με τον τρόπο αυτό, θα επέλθει η ζητούμενη εκπαιδευτική και κοινωνική αναβάθμιση του ανθρωπιστικού επαγγέλματος του Νοσηλευτή και θα τεθεί τροχοπέδη στην ολοένα αυξανόμενη απαξίωση
που αποτρέπει τους νέους από το να ασχοληθούν με τη Νοσηλευτική Επιστήμη και τους ωθεί να επιλέξουν άλλες επαγγελματικά
υπερκορεσμένες Υγειονομικές Επιστήμες.
Θυμίζουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, με τη διακήρυξή
του στο Μόναχο το 2000, παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη του να υιοθετήσουν την πανεπιστημιακή εκπαίδευση για τους Νοσηλευτές τους.
Η λειτουργία – ίδρυση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων λοιπόν,
μπορεί να εξαγγελθεί με τον ακόλουθο προγραμματισμό:
Ι. ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Τα νέα Πανεπιστημιακά τμήματα θα πρέπει να λειτουργήσουν σε
υγειονομικές περιφέρειες που θα συμβάλλουν στην κάλυψη της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην προαγωγή της υγείας,
επιλύνοντας χρόνια προβλήματα της περιφέρειας. Κατά συνέπεια
στα ήδη υπάρχοντα Πανεπιστημιακά Τμήματα Νοσηλευτικής Αθηνών και Σπάρτης, θα πρέπει να προστεθούν τα ακόλουθα τμήματα,
που θα ανήκουν και θα εποπτεύονται από τις αντίστοιχες Σχολές
Επιστημών Υγείας:
Πανεπιστημιακό Τμήμα Νοσηλευτικής Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Το σκεπτικό ίδρυσης στηρίζεται στο γεγονός ότι το
εν λόγω τμήμα θα καλύψει τις ανάγκες της Υγειονομικής Περιφέρειας Θράκης, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των πέριξ νομών και
θα προάγει τη διακρατική συνεργασία με τα Βαλκανικά κράτη και

ΜΑΪΟΣ 2017

το κράτος της γείτονος Τουρκίας, για την οργάνωση δικτύων πρόληψης λόγω του ότι η εν λόγω περιοχή της Ελλάδος αποτελεί πύλη
εισόδου Πολυεθνικού Μεταναστευτικού στοιχείου.
Πανεπιστημιακό Τμήμα Νοσηλευτικής Μακεδονίας με έδρα την
Θεσσαλονίκη. Η ίδρυση αυτή θα συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών υγειονομικής φροντίδας όλων των όμορων νομών της Μακεδονίας και στην διακρατική συνεργασία με τα λοιπά Βαλκανικά
κράτη. Η Θεσσαλονίκη προσφέρεται λόγω της πληθώρας Γενικών
- Ειδικών νοσοκομείων, Πανεπιστημιακών κλινικών, ιδιωτικών πολυκλινικών υψηλής στάθμης, πολυιατρείων και δομών κοινοτικής
ψυχικής υγείας, για την άρτια θεωρητική και κλινική εκπαίδευση
των Νοσηλευτών, την ανάπτυξη της νοσηλευτικής έρευνας και της
εξειδίκευσης σε νέα δεδομένα.
Πανεπιστημιακό Τμήμα Νοσηλευτικής στη Θεσσαλία με έδρα τη
Λάρισα. Η ίδρυση-λειτουργία ενός Νοσηλευτικού τμήματος με
παράλληλη υποστήριξη Τμημάτων Ιατρικών και Βιολογικών επιστημών, θα συμβάλλει τα μέγιστα στην κάλυψη φροντίδας υγείας
σε πρωτογενές κυρίως επίπεδο της ευρύτερης περιοχής (ΠιερίαΘεσσαλία- Φθιώτιδα), λόγω της ύπαρξης βιομηχανικών μονάδων και
αγροτικών-αλιευτικών δραστηριοτήτων, υψηλής επικινδυνότητας για
τη δημόσια υγεία.
Πανεπιστημιακό Τμήμα Νοσηλευτικής Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα,
για την ευρύτερη κάλυψη αναγκών υγείας όλων των επιπέδων φροντίδας της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και των Ιονίων Νήσων.
Πανεπιστημιακό Τμήμα Νοσηλευτικής στην Κρήτη με έδρα το
Ηράκλειο. Η άρτια οργάνωση του Πανεπιστημίου Κρήτης, η αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα και η καταξίωση αυτού στον ελληνικό και διεθνή χώρο, επιβάλλουν την παράλληλη συμβίωση του
Νοσηλευτικού Τμήματος για την προαγωγή της κλινικής έρευνας
σε ποιοτικό και ανταγωνιστικό επίπεδο.
Πανεπιστημιακό Τμήμα Νοσηλευτικής Αιγαίου με έδρα την Ρόδο.
Η ίδρυση-λειτουργία αυτού του τμήματος αφενός θα συμβάλλει
στην κάλυψη των αναγκών φροντίδας υγείας του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου σε όλα επίπεδα, αφετέρου θα προωθήσει την ανάπτυξη συστημάτων τηλε-υγείας λόγω των ιδιαζόντων συνθηκών
διαβίωσης και επικοινωνίας μεταξύ των νήσων.
Πανεπιστημιακό Τμήμα Νοσηλευτικής Πατρών. Η ίδρυση και λειτουργία του εν λόγω τμήματος θα καλύψει τη μεγάλη ζήτηση που
υπάρχει για το νοσηλευτικό επάγγελμα, τόσο από την Πελοπόννησο, όσο και από την Δυτική Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας της περιοχής.
Με τη βεβαιότητα ότι όλα όσα σας εκθέσαμε ανωτέρω θα αποτελέσουν την αφετηρία για έναν γόνιμο και ευδόκιμο διάλογο, αναμένουμε για τις δικές σας πρωτοβουλίες και ενέργειες, παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.»
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΙΟΥΝΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

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

5ο Επιστημονικό Forum «Από την Βοστώνη στην Σύρο:
Ανασκόπηση από το ΑΑΝ Meeting
για την πολλαπλή σκλήρυνση και τις κεφαλαλγίες»
Ημερομηνία: 02/06/2017 - 04/06/2017
Χώρος: Ξενοδοχείο Hermes, Σύρος
Πόλη: Σύρος
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ιπποκράτειος Διαθήκη
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : GK
Τηλέφωνο: 2106897552
Email: info@gk.gr
Website: www.gk.gr
ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
(SPECT – PET – CT – CMR)
Ημερομηνία :02/06/2017 - 03/06/2017
Χώρος: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΚΕ.Δ.Ε.Α) ΑΠΘ
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Γ’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ, ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Website: www.medevents.gr/default.aspx?congressID=1075
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2
Ημερομηνία: 02/06/2017 - 04/06/2017
Χώρος: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SIMANTRO
Πόλη: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ (πρώην Δ.Ε.Β.Ε.)
Website: www.medevents.gr/default.aspx?congressID=1070
Διεθνής Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής: Επιτεύγματα και αλληλεπιδράσεις της Αρχαίας Ελληνικής και Ινδικής Ιατρικής
Ημερομηνία: 06/06/2017
Χώρος: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
Ελληνικό Παράρτημα Βαλκανικής Ιατρικής Ένωσης
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO:
Τηλέφωνο : 00306973606804
Emai: mariannakaramanou@gmail.com
28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας
Ημερομηνία: 08/06/2017 - 11/06/2017
Χώρος: Hotel Elite City Resort
Πόλη: Καλαμάτα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Global Events
Τηλέφωνο: 2310247743
Email: info@globalevents.gr
IBUS COURSE: MULTIMODALITY BREAST IMAGING AND IMAGE •
GUIDED INTERVENTIONS
Ημερομηνία: 08/06/2017 - 10/06/2017

Χώρος: Ίδρυμα Ευγενίδου
Πόλη: Π. Φάληρο
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: PRC Congress & Travel
Email: congress3@prctravel.gr
Website: www.prctravel.gr
16ο ΙΦΝΕ
Ημερομηνία: 09/06/2017 - 11/06/2017
Χώρος: AMALIA HOTEL
Πόλη: Ναύπλιο
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: TRIAENA TOURS @ CONGRESS S.A.
Τηλέφωνο:
Email: info@triaenatours.gr
Website: www.triaenatours.gr
2η Επιστημονική Συνάντηση “Ογκολογία στο μεταίχμιο των εξελίξεων”
Ημερομηνία: 09/06/2017 - 11/06/2017
Χώρος: Ξενοδοχείο Limneon, Καστοριά
Πόλη: Καστοριά
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Επιστημονική Εταιρεία Εκπαίδευσης &
Ενημέρωσης για τον καρκίνο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: GK
Τηλέφωνο: 2106897552
Email: info@gk.gr
Website: www.gk.gr
3η ΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ,
Μαθαίνοντας τη νέα πραγματικότητα
Ημερομηνία: 09/06/2017
Χώρος: Συνεδριακό Κέντρο Ν. Λούρος, του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ηπατολογικό Τμήμα Ομίλου ΥΓΕΙΑ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Synthesis Group
Τηλέφωνο: 2109609400
Email: congress@synthesispco.com
Website:
www.mitera.gr////default.asp?siteID=1&pageID=382&langID=1
ATHENS SEMINAR: SCAPULAR DYSKINESIS RELATED TO SHOULDER
PATHOLOGY
Ημερομηνία: 09/06/2017 - 10/06/2017
Χώρος: KAT General Hospital
Πόλη: Marousi
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: TECHNOLOGICAL EDUCATION
INSTITUTE OF CENTRAL GREECE, LAMIA. MSc Program «Advanced
Physiotherapy»
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: SYNTHESIS GROUP TRAVEL
SERVICES S.A.
Τηλέφωνο: 2109609400
Email: asoubasakou@synthesispco.com
Website: www.synthesispco.com
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31ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & 11η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 15/06/2017 - 17/06/2017
Χώρος: Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα
Πόλη: Ιωάννινα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO:
SYNTHESIS GROUP TRAVEL SERVICES S.A.
Τηλέφωνο: 210 9609400
Email: enxe@synthesispco.com
Website: synthesispco.com/enxe2017
ESICM ATHENS REGIONAL CONFERENCE – HAEMODYNAMIC
MONITORING: From Pathophysiology to Treatment
Ημερομηνία: 15/06/2017 - 17/06/2017
Χώρος: Royal Olympic Hotel
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: European Society of Intensive Care
Medicine (ESICM) & Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (ΕΕΕΘ)
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: SYNTHESIS GROUP S.A.
Τηλέφωνο: 210 9609400
Email: esicmathens@synthesispco.com
Website: www.esicm.org/events
13ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ημερομηνία: 16/06/2017 - 17/06/2017
Χώρος: Ξενοδοχείο Αμαλία
Πόλη: Αθήνα
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: The Mastermind Group
Τηλέφωνο: 210 6827405

3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην
καθημερινή κλινική πράξη»
Ημερομηνία: 16/06/2017
Χώρος: ΚΕΔΕΑ
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
Α’ & Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO:
Premium Congress & Social Events Solutions
Τηλέφωνο: 2310226250
Email: organization@premium-events.gr

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Κακώσεις-Κατάγματα Κάτω Άκρων
Ημερομηνία: 16/06/2017 - 18/06/2017
Χώρος: Astir Egnatia Hotel
Πόλη: Αλεξανδρούπολη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Ορθοπαιδική και Τραυματολογική
Εταιρεία Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Global Events
Τηλέφωνο: 2310247743
Email: info@globalevents.gr
Website: www.globalevents.gr
Σύγχρονοι Θεραπευτικοί χειρισμοί για τον Ογκολογικό ασθενή. Από την
έγκαιρη διάγνωση στην αποτελεσματική θεραπεία
Ημερομηνία: 16/06/2017 - 18/06/2017
Χώρος: HYDRAMA GRAND HOTEL
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Πόλη: Δράμα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ιατρικός Σύλλογος Δράμας
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Gk
Τηλέφωνο: 210 - 6897552 - 3
Email: info@gk.gr
Website: www.gk.gr
VPM Cardiology Meeting
Ημερομηνία: 17/06/2017 - 21/06/2017
Χώρος: Aquila Atlantis Hotel
Πόλη: Ηράκλειο
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: ERA
Τηλέφωνο: 2103634944
Email: info@era.gr
Website: www.era.gr
Διαβαλκανική Ημερίδα “Η Υπερθερμία ως αποτελεσματικό εργαλείο στην
καταπολέμηση του καρκίνου”
Ημερομηνία: 20/06/2017
Χώρος: Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
Ελληνική Εταιρία Εξατομικευμένης Ογκολογίας ΕΛ.ΕΤ.ΕΞ.Ο.
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO:
Premium Congress & Social Events Solutions
Τηλέφωνο: 2310226250
Email: organization@premium-events.gr
Website: www.premium-events.gr/portfolio.html
CARDIO CATH 2017
Ημερομηνία: 22/06/2017 - 24/06/2017
Χώρος: Grand Serai Hotel, Ioannina, Greece
Πόλη: Ιωάννινα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
ΕΛ. Ι. ΚΑΡ. - Eλληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO:
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ/CONFERRE LTD
Τηλέφωνο: 2651068610
Email: info@conferre.gr
Website: www.conferre.gr
EEXOT “Advanced KNEE Course”
Ημερομηνία: 22/06/2017 - 25/06/2017
Χώρος: Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ «Παύλος Κονιαλίδης»
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: AFEA Travel & Congress Services
Τηλέφωνο: 21 0366 8800
10o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας
Ημερομηνία: 23/06/2017 - 24/06/2017
Χώρος: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
Πόλη: Πάτρα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: CONGRESS PLUS
Τηλέφωνο : 2610 332752
Email : info@congressplus.gr
Website: www.congressplus.gr
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2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΒΕΛΤΙΣΤΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ VS. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ»
Ημερομηνία: 23/06/2017
Χώρος: Αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: PRC Congress & Travel
Τηλέφωνο:
Email: congress3@prctravel.gr
Website: www.prctravel.gr

Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Triaena Congress
Τηλέφωνο: 21 0749 9300
2η Εκπαιδευτική Ημερίδα “Ιογενείς Ηπατίτιδες”
Ημερομηνία: 01/07/2017
Χώρος: Divani Caravel Hotel
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων,
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Focus On Health

3ο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Ρευματολογίας
Ημερομηνία: 24/06/2017
Χώρος: Αμφιθέατρο Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: ERA
Τηλέφωνο: 2103634944
Email: info@era.gr
Website: www.era.gr

Τηλέφωνο: 21 0722 3046

10ο Θερινό Σχολείο της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης
Ημερομηνία: 29/06/2017 - 01/07/2017
Χώρος: Royal Olympic Hotel
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ/CONFERRE LTD
Τηλέφωνο: 2651068610
Email: info@conferre.gr
Website: www.conferre.gr

Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: The Mastermind Group

Εκεί που η Φιλοσοφία και η Τέχνη συναντά την Καρδιολογία.
Τι νεότερο στην Καρδιολογία
Ημερομηνία: 07/07/2017 - 08/07/2017
Χώρος: Ξενοδοχείο Αμαλία
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ινστιτούτο Καρδιολογίας Νοτιοδυτικής
Ελλάδος / Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Τηλέφωνο: 210 6827405
Προκλήσεις της Σύγχρονης Ογκολογίας: Διάγνωση, Βιοδείκτες, Θεραπεία
Ημερομηνία: 07/07/2017 - 08/07/2017
Χώρος: Ξενοδοχείο Filoxenia
Πόλη: Καλαμάτα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:

15th Greek-German Urological Symposium
Ημερομηνία: 29/06/2017 - 02/07/2017
Χώρος: Astir Egnatia Hotel
Πόλη: Αλεξανδρούπολη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
Ελληνο-Γερμανικός Ουρολογικός Σύνδεσμος
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Voyager Travel
Τηλέφωνο: 2310250401
Email: info@voyagertravel.gr

Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: ETS Events
Τηλέφωνο: 21 0988 0032
2η Επιστημονική Εκδήλωση
Ημερομηνία: 08/07/2017
Χώρος: Grand Serai Hotel, Ioannina, Greece
Πόλη : Ιωάννινα

2nd INTERNATIONAL CONGRESS “EVOLUTION & CANCER”
Ημερομηνία: 29/06/2017 - 01/07/2017
Χώρος: Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Εταιρεία Μελέτης Καρκίνου Πεπτικού
Συστήματος (ΕΜ-ΚΑΠΕΣ)
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: PRC Congress & Travel
Email: congress3@prctravel.gr
Website: www.prctravel.gr
2η Μετεκπαιδευτική Επιστημονική Συνάντηση Ελληνικής
Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας
Ημερομηνία: 30/06/2017 - 01/07/2017
Χώρος: Margarona Hotel Πόλη
Πόλη: Πρέβεζα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας:
Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας

Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: AFEA Travel & Congress Services
Τηλέφωνο: 21 0366 8800
4th Sports & Exercise Medicine Summer Course
Ημερομηνία: 28/08/2017 - 01/09/2017
Χώρος: Kalamata
Πόλη: Kalamata
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: I.S.Mu.L.T.
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Medcongress I.K.E.
Τηλέφωνο: 2314039704
Email: info@medcongress.gr
Website: www.medcongress.gr

